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ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Вступ. Зміни, що відбуваються в суспільстві про-
будили історичну свідомість народу, примусили ба-
гато чого переоцінити в нашому минулому з позиції 
наукової об’єктивності. Сьогодні відроджуються зне-
хтувані раніше педагогічні цінності. Різко актуалізу-
ється звернення до культурно-історичного спадку 
кожного народу, який відображає культуру, традиції, 
звичаї, національну самосвідомість. В певних умовах 
педагогічна практика різних етносів може виступати 
потенційним джерелом розвитку процесу підготовки 
до життя майбутнього покоління.

Не дивлячись на різномовність, відстані, століття, 
ідеали людини, закони виховання в народній педаго-
гіці подібні, єдині. Пріоритет людських цінностей – 
це саме те, що лежить в основі інтересу до народної 
педагогіки, який відроджується.

Досвід народного виховання є предметом вивчен-
ня одного із напрямів педагогічної науки – етнопе-
дагогіки. Етнопедагогіка є наукою, яка відроджує 
гуманні, прогресивні традиції народного виховання, 
визначає умови, які будуть оптимальні для зв’язку 
педагогічного досвіду минулих поколінь з сучасною 
науковою теорією [3].

Інтерес до цієї науки на сучасному етапі розвитку 
нашого суспільства пояснюється тим, що виникаючі 
на національному ґрунті конфлікти у всіх регіонах 
нашої країни викликають необхідність вдосконален-
ня невід’ємної частини системи освіти – підготовки 
студентів до роботи в поліетнічному регіоні. 

Вивчення і впровадження в практику технології 
підготовки студентів педагогічних вузів до професій-
ної діяльності в умовах етнопедагогічного середови-
ща в поліетнічному регіоні з урахуванням виховних 
традицій різних етносів, а також збереження і збага-
чення величезного досвіду минулого, виробленого в 
умовах природного розвитку – серйозне педагогічне 
завдання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання підготовки студентів педагогічного вузу до 
професійної діяльності в етнопедагогічнму серед-
овищі поліетнічного регіону частково розкрито в та-

© Атрощенко Т.О.
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ких аспектах: дослідження етнопедагогіки як науки 
(Г.Волков, Н.Дем’яненко, В.Євтух, А.Марушкевич, 
М.Стельмахович В.Чепак та ін.); особливості форму-
вання полікультурної компетенції студентів різних 
спеціальностей (Е.Бахіча, М.Ваксман, Л.Воротняк, 
О.Грива, О.Гуренко, Л.Гончаренко, Ю.Рябова, 
О.Ткаченко, К.Юр'єва, Н.Якса та інші); питання вза-
ємовпливу поліетнічного середовища та особистос-
ті (Ю.Бромлей, І.Кон, А.Льовочкіна, М.Михайлова, 
О.Муляр, Н.Кічук, Н.Семенів та інші). Різні аспекти 
підготовки майбутнього вчителя в умовах ступеневої 
освіти розкриваються в дослідженнях О.Біди, І.Беха, 
С.Власенко, Р.Гильмеєвої, А.Глузмана, І.Зязюна, 
А.Кузьмінського, С.Мамрич та ін.

Мета статті − розкрити теоретичні аспекти го-
товності студентів педагогічного вузу до професій-
ної діяльності в етнопедагогічному середовищі по-
чаткової школи.

Виклад основного матеріалу. Соціальне форму-
вання особистості визначається самим суспільством, 
економічними, культурно-історичними, політичними 
і побутовими умовами, тобто середовищем в широко-
му змісті цього слова. За визначенням В.Г.Бочарової, 
суспільне середовище це сукупність природних і со-
ціальних умов, в яких протікає розвиток і діяльність 
людського суспільства, виступає в якості необхідної 
умови його становлення і розвитку, визначає кон-
кретний тип поведінки індивіда [2, с.45].

Особистість включається в процес спілкування і 
стосунків з оточуючими людьми, речами, явищами 
в ході набуття соціального досвіду. Свідомість лю-
дини, весь її духовний світ формується в результаті 
взаємозв’язку її життєвого укладу, певним соціаль-
ним середовищем і ціленаправленим вихованням: 
«Оточуюче середовище, в широкому розумінні цього 
слова є резервуаром тих активностей, які, діючи на 
властивості людського організму, що передаються по 
спадковості, викликають в ньому цілий ряд спадко-
вих змін, які разом з першими утворюють конкрет-
ний тип поведінки» [5, с.12].

Процес взаємодії середовища і особистості но-
сить двосторонній характер: з одного боку – серед-
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овище через свої структурні елементи впливає на 
формування особистості; з іншого боку – особис-
тість, вступаючи в соціальні стосунки з іншими 
особистостями, предметами і явищами, створює це 
середовище, надаючи йому певної соціальної якості.

Потреба в керівництві цілісним, безперервним 
процесом формування і розвитку особистості свід-
чить про необхідність розгляду середовища як єд-
ності всіх сфер її життєдіяльності, тому будь яка пе-
дагогічна система є відкритою, взаємопов’язаною з 
середовищем.

При забезпеченні правильної взаємодії цілена-
правленого педагогічного процесу і явищ середови-
ща, педагогічно розумної організації оточуючого се-
редовища можна якісно покращити виховний вплив, 
оптимально використовуючи педагогічний потенціал 
середовища.

Під педагогічним потенціалом середовища ми ро-
зуміємо «єдність кількісних і якісних педагогічних 
можливостей системи, які актуалізуються як в ре-
зультаті його саморозвитку, так і при створенні спри-
ятливих зовнішніх умов» [1, с.41]. Слід уточнити, що 
не тільки «кількісні і якісні», а також і особистісні, 
тому що саме особистість визначає, що для неї буде 
потенціалом розвитку в тому чи іншому середовищі.

Важливо відмітити, що чітко окресленого педаго-
гічного середовища не існує. Елементи педагогічно-
го середовища присутні практично у всіх інших ви-
дах мікросередовища. 

Таким чином, соціалізація – спосіб історичного 
розвитку особистості у всій повноті змісту її родових 
сил, при цьому важливу роль в розвитку особистос-
ті відіграє національно-етнічне середовище, звичаї, 
традиції, стиль життя, іншими словами, моно чи по-
лінаціональне оточення. Етнічні особливості серед-
овища накладають відбиток на особистість людини, 
на її характер, свідомість, на стосунки з людьми сво-
єї та іншої національності, а етнічна приналежність 
людини визначається культурою, мовою, які вважа-
ються рідними.

Аналіз етнопедагогічної специфіки дає змогу ви-
значити поняття «етнопедагогічне середовище», яке 
ми трактуємо як частину педагогічного середови-
ща, яка оточує особистість, позитивно чи негативно 
впливаючи на її розвиток, являє собою сукупність 
всіх умов життя з врахуванням етнічних особливос-
тей місця проживання, які виражаються у світогляді 
людей, їхній поведінці, народних традиціях, обря-
дах, фольклорі, святах, побуті тощо.

Відповідно, можемо виділити функції етнопеда-
гогічного середовища: формування особистості лю-
дини – носія своєї національної культури; формуван-
ня людини, здатної привласнювати і засвоювати тра-
диції, культуру, мову інших націй; формування лю-
дини як суб’єкта і носія міжнаціональної культури.

Аналізуючи питання етнопедагогіки можна зро-
бити наступний висновок: використовуючи педаго-
гічний потенціал народної педагогіки, можна успіш-
но вирішувати багато проблемних питань освіти. 

Вимоги до вивчення етнопедагогічного серед-
овища: системний підхід, бачення етнопедагогічного 
середовища в динаміці (так як це система сукупності 
різноманітних факторів, що постійно розвивається), 
практичне орієнтування (дослідник повинен чітко 
уявляти те, що досліджує); послідовність і систем-

ність; толерантне відношення до всіх етносів; роз-
виток культури міжнаціонального спілкування; про-
гностичний підхід; науково-обґрунтований підхід; 
врахування індивідуальних та етнопсихологічних 
особливостей особистості. 

У науковій літературі можна виділити два підхо-
ди до визначення поняття «готовність»: 1) розуміння 
готовності як певного психічного стану; 2) розуміння 
готовності як певної властивості або системи власти-
востей та якостей особистості.

Відмітимо, що на сьогодні у визначенні структур-
них компонентів готовності теж не існує єдиної дум-
ки. На думку А.Ліненко, готовність, з одного боку, 
є особистісною (емоційно-інтелектуальна, вольова, 
мотиваційна); з іншого -операціонально-технічною, 
що включає інструментарій педагога. В.Сластьонін 
у професійній готовності педагога до виховної робо-
ти теж виокремлює два взаємопов'язані компоненти: 
мотиваційно-ціннісний (особистісний) і виконав-
ський (процесуальний). Залежно від досліджуваного 
напрямку професійно-педагогічної діяльності нау-
ковцями визначаються різні сукупності компонентів 
готовності.

Узагальнення досліджуваних матеріалів дає мож-
ливість визначити основні компоненти готовності до 
педагогічної діяльності. Передусім це мотиваційно-
цільовий компонент, який виокремлюється практич-
но всіма авторами і передбачає професійні настано-
ви, позитивне ставлення до професії, інтерес до неї, 
стійкі наміри присвятити себе педагогічній діяльнос-
ті тощо. Наступний компонент визначимо як змісто-
во-операційний, до якого належать система профе-
сійних знань, умінь і навичок, педагогічне мислення, 
професійне спрямування уваги, сприймання, пам'яті, 
дії й операції, необхідні для успішного здійснення 
професійно-педагогічної діяльності. Проте заува-
жимо, що в авторському трактуванні ці компонен-
ти або відокремлюються (І.Вужина, О.Пєхота), або 
мають інше найменування: змістовий і діяльнісний 
(С.Литвиненко), змістовий і процесуально-діяльніс-
ний (І.Гаврик) тощо [7]. 

Професійна готовність є необхідною умовою 
успішного виконання професійної діяльності фахів-
ця; вона інтегрує психологічні і особистісні характе-
ристики, якості і властивості особистості, які зумов-
лені системою професійних вимог до фахівця. Така 
готовність може бути результатом тільки спеціально 
організованого процесу підготовки майбутнього фа-
хівця до професійної діяльності.

В умовах етнопедагогічного середовища почат-
кової школи професійна готовність вчителя набуває 
більшої складності, що пов’язано з необхідністю 
врахування таких факторів: збереження і розвиток 
національної самобутності; максимальне врахування 
інтересів кожної нації, етнічної групи; толерантність 
до проявів інокультурності, спрямованість на толе-
рантну взаємодію з представниками інших етнічних 
культур; прагнення до самовизначення у сфері між-
культурної комунікації, етнопедагогічна спрямова-
ність особистості педагога.

Отже, готовність до професійної діяльності в ет-
нопедагогічному середовищі ми розуміємо як склад-
ну, цілісну, динамічну систему, яка поєднує комплекс 
мотиваційних, когнітивних, гностичних та інших 
компонентів, адекватних вимогам до педагогічної ді-
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яльності. Вона сприяє удосконаленню професійної 
майстерності. Від неї залежить здатність учителя 
жити й діяти в умовах полікультурного середовища. 
Сформована готовність вчителя до професійної пе-
дагогічної діяльності в суспільстві, де проживають 
носії різних культур, вказує на рівень розвитку по-
лікультурної компетентності вчителя.

Визнання пріоритетності саме особистісної 
складової в структурі означеної готовності орієнтує 
на: формування в майбутніх учителів адекватного 
сприйняття складних соціокультурних реалій сучас-
ності та найбільш вірогідних сценаріїв майбутнього; 
подолання у свідомості майбутніх педагогів тенден-
цій до редукціонізму, етноцентризму, ізоляціонізму, 
що здатні перешкоджати виконанню вчителем своїх 
професійних функцій стосовно соціальної адаптації 
молодого покоління в поліетнічному суспільстві та 
взаємодії зі строкатим в етнокультурному відношен-
ні соціальним оточенням.

Вивчення етнопедагогічної специфіки середови-
ща для підготовки студентів педагогічного вузу пе-
редбачає вияснення сутності поняття «етнопедаго-
гічна компетентність фахівця», формування якої є, 
на наш погляд, головною метою і завданням сучасної 
вищої освіти.

Ткаченко О.М. розглядає етнопедагогічну компе-
тентність фахівця в галузі освіти як різновид педа-
гогічної компетентності та складову педагогічного 
професіоналізму, особистісне утворення, що від-
дзеркалює опанування вчителя-вихователя досвідом 
народної педагогіки, в якій закріплено, на думку ба-
гатьох дослідників, гуманістичні та життєздатні іде-
али, цінності певного етносу, гармонійність соціаль-
них стосунків між поколіннями.

Етнопедагогічна компетентність − це сформована 
на основі етнопедагогічної культури якість фахівця, 
що забезпечує можливість вирішення відповідних 
професійних завдань [8, с.202].

Поліляємо думку дослідниці, що компетентніс-
ний, системний і синергетичний підходи у визна-
ченні етнопедагогічної компетентності зумовлюють 
розгляд етнопедагогічної компетентності як цілісної 
особистісної характеристики фахівця в галузі освіти 
у єдності таких основних компонентів: когнітивного 
(володіння знанням змісту компетентності у вигляді 
етнопедагогічних фактів, понять, теорій, техноло-
гій), мотиваційно-ціннісного (виявляє ставлення до 
змісту етнопедагогічної компетентності в системі 
професійних потреб, мотивів, ідеалів, інтересів, цін-
ностей), операційно-технологічного (досвід прояву 
етнопедагогічної компетентності в різноманітних 

стандартних і нестандартних педагогічних ситуаці-
ях), індивідуально-особистісного (емоційно-вольова 
регуляція процесу і результату прояву етнопедаго-
гічної компетентності, важливі особистісні якості 
та утворення, зокрема відповідальність, доброзич-
ливість, оптимістичність, толерантність, спостереж-
ливість, емпатійність, ерудованість, індивідуальний 
стиль тощо) компонентів.

Структурними компонентами такої компетент-
ності є: полікультурна грамотність, уміле викорис-
тання знань з полікультурності, вмінь та навичок 
у педагогічній діяльності, професійно-особистісні 
якості вчителя. 

Визнання пріоритетності саме особистісної скла-
дової в структурі означеної готовності орієнтує на:

- формування в майбутніх учителів адекват-
ного сприйняття складних соціокультурних реалій 
сучасності та найбільш вірогідних сценаріїв майбут-
нього;

- подолання у свідомості майбутніх педагогів 
тенденцій до редукціонізму, етноцентризму, ізоляці-
онізму, що здатні перешкоджати виконанню вчите-
лем своїх професійних функцій стосовно соціальної 
адаптації молодого покоління в поліетнічному сус-
пільстві та взаємодії зі строкатим в етнокультурному 
відношенні соціальним оточенням [9, с.159].

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Етнопедагогічна компетентність є різ-
новидом професійної компетентності педагога, що 
передбачає оволодіння ним системою етнопедагогіч-
них знань, ціннісних відношень, умінь грамотного 
оперування надбаннями світової народної педаго-
гічної культури з метою ефективної організації на-
вчально-виховного процесу, реалізації гуманістичної 
спрямованості своєї професійної діяльності та опти-
мального вияву власного творчого потенціалу. 

Саме цей різновид професійної компетентності 
забезпечує конкурентоспроможність педагога, його 
професійну гнучкість і адаптивність в умовах сучас-
них міграційних процесів, тенденції до актуалізації 
в якості захисної реакції людської психіки етнічних 
цінностей, етнічної самоідентифікації тощо.

Особистісний компонент готовності майбутніх 
вчителів до професійної діяльності в етнопедаго-
гічному середовищі початкової школи спричинює 
пошук адекватних, нових завдань, організаційних 
форм і методів освітньої діяльності. В першу чергу, 
йдеться про форми і методи формування в майбутніх 
учителів міжетнічної толерантності, культури міжна-
ціонального спілкування, культури взаємодії з пред-
ставниками різних етносів.
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ШКОЛЫ

В статье рассмотрены теоретические аспекты готовности будущих учителей к профессиональной 
деятельности  в  этнопедагогической  среде  начальной  школы.  Определяется  роль  среды  в  формировании 
личности,  педагогический  потенциал  среды. Обосновывается  суть понятия  «этнопедагогическая  среда», 
выделяются  ее  основные функции. Акцентируется  внимание  на том,  что  в  условиях  етнопедагогической 
среды  профессиональная  готовность  учителя  начальной  школы  приобретает  большую  сложность  и 
требует учета специфических факторов.

Ключевые слова: этнопедагогика, этнопедагогическая компетентность, этнопедагогическая среда, 
педагогическое воздействие среды, полиэтническая среда.
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THEORETICAL ASPECTS OF READINESS OF FUTURE TEACHERS 
TO THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY IN ETHNO PEDAGOGIC ENVIROMENT OF PRIMARY 

SCHOOL

Nowadays the earlier forgotten pedagogical values are being revived. Analysis of ethno pedagogic peculiarity 
makes it possible to define the term "ethno pedagogical environment", which can be treated as a part of the educational 
environment, surrounding a person, positively or negatively affecting its development. It is a set of living conditions, 
taking into account ethnic characteristics of inhabitants, which are expressed in the outlook of people, their behavior, 
folk traditions, rituals, folklore, festivals, mode of life and so on. In terms of ethno pedagogical environment of the 
primary school, professional readiness of a teacher acquires a greater complexity, due to the need of considering the 
following factors: the preservation and development of national identity; maximal including of the interests of every 
nation, ethnic group; the display of tolerance towards the inter-culture, tolerant direction onto the interaction with the 
representatives of other ethnic groups; the desire for self-determination in the field of intercultural communication, 
ethno pedagogical orientation of  the teacher’s personality. Hence,  the readiness for professional activity in ethno 
pedagogical environment we  treat as a complex,  integrated, dynamic system that combines a set of motivational, 
cognitive, gnostic and other components, appropriate to requirements of educational activity.

Key words: ethno pedagogic, ethno pedagogical competence, ethno pedagogical environment, educational 
impact of environment, multi-ethnic environment.
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групової навчальної роботи, концентрованого навчання, інтерактивні технології, кейс–метод).

Ключові  слова:  менеджер,  професійна  підготовка, технології  навчання,  іншомовне  ділове  спілкування, 
професійна діяльність.

Вступ. Інтеграція України в світову спільноту ви-
магає вдосконалення професійної підготовки фахів-
ців з метою забезпечення їх конкурентоспроможнос-
ті, як на вітчизняному, так і світовому ринку праці. 
Сучасний фахівець будь-якого профілю повинен во-
лодіти не тільки фаховими знаннями і вміннями, але 
й бути готовим до іншомовного ділового спілкуван-
ня. Особливо це стосується менеджерів економічно-
го профілю, яким сьогодні часто доводиться працю-
вати в умовах міжнародного економічного простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упро-
довж останніх років вітчизняні вчені (Б. Андрушкін, 
І. Кулініч, Л. Орбан-Лембрик, Я.Стрельчук, Ф.Хміль 
та інші) досить інтенсивно працюють над досліджен-
ням різних аспектів менеджменту, проте вважаємо, 
що особливості комунікативних процесів у менедж-
менті поки що науковцями не розкриті в достатній 
мірі. Що стосується питань підготовки майбутніх 
менеджерів до іншомовного ділового спілкування, 
то вони залишаються не дослідженими, хоч деякі за-
гальні аспекти підготовки фахівців (журналістів, со-
ціальних працівників, економістів, фахівців туризму) 
в контексті вивчення іноземної мови частково роз-
глядають у своїх працях Н. Бідюк, А. Бичок, О. Ка-
нюк, І. Ключковська, І. Кухта, Л. Клочко, Л. Морська, 
Л. Нагорнюк, Н. Микитенко, Н. Соболь.

Метою даної статті є аналіз найбільш пошире-
них технологій навчання, які доцільно використову-
вати у підготовці майбутніх менеджерів до іншомов-
ного ділового спілкування.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в освіт-
ньому процесі використовується багато різних техно-
логій навчання [1; 2], більшість з яких можуть бути 
успішно використані у формуванні вмінь іншомов-
ного ділового спілкування майбутніх менеджерів. 

Технологія проблемного навчання активно вико-
ристовується при вивченні багатьох дисциплін. Суть 
її полягає у формулюванні проблемних завдань, про-
блемному викладі і поясненні матеріалу викладачем, 
у різноманітній самостійній роботі студентів. Осо-
блива увага звертається на створення проблемних 
ситуацій. Використання цієї технології передбачає  
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ознайомлення студентів з фактами, які, на перший 
погляд, не мають пояснення, спонукає студентів до 
ретельного аналізу фактів і явищ дійсності, їх порів-
няння, протиставлення, висунення гіпотез. Ця техно-
логія є важливим засобом інтелектуального розвитку 
студентів, творчого мислення, їх самостійності, ак-
тивності, сприяє тому, що навчальна діяльність стає 
більш цікавою.

 Важливе значення має використання в навчаль-
ній діяльності проективних технологій, спрямованих 
на формування вміння самостійно конструювати свої 
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, 
розвивати практичне мислення, формувати профе-
сійні навички студентів. Проекти можуть готувати-
ся самостійно як домашнє завдання і виконуватися 
індивідуально або групою з наступною перевіркою і 
обговоренням результатів на заняттях.

 Використання проективної технології дає мож-
ливість вирішити низку важливих завдань : повна 
зорієнтованість навчального процесу на студента, 
врахування його інтересів, здібностей, життєвого 
досвіду; студенти отримують можливість здійсню-
вати творчу роботу в рамках заданої теми, самостій-
но здобувати необхідну для вирішення поставлених 
завдань інформацію з різних джерел; здійснюється 
успішна реалізація різних форм організації навчаль-
ної діяльності, в процесі якої відбувається взаємодія 
студентів один з одним і з викладачем, функції якого 
змінюються : замість «інформатора» і «контролера» 
він стає рівноправним партнером комунікативної ді-
яльності на заняттях; посилюється індивідуальна і 
колективна відповідальність студентів за конкретну 
роботу в рамках проекту, оскільки кожен студент, 
працюючи індивідуально чи в мікрогрупі, повинен 
представити групі результати своєї діяльності; спіль-
на діяльність в рамках проекту вчить студентів до-
водити справу до кінця.

Технологія групової навчальної роботи сприяє 
активізації і результативності навчання, вихованню 
гуманних стосунків між студентами, формуванню 
вміння відстоювати свою думку і прислухатися до 
думки інших, комунікативних умінь, культури ве-
дення діалогу і вирішення конфліктів, продуктивної 
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співпраці. Ця технологія досить ефективно дозволяє 
вирішити деякі освітні протиріччя (між мотивацією і 
стимуляцією навчання, оскільки колективне навчан-
ня формує і розвиває мотивацію студентів у співпра-
ці; між пасивно-споглядальними і активно-перетво-
рюючими видами навчальної діяльності, оскільки 
колективне навчання включає кожного студента в 
активну роботу в парах і мікрогрупах; між психоло-
гічним комфортом і дискомфортом : колективні спо-
соби навчання створюють умови живого, невимуше-
ного спілкування; між суб’єкт-суб’єктними і суб’єкт-
об’єктними відносинами).

Що стосується технології концентрованого на-
вчання як особливої організації навчального про-
цесу, при якій увага педагогів і студентів зосеред-
жується тривалий час на вивченні однієї проблеми, 
концентрації навчального матеріалу на певному від-
різку часу, структуруванні змісту в блоки, то вона ви-
користовується зазвичай в тих випадках, коли тема 
лекції розрахована на 4 години і недоцільно прово-
дити ці лекції в різні дні або ж теми лекцій зв’язані 
між собою. Тому проводяться зразу 2 лекції або 2 
практичні заняття. Це забезпечує неперервність про-
цесу пізнання і його цілісність; міцне засвоєння но-
вої інформації завдяки зосередження уваги студентів 
на одній темі чи предметові (так зване «занурення» в 
навчальний матеріал). 

Ця технологія тісно зв’язана з технологіями ін-
терактивного навчання, які передбачають активну 
взаємодію всіх учасників навчально-виховного про-
цесу. Основу інтерактивного навчання становить ак-
тивізація пізнавальної діяльності студентів шляхом 
спілкування між собою, з викладачем, між групами 
з метою вирішення спільної проблеми. Інтерактивні 
технології сприяють інтенсифікації та оптимізації 
навчального процесу, реалізації ідей співробітництва 
викладачів і студентів, формуванню навичок кому-
нікативної взаємодії, підвищують мотивацію до на-
вчання. Використання інтерактивних технологій дає 
змогу : творчо підходити до засвоєння інформації; 
навчитись формулювати власну думку і правильно 
виражати її, відстоювати свої позиції, дискутувати; 
моделювати різні соціальні ситуації і збагачувати 
свій соціальний досвід через включення в них; на-
вчитися слухати інших, поважати альтернативну 
думку, прагнути до діалогу; вчитись формувати кон-
структивні відносини в групі, уникати конфліктів, 
шукати компромісу; знаходити оптимальне вирішен-
ня проблеми в процесі колективної взаємодії тощо. 
Найчастіше використовувуються інтерактивні техно-
логії у формі рольових і ділових ігор.

Слід підкреслити, що ігрові технології мають 
важливе значення як у формуванні вмінь іншомов-
ного ділового спілкування, так і в формуванні самої 
особистості майбутнього фахівця, його професійної 
спрямованості. На цьому наголошують відомі вчені, 
аналізуючи різні аспекти ігрової діяльності. 

Не можна не погодитися з думкою А.Вербицького, 
який вважає, що гра вирішує протиріччя між на-
вчальною і майбутньою професійною діяльністю, за-
безпечує не тільки теоретичне, але й практичне мис-
лення, формує особистісні властивості і професійні 
здібності [3].

 Ігри поділяються на рольові та ділові, хоч за-
надто суттєвої різниці між ними немає. Навчальні і 

розвивальні можливості рольової гри полягають в 
тому, що вона представляє собою точну модель спіл-
кування. Вона передбачає копіювання дійсності в її 
найбільш суттєвих аспектах, що особливо важливо 
для оволодіння іноземною мовою в умовах штучно-
го мовного середовища. Ігрова роль допомагає від-
творювати багатогранні людські відносини. Власне 
рольова гра передбачає наявність конкретних рольо-
вих приписів (інструкцій, вказівок, рекомендацій). 
Рольові ігри використовувалися нами переважно на 
1-2 курсах для оволодіння вміннями іншомовного 
спілкування в соціально-побутовій і соціально-куль-
турній сферах, які, водночас, мали професійну спря-
мованість. Їх актуальність полягає в тому, що вони 
дозволяють умовно відтворювати реальну практичну 
діяльність, створюють умови реального спілкування, 
оскільки в рольових іграх завжди представлена ситу-
ація, в якій необхідно використовувати як вербальні, 
так і невербальні засоби. Дидактичні функції рольо-
вої гри проявляються у створенні адекватних умов 
для комплексного формування у студентів іншомов-
ної комунікативної компетенції. Її виховні функції 
полягають в тому, що вона сприяє формуванню пози-
тивних особистісно-професійних властивостей май-
бутнього фахівця менеджменту (комунікативності, 
відповідальності, ініціативності, уміння працювати 
в команді тощо). 

Ділові ігри дозволяють акцентувати увагу в на-
вчанні на предметному і соціальному контексті май-
бутньої професійної діяльності і тим самим змоде-
лювати властиві їй особистісно-професійні відно-
сини. Тематика ділових ігор повинна відображати 
ключові моменти майбутньої професійної діяльнос-
ті. Ділові ігри дозволяють формувати у майбутніх 
фахівців : готовність діяти; передавати і отримувати 
інформацію; брати на себе комунікативну ініціативу; 
переводити конфліктну ситуацію у продуктивний 
діалог; уміння дослухатися до думки інших; уміння 
розпізнавати емоційні стани учасників гри і адекват-
но використати це в процесі ділової взаємодії.

Ділові ігри можуть мати різну цільову спрямова-
ність : навчальні ігри – переслідують мету ефектив-
ного засвоєння знань, розвитку професійних умінь 
і навичок; рефлексивні ігри – спрямовані на психо-
логічний розвиток особистості, уникнення стерео-
типів, навчання аналізу людських відносин, груповій 
взаємодії на принципах співробітництва; пошуково-
апробаційні ігри – призначені для розвитку творчого 
потенціалу, організації розумової діяльності, спря-
мованої на пошук, розробку і випробування в режимі 
гри нових ідей для вирішення психологічних, соці-
ально-економічних, управлінських проблем; дидак-
тичні ігри – розвивають репродуктивне і творче мис-
лення, адаптивні властивості і здібності; імітаційні 
ігри – розвивають комунікативні здібності, творче 
мислення.

Безперечно, такий поділ є дещо умовним, оскіль-
ки в діловій грі часто поєднуються елементи різних 
видів ігор та елементи різних форм ділового спілку-
вання (ділова бесіда, телефонна розмова, ділова ко-
респонденція та ін.).

Наведемо приклад гри, яка може використовува-
тись в процесі формування вмінь іншомовного діло-
вого спілкування майбутніх менеджерів під час ви-
вчення курсу «Ділова іноземна мова». Зміст ігрової 
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ситуації полягає у створенні програми з виведення 
підприємства з кризового стану. Для цього необхід-
но залучити фінансові ресурси зарубіжних фірм. 
Менеджери підприємства повинні переконати інвес-
торів в тому, що їх проект життєздатний і витрати 
будуть компенсовані дуже швидко. Розподіляються 
ролі між учасниками студентської групи : представ-
ники кризового підприємства, зарубіжні партнери-
інвестори, група експертів, яка оцінює результати 
діяльності. Гра розрахована на 4 години заняття і 
її можливо провести тільки в рамках використання 
технології концентрованого навчання. В цій грі ви-
користовуються найрізноманітніші форми ділового 
спілкування. Так, в процесі ділової бесіди і дискусії 
працівників кризового підприємства розробляється 
антикризова програма, обираються зарубіжні фір-
ми-інвестори, з якими відбувається телефонна роз-
мова, електронною поштою висилається необхідна 
інформація. Після цього відбувається короткочасна 
пілотажна ділова зустріч представників двох фірм і, 
нарешті, переговори, результатом яких є прийняття 
певного рішення. Група експертів і викладач оціню-
ють результативність проведеної діяльності.

Позитивний аспект проведення такої гри полягає 
в тому, що вона дає цілісний образ відтвореної в ній 
реальності. Студенти проявляють самостійність су-
джень, вчаться аргументувати свої пропозиції, при-
слухатися до думки інших, демонструють толерант-
ність, здатність працювати в групі. 

У професійній підготовці менеджерів, включаю-
чи й формування у них вмінь іншомовного ділово-
го спілкування, важливе значення має використання 
технології аналізу конкретних ситуацій, яка більш 
відома як «case-method» або «case-study». Вперше 
цей метод почав використовуватися в Гарвардському 
університеті США.

У найбільш загальному вигляді метод конкретних 
ситуацій (МКС) являє собою опис дійсних подій, 
що мали місце в процесі управлінської діяльності, 
ведення бізнесу в словах, цифрах і образах. Це ніби 
«зріз» цього процесу, фіксація його динаміки в пев-
них часових межах, що ставить студента перед вибо-
ром шляхів вирішення проблем і подальших дій. [4].

Відповідно до цього методу студенти аналізують 
і обговорюють реальні управлінські ситуації. Сту-
денти ставлять себе на місце менеджерів, аналізують 
різні складові проблеми і рекомендують можливі 
варіанти її вирішення. Навчальні завдання містять 
той же об'єм незавершеної інформації, який був до-
ступний менеджерам в реальному перебігу проблем-
ної ситуації. Очікується, що після вивчення ситуації 
студент прийде до свого висновку, а після обгово-
рення конкретних ситуацій (КС) в групі внесе до неї 
необхідні зміни. КС як метод навчання будується на 
відтворенні шляхом моделювання реальної ділової 

ситуації, так, щоб відображати найбільш загальне в 
управлінні. Конкретні ситуації та їх обговорення в 
аудиторії дають можливість ознайомлення з числен-
ними підходами до вирішення проблеми з позицій 
різного знання справи, досвіду, спостережень від-
носно розглянутої проблеми. Те, що кожен учасник 
процесу приносить із собою в групу для визначення і 
формулювання ситуаційної проблеми, для її аналізу і 
вироблення рішення, може бути дуже важливим.

Критерієм правильності прийнятих в управлінні 
рішень (до стадії їх реалізації) є їх обгрунтованість і 
доказовість. Наявність в конкретній ситуації конфлік-
тності як її змістової складової – спонукає студентів 
до дискусії і викликає у тих, хто дійсно готує себе до 
управлінської роботи, необхідність відстоювати свої 
позиції. Метод допомагає розвивати аналітичні зді-
бності. Обговорюючи КС спочатку в групі, а потім в 
аудиторії, студенти змушені захищати свої висновки 
і аргументи перед своїми колегами і викладачем.

Навчаючись управлінню за допомогою методу 
конкретних ситуацій, студенти дуже ефективно мо-
жуть поліпшити своє розуміння процесів, що від-
буваються в управлінні, і підвищити компетентність 
через вивчення, побудову припущень та їх обгово-
рення в рамках реальних подій. При цьому розви-
ваються навички логічного мислення, пошуку відпо-
відної інформації, аналізу та оцінки фактів і розроб-
ки альтернатив, необхідних для вирішення проблем і 
прийняття рішень. У результаті студенти навчаються 
методам вирішення проблем та прийняття рішень, а 
також набувають досвіду аналізу. У ході обговорення 
КС і дискусії з колегами також виробляються нави-
чки та вміння ефективної міжособистісної та групо-
вої комунікації. Це відбувається в процесі вирішення 
проблем і отримання при цьому підтримки в групі. 

Метод аналізу конкретних ситуацій дозволяє «зі-
брати» знання багатьох управлінських дисциплін і 
розділів менеджменту воєдино, здійснюючи на прак-
тиці міждисциплінарний підхід до змісту освіти і 
надаючи можливість як в цілому, так і вибірково ін-
тенсивно обговорювати широке коло проблем. Таким 
чином, студенти приходять до розуміння того, що 
проблеми, з якими на практиці стикається менеджер, 
не є унікальними для однієї організації, і розвивають 
у собі більш професійний підхід до управління.

Висновки. Використання в процесі професійної 
підготовки майбутніх менеджерів найрізноманітні-
ших сучасних навчальних технологій дає можливість 
суттєво підвищити рівень професійної підготовки 
майбутніх фахівців загалом і рівень їх готовності до 
іншомовного спілкування. Подальшого дослідження 
вимагає проблема розробки і впровадження в освіт-
ній процес нових технологій навчання. 
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MODERN TECHNOLOGY IN TRAINING OF FUTURE MANAGERS
FOR THE FOREIGN LANGUAGE BUSINESS COMMUNICATION

The authors of the article have considered the issues of improvement of professional training of future managers, 
including  their  training  to master  the  foreign  language  business  communication  skills.  The  formation  of  foreign 
language business  skills nowadays  is an  integral part of professional  training of managers. The  improvement of 
manager’s professional training foresees the use of modern technologies and teaching methods. In the article such 
widespread education  technologies as a problem-based  learning  technology,  learning group activities, projection 
technology and technology of concentrated study have been analyzed. Much attention hass been paid to the need 
for  broad  implementation  of  interactive  technologies  of  study  in  the  process  of  training  of  future  management 
specialists. These technologies include an active cooperation of all members of educational process. The basis of 
interactive learning is the activation of perception activity of students through communication among themselves, 
with the teacher, between groups with decision making of common problems. The interactive technologies contribute 
to intensification and optimization of educational process, to realize the ideas of teachers and students cooperation, 
to form communicative interaction skills and to increase the motivation to learn. The use of interactive technologies 
gives the possibility to creatively approach the learning information; to formulate their own opinion and correctly 
express it and defend its position. 
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА

У статті виокремлено та обґрунтовано критерії оцінки рівня сформованості комунікативно-дискурсивної 
культури  майбутніх  офіцерів-прикордонників,  рівні  їх  прояву  та  наслідки.  Формування  комунікативно-
дискурсивної  культури  майбутніх  офіцерів-прикордонників  оцінюється трьома  рівнями  прояву,  кожний  з 
яких  характеризується  певним  змістом,  орієнтацією  в  компонентах  комунікативно-дискурсивної  культу-
ри. Критеріями оцінки рівня сформованості комунікативно-дискурсивної культури були виокремленні такі 
– комунікативний, особисті психологічні якості, комунікативно-дискурсивні навички. Рівнями їх прояву виз-
начено: високий, середній та низький.

Ключові слова: критерії, рівні, комунікативно-дискурсивна культура, офіцер-прикордонник

Вступ. Досліджуючи питання формування ко-
мунікативно-дискурсивної культури майбутнього 
офіцера-прикордонника під час його навчання у ви-
щому навчальному закладі прикордонного відомства 
необхідно визначити рівень її сформованості на су-
часному етапі. Це дозволить визначити ефективні 
шляхи впливу на майбутніх офіцерів-прикордонни-
ків спрямованого на та розвиток комунікативно-дис-
курсивної культури з урахуванням досить широкого 
спектру їхньої службової діяльності у майбутньому. 
А головне, на нашу думку, це те, що прикордонник є 
особою яка першим зустрічає гостей України і у сво-
їй особі, по суті представляє державу, а це накладає 
на нього досить велику відповідальність. З метою 
якісного аналізу стану сформованості цього феноме-
ну необхідно окреслити критерії за якими можлива 
оцінка стану сформованості такого виду культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вибір 
критеріїв оцінки рівня сформованості комунікатив-
но-дискурсивної культури майбутнього офіцера-при-
кордонника є одним із наукових результатів нашого 
дослідження. У процесі добору критеріїв, рівнів і 
показників ми спиралися на роботи вчених, які до-
сліджували питання формування та розвитку різних 
видів культури як у військових (С. Білявець[2], О. Ді-
денко[5], Ю. Балашова [1], В. Зелений[7], А. Радван-
ський [11], С. Совва [12]), так і цивільних майбут-
ніх фахівців (Л. Васильченко [4], О. Залюбівська ̣[6], 
І. Зозуля ̣[8], І. Кузнецова [9]), а також вчених, що 
досліджували питання, які пов’язані з формуванням 
компетентностей, які, як на нашу думку, є показни-
ками, що характеризують рівень сформованості ко-
мунікативно-дискурсивної культури (Н. Берестецька 
[3], О. Діденко [5], Н. Макогончук) [10].

Метою статті є виокремлення та обґрунтування 
критеріїв оцінки рівня сформованості комунікатив-
но-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-при-
кордонників та рівнів їх прояву та наслідків.

Виклад основного матеріалу. Наукова інтер-
претація поняття «критерій» у сучасній науковій 
літературі трактується з урахуванням мети його ви-
користання. Зокрема, у словнику іншомовних слів 
«критерії» розглядаються як ознаки, на основі яких 
здійснюється оцінка та визначення чого-небудь [13].

Критерій  (від грецьк. κριτεριον – засіб для су-
дження, мірило) – це ознака, на підставі якої можна 
робити оцінку, визначати або класифікувати те чи 
інше явище. Новий тлумачний словник української 
© Бабіч О.В.

мови дає таке визначення критерію: це підстава для 
оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило, 
мірка [14]. Критерій можна трактувати і як мірило 
оцінки при характеристиці сутності того чи іншого 
педагогічного явища, процесу або поняття. Це так 
званий ідеальний зразок, еталон, що задає вищий, 
більш досконалий рівень необхідного явища чи про-
цесу.

Під критерієм оцінки сформованості комуніка-
тивно-дискурсивної культури ми розуміємо певні 
характеристики, що оточують процес формування 
та розвитку комунікативно-дискурсивної культури, 
а їхні показники розкривають сутність цих харак-
теристик, що дозволяє визначити рівні сформова-
ності цього виду культури. Взагалі критерії оцінки 
стану сформованості комунікативно-дискурсивної 
культури визначалися нами, виходячи із системного 
розуміння культури, виокремлення особливостей її 
складників.

З метою зручності використання критеріїв учені 
як правило обмежують критерії певними вимогами, 
які визначаються з урахуванням специфіки дослідже-
ного феномену. Ми також передбачаємо те, що кри-
терії повинні досить повно віддзеркалювати сутність 
досліджуваного педагогічного процесу, враховувати 
його динаміку. Тому, критерії мають ураховувати всі 
риси і сторони педагогічних заходів спрямованих на 
досягнення головної мети, а у нашому випадку – це 
сформованість на достатньому рівні комунікативно-
дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикор-
донників під час навчання у вищому військовому на-
вчальному закладі прикордонного відомства. Окрім 
цього, потрібно, щоб кожний критерій можна було 
чітко виявити на всіх рівнях його прояву, а також він 
віддзеркалював взаємодію структурних компонентів 
змісту комунікативно-дискурсивної культури.

Ми вважаємо, що критерії комунікативно-дис-
курсивної культури майбутніх офіцерів-прикордон-
ників повинні відповідати таким вимогам:

відображати найбільш істотні, стійкі, повторю-
вальні дії майбутніх офіцерів-прикордонників у про-
цесі вивчення гуманітарних дисциплін, осмислення 
та застосування навчального матеріалу для форму-
вання комунікативно-дискурсивної культури;

об’єктивно оцінювати не лише стан сформованос-
ті комунікативно-дискурсивної культури у майбутніх 
офіцерів-прикордонників, а й педагогічні методи та 
прийоми, які застосовуються для ефективного фор-
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мування у майбутніх офіцерів-прикордонників кому-
нікативно-дискурсивної культури в процесі навчання 
гуманітарних дисциплін;

розкривати ефективність тих видів службової 
діяльності, де реалізується комунікативний підхід, 
бути простими, зручними у використанні, піддавати-
ся математичній обробці.

Крім того, у процесі виокремлення критеріїв 
оцінки стану сформованості комунікативно-дискур-
сивної культури у майбутніх офіцерів-прикордонни-
ків ми прагнули врахувати загальноприйняті вимоги 
до обґрунтування критеріїв, які зводяться до того, що 
критерії повинні відбивати основні закономірності 
формування особистості; встановлювати зв'язки між 
усіма компонентами досліджуваного феномену; якіс-
ні показники повинні виступати в єдності з кількіс-
ними; бути розкриті через низку специфічних ознак, 
які віддзеркалюють усі структурні компоненти; від-
бивати динаміку вимірюваної якості в часі.

На основі аналізу наукової літератури та екс-
пертної оцінки було виокремлено критерії оцінки 
рівня сформованості комунікативно-дискурсивної 
культури майбутнього офіцера-прикордонника, які 
враховують компоненти такого явища як комуніка-
тивно-дискурсивна культур. До них було віднесено: 
комунікативний, особисті психологічні якості, кому-
нікативно-дискурсивні навички.

Комунікативний  критерій характеризує сфор-
мованість вмінь професійного спілкування, знання 
англійської мови та мови суміжних країн на достат-
ньому рівні, що забезпечує якісне виконання службо-
вих обов’язків, а також характеризує сформованість 
комунікативних навичок. Крім того, комунікативний 
критерій дозволяє оцінити здатність інтерпретувати 
поведінкові реакції учасників спілкування, а також 
володіння комплексом технологій професійної ко-
мунікації. Розвиток та формування особистості за 
цим критерієм відбувається під час вивчення дис-
циплін «Етика і естетика», «Риторика», «Іноземна 
мова», «Іноземна мова за професійним спрямуван-
ням», «Англійська мова для повсякденного вжит-
ку», «Англійська мова для професійних потреб», 
«Історія української культури», «Українська мова за 
професійним спрямуванням», «Сучасна українська 
мова. Культура мовлення». «Практична стилісти-
ка», «Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної 
мови», «Практичний курс основної іноземної мови», 
«Основи теорії мовної комунікації», «Основи мовоз-
навства та теорії мовної комунікації»

Наступний критерій - особисті психологічні якос-
ті  означають систему внутрішніх здібностей май-
бутніх офіцерів-прикордонників та здатність у них 
їх реалізовувати. Цей критерій характеризує моти-
ваційно-ціннісний компонент комунікативно-дис-
курсивної культури. У змісті цього компоненту ми 
виокремлюємо низку елементів, а саме:

професійна спрямованість (ціннісне ставлення 
до служби у сфері відповідальності прикордонного 
відомства, професійний інтерес, прагнення до само-
розвитку та самовдосконалювання);

усвідомлення майбутнім офіцером-прикордонни-
ком значущості комунікативно-дискурсивної культу-
ри як вагомого фактору успішності їхньої майбутньої 
службової діяльності;

ціннісне ставлення до формування комунікатив-
но-дискурсивної культури.

Саме таким чином, на нашу думку, відбувається 
внутрішнє формування комунікативно-дискурсивної 

культури. А розвинуті здібності та здатність майбут-
нього офіцера-прикордонника характеризують рівень 
ефективності виконання своїх службових обов’язків 
у майбутньому та поєднують у собі якості творчого 
мислення, культури спілкування, культуру саморегу-
ляції свого стану, жестів та пластики рухів, культуру 
сприйняття дій інших осіб, культуру емоцій, а також 
чітко відпрацьовану та сформовану систему психо-
логічних індивідуальних якостей. Теоретичну осно-
ву забезпечує дисципліна «Педагогіка і психологія».

Третій критерій - комунікативно-дискурсивні на-
вички стосуються вміння застосовувати здобуті фо-
нові знання на практиці. Цей критерій характеризує 
операційно-діяльнісний компонент і формує комуні-
кативно-дискурсивну культуру під час вивчення дис-
ципліни «Прикордонний контроль», зокрема тої час-
тини цієї дисципліни, що безпосередньо стосується 
процесу здійснення прикордонного контролю.

Ці критерії повинні мати свої рівні прояву. Ви-
вчення психолого-педагогічної літератури та аналіз 
емпірично отриманих даних дозволили зробити та-
кий висновок, що формування комунікативно-дис-
курсивної культури майбутніх офіцерів-прикордон-
ників оцінюється трьома рівнями прояву, кожний з 
яких характеризується певним змістом, орієнтацією в 
компонентах комунікативно-дискурсивної культури.

Високий рівень характеризується володінням зна-
ннями про сутність, зміст і структуру комунікативно-
дискурсивної культури; сформованість на їх основі 
комунікативних умінь, фонових знань і навичок. На 
високому рівні розвитку комунікативно-дискурсивна 
культура стає сталою рисою особистості, підґрунтям 
якої є сприятливі природні задатки, потреби, стійка 
мотивація до службової діяльності, саморозвитку та 
самовдосконалення. На цьому рівні сформованості  
комунікативно-дискурсивної культур майбутній офі-
цер-прикордонник не замислюється постійно про те, 
як він поводиться. У психологічному підґрунті про-
тікання процесу формування комунікативно-дискур-
сивної культури на цьому рівні велике значення має 
самоконтроль з використанням фонових знань і над 
усвідомленими добором висловів, жестів, міміки. 
Деякі відхилення від цих вимог, прояви аморальнос-
ті тут або взагалі не зустрічаються, або ж бувають 
незначними і епізодичними. Майбутні офіцери-при-
кордонники з високим  рівнем мають сформовані 
стійкі пізнавальні інтереси до питань пов’язаної з 
комунікативно-дискурсивною культурою й вивчення 
навчальних предметів «Етика і естетика», «Ритори-
ка», «Іноземна мова», «Іноземна мова за професій-
ним спрямуванням», «Англійська мова для повсяк-
денного вжитку», «Англійська мова для професійних 
потреб», «Історія української культури», «Україн-
ська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна 
українська мова. Культура мовлення». «Практична 
стилістика», «Лінгвокраїнознавство країн основної 
іноземної мови», «Практичний курс основної іно-
земної мови», «Основи теорії мовної комунікації», 
«Основи мовознавства та теорії мовної комуніка-
ції», «Прикордонний контроль». Вони позитивно 
ставляться до роботи з формування у себе комуніка-
тивно-дискурсивної культури та чітко розуміють її 
значення для майбутньої службової діяльності. Такі 
майбутні офіцери-прикордонники прагнуть активно 
засвоїти знання про особливості комунікативно-дис-
курсивної культури, спрямованість на безперервний 
саморозвиток у них виражена дуже контрастно.

Вони мають ґрунтовні фонові знання й уміння, 
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необхідних для майбутньої діяльності.
Для середнього рівня характерним є бажання зро-

зуміти більше, ніж сказано словами; чітке і правиль-
не розуміння змісту комунікативно-дискурсивної 
культури, доброзичливий стиль комунікації з грома-
дянами, що перетинають кордон та колегами. У та-
ких майбутніх офіцерів-прикордонників розвинені 
уміння керувати своєю мімікою, жестами і будувати 
процес комунікації з підлеглими та громадянами під 
час перетину кордону у відповідності з вимогами 
військових статутів, конкретними завданнями керів-
ництва, виходячи із знань індивідуальних психоло-
гічних особливостей кожного прикордонника, рівня 
його загальної і військової підготовки. У майбутніх 
офіцерів-прикордонників з середнім  рівнем  пере-
важно сформовані стійкі пізнавальні інтереси до 
питань комунікативно-дискурсивної культури й ви-
вчення навчальних предметів  Вони переважно по-
зитивно ставляться до роботи з формування у себе 
комунікативно-дискурсивної культури та розуміють 
її значення для становлення професіонала. Проте 
прагнення активно засвоїти знання про особливості 
комунікативно-дискурсивної культури у них досить 
ситуативне, спрямованість на безперервний самороз-
виток у себе комунікативно-дискурсивної культури 
виявляється обмежено. Фонові знання на цьому рівні 
про норми комунікативної поведінки під час вико-
нання службових обов’язків не завжди повні. Вони 
загалом розуміють рівень власних фонових знань й 
умінь, необхідних для формування комунікативно-
дискурсивної культури, часто можуть дати змістовну 
характеристику цінностям, аналізувати їхні вияви у 
службовій діяльності офіцера-прикордонника. У них 
переважно розвинені комунікативно-дискурсивні на-
вички й уміння.

При низькому рівні відчуваються утруднення у 
встановленні контакту з громадянами, не розумін-
ня комунікативно-дискурсивної культури, відсутнє 
володіння уміннями і навичками комунікативно-
дискурсивної культури, а стиль спілкування – авто-
ритарний. Для майбутніх офіцерів-прикордонників 
з низьким рівнем комунікативно-дискурсивної куль-
тури притаманні збудженість, відсутність витримки 
і самовладання не лише при вирішенні складних 
питань в службі, але і в нескладних, звичайних умо-
вах службового життя. Поряд з позитивними рисами 
комунікативної поведінки, у них є серйозні недоліки 
під час спілкування, одразу ж проявляє нетерпимість, 
втрачає контроль над своїми висловлюваннями, об-
ражає оточуючих, не враховує його індивідуальних 
особливостей. Комунікативно-дискурсивна культура 
цього майбутнього офіцера характеризується одно-
бічністю прояву і розвитку. З високим рівнем розви-
тку вимогливості, сумлінності, щирості прояву своїх 

почуттів, стійким службовим, діловим підходом до-
пускає вказані вище відхилення від вимог комуні-
кативно-дискурсивної культури. Причиною таких 
відхилень є деякі негативні риси характеру і темпе-
раменту (надмірна збудженість, нетерплячість, не-
врівноваженість, слабка емоційно-вольова стійкість 
у взаємовідносинах), недостатньо висока загальна 
культура та особливо культура мови, відсутність фо-
нових знань. Постійний психічний стан підвищеної 
збудженості зумовлює порушення моральних прин-
ципів. Слабкий розвиток комунікативно-дискурсив-
ної культури пояснюється як недостатнім загально-
культурним розвитком, так і слабкістю вольового 
саморегулювання своєї комунікативної поведінки, 
невмінням, а іноді і небажанням долати непотрібну 
збудженість і нетерплячість у відданні розпоряджень 
і вказівок. У майбутніх офіцерів-прикордонників з 
низьким  рівнем сформованості комунікативно-дис-
курсивної культури не сформовані стійкі пізнаваль-
ні інтереси до питань комунікативно-дискурсивної 
культури й вивчення навчальних предметів Вони не 
завжди позитивно ставляться до роботи з форму-
вання у себе комунікативно-дискурсивної культури 
та нечітко розуміють її значення для становлення. 
Прагнення активно засвоїти знання щодо особли-
востей комунікативно-дискурсивної культури у них 
майже не виражене. Вони нечітко розуміють рівень 
власних знань й умінь, необхідних для формування 
комунікативно-дискурсивної культури, не уміють 
давати змістовну характеристику цінностям, аналізу-
вати їхні прояви у майбутній службовій діяльності в 
якості офіцера-прикордонника. Такого рівня сформо-
ваності суб’єкти не можуть використовувати знання 
про комунікативно-дискурсивну культуру в різних 
ситуаціях, у них не розвинені навички комунікатив-
но-дискурсивної культури, відсутні фонові.

Перехід з одного рівня сформованості комуніка-
тивно-дискурсивної культури на інший пов’язаний з 
якісними змінами, що відбуваються у всіх її струк-
турних компонентах. Ознаками, на основі яких від-
бувається оцінювання цих якісних змін, виступають 
критерії оцінки рівня сформованості комунікативно-
дискурсивної культури.

Висновок. Критеріями оцінки рівня сформова-
ності комунікативно-дискурсивної культури є кому-
нікативний, особисті психологічні якості, комуніка-
тивно-дискурсивні навички. Рівнями їх прояву ви-
значено: високий, середній та низький.

Визначення перспектив подальших дослі-
джень. Проведення констатувального етапу педаго-
гічного експерименту з метою визначення сучасного 
стану сформованості комунікативно-дискурсивної 
культури та виявлення ефективних шляхів щодо її 
розвитку та формування.
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ-ДИСКУРСИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПОГРАНИЧНИКОВ

В статье выделено и обосновано критерии оценки уровня сформирования коммуникативно-дискурсивной 
культуры  будущих  офицеров-пограничников,  уровни  их  проявления  и  последствия.  Формирование 
коммуникативно-дискурсивной  культуры  будущих  офицеров-пограничников  оценивается  тремя  уровнями 
проявления,  каждый  из  них  характеризуется  определенным  содержанием,  ориентацией  в  компонентах 
коммуникативно-дискурсивной  культуры.  Критериями  оценки  уровня  сформирования  коммуникативно-
дискурсивной  культуры  были  выделены  такие  –  коммуникативный,  личные  психологические  качества, 
коммуникативно-дискурсивные навыки. Уровнями их проявления определено: высокий, средний и низкий. 

Ключевые слова: критерии, уровни, коммуникативно-дискурсивная культура, офицер-пограничник.
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CRITERIA AND LEVELS OF FUTURE BORDER GUARD OFFICER’S COMMUNICATIVE AND 
DISCURSIVE CULTURE FORMING

The  following  criteria  for  assessing  the  levels  of  communicative  and  discursive  culture  formation  have  been 
determined: communicative, personal psychological qualities, communicative and discursive skills. Communicative 
criterion  describes  formation  of  professional  communication  skills,  sufficient  proficiency  both  in  the  English 
language and in the languages of the neighboring countries, knowledge of which is required in the line of duty; it 
also characterizes the formation of communication skills, making it possible to evaluate the ability of communicators’ 
behavioral responses interpretation as well as their mastery of professional communication technologies. The criterion 
of personal psychological qualities implies a system of future border guards officers’ internal capabilities and their 
ability  to  realize  them. This  component  includes  a  number  of  elements,  such as:  professional  orientation;  future 
border guard officer’s understanding of the significance of communicative and discursive culture as an important 
factor in their future service activity; axiological attitude to formation of communicative and discursive culture. The 
criterion of communicative and discursive skills relates to the ability of utilizing acquired background knowledge in 
practice. This criterion describes the operational and pragmatic component and forms communicative and discursive 
culture in the course of learning the subject of "Border control", namely the part of the course that is directly related 
to the border control procedures.

Key words: criteria, levels, communicative and discursive culture, border guard officer
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО 
ШКОЛЯРА: ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовано змістовний аспект технології соціально-педагогічного супроводу соціалізації 
молодшого школяра. Визначено сутність понять «соціалізація», «соціально-педагогічний супровід соціалі-
зації». Охарактеризовано провідні принципи, умови, етапи технології соціально-педагогічного супроводу со-
ціалізації молодшого школяра. Доведено, що означена технологія сприяє формуванню соціальної компетент-
ності дитини молодшого шкільного віку.

Ключові слова: соціальний супровід, соціально-педагогічний супровід, соціалізація, молодші школярі, со-
ціальна компетентність.

Вступ. В умовах сучасних реалій як ніколи го-
стро постає проблема успішної соціалізації підрос-
таючого покоління, адже вплив агресивного серед-
овища, засобів масової інформації та мережі Інтер-
нет не завжди позитивно впливають на означений 
процес. Особливої актуальності проблема успішної 
соціалізації набуває на етапі молодшого шкільного 
віку, коли відбуваються значні психологічні зрушен-
ня на фоні вікових змін, переорієнтація провідного 
виду діяльності з ігрової на навчальну, поступово 
змінюється режим дня дитини тощо. Це зумовлює 
необхідність упровадження педагогічно виваженої 
підтримки дитини молодшого шкільного віку всіма 
суб’єктами освітнього процесу, зокрема, вчителями, 
адміністрацією школи, психологами та соціальни-
ми педагогами, медиками та батьками. Такий комп-
лексний підхід до розвитку особистості молодшого 
школяра, його успішної адаптації та соціалізації дає 
можливість реалізувати соціально-педагогічний су-
провід як специфічна технологія роботи з дітьми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема соціалізації молодших школярів є предметом 
спеціального дослідження низки вчених, зокрема: 
Ю.Богінської, С.Курінної, О.Савченко тощо. У свою 
чергу, сутність та зміст соціально-педагогічного су-
проводу та алгоритм його впровадження розкрито 
в роботах А.Архіпової, А.Капської, І.Рогальської, 
М.Рожкова, С.Харченка тощо.

Отже, метою статті є розкриття змістовного ас-
пекту технології соціально-педагогічного супроводу 
соціалізації молодшого школяра.

Виклад основного матеріалу. Категорія «соціа-
лізація» є однією з найбільш досліджуваних у сучас-
ній науці та з точки зору суб’єкт-субʼєктного підходу 
трактується як:

– процес становлення особистості, що відбувається 
в площині діяльності, спілкування та самосвідо-
мості (Г. Андреєва, А. Петровський);

– процес і результат засвоєння та подальшого ак-
тивного відтворення індивідом соціокультурно-
го досвіду (знань, норм, цінностей, традицій); 
включення індивіда в систему суспільних відно-
син та формування соціальних якостей (Ч. Кулі, 
Дж. Мід, Н. Смелзер);

– процес, що передбачає не лише пасивне засвоєння 
соціокультурного досвіду, а визнає суб’єктність 

© Бадер С.О.

особистості в процесі власного становлення 
(Г. Андреєва, Н. Голованова, А. Капська, М. Лу-
кашевич, А. Маслоу, А. Мудрик, І. Рогальська, 
С. Савченко, С. Харченко та ін.).
Тобто соціалізація відбувається в процесі спіль-

ної взаємодії, діяльності та спілкування в певному 
соціокультурному середовищі. Її результатом є осо-
бистісні смисли, що визначають ставлення індивіда 
до всесвіту, соціальна позиція, самосвідомість, цін-
нісно-смислове ядро світобачення та інші компонен-
ти індивідуальної свідомості, зміст яких указує на те, 
що саме особистість бере із соціального досвіду, як 
це трансформує та яке значення цьому надає.

У зв’язку з тим, що соціалізація – це процес, де-
термінований конкретними соціально-історичними 
умовами, його не можна вважати завершеним на 
якомусь етапі життєдіяльності людини. Соціаліза-
ція – це не тільки формування зрілості особистісних 
рис, але і розвиток, і модифікація зрілих форм соці-
альності особистості в ході включення її в систему 
наявних зв’язків і залежностей.

З іншого боку, категорія «соціально-педагогічний 
супровід» досліджується низкою вчених (А. Архіпо-
ва, І. Рогальська, М. Рожков та ін.) та неоднозначно 
трактується у сучасному науковому колі.

Перш за все, звернемось до законодавчої бази, де 
соціальний супровід визначається як вид соціальної 
роботи, спрямованої на здійснення соціальних опіки, 
допомоги та патронажу соціально незахищених ка-
тегорій дітей та молоді з метою подолання життєвих 
труднощів, збереження, підвищення їх соціального 
статусу [1]. Як бачимо, соціальний супровід тлума-
читься з точки зору соціальної роботи та розгляда-
ється в контексті комплексної соціальної допомоги 
(матеріальної, психологічної, соціальної тощо), де 
задіяні спеціальні фахівці на рівні держави. 

І. Звєрєва визначає соціальний супровід як вид со-
ціальної діяльності, що передбачає впродовж певно-
го (іноді досить тривалого) терміну надання суб’єкту 
комплексу правових, психологічних, соціально-педа-
гогічних, соціально-економічних, соціально-медич-
них, інформаційних послуг соціальним працівником, 
а також, у разі потреби, залучення інших фахівців 
(психологів, педагогів, юристів, медичних працівни-
ків та ін.) з різних установ та організацій для подо-
лання життєвих труднощів особистості.
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У свою чергу, педагогічний супровід (підтримка, 
допомога) необхідний дитині для успішної соціаль-
ної адаптації та вибору оптимальних рішень в різних 
ситуаціях повсякденного життя, пов’язаних з осо-
бистісним самовизначенням. На думку А.Архіпової, 
Є.Бондаревської провідною метою педагогічного 
супроводу є організація взаємопов’язаної діяльності 
фахівців (педагогів, соціальних педагогів, психоло-
гів, фахівців соціальної сфери та інших спеціалістів) 
на основі інтеграції виховного потенціалу освітніх 
установ і соціального середовища [2; 3].

На думку В.Слободчикова та І.Фрумкіна педа-
гогічний супровід виступає як допомога дитині в її 
особистісному зростанні; це установка на розуміння 
дитини, на відкрите спілкування з нею.

У свою чергу А. Мудрик зазначає, що педагогіч-
ний супровід ‒ це особлива сфера діяльності педаго-
га, яка спрямована на залучення дитини до соціаль-
но-культурних і моральних цінностей та на які він 
спирається в процесі самореалізації та саморозвитку. 

Отже, педагогічний супровід розглядається як 
певна сфера діяльності педагога, орієнтована на вза-
ємодію з дитиною в процесі надання їй підтримки 
в становленні особистісного зростання, соціальної 
адаптації тощо.

Проаналізувавши сутність соціального та педа-
гогічного супроводу, визначимо категорію соціаль-
но-педагогічного супроводу. Так ґрунтовний аналіз 
довідкової та психолого-педагогічної літератури до-
зволяють трактувати означену дефініцію як:

– вид соціально-педагогічної діяльності, метою 
якої є допомога чи підтримка тих категорій насе-
лення, які опинились у складних життєвих обста-
винах (А.Мудрик, Л.Пономаренко);

– комплекс превентивних, просвітницьких, діа-
гностичних та корекційних заходів, спрямованих 
на проектування і реалізацію умов роботи соці-
ального педагога для успішної соціалізації дітей 
і підлітків у родині та в умовах школи (В.Гуров, 
Н.Шинкаренко);

– метод, що забезпечує створення умов для при-
йняття суб’єктом розвитку оптимальних рішень 
у різних ситуаціях життєвого вибору. Провідною 
метою педагогічного супроводу є організація вза-
ємозалежної діяльності фахівців на основі інте-
грації виховного потенціалу навчально-виховних 
установ і соціального середовища (З.Богомедова, 
В.Летунов).
Як бачимо, соціально-педагогічний супровід на-

цілений на вирішення життєвих труднощів суб’єкта, 
має свою структуру, послідовність (алгоритм реалі-
зації), арсенал форм, методів та засобів діяльності. 
Отже, можемо констатувати, що соціально-педаго-
гічний супровід являє собою різновид соціально-пе-
дагогічної технології, що спрямована на подолання 
життєвих труднощів особистості у певний проміжок 
часу із залученням різних фахівців. 

Розкриємо сутність та зміст соціально-педаго-
гічного супроводу соціалізації дитини в контексті 
досліджень різних науковців. Так, цікавою є думка 
А. Архіпової, яка трактує соціально-педагогічний су-
провід апріорі як низу заходів, кінцевою метою яких 
є успішна соціалізація особистості. Автор подає таке 
визначення поняття «соціально-педагогічний супро-
від – це комплекс превентивних, просвітницьких, 

діагностичних, корекційних заходів, спрямованих 
на проектування та реалізацію умов щодо успішної 
соціалізації того, кого супроводжують» [2, с.23]. За-
значимо, що А. Архіпова розглядає соціально-педа-
гогічний супровід як елемент педагогічної підтрим-
ки, її складову, зазначаючи, що підтримка має місце 
у кризових ситуаціях життя особистості, у той час як 
супроводу дитина потребує у більш стабільні періо-
ди життя для підтримки належного рівня соціалізо-
ваності [2, с.25].

На думку І.Рогальської, яка досліджує проблему 
соціалізації дитини дошкільного віку, супровід соці-
алізації особистості передбачає «необхідність сфор-
мованого у педагогів цілісного уявлення про дитину 
як об’єкт і суб’єкт соціалізації, що вимагає визначен-
ня специфіки діяльності фахівців на кожному віково-
му етапі її соціального становлення, ставлення до неї 
як до суб’єкта спілкування, співпраці, партнерства, 
надання права на власний вибір» [4, с.118].

Як вважає дослідник, соціально-педагогічний су-
провід соціалізації являє собою процес особистісної 
взаємодії між тим, хто супроводжує, і тим, хто цього 
потребує, спрямований на актуалізацію соціального 
потенціалу дитини для її успішної соціалізації-інди-
відуалізації на засадах гуманістичної тенденції.

Вчений визначає структурні елементи системи 
соціально-педагогічного супроводу, а саме: мета і 
завдання; пріоритетні напрями та зміст діяльнос-
ті дорослих з дітьми; способи взаємодії дорослих 
з дітьми на основі гуманістичної позиції педагогів, 
соціальних педагогів, психологів, батьків та інших 
суб’єктів супроводу; розгортання процесу у часі та 
просторі через поетапну реалізацію; критерії ефек-
тивності соціалізації як результату [4, с.185].

Як зазначає Л.Аксенова, соціально-педагогіч-
ний супровід соціалізації відбувається на певних 
взаємопов’язаних рівнях, а саме: макрорівень (ство-
рення умов для покращення соціально-педагогічного 
супроводу соціалізації на законодавчому рівні), ме-
зорівень (допомога при залученні учасників ситуації 
розвитку того, кого супроводжують), мікрорівень 
(вирішення конкретних труднощів у процесі соціалі-
зації особи, що супроводжують) [5, с.44].

Отже, соціально-педагогічний супровід соціалі-
зації молодшого школяра можна розглядати як спе-
цифічну технологію допомоги дитині у вирішенні 
проблем та труднощів, що виникають на шляху її 
входження у широкий світ соціальних відносин. Час-
тіше за все для вирішення виникаючих проблем за-
лучаються не лише суб’єкти освітнього процесу по-
чаткової школи (вчителі початкових класів, соціальні 
педагоги, психологи, адміністрація, батьки тощо), а й 
інші фахівці, що сприяє всебічній підтримці особис-
тості молодшого школяра на шляху його соціалізації.

Слід зазначити, що вчені (І.Рогальська, М.Рожков) 
виокремлюють провідні принципи соціально-педа-
гогічного супроводу соціалізації, зокрема:

− особистісно зорієнтована спрямованість соціаль-
но-педагогічного супроводу. Мова йдеться про 
те, що соціально-педагогічний супровід виступає 
лише тим засобом, за допомогою якого дитина 
має осмислити складну ситуацію свого життя, на-
томість, визнається пріоритетність дитини у ви-
рішенні такої ситуації;

− конвенціальність супроводу, що передбачає згоду 
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молодшого школяра на здійснення соціально-пе-
дагогічного супроводу, надання допомоги у тій чи 
іншій складній ситуації;

− персоніфікація – соціально-педагогічний супро-
від завжди орієнтований на конкретну особис-
тість, її підтримку;

− принцип так званого «соціального загартування», 
який передбачає включення молодшого школяра 
у реальні життєві ситуації, моделювання шляхів 
їх вирішення тощо [6].
У свою чергу, І.Рогальська виокремлює наступні 

принципи соціально-педагогічного супроводу соціа-
лізації дошкільника, які, на нашу думку, цілком від-
повідають молодшому шкільному віку. Серед них: 

− принцип розвитку (врахування не лише знаннєвої 
складової освітнього процесу, а й підтримка інди-
відуального «Я» особистості, розкриття особис-
тісного потенціалу молодшого школяра);

− принцип балансу (досягнення оптимального спів-
відношення між процесами соціалізації-індивіду-
алізації); 

− принцип культуровідповідності (акцентування 
уваги на формуванні загальної культури в освіт-
ньому процесі);

− принцип опори на позитивне (підтримка та сти-
мулювання можливостей дитини, акцентування 
уваги на її успіхах та досягненнях для подальшої 
діяльності);

− принцип рефлексії (передбачає рефлексивний ха-
рактер навчання);

− принцип взаємодії (взаємодія в системі «дитина-
педагог», «батьки-дитина», «батьки-педагог»);

− принцип соціальної відповідності (передбачає 
відповідність змісту і методів виховання реальній 
соціальній ситуації, у якій організовується вихов-
ний процес);

− принцип забезпечення виховної функції навчання 
(гармонійне поєднання навчальної інформації та 
всебічного розвитку особистості дитини) [7].
Кожен з означених принципів має місце у процесі 

реалізації етапів соціально-педагогічного супроводу 
(О. Сухова), які включають:

− етап проблематизації ‒ педагог разом з дитиною 
визначають труднощі, які відчуває дитина (пред-
мет соціально-педагогічного супроводу); вио-
кремлюються чинники, що зумовили появу озна-

чених труднощів; формулюється проблема;
− пошуково-варіативний етап ‒ здійснюється по-

шук варіантів вирішення проблеми, визначається 
ступінь втручання педагога (або іншого суб’єкта) 
у процес вирішення проблеми;

− практико-діяльнісний етап передбачає сумісні дії 
педагога та молодшого школяра щодо вирішення 
проблем останнього;

− аналітичний етап – аналіз ступеня вирішення 
проблеми, обговорення ймовірних труднощів, що 
можуть виникнути у майбутньому [8, с.166].
Чітка алгоритмізованість соціально-педагогічно-

го супроводу соціалізації дитини та спрямованість на 
результат дозволяє нам говорити про технологічний 
підхід щодо вирішення соціалізаційних проблем мо-
лодших школярів, а соціально-педагогічний супро-
від вважати спеціальною соціально-педагогічною 
технологією.

Дослідники процесу соціалізації молодшого шко-
ляра (Ю. Богінська, С. Курінна, О. Савченко) зазна-
чають, що позитивним результатом соціалізації мо-
лодшого школяра є його соціальна компетентність. 
Ми підтримуємо думку Н. Гавриш, С. Курінної та 
вважаємо, що соціальна компетентність молодшо-
го школяра є інтегральною якістю особистості, яка 
передбачає оволодіння певною системою знань, 
формування умінь і навичок взаємодії в соціумі та 
здатності оцінювати свої дії та вчинки. На нашу дум-
ку, саме соціальна компетентність має виступати 
результатом соціально-педагогічного супроводу со-
ціалізації як технології підтримки дітей молодшого 
шкільного віку.

Отже, можна зробити висновок, що процес со-
ціально-педагогічного супроводу соціалізації мо-
лодшого школяра спрямований, перш за все, на його 
підтримку в системі соціальних відносин, навчання 
новим моделям взаємодії з собою та світом, подолан-
ня труднощів соціалізації. Зазначимо, що соціально-
педагогічний супровід є завжди персоніфікованим, 
незважаючи на те, що педагог працює з групою ді-
тей, класом, колективом тощо. У процесі соціаль-
но-педагогічного супроводу соціалізації формується 
соціальна компетентність молодшого школяра, що 
дозволяє йому входити у світ широких соціальних 
відносин. 
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В  статье  проанализирован  содержательный  аспект  технологии  социально-педагогического 
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этапы технологии социально-педагогического сопровождения младшего школьника. Доказано, что данная 
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF JUNIOR STUDENT SOCIALIZATION: 
CONTENT ASPECT

The content aspect of social and pedagogical technology support of junior student socialization is analyzed. The 
essence of concept «socialization» is considered, which is discussed in the context of subject-subject approach and 
represents the acquisition of social experience on the one hand, and the manifestation of their individuality on the 
other hand. The author has analyzed the basic principles, conditions and stages of social and pedagogical support 
technology of  junior pupils. The basic principles of  the  technology are: personal orientation,  the personification 
of the support, consent of the child to support, immersion in real-life situations etc. The main stages of social and 
pedagogical support have been efined: problematization phase (definition of the difficulties encountered in the child, 
the reasons that caused them, formulation of the problem); prospect of variability stage (search for solutions to the 
problem, determine the degree of inclusion of the teacher in her decision); a practice-activity stage (joint actions 
of the teacher and the younger schoolboy on the decision problem); analytical stage (summarizing, predicting the 
possibility of similar difficulties in the future).
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ність соціальних працівників». Розглянуто конкретні норми міжкультурної практики соціальної роботи у 
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Вступ. В Україні, як і в інших поліетнічних кра-
їнах, зокрема США, де проживають представники 
різних етносів і культур, актуалізується проблема 
соціальної роботи з цими категоріями осіб. Високий 
рівень безробіття, бідності, дискримінація, які при-
таманні зазначеним групам, посилюються конфлік-
тами, кризовими явищами в міжкультурному серед-
овищі. Соціальні працівники покликані забезпечува-
ти рівність прав і свобод людей незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, сприяти 
здійсненню громадянами своїх етнокультурних прав, 
запобігати міжетнічним конфліктам, утверджувати 
міжетнічну злагоду в суспільстві, протидіяти будь-
яким проявам ксенофобії, розпалюванню расової, 
національної, етнічної, релігійної ворожнечі тощо. У 
зв’язку з цим міжкультурна компетентність (МК) ви-
знається як одна з важливих професійних вимог до 
сучасних фахівців соціальної роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
даний час вивченням деяких аспектів міжкультур-
ної компетентності фахівців різних професійних 
сфер займається низка гуманітарних наук: культу-
рологія, комунікативістика, лінгвокультурологія, 
етнопсихологія та ін. З’явилися публікації, в яких 
розглядаються питання взаємодії культур, проте ав-
торство більшості з них належить вченим-лінгвістам 
(Т.Астафурова, Ф.Бацевич, М.Галицька, О.Казакова, 
К.Мальцева та ін.), які зводять весь процес переваж-
но до мовного спілкування. Проблему міжкультурної 
компетентності соціальних працівників частково до-
сліджують В.Грищук, У.Девор, О.Канюк, М.Пейн, 
Г.Пилієва, Є.Рибак, Р.Скідмор, Р.Хіл, А.Якубовьска 
та ін. Однак, розвиток методології і практики соці-
альної роботи в міжкультурному середовищі можли-
вий лише за умови теоретичного узагальнення по-
зитивного досвіду та інновацій у світовій практиці. 
В контексті нашого дослідження зосередимо увагу 
на Сполучених Штатах Америки, оскільки саме там 
практика соціальної роботи в мультикультурному се-
редовищі має глибоке коріння.

Метою статті є дослідження наукових основ 
міжкультурної компетентності соціальних працівни-
ків у США. Завдання дослідження: проаналізувати 
наукові підходи щодо поняття міжкультурної компе-
тентності соціальних працівників та суміжних з ним 
© Байбакова О.О.

термінів; розглянути конкретні норми міжкультурної 
практики соціальної роботи у США, які визначають 
зміст міжкультурної компетентності фахівців соці-
альної роботи.

Виклад основного матеріалу. Вивчення поняття 
міжкультурної компетентності соціальних працівни-
ків передбачає аналіз поняття «культура».

Термін «культура» вперше з’явився в європей-
ській соціально-філософській думці у XVIII ст. і 
означав виховання й навчання людини. Сучасна куль-
турна антропологія пропонує більш широкий підхід 
до розуміння означеного поняття. Культура тлума-
читься як система ціннісних орієнтацій, переконань, 
смислів (концептів), які виявляються як у процесі 
життєдіяльності людей (у їхніх діях, поведінці), так 
і в результаті їх життєдіяльності – матеріальних і ду-
ховних продуктах.

Американський соціолог Т. Парсонс вважав, що 
культура – це система цінностей, яка є частиною со-
ціальної системи і відповідає за її керованість і впо-
рядкованість. Сучасний антрополог Е. Хатчинс фік-
сує в культурі, насамперед, її процесуальну складо-
ву: «Культуру слід розуміти як процес, а не як сукуп-
ність певних об’єктів, матеріальних чи абстрактних 
... Це процес, і всі «речі», які з’являються в існуючих 
визначеннях культури – це те, що залишається від 
цього процесу. Культура – це адаптивний процес, 
який акумулює часткові рішення проблем, що часто 
повторюються» [1, с.153].

Порівняльні крос-культурні дослідження засвід-
чують, що в різних суспільствах і культурах ціну-
ються різні якості особистості. Формування і роз-
виток прийнятих в даному суспільстві людських 
характеристик відбувається, як правило, шляхом їх 
цілеспрямованого виховання, тобто передачі норм, 
правил і типів гідної поведінки від старшого поко-
ління до молодшого. Здійснюється процес «інкуль-
турації» людини, який передбачає засвоєння індиві-
дом властивих його культурі норм світосприйняття 
і поведінки, в результаті чого формується його ког-
нітивна, емоційна і поведінкова схожість з представ-
никами даної культури і відмінність від носіїв інших 
культур. Інкультурація розпочинається з моменту на-
родження, тобто з отриманням дитиною перших на-
вичок поведінки та засвоєння мови, і продовжується 
все життя. Цей процес передбачає формування базо-
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вих людських навичок, наприклад типів спілкування 
з іншими людьми, форм контролю за власною по-
ведінкою і емоціями, способів задоволення потреб, 
оціночного ставлення до різних явищ навколишньо-
го світу. Кінцевим результатом процесу інкультура-
ції є компетентність (соціальна, міжкультурна тощо) 
людини в мові, цінностях, традиціях, звичаях свого 
культурного оточення.

Здійснений аналіз наукових джерел засвідчує, що 
найбільш загальним поняттям, яке характеризує сфе-
ру людського та професійного досвіду, пов’язаного з 
побудовою відносин з іншими людьми, є соціальна 
компетентність. З позиції когнітивного і поведінко-
вого підходів, вона передбачає наявність не тільки 
лінгвістичних знань, але й набір певних навичок, 
необхідних у різноманітних ситуаціях взаємодії з 
оточуючими. Проте аналіз цих підходів засвідчує, що 
вони не повністю розкривають зміст даного поняття. 
Знання лінгвістичних та соціокультурних норм і со-
ціальні навички, які реалізуються в конкретній кому-
нікативній ситуації, – це тісно пов’язані аспекти со-
ціальної компетентності. Саме на перетині когнітив-
ного і поведінкового підходів утворюються змістові 
компоненти соціальної компетентності. Їх можна 
назвати: «знання, що» (знання загальних соціокуль-
турних правил і норм) і «знання як» (як ці правила 
можуть бути застосовані в конкретній комунікатив-
ній ситуації) [2].

Нам імпонує гуманітарний підхід щодо вивчен-
ня соціальної компетентності, оскільки він орієн-
тований на цілісний розвиток майбутніх фахівців. 
Ідеологічна основа цього підходу була закладена 
К.Роджерсом і Дж.Фрейбергом, які виступили на 
початку 1960-х рр. минулого століття з різкою кри-
тикою політики США у сфері освіти. На противагу 
класичному директивному підходу в навчанні вони 
запропонували новий людиноцентристський підхід. 
На думку вчених, «освіченою є лише та людина, яка 
навчилася вчитися; яка навчилася пристосовуватися 
і змінюватися. Довіра до динамічного (а не статич-
ного) знання – це єдина розумна ціль сучасної освіти 
[3, с.224].

В рамках гуманістичного напряму дослідники і 
практики розглядають соціальну компетентність як 
динамічну характеристику особистості, яка містить у 
собі набір соціальних, когнітивних і емоційних нави-
чок, необхідних професіоналу для успішної адапта-
ції в соціальному середовищі. Соціально компетент-
на людина повинна планувати і контролювати свою 
поведінку в різних ситуаціях. Рівень соціальної ком-
петентності відображає певний рівень особистісної 
і соціальної зрілості особистості, яка представлена 
одночасно в двох вимірах: самоактуалізації і відпо-
відності соціальним очікуванням [4]. 

Таким чином, соціальна компетентність розгля-
дається не тільки як сукупність конкретних знань, 
умінь і навичок, але і як множина характеристик осо-
бистості професіонала, які визначають ефективність 
її діяльності в широкому соціальному контексті. 

Що стосується соціокультурної компетентності 
– з одного боку, у вітчизняній педагогіці вона часто 
трактується як поняття, що входить до складу кому-
нікативної або мовної компетентності. Зокрема, низ-
ка фахівців із міжкультурної комунікації та вивчення 
іноземних мов вважають, що соціокультурна компе-

тентність передбачає знайомство студентів з націо-
нально-культурною специфікою мовної поведінки 
і здатністю користуватися тими елементами соціо-
культурного контексту, які релевантні для сприй-
няття з позиції носіїв мови: звичаї, правила, норми, 
соціальні умовності, ритуали, соціальні стереотипи, 
країнознавчі знання та ін. [5].

Інші дослідники під соціокультурною компетент-
ністю розуміють не тільки володіння інформацією 
про безпосередній зв’язок мовного і соціокультурно-
го середовища чи про взаємозв’язок розвитку мови 
і суспільства. На їхню думку, соціокультурна компе-
тентність передбачає:

− усвідомлення того, що мова є не тільки засобом 
пізнання і спілкування, а й формою соціальної 
пам’яті, «культурним кодом нації»;

− вміння бачити культурний фон, що стоїть за кож-
ною мовною одиницею;

− знання культури, історії, традицій, звичаїв свого 
народу;

− вміння виявити культурно значущі смисли соці-
альної взаємодії і розуміти їх роль в життєдіяль-
ності людини [6, с.74].
У цьому контексті значення поняття «соціокуль-

турна компетентність» поступово зміщується від 
лінгвістичних навичок до соціальних і передбачає 
здатність особистості свідомо і продуктивно діяти в 
ситуації невизначеності, позитивно вирішувати жит-
тєво важливі завдання соціуму, суб’єктивно осмис-
лювати можливу поведінку тих, хто вступає в соці-
альну взаємодію, приймати різні форми культурного 
самовираження і творчості позитивно орієнтованих 
соціальних груп і окремих індивідів при освоєнні 
ними соціального простору. 

Про необхідність формування міжкультурної 
компетентності фахівців вперше зауважили амери-
канські вчені Е. Роджерс і Т. Стейнфатт, які зазнача-
ли, що «заявле ною або замовчаною ціллю більшості 
досліджень, навчання та викладання у сфері між-
культурної комунікації є підвищення міжкультурної 
компетентності індивідів» [7, с. 221]. Дослідники 
визначають МК як рівень, на якому індивід здатен 
ефек тивно та належним чином обмінюватись інфор-
мацією з людьми, які належать до іншої культури.

Німецький дослідник А. Кнапп-Поттхофф роз-
глядає міжкультурну компетентність як «комплекс 
аналітичних і стратегічних здібностей, котрі розши-
рюють інтерпретаційний спектр індивіда в процесі 
міжособистісної взаємодії з представниками іншої 
культури» [9].

Ми поділяємо думку О. Садохіна щодо розгляду 
міжкультурної компетентності в двох аспектах:

1) як здатність сформувати в собі чужу культурну 
іден тичність, що передбачає знання мови, цінностей, 
норм, стан дартів поведінки іншого комунікативного 
співтовариства. При такому підході засвоєння макси-
мального обсягу інформації та адекватного знання 
іншої культури є основною метою процесу комуніка-
ції. Таке завдання може бути постав лене для досяг-
нення акультурації, аж до повної відмови від рідної 
культурної приналежності;

2) як здатність досягати успіху при контактах з 
пред ставниками іншої культурної спільноти навіть 
при недостат ньому знанні основних елементів куль-
тури своїх партнерів. Саме з цим варіантом міжкуль-
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турної компетентності дово диться найчастіше стика-
тися в практиці комунікації.

Вчений трактує МК як сукупність соціокультур-
них та лінгвістичних знань, комунікативних вмінь 
та навичок, за допомогою яких будь-який суб’єкт 
культури може успішно спілкуватися з носіями ін-
ших культур на всіх рівнях міжкультурної взаємодії. 
Окрім того, у своїх дослідженнях він зазначає, що во-
лодіння міжкультурною компетентністю дозволяє в 
процесі міжкультурної ко мунікації адекватно оціню-
вати ситуацію, ефективно використовувати вербаль-
ні і невербальні засоби, втілювати у практику кому-
нікативні наміри і перевіряти результати комунікації 
за допомогою зворотного зв’язку [6].

Розглянувши різноманітні підходи до поняття 
МК, з’ясуємо суть поняття міжкультурної компе-
тентності соціальних працівників. 

Концепцію міжкультурної компетентності со-
ціальних працівників одним із перших представив 
американський дослідник Дж. Гальєгос [9] і розгля-
дав її як «комплекс процедур і заходів, які можуть 
бути використані в процесі культурно релевантного 
розуміння проблем клієнтів, які представляють інші 
культури, і способів застосування цього розуміння 
для розробки стратегії допомоги, відповідної куль-
турним вимогам цих клієнтів» [9, с. 4]. 

Конкретні норми міжкультурної практики со-
ціальної роботи містяться Етичному кодексі NASW 
(США), зокрема в розділі «Етична відповідальність 
соціального працівника перед клієнтами». У статті 
1.5 «Культурна компетентність і соціальне розмаїт-
тя», зокрема, зазначено:

1) соціальні працівники повинні розуміти культу-
ру та її функцію в поведінці людини і в суспільстві, 
відзначаючи все позитивне у всіх культурах;

2) соціальні працівники повинні володіти зна-
ннями про культуру своїх клієнтів і бути здатними 
демонструвати компетентність у наданні послуг, які 
можуть суперечити культурі клієнтів і не враховувати 
відмінностей між людьми та культурними групами;

3) соціальні працівники повинні розуміти харак-
тер соціальних відмінностей та існуючих практик 
дискримінації, заснованих на ознаках раси, етнічної 
приналежності, національного походження чи кольо-
ру шкіри.

Також у Кодексі підкреслюється важливість між-
культурної компетентності в шостому розділі, при-
свяченому етичній відповідальності соціальних 

працівників перед суспільством в цілому. Стаття 6.4 
«Соціальні та політичні дії» визначає, що:

1) соціальні працівники повинні брати участь у 
соціальних і політичних діях, спрямованих те, щоб 
гарантувати для всіх людей рівний доступ до ре-
сурсів, робочих місць, послуг і можливостей, які їм 
необхідні для задоволення своїх основних людських 
потреб і розвитку;

2) соціальні працівники повинні діяти так, щоб 
розширити можливості для всіх людей, звертаючи 
особливу увагу на вразливі і експлуатовані групи на-
селення;

3) соціальні працівники повинні сприяти ство-
ренню передумов, що сприяють повазі до культурної 
та соціальної різноманітності як у Сполучених Шта-
тах, так і всьому світі. Соціальні працівники повинні 
просувати політику і методи, які демонструють по-
вагу до відмінностей, підтримують розширення со-
ціокультурних знань і ресурсів, виступати на захист 
програм і інститутів, що демонструють культурну 
компетентність і реалізують політику, яка гарантує 
права, рівність і соціальну справедливість для всіх 
людей;

4) соціальні працівники повинні діяти в цілях за-
побігання та ліквідації панування, експлуатації та 
дискримінації відносно будь-якої особи, групи або 
класу за ознакою раси, етнічної приналежності, на-
ціонального походження, кольору шкіри [10].

Отже, міжкультурна компетентність соціальних 
працівників – це ступінь прояву фахівцем знань, 
умінь і навичок, які дозволяють правильно оцінюва-
ти специфіку та умови взаємодії з представниками 
інших культур, що проявляються у врахуванні їхніх 
традицій, звичок і психологічних характеристик, 
знаходити адекватні форми впливу на них з метою 
підтримки атмосфери взаємної довіри і конструктив-
ного співробітництва, спрямованого на досягнення 
спільно визначених цілей соціальної допомоги.

Висновки. США вирізняються культурним роз-
маїттям населення, якому притаманні проблеми дис-
кримінації, акультурації і асиміляції, міжкультурні 
конфлікти. Це вимагає професійного втручання з 
боку соціальних працівників, які володіють високим 
рівнем міжкультурної компетентності. Міжкультур-
на компетентність передбачає застосування всього 
арсеналу знань, умінь і навичок надання допомоги 
індивідам, групам, громадам, які належать до різних 
етносів і культур.
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component of their professional activities in a multicultural environment, particularly in the USA. The author has 
proved that the prerequisite of formation of intercultural competence of social work professionals has a number of 
social problems of clients, representatives ethnic racial groups, such as high unemployment, poverty, discrimination, 
ethnic conflicts and others.Different approaches of scientists have been analysed regarding the concept of «culture», 
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В статті проаналізовано окремі аспекти організації соціальної роботи та підготовки соціальних праців-
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ців з питань охорони здоров’я та опіки. 2. Розробка стандартів професійної кваліфікації. 3. Вдосконалення 
стандартів  для  працедавців та  супервізії.  4. Розробка та посилення  вимог  до безперервного  професійно-
го розвитку. 5. Посилення співпраці вищих навчальних закладів з роботодавцями та клієнтами соціальних 
служб. 6. Оцінювана соціальна робота по місцю працевлаштування протягом року. 7. Організація та про-
ведення практики. 8-9. Програма підготовки соціальних працівників. Диплом: ступінь з соціальної роботи. 
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Вступ. Соціальна робота досить сильно розвине-
на в багатьох західних країнах: США, Великій Бри-
танії, Бельгії та ін. На сьогодні у Великій Британії 
освітні послуги надають понад 160 університетів та 
коледжів [1], серед яких проблемою підготовки фа-
хівців соціальної роботи займаються щонайменше 
70 навчальних закладів, в яких відкрита спеціаль-
ність «соціальна робота». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема підготовки соціальних працівників у Вели-
кій Британії стала предметом дослідження зару-
біжних учених (М.Баркер (M.Barker), Дж.Лішман 
(J.Lishman), Б.Мундей (B.Munday), С.Шардлоу 
(S.Shardlow), Е.Янгхазбенд (E.Younghusband), а та-
кож українських та російських науковців (А.Капська, 
І.Козубовська, Р.Козубовський, Л.Міщик, В.Поліщук, 
Є.Холостова, С.Шпеник та ін.).

Метою статті є розглянути окремі аспекти орга-
нізації соціальної роботи та підготовки соціальних 
працівників на сучасному етапі у Великій Британії.

Виклад основного матеріалу. Структура під-
готовки дипломованих фахівців у Великій Британії 
до 2001-го року визначалася Центральною радою 
з питань освіти та підготовки у соціальній роботі 
(Central Council for Education and Training in Social 
Work), створеною у 1983 році. Вона припинила своє 
функціонування 1 жовтня 2001 року. 

Після проведеної реформи на початку 2000-го 
року у Великій Британії її обов’язки були розподі-
лені між національними радами з питань надання 
соціальних послуг у відповідних регіонах. Таким чи-
ном були створені: Загальна рада з питань соціально-
го опікування (General Social Care Council) в Англії; 
© Бартош О.П., Шандор Ф.Ф., Рюль В.О.

Рада з питань піклування (Care Council for Wales) 
в Уельсі; Рада з питань надання соціальних послуг 
(Scottish Social Services Council) в Шотландії; Рада 
з питань соціального піклування (Northern Ireland 
Social Care Council) в Північній Ірландії [2].

В наступні роки після 2011 р. в Англії починають-
ся масштабні реформи в організації соціальної робо-
ти та підготовці соціальних працівників, які охопили 
десять аспектів (рис.1). Розглянемо детальніше пер-
ші п’ять компонентів реформи. 

1.Створення  Ради  фахівців  з  питань  охорони 
здоров’я та  опіки. З 1 серпня 2012 р. повноважен-
ня Загальної Ради з питань соціального піклування 
(GSCC) були передані Раді фахівців з питань охо-
рони здоров’я та опіки (Health and Care Professions 
Council − HCPC), яка: веде та публікує публічний ре-
єстр відповідним чином підготовлених представни-
ків професій; затверджує освітні стандарти (76 стан-
дартів, 15 груп) безпечної та ефективної практики 
соціального працівника; підтримує високий рівень 
професійної підготовки, практики; розслідує скарги 
та вживає відповідні заходи; працює в партнерстві з 
громадськістю та іншими групами; підвищує обізна-
ність та розуміння цілей Ради [3]. 

Більшість вчених [4, р.5] схильні вважати, що ці 
стандарти носять загальний характер і можуть опису-
вати практично будь-яку професійну діяльність. Так, 
наприклад, соціальні працівники повинні: визнавати 
необхідність керувати своїм власним робочим наван-
таженням; бути в змозі адекватно реагувати на не-
сподівані ситуації; бути в змозі управляти суперечли-
вими інтересами; бути в змозі вести письмові записи.

Тільки 6 стандартів з 76 мають безпосереднє від-
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Рис. 1. Реформи в сфері організації соціальної роботи та підготовки соціальних працівників.

ношення до соціальної роботи з дітьми. 1 з 76 стан-
дартів стосується знань, необхідних соціальному 
працівнику. Таким чином, соціальний працівник по-
винен розуміти:

− теорію соціальної роботи, моделі соціальної ро-
боти та інтервенцію;

− відповідне законодавство та соціальну політику;
− застосування соціальної роботи та цінності соці-

альної роботи;
− проблему розвитку протягом усього життя;
− актуальність психологічних, екологічних, соціо-

логічних і фізіологічних перспектив для розумін-
ня особистого і соціального розвитку та функціо-
нування; поняття участі (партиціпації), пропаган-
ди та розширення прав і можливостей;

− вплив соціальної нерівності, політики та інших 
питань на надання соціальних послуг;

− актуальність соціологічних перспектив для розу-
міння соціальних і структурних впливів на пове-
дінку людини.
2.Розробка  стандартів  професійної  кваліфіка-

ції.  Наступними Рада фахівців з питань охорони 
здоров’я та опіки (Health and Care Professions Council 
− HCPC) публікує стандарт майстерності (Proficiency 
Standards), стандарт (14 стандартів) поведінки та 
етики (Standards of Conduct, Performance, стандарт 
(59 стандартів) освіти та підготовки кадрів (Standards 
of Education and Training). 

Ці документи носять дуже загальний і невимогли-
вий характер. Так, наприклад, в стандартах поведін-
ки та етики перші три етичні стандарти: слід діяти в 
інтересах користувачів послуг; слід поважати конфі-
денційність користувачів послуг; слід тримати висо-
кі стандарти особистої поведінки. А стандарти осві-
ти і підготовки кадрів не розкривають суть та зміст 
самої підготовки. Так, на приклад, стандарт каже, 
що процедура прийому документів на програму: по-
винна дати заявнику можливість зробити усвідом-
лений вибір про участь у ній; має містити критерії 
для перевірки достатнього уміння читати, писати та 
розмовляти англійською мовою; має містити критерії 
перевірки на судимість; має містити критерії пере-

вірки стану здоров’я та відповідність можливостям 
академічно/професійно навчатися; має містити кри-
терії, що перевіряють відповідність вже попередньо 
отриманих документів (сертифікати, дипломи) в сфе-
рі освіти; має характеризуватися політикою рівності 
по відношенню до заявника. Стандарт майстерності 
віддалено забезпечує адекватну основу для універ-
ситетів щодо надання кваліфікації та професійних 
знань, необхідних для соціальних працівників.

На початок 2010-х рр. загострилась напруже-
ність між усіма зацікавленими сторонами в соціаль-
ній роботі, оскільки роботодавці повідомляли, що 
кваліфіковані соціальні працівники, підготовлені за 
останніми новими навчальними програмами не були 
готові до польової практики, що робило отриманий 
ними ступінь з соціальної роботи непридатним. Уні-
верситети ж заявляли, що очікування роботодавців 
від кваліфікованих соціальних працівників були за-
вищені, звертали увагу на небажання роботодавців 
надавати свої організації в якості баз практики та 
призначати керівників практики від організації, що 
утруднює підготовку кваліфікованого соціального 
працівника. У свою чергу роботодавці висловлювали 
думки, що університети не надають достатньої уваги 
практичній підготовці студентів, на відміну від тео-
ретичної, занадто мало уваги приділяють навчанню 
безпосереднім навичкам інтервенції та занадто бага-
то приділяють уваги знанням з соціальних проблем. 
Усі сторони визнавали недоліки академічних і прак-
тичних компонентів програми підготовки соціальних 
працівників. 

Так, було засновано організацію, яка відіграла іс-
тотну роль у реформуванні освіти 2010-х рр. в галу-
зі соціальної роботи − Коледж з соціальної роботи 
(The College of Social Work − TCSW). Ця  організа-
ція допомогла гармонізувати зміст навчання, роз-
робила в Англії нову програму підготовки фахівців 
за ключовими теоріями соціальної роботи (newly 
qualified social workers), також розробила стандарт 
практики студентів − майбутніх соціальних праців-
ників та звітів по проходженню практики, тим самим 
стандартизувала оцінювання практики в Англії. В 
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процесі реалізації реформ ця організація впровади-
ла стандарти професійної кваліфікації (Professional 
Capability Framework) [5], проводила моніторинг їх 
використання у реформуванні ступеня з соціальної 
роботи (Social Work Degree). 

Стандарти − «живий» документ, який міняється 
із розвитком професії, поліпшує практику, підтримує 
постійний прогрес та професійний розвиток соці-
альних працівників. Вони забезпечують ясність для 
представників цієї та інших професій у забезпечен-
ні загального розуміння того, що очікується від со-

ціальних працівників на різних рівнях. Прогрес між 
9 рівнями визначається здатністю фахівців управ-
ляти такими проблеми, як труднощі, ризик і відпо-
відальність у межах професійного оточення. Напри-
клад, соціальний працівник може мати професійні 
можливості поглибленого практика, але працювати 
в якості досвідченого соціального працівника. Стан-
дарти впливають на посадові обов’язки і роботодавці 
вже офіційно включають їх в схеми оцінювання пра-
цівників, в опис виконуваних робіт (рис. 2) [6].
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ГОЛОВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

ПОГЛИБЛЕНИЙ ПРАКТИК − ПРОФЕСІЙНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ
− МЕНЕДЖЕР В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

ДОСВІДЧЕНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

ОЦІНЮВАНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
ПО МІСЦЮ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ

завершено другу практику (отримано кваліфікацію)

завершено першу практику

готовність до безпосередньої практики

вступ на навчання
Рис. 2. Стандарти професійної кваліфікації (The Professional Capabilities Framework).

3.Вдосконалення стандартів для працедавців та 
супервізії

Реформа була спрямована також на вдоскона-
лення стандартів у наданні робочих місць для соці-
альних працівників, адже добре виконана соціальна 
робота може покращити життя людей і захистити їх 
від різної шкоди. Стандартами для працедавців були 
визначені наступні [7]:

1. Чітка відповідність наданих соціальних по-
слуг. Роботодавці забезпечують чіткі стандарти соці-
альної роботи, за яких соціальні працівники можуть 
продемонструвати ґрунтовні знання і досвід кращої 
практики, розуміння потреб споживачів послуг, їх 
опікунів та інших фахівців.

2. Ефективне кадрове планування. Роботодавці 
використовують ефективні системи кадрового пла-
нування для забезпечення споживачів послуг достат-
ньою кількістю соціальних працівників з необхід-
ним рівнем навичок і досвіду з метою задоволення 
поточних і майбутніх потреб обслуговування.

3. Безпечне робоче навантаження і розміщення. 
Роботодавці забезпечують соціальним працівникам 
безпечне та внормоване навантаження.

4. Управління ризиками та ресурсами. Роботодав-
ці забезпечують соціальних працівників у виконанні 
їх роботи практичними інструментами та ресурсами, 
що необхідні для ефективної практики; оцінюють 
можливі ризики і вживають заходів для зведення їх 
до мінімуму, запобігання їм.

5. Ефективна та відповідна супервізія. Роботодав-
ці забезпечують соціальним працівникам регулярну і 
відповідну супервізію.

6. Безперервний професійний розвиток. Робото-
давці забезпечують соціальним працівникам можли-
вості ефективного підвищенні професійної кваліфі-
кації, доступ до проведення досліджень і отримання 
відповідних знань.

7. Професійна реєстрація. Роботодавці забезпечу-
ють реєстрацію соціальних працівників у відповід-
них професійних організаціях та асоціаціях.

8. Ефективне партнерство. Роботодавці розробля-
ють ефективні партнерські відносини з освітніми за-
кладами та іншими організаціями для надання ефек-
тивної соціальної допомоги клієнтам та безперерв-
ного професійного розвитку фахівців.

4.Розробка та посилення вимог до безперервного 
професійного розвитку

Коледж з соціальної роботи (The College of Social 
Work − TCSW) в процесі реалізації реформи запро-
понував новий підхід до безперервної освіти та про-
фесійного розвитку в соціальній роботі (continuing 
professional development − CPD), який:

− визнає важливість безперервного розвитку для 
соціальних працівників усіх секторів для віднов-
лення та вдосконалення практики надання соці-
альних послуг за-для поліпшення результатів для 
користувачів соціальних послуг, підвищення ре-
путації професії;
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− підтримується через стандарти для працедавців 
з створенням робочих місць, де соціальні пра-
цівники заохочуються до підвищення свого про-
фесійного рівня, отримають такі можливості, а 
також можливості проводити дослідження та за-
йматися хорошою практикою під керівництвом;

− визнає вдосконалення навчання, у тому числі че-
рез: вдосконалення практики фахівців; участь у 
наукових дослідженнях; пряме спостереження; 
професійну супервізію; критичну рефлексію і 
критичний аналіз випадку (case); запровадження 
електронного навчання; участь в онлайн чи дис-
танційних курсах, що надаються незалежними 
тренерами або вузами; проходження академічно 
акредитованих модулів / курсів, наприклад, пост 
кваліфікаційний курс із здобуттям рівня магістра 
із спеціалізацією на проблемах дітей та сімей.
5.Посилення співпраці вищих навчальних закладів 

з роботодавцями та клієнтами соціальних служб
Партнерство забезпечує роботодавців та освітні 

заклади механізмами планування та забезпечення 
якісними освітніми програмами з соціальної робо-
ти (ступінь соціальної роботи − Social Work Degree), 
якісною практикою надання соціальних послуг клі-
єнтам соціальних служб. З цією метою розробляють-
ся меморандуми про співпрацю між навчальними 
закладами та роботодавцями, в яких ключова роль 
відводиться користувачам соціальних послуг. Такий 
підхід має місце не тільки в Англії, але і в Шотландії. 

Так, на приклад, на сьогодні всі залучені до про-
блеми підготовки майбутніх соціальних працівників 
до роботи з дітьми та сім’ями у Шотландії (фахівці, 
вищі навчальні заклади та працедавці) взаємодіють 
між собою з метою запровадження ключових вимог 
у програми підготовки, успішне навчання за якими, 
в свою чергу, сприятиме якісному наданню допо-
моги клієнтам соціальних служб. Такі вимоги до-
зволяють студентам, які навчаються за програмами 
у сфері соціальної роботи, перевірити свої знання з 
проблем опіки над дітьми та їх захисту під час на-
вчання (середина навчання) та під його завершення. 
Зміст цих вимог зводиться до чотирьох проблемних 
блоків: − ефективне спілкування; − знання та розу-
міння проблеми; − професійна конфіденційність та 
компетентність; − цінності та етика в практиці соці-
ального працівника [8].

Ключові вимоги до професійної підготовки соці-
альних працівників у сфері опіки над дітьми та їх за-
хисту (Key Capabilities in Child Care and Protection) не 

є збіркою нових стандартів, але швидше механізмом, 
за яким студенти та програми підготовки перевіря-
ються на відповідність здобутих або наданих знань 
та умінь. Кваліфіковані практики можуть і не бути 
залученими до роботи у сфері захисту дітей («child 
care»), але всі вони несуть загальну відповідальність 
перед дітьми та молоддю [9].  Такий підхід до під-
готовки фахівців, тим не менше, не знімає відпові-
дальності з працедавців за постійну перепідготовку 
чи підвищення кваліфікації своїх працівників. Шот-
ландська рада з питань соціальних служб (Scottish 
Social Service Council – SSSC) розробила кодекс 
практики (Code of Practice), відповідно до якого пра-
цедавці повинні «забезпечувати підготовку, надавати 
можливості та допомагати працівникам соціальних 
служб виконувати свою роботу ефективно, готу-
ватись до нових ролей та відповідальності у своїй 
практиці» [10]. Прикладом цього може стати пробле-
ма розвитку комунікативних умінь у роботі з дітьми. 
Це – досвід, що вимагає постійного збагачення і піс-
ля закінчення навчання в університеті, спеціалізова-
ному коледжі.

Кваліфіковані соціальні працівники самостійно 
відповідають за визначення професійних індивіду-
альних потреб, що потребують вдосконалення. Для 
прикладу працівник соціального агентства протягом 
12 місяців з дня реєстрації у реєстрі практичного 
соціального працівника Шотландії повинен пройти 
144 год. підготовчі курси (Post Registration Training 
and Learning) з проблем ефективної співпраці з ко-
легами та іншими професіоналами, вмінь визначати, 
оцінювати та управляти ризиками в роботі з різними 
типами клаєнтів [11]. Метою таких курсів є також 
убезпечитись, що випускники вузів відповідають та-
ким ключовим вимогам до професійної підготовки 
соціальних працівників у сфері опіки над дітьми та їх 
захисту (Key Capabilities in Child Care and Protection). 

Висновки. На сьогодні у Великій Британії сфор-
мована досить цікава структура підготовки фахівців 
до роботи у соціальній сфері, представлена різно-
рівневою багатоступінчатою системою. Підготовка 
соціальних працівників організовується та забезпе-
чується університетами або коледжами у співпраці з 
різними типами соціальних агентств, роботодавцями 
тощо. Вони беруть на себе спільну відповідальність 
за відбір студентів, їх навчання і оцінювання, а також 
підтримку їх підготовки на сучасному рівні. Пер-
спективи подальших досліджень пов’язуємо з аналі-
зом 6-10 компоненту реформи, що впроваджується.
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SOME ASPECTS OF REFORMING THE SOCIAL WORK ORGANIZATION AND TRAINING OF 
SOCIAL WORKERS IN GREAT BRITAIN

The author of the article has analyzed particular aspects of social work organization and the training of social 
workers in Great Briatain at the present stage. Social work and social work education are undergoing change as 
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a suite of reforms recommended by the Social Work Task Force and further developed by the Social Work Reform 
Board take effect. At the same time the Health and Care professions Council (HCPC) has become the new regulator 
for social work and a new professional body - The College of Social Work (TCSW) has been established. The reforms 
were developed by listening to and working with social workers, social work students, employers, universities, people 
who use services and carers and researchers over a 2 year period with the aim of improving practice and raising the 
profile of the profession. They affect all social workers and social work students.

The following components of the reforms have been identified:
1.  The Health and Care Professions Council (HCPC) – The New Regulator
2.  The College of Social Work (TCSW) – The Newly Established Professional Body
3.  The Professional Capabilities Framework - A Framework for All Social Workers to Support Learning, 

Progression and Development throughout Their Career
4.  Strengthening Continuing Professional Development (CPD)
5.  Employer Standards
6.  Strengthened Partnership Arrangements between HEIs and Employers
7.  Changes to Design and Delivery of the Social Work Degree
8.  Practice Learning and the Role of Practice Educators
9.  Working with people who Use Services and Carers
10.  The Assessed and Supported Year in Employment (ASYE)
Key words; reform, organization of social work, training of social workers, Great Britain.
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Статтю присвячено проблемі формування германомовної комунікативної компетентності засобами ди-
дактичної гри. Автори зазначають, що формування комунікативної компетентності відбувається у ситуа-
ціях мовлення, наближених до реальних ситуацій спілкування. Для учнів молодшого шкільного віку провідним 
видом діяльності є ігрова діяльність. Тому в статті зауважено, що у навчанні іноземної мови доцільно керу-
ватися принципом наступності, тобто поступового переходу від ігор, спрямованих на формування мовних 
навичок, до ігор, які власне забезпечують формування і подальший розвиток механізмів мовлення. У статті 
представлено класифікацію дидактичних ігор та наведено приклади ігор, які практично застосовуються у 
навчання німецької мови в початковій школі.

Ключові слова: германомовна комунікативна компетентність, учні початкових класів, дидактична гра, 
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Вступ. Одним із важливих кроків до модернізації 
і реформування системи іншомовної освіти у нашій 
країні стало навчання іноземної мови у початкових 
класах. Перед міністерством освіти постало завдан-
ня оновити зміст навчання, його цілі, розробити нові 
стандарти, програми, сучасні підручники, які будуть 
орієнтовані саме на формування комунікативної ком-
петентності. 

Однією з актуальних проблем вчителя інозем-
ної мови у початковій школі є формування комуні-
кативної компетентності у школярів. Дуже важливо 
обрати такі методи, які будуть не тільки відповідати 
психологічним та фізіологічним можливостям учнів, 
але й спрямовуватися на вирішення комунікативних 
завдань у вивчанні іноземної мови.

На думку видатних учених Д. Ельконіна, Г. Рого-
вої одним із таких ефективних методів можна вважа-
ти дидактичну гру. 

Гра – провідний вид діяльності дітей молодшого 
шкільного віку. У ній вони черпають взірці для ви-
рішення нових життєвих завдань. Тому «опора на 
гру» – це найважливіший шлях включення дітей у 
навчальну роботу, спосіб забезпечення нормальних 
умов життєдіяльності [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
О.Савченко у своїй роботі «Дидактика початкової 
школи» зазначає, що кожна дидактична гра виконує 
різні функції: збагачує пізнавальний досвід дітей, 
розвиває мислення, мову, уяву, точність рухів, ви-
тримку. Але головна мета впровадження ігор у на-
вчальний процес – викликати інтерес до навчання. 
Якщо гра захоплює дітей, вони виявляють макси-
мальну активність, не відчувають втоми, вони нама-
гаються досягти найкращого результату.

О. Савченко також уважає, що дидактична гра 
– засіб навчання, за допомогою якого дітям легше 
сприймати новий матеріал та застосовувати набуті 
© Бескорса О.С., Павлович Г.Ю.

знання, уміння та навички на практиці. Основне при-
значення дидактичної гри – навчати учнів діяти. 

Ефективність застосування дидактичних ігор у 
навчанні молодших школярів переконливо доведено 
в роботах Ш. Амонашвілі, Н. Бібік, М. Вашуленка, 
Б. Друзя, Ю. Калинецької, С. Короткова, Н. Куди-
кіної, М. Микитинської, Р. Осадчук, Н. Підгорної, 
О. Савченко, Г. Цукерман, Н. Чканікова, Т. Шмакової 
та інших учених. 

На важливості застосування дидактичної гри на 
уроках німецької мови в початковій школі та її ефек-
тивності наголошували також такі відомі методисти, 
як Є. Пассов та М. Скаткін.

Упродовж декількох років простежується зацікав-
леність Р.Миронова, В.Семенова та інших педагогів 
у проблемі використання дидактичної гри на уроках 
німецької мови. Педагоги і зараз продовжують нако-
пичувати позитивний досвід у пошуку та застосуван-
ні різноманітних видів ігор, що будуть спрямовані 
саме на розвиток комунікативної компетентності у 
молодших школярів.

Визначення мети та завдань дослідження. Ме-
тою цієї статті є обґрунтування, дослідження доціль-
ності використання дидактичної гри, як адаптовано-
го засобу навчання молодших школярів при вивченні 
німецької мови. Згідно з метою, постають такі за-
вдання: дослідити, яке місце займає дидактична гра 
на уроках німецької мови; ефективність подолання 
мовного бар’єру учнів та оволодіння германомовною 
комунікативною компетентністю за допомогою гри; 
розглянути та класифікувати дидактичні ігри.

Виклад основного матеріалу. Головною метою 
вивчення іноземної мови є формування в учнів ко-
мунікативної компетентності з урахуванням комуні-
кативного досвіду, сформованого на основі мовних 
знань і навичок, оволодіння вміннями й навичками 
спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуван-
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ням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої 
поведінки в типових сферах і ситуаціях.

У школі навчають двох видів усного мовлення 
(монологічного та діалогічного): підготовленого та 
непідготовленого. Підготовлене мовлення – це ви-
словлювання, елементи якого попередньо відпрацьо-
вуються, автоматизуються у понадфразових єднос-
тях, а потім репродукуються у формі повідомлення, 
розповіді або викладу інформації. Непідготовлене 
мовлення – це такий рівень володіння іноземною мо-
вою, на якому учень може без підготовки, без опори 
на попередньо задані мовні одиниці, без спонукання 
та допомоги з боку вчителя використати засвоєний 
раніше мовний та мовленнєвий матеріал в комбінаці-
ях та ситуаціях, які не мали місця в попередніх видах 
роботи на уроці. Таке мовлення називається спонтан-
ним. Підготовлене усне мовлення – це один з етапів 
формування умінь непідготовленого мовлення, яке є 
метою навчання.

Вихідним орієнтиром методичної діяльності вчи-
теля німецької мови, який навчає молодших школя-
рів, є практична мета навчання цього предмета у за-
гальноосвітній школі. У відповідності до вимог чин-
ної програми вона полягає у практичному опануван-
ні учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому 
для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох 
видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, 
читанні та письмі в типових ситуаціях.

Враховуючи психологічні та фізіологічні особли-
вості дітей молодшого шкільного віку, найоптималь-
нішим способом початкового навчання є ситуація 
мовлення.

Ситуація на уроці – це надзвичайно цінний метод 
навчання іноземної мови, оскільки стимулює процес 
мислення і спонукає до творчості, допомагає учням 
розвивати та застосовувати на практиці мовленнєві 
вміння, формує мотивацію до навчання. Така мето-
дика підвищує інтерес учнів до занять, а головне – 
робить їх навчання цікавим, змістовим і творчим. Під 
комунікативною ситуацією розуміють сукупність 
умов, необхідних і достатніх для здійснення мовлен-
нєвої дії у відповідності з окресленим планом. 

Процес розвитку мовленнєвих навичок і вмінь на 
кожному етапі має свої особливості, які визначають-
ся конкретними умовами навчання. Навчити вислов-
лювати свої думки в монологічній формі є однією з 
найголовніших практичних цілей навчання інозем-
ної мови. 

На уроках німецької мови вчитель створює ситу-
ації, в яких учні спілкуються в парах один з одним, 
в групах. Це допомагає йому урізноманітнити урок. 
Важливу роль відіграє, також, ігрова мотивація. Вона 
представляє систему спонукальних причин, які сти-
мулюють потреби молодшого школяра у грі. Працю-
ючи в групі, учні виявляють мовну самостійність, 
вони можуть допомагати один одному. Вчитель на за-
няттях бере на себе функції організатора спілкуван-
ня, ставить запитання, звертає увагу на оригінальні 
думки учасників.

Організовуючи роботу учнів, вчитель має 
пам’ятати такі правила:

− по-перше, учні повинні мати вибір, як вислови-
ти свою думку. Запам’ятовування, переклад та 
переказ тексту не є актуальними на сьогоднішній 
день. Для комунікації необхідна певна нестача ін-

формації, яку учень має потребу отримати в про-
цесі спілкування, а інший її повідомити;

− по-друге, зворотня інформація дає можливість 
учневі, який повідомляє інформацію, зрозуміти, 
що всі засоби, використанні ним, допомогли до-
сягти поставленої комунікативної мети;

− по-третє, комунікативний метод має на меті міні-
мальне втручання вчителя в комунікацію учнів. 
Він не повинен перебивати, виправляти чи на-
правляти комунікацію. Учневі необхідно дати час 
на те, щоб він згадав необхідні слова та висловив 
свою думку;

− по-четверте, необхідною умовою для комуні-
кативного підходу вивчення іноземної мови є 
створення сприятливих довірливих відносин між 
тими, хто спілкується. Саме акт спілкування за-
безпечується вмотивованістю мовлення, звернен-
ням її до конкретної особи та емоційне забарвлен-
ня. 
Дидактична гра – це гра, яка спрямована на фор-

мування у дітей потреби в знаннях, активного інтер-
есу до того, що може стати їхнім новим джерелом 
удосконалення пізнавальних умінь і навичок [2].

У навчанні іноземної мови в початковій школі гра 
виконує такі функції: моделюючу (сприяння соціаль-
ному розвитку дитини), інформуючу (ознайомлен-
ня дітей в ігровій формі з інформацією), формуючу 
(формування дитини, як особистості), коригуючу та 
стимулюючу.

Є безліч дидактичних ігор, але у навчанні інозем-
ної мови доцільно керуватися принципом наступнос-
ті, тобто поступового переходу від ігор, спрямованих 
на формування мовних навичок, до ігор, які власне 
забезпечують формування і подальший розвиток 
механізмів мовлення. Тобто, розглядати навчально-
ігрову діяльність як засіб формування та удоскона-
лення знань, умінь і навичок під час навчання іно-
земної мови.

Ефективним засобом удосконалення спілку-
вання є спеціальна система комунікативних вправ, 
що формує комплекс навичок і вмінь, необхідних у 
продуктивній мовленнєвій діяльності (творчий дик-
тант / переказ; складання висловлювань; ситуативні 
вправи на основі реальної / уявної мовленнєвої ситу-
ації) і дає змогу учням правильно будувати синтак-
сичні конструкції й зв’язні висловлювання згідно з 
комунікативним завданням (монолог / діалог).

Створюючи комплекс педагогічних методів для 
успішного формування германомовної компетент-
ності в говорінні застосовуються ігрові технології 
навчання, що реалізуються у ході спільної діяльності 
учнів у навчальній групі – взаємодія, обмін інформа-
цією та досвідом, вирішення проблем, моделювання 
ситуацій, оцінювання дій однокласників і власної 
поведінки, занурення в реальну атмосферу ситуації; 
постійна зміна режимів діяльності. 

У методичній літературі є велика кількість ви-
дів і різновидів ігор, які можуть бути використані на 
уроках німецької мови. Такі автори, як О. Рязанова, 
А. Ковинева, О. Савченко, Л. Толсткова, Ю. Рогова, 
В. Данилович та інші створили цілі системи і кла-
сифікації ігор. Одна з найпоширеніших класифікацій 
належить О. Рязановій. У своїй статті методист під-
креслює, що ігрова діяльність є провідною для дітей 
молодшого віку і що гра – природній стан малюків 
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[3]. Вона виділяє такі ігрові моменти:
1) рухливі ігри (до них відносяться зарядка з коман-

дами, гра в тварин, «Katze und Maus», ігри на ува-
гу);

2) вірші і пісні, які супроводжуються рухами;
3) ігри-змагання (діти поділяються на команди і ви-

конують різні завдання);
4) ігри з м’ячем (питання-відповідь, переклад слів і 

речень з української на німецьку та з німецької на 
українську);

5) настільні ігри (лото, доміно, малювання);
6) діалоги з героями книг німецьких авторів (Брати 

Грім, Мері Попінс, Бременські музиканти, Золота 
гуска, Білосніжка, Гензель і Гретель);

7) рольові ігри («У лікаря», «В магазині» тощо).
Інша класифікація ігор належить Н.Толстовій. Її 

класифікація має багато спільних рис з класифікаці-
єю, запропонованою Т. Рязановою, яка також виділяє 
рухливі ігри, рольові ігри тощо. Автор наголошує на 
необхідності використання рухливих ігор, тому що 
рухлива гра створює сприятливий ґрунт для розви-
тку рухливої активності дітей, зміцнення їхнього 
здоров’я, сприяє вирішенню певних навчально-ви-
ховних завдань, у тому числі і у навчанні іноземної 
мови. Рухливі ігри мають бути організовані за пев-
ними правилами, згідно яких діти діють і водночас 
спілкуються [2].

Крім вище перерахованих класифікацій ігор, є 
розподіл ігор на граматичні, лексичні, лексико-грама-
тичні. Цю класифікацію підтримують О.Савченко[3], 
М.Рінволукрі та інші.

З усіх зазначених класифікацій ігор найбільш на-
уково- обґрунтованою є класифікація І. Даниловича 
[5]. Автор пропонує класифікацію на основі восьми 
критеріїв:
− ціль гри – формування розмовних навичок (лек-

сичних, граматичних, вимовних, орфографічних, 
графічних) і вмінь (аудіювання, монологічної 
мови, діалогічної мови, читання, письма, пере-
кладу);

− за рівнем комунікативності – комунікативні ігрові 
вправи, умовно-комунікативні, некомунікативні;

− за спрямованостю на отримання або видачу ін-
формації – рецептивні, репродуктивні і продук-
тивні ігрові вправи;

− за рівнем управління діями учасників – з повним 

управлінням, частковим управлінням, з мінімаль-
ним управлінням;

− за наявністю рольового компонента – з рольовим 
компонентом і без рольового компонента;

− за присутності елемента змагання – з і без еле-
мента змагання;

− враховуючи рухливість – рухливі і статичні;
− за використанням предметів – ігрові вправи з ви-

користанням предметів і без них.
Навчальна ситуація повинна зацікавити учнів, ви-

кликати у них бажання і готовність брати участь у 
спілкуванні.

Важливе місце серед різноманітних ситуацій за-
ймають ігрові. Як і у будь-якій колективній грі, при її 
проведенні дуже важливими є взаємовідносини між 
учнями та учителем, а також між учнями класу. Ве-
лике значення має присутність на уроці духу змаган-
ня, який виникає при сприйманні і відтворенні іншо-
мовного контексту: хто швидше зрозуміє, правильно 
відповість на запитання.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що 
дидактична гра у навчанні німецької мови у почат-
ковій школі є ефективним методом навчання, оскіль-
ки за допомогою гри засвоєння і запам’ятовування 
навчального матеріалу відбувається ефективніше, 
в учнів розвивається інтерес, підвищується моти-
вація до вивчення мови. За допомогою дидактичної 
гри легше зосередити увагу молодшого школяра, за-
лучити його до активної роботи з граматичним ма-
теріалом, який є основою для навчання всіх видів 
мовленнєвої діяльності. Ігрова діяльність допомагає 
дитині адаптуватися в іншомовно-комунікативно-
му просторі, відчути потребу у вивченні іноземної 
мови та мотивує цю діяльність. Завдання педагога 
полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних 
ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення 
дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог 
повинен постійно удосконалювати процес навчання, 
що дозволяє дітям ефективно та якісно засвоювати 
матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на 
уроках іноземної мови. Також важливим моментом є 
те, що ігри потрібно проводити систематично й ціле-
спрямовано на кожному уроці, починаючи з елемен-
тарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи та 
урізноманітнюючи їх. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ГЕРМАНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Статья  посвящена  проблеме  формирования  германоязычной  коммуникативной  компетентности 
средствами  дидактической  игры.  Авторы  утверждают,  что  формирование  коммуникативной 
компетентности  происходит  в  речевых  ситуациях,  которые максимально  подобны  реальным  ситуациям 
общения.  Для  учащихся  младшего  школьного  возраста  ведущим  видом  деятельности  является  игровая 
деятельность.  Поэтому  в  статье  отмечено,  что  в  обучении  иностранному  языку  целесообразно 
руководствоваться принципом преемственности, то есть перехода от игр, направленных на формирование 
языковых  навыков,  к  играм,  которые  обеспечивают  формирование  и  дальнейшее  развитие  речевых 
механизмов. В статье представлено классификацию дидактических игр и приведены примеры игр, которые 
могут использоваться в практике изучения немецкого языка в начальной школе.

Ключевые  слова:  германоязычная  коммуникативная  компетентность,  учащиеся  начальных  классов, 
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Beskorsa Olena
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer 

SHEE “Donbas State Pedagogical University”
Sloviansk, Ukraine

Pavlovych Hanna
Student of Primary School Teachers Training Faculty

SHEE “Donbas State Pedagogical University”
Sloviansk, Ukraine

DIDACTIC GAME AS A METHOD OF FORMING OF GERMAN-SPEAKING COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

The authors prove that forming communicative competence is held in speech situations which are very similar 
to  real communicative  situations. The authors emphasize  that working  in groups primary  schoolchildren become 
more  independent. The  teacher plays  the  role of  supervisor who arranges pupils’  communication; ask questions, 
pays special attention  to  the pupils’ original  thoughts. The  following rules are sorted out  to arrange  the efficient 
communication: firstly, pupils should have an opportunity to choose the way of expressing their thoughts, as retelling 
of the text is not considered to be relevant nowadays; secondly, feedback helps achieve communicative goals; thirdly, 
communicative technique means minimum teacher’s interference in pupils’ speech; fourthly, it is necessary to have 
trusting relationships in communicative process among their members. Primary schoolchildren’s principal kind of 
activities is a game. That’s why in teaching foreign languages it is rational to follow the principle of continuity which 
means the gradation from games, directed to forming language skills, to games which provide forming and further 
development of speech ones. The classification of didactic games and examples of games, which can be used in the 
practice of German language teaching in primary schools, are presented. 

Key  words:  German-speaking  communicative  competence,  primary  schoolchildren,  didactic  game,  speech 
situation. 
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Вступ. Професійна сфера соціального педагога 
загальноосвітнього навчального закладу характе-
ризується насиченістю функцій і напрямів роботи, 
спрямованих на створення умов для всебічного роз-
витку дітей і молоді та сприяння їх успішній соці-
алізації. Важливими завданнями йвідповідно напря-
мами професійної діяльності шкільного соціального 
педагога є запобігання конфліктам в учнівських ко-
лективах, допомога уїх вирішенні, врегулювання ін-
ших проблем міжособистісної взаємодії в структурі 
школи.

Визначальну роль у реалізації поставлених перед 
соціальним педагогом завдань відіграє рівень воло-
діння фахівцем комплексом соціально-педагогічних 
технологій, уміння вибирати найбільш доцільні й 
ефективні. Однією із таких, що дають реальні ре-
зультати у розв’язанні різнорівневих конфліктів у 
шкільному середовищі, є технологія медіації. Тра-
диційно вона розглядається як модель відновного 
правосуддя.У практиці соціальної педагогіки і соці-
альної роботи медіація ідентифікується саме як но-
вий і перспективний метод розв’язання міжособис-
тісних і міжгрупових конфліктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичний аспект порушеної проблеми – медіація як 
соціально-педагогічна технологія вирішення кон-
фліктів у школі – у сучасній науково-педагогічній лі-
тературі не має цілісного висвітлення. Її розглядаємо 
в розрізі досліджень проблем професійної діяльності 
шкільного соціального педагога (А. Капська, Г. Во-
роніна, І. Звєрєва, Ю. Мельник, Л. Міщик, Р. Овча-
рова, С. Шаргородська, П. Шептенко, В. Шульга, 
ін.), педагогічних технологій (А. Алексюк, П. Воло-
вик, М. Гриньова, І. Дичківська, Н. Дудник, В. Єв-
докименко, Л. Карамущенко, І. Прокопенко, С. Си-
соєва, М. Чепіль, ін.); соціально-педагогічних тех-
нологій (Т. Алєксєєнко, С. Архипова,О. Безпалько, 
Р. Вайнола, М.Галагузова, Т. Журавель, Н. Заверико, 
І. Звєрєва, Н. Зимівець, А. Капська, Л. Краснова, 
Л.Мардахаєв, Д. Пенішкевич, Л. Тимчук, К.Тищенко, 
Я. Харченко, З. Шевців). 

Останніми роками з’явилися окремі праці (А. Ан-
цупов, Р. Безпальча, А. Гірник, А. Горова, Н. Грі-
шина, Г. Гурп, Л. Дурняк, Н. Заверико, А. Кашина, 
Р. Коваль, Б. Леко, Д. Романовська, Г. Чуйко, Л. Шес-
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такова, А. Шипилов, ін.), в яких звернена увага на ме-
діацію як засіб врегулювання шкільних конфліктів та 
обґрунтована потреба в зміні до загальноприйнятих 
підходів у побудові системи взаємодії при виникнен-
ні суперечок. Проте наразі в науковій літературі не 
висвітлена проблема застосування медіації як соці-
ально-педагогічної технології у розв’язанні конфлік-
тів між учнями в загальноосвітній школі. 

Метою статті є узагальнити теоретико-методич-
ні засади використання у роботі шкільного соціаль-
ного педагога медіації для розв’язання конфліктів 
між школярами. 

Виклад основного матеріалу. Технологія, за ви-
значенням І. Дичківської, – наука про майстерність, 
що характеризується наявністю мети, точного алго-
ритму дії, передбачуваного результату, використання 
необхідного інструментарію, засобів, можливістю 
ефективного відтворення. Традиційно технології по-
діляються на промислові й соціальні. У полі нашої 
уваги перебувають саме соціальні технології, для 
яких вихідним і кінцевим результатом є людина, за-
вершальним продуктом – людина із заданими якос-
тями [5, с. 56-57].

Різновидом соціальних технологій є педагогічні. 
Це поняття, згідно визначень учених (В. Боголюбов, 
М. Горчакова-Сибірська, В. Гузєєв, І. Зязюн, Т. Наза-
рова, А. Нісімчук, А. Са вельєв, Г. Селевко, В. Слас-
тьонін, І. Смолюк, ін.), містить кілька аспектів – на-
уковий, процесуально-описовий, процесуально-ді-
євий. У науковому аспекті педагогічні технології ви-
значаються як частина педагогічної науки, яка вивчає, 
розробляє цілі, зміст і методи навчання і виховання та 
проектує педагогічні процеси; в процесуально-опи-
совому аспекті трактуються як алгоритм, сукупність 
цілей, змісту і засобів для досягнення запланованих 
результатів навчання і виховання; а в процесуально-
дієвому аспекті розуміються як технологічний про-
цес, функціонування усіх особистих, інструменталь-
них, методологічних, педагогічних засобів. 

Похідною від соціальних технологій також роз-
глядається соціально-педагогічна технологія, яка 
інтегрує сутність соціальних і педагогічних техноло-
гій. Зокрема, в Енциклопедії для фахівців соціальної 
сфери зазначено, що «соціально-педагогічні техно-
логії є частиною соціальної технології та основна їх 
сутність полягає у взаємодії соціального педагога із 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

41



клієнтом. Результатом даної взаємодії має стати со-
ціалізація особистості в звичайних або спеціально 
створених умовах [6, c. 513 ].

Більшість дослідників (Р.Вайнола, Н.Заверико, 
І.Звєрєва та ін.) розглядають соціально-педагогічні 
технології як інтегративний різновид соціальних і 
педагогічних технологій; сукупність форм, методів 
та прийомів спрямованих на сприяння саморозвитку 
особистості, реалізації її творчого потенціалу, зді-
бностей, задатків, активізацію зусиль клієнтів (пере-
важно дітей та молоді) на вирішення власних про-
блем. 

Соціально-педагогічна технологія інтегрує в собі 
якості соціальної та педагогічної технологій і визна-
чається Н.Заверико як спосіб взаємодії соціально-
го педагога чи соціального працівника з клієнтом з 
метою сприяння успішній його соціалізації у на-
явних або спеціально створюваних умовах. Учена 
підкреслює, що соціально-педагогічна технологія є 
певним алгоритмом взаємодії соціального педагога з 
клієнтом, що забезпечує операціоналізацію процесу 
надання послуг, соціально-педагогічної допомоги з 
метою досягнення якісних результатів [6, с.513]. 

Як систему чітких послідовних дій спеціаліста, 
націлених на вирішення певної соціально-педагогіч-
ної проблеми розглядають технології соціально-пе-
дагогічної роботи С. Архипова,Г. Майборода,О. Тю-
тюнник [8, с.42].

Р. Вайнола пропонує бачення технології соціаль-
но-педагогічної роботи як сукупності алгоритмізо-
ваних операцій з застосуванням форм, методів со-
ціально-педагогічної роботи, спрямованих на вста-
новлення, збереження чи поліпшення соціального 
функціонування об’єкта (дитини чи молодої люди-
ни), сприяння саморозвитку особистості, реалізації 
її творчого потенціалу, здібностей, задатків [2].

М.Галагузова, Л.Мардахаєв та ін. визначають со-
ціально-педагогічну технологію як цілеспрямовану, 
найбільш оптимальну соціально-педагогічну діяль-
ність (впорядковану сукупність дій, операцій та про-
цедур) з метою здійснення методів, способів, при-
йомів, що дозволяють досягти прогнозованої мети в 
роботі з клієнтом в конкретних умовах [9, с.7-14].

 Застосування технологій соціально-педагогічної 
роботи, за М. Шакуровою, обумовлено: соціально-
педагогічною метою; умовами її реалізації; особли-
востями об’єктів; особливостями місця реалізації; 
наявними ресурсами; можливостями організаційних 
форм соціально-педагогічної роботи; особливостями 
суб'єкта соціально-педагогічної діяльності [13]. 

Зважаючи на інтегрований, універсальний ха-
рактер соціально-педагогічної роботи, Р. Вайнола 
визначила основні групи технологій соціально-пе-
дагогічної роботи: соціально-психологічні, соціаль-
но-медичні та безпосередньо соціально-педагогічні 
технології (у вузькому розумінні) [2]. 

Залежно від змісту діяльності розрізняють також 
суб’єктні (індивідуальні, групові, масові) та діяль-
нісні (технології профілактики, терапії, реабілітації 
тощо) [12, с.549]. 

Соціально-педагогічні технології також диферен-
ціюють як спеціальні й загальні. Спеціальний тип 
соціально-педагогічної технології характеризується 
призначенням технології, особливостями суб’єкта, 
об’єкта й місця застосування, способу реалізації та 

іншими специфічними ознаками.
На основі здійсненого вище семантичного ана-

лізу понять «технології», «соціально-педагогічні 
технології» й підходів до їх класифікації, маємо під-
стави інтерпретувати медіацію як різновид соціаль-
но-педагогічної технології. 

У нашому розумінні медіація є спеціальним ти-
пом діяльнісної (чи прикладної) соціально-педаго-
гічної технології, що використовується для вирішен-
ня конкретних ситуацій, які входять у коло професій-
них повноважень шкільного соціального педагога. 

Як відомо, вагома частка завдань, які покликаний 
виконувати соціальний педагог як працівник психо-
логічної служби школи, пов’язані саме із реалізацією 
ним посередницьких функцій, спрямованих на по-
передження і запобігання виникненню конфліктів у 
шкільному середовищі, а особливо в учнівських ко-
лективах. 

Цей напрям регламентований нормативними до-
кументами діяльності шкільного соціального педаго-
га (лист МОНУ «Про особливості діяльності прак-
тичних психологів (соціальних педагогів) загально-
освітніх навчальних закладів» від 2 серпня 2001 р.). 

На обов’язковості участі соціального педагога у 
вирішенні конфліктів вказує і О. Безпалько, конкре-
тизуючи зміст такої діяльності: соціальний педагог у 
загальноосвітньому навчальному закладі «поперед-
жає конфлікти, допомагає у подоланні конфліктних 
ситуацій на ранніх стадіях та запобігає розвитку 
складніших проблем у формуванні навичок позбав-
лення від кризових станів, навчає соціальних нави-
чок» [10, с.248].

На ролі конфліктолога, яку покликаний виконува-
ти соціальний педагог, наголошує З. Шевців, ствер-
джуючи, що такий фахівець попереджає загострення 
конфліктів, допомагає вийти зі складної ситуації, пе-
режити посттравматичний синдром. Також він може 
допомогти всім учасникам навчального процесу 
(учням, учителям, батькам, адміністрації) конкрет-
ними рекомендаціями з подолання протиріч, які ви-
никають у взаємодії [14, c.45].

Практика засвідчує, що соціальний педагог, крім 
всього іншого, у щоденній реальності виступає по-
середником у конфліктних ситуаціях, які виникають 
між учителем та учнем, між самими учнями.

Тому очевидно, що соціальний педагог у межах 
професійної компетенції повинен володіти практич-
ними вміннями врегулювання конфліктів. Про це, 
зокрема, стверджує Ю.Василькова, обґрунтовуючи 
тим, що саме цей фахівець працює в умовах, для 
яких типовими є прояви різноманітних конфліктів 
(сімейних, шкільних тощо) [4, с.30].

Виходячи з того, що участь соціального педаго-
га у вирішенні конфліктів входить до його функці-
ональних обов’язків, а однією з технологій роботи 
з конфліктом є медіація, класифікуємо її як соціаль-
но-педагогічну технологію вирішення конфліктів у 
школі. 

За визначенням Енциклопедії для фахівців соці-
альної сфери, медіація (англ. mediation – посередни-
цтво) – це процес, альтернативна технологія урегу-
лювання спорів, метод залагодження конфліктів, ви-
рішення спорів і примирення конфліктуючих сторін, 
що передбачає організацію та проведення їх перего-
ворів за допомогою незалежного посередника [6]. 
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На нашу думку, технологія медіації найбільше 
відповідає вимогам сучасної парадигми освіти: гу-
манізм, особистісно-орієнтований підхід, в центрі 
уваги – учень зі своїми особливостями та потребами. 
Застосування техніки мирних переговорів за участю 
нейтрального посередника (що і відображає сутність 
медіації) базується на принципах добровільності, не-
упередженості, опори на власні сили, бажанні сторін 
вирішити конфлікт. 

Соціальний педагог школи формує команду з ді-
тей середньої та старшої школи, навчає їх проведен-
ню переговорів, доручає їм роботу із конфліктними 
ситуаціями, які виникають між дітьми в школі, разом 
із ними створює службу медіації, де працюють діти-
медіатори. Таким чином, у школі будується система 
вирішення міжучнівських конфліктів силами самих 
учнів [1, с.23]. 

Процес навчання дітей медіаторства, а пізніше 
їхня взаємодія при вирішенні конфліктів відбува-
ється за методом «рівний-рівному». Мета соціаль-
ного навчання в даному випадку – сформувати на-
вики безконфліктного спілкування, відповідального 
ставлення до власної поведінки, пропагувати мирні 
шляхи виходу з конфлікту, толерантне ставлення до 
думки іншого. 

Людина, як об’єкт та суб’єкт соціально-педа-
гогічного впливу є тим інструментом, який володіє 
ресурсами, здібностями, можливостями, що також 
використовуються для досягнення соціально значи-
мої мети. Завдання соціального педагога виявити ті 
ресурси та навчити користуватись ними у складних 
ситуаціях [7, c.7]. 

Узагальнивши підходи до сутності, класифікації 
та структурування соціально-педагогічних техноло-
гій можемо припустити, що соціально-педагогічні 
технології вирішення конфліктів засобами медіації 
можна визначити як створення  соціальним  педаго-
гом  алгоритму  взаємодії  підлітків  у  врегулюванні 
конфліктних ситуацій за принципом дії мирних пере-
говорів (за участю посередника), медіації (повага до 
думки іншого, опора на власні сили, бажання поми-
ритись, прагнення до співробітництва). 

Проектуючи запропоновану Р. Вайнолою по-
етапність соціальних технологій [3, c.9] розглядаємо 
таку поетапність формування структури соціально-

педагогічних технологій вирішення конфліктів (між 
дітьми) засобами медіації: первинне  цілепокладан-
ня – мета – профілактика конфліктів серед підлітків 
в умовах ЗНЗ, формування мирних технік виходу з 
конфлікту між підлітками у шкільному середовищі; 
пошук  джерел  інформації  або  збирання,  аналіз  та 
обробка  даних,  конкретизація  мети – опитування 
педагогів, дітей з метою визначення стану конфлік-
тності у школі; дослідження стилів поведінки у кон-
флікті, які переважають серед підлітків; навчальна 
мета – сформувати у школярів навики ведення мир-
них переговорів, запровадження програм медіації у 
школах; проектування,  вибір  можливих  варіантів 
дій, вибір інструментарію – використання стандар-
тів створення та функціонування шкільних служб по-
розуміння, навчання, тренінги, моделювання служби 
для кожної школи; організаційно-процедурна робота 
– створення служби медіації у школі (відбір канди-
датів із бажаючих школярів, проведення навчального 
тренінгу для майбутніх медіаторів, робота із пропа-
гування мирних технік вирішення конфлікту серед 
дітей, вирішення конфліктів серед дітей за участі 
учнів-медіаторів); зміни у статуті школи, в яких пе-
редбачено процедуру передачі вчителями шкільних 
конфліктів у службу; очікуваний результат – змен-
шення конфліктів серед дітей у ЗНЗ, профілактика 
протиправної поведінки серед підлітків, створення 
соціально-педагогічної концепції медіаторства у ви-
рішенні конфліктів між учнями у школі, формування 
моделі шкільної служби медіації, зміна стилів пове-
дінки у конфлікті зі суперницької на співробітницьку.

Звичайно, наші уявлення стосовно структури 
технологій вирішення конфліктів із використанням 
медіації мають рекомендаційний характер та потре-
бують більш детального дослідження та уточнення. 
Та не викликає сумніву важливість та цінність даних 
технологій у роботі соціального педагога школи.

Висновки. Соціально-педагогічна технологія пе-
редбачає створення алгоритму роботи спеціаліста із 
клієнтом. Метою такої роботи має стати людина із 
певними новоствореними якостями, що допоможуть 
їй вирішити конкретну проблемну ситуацію. Із таких 
міркувань ми зробили спробу у формуванні соціаль-
но-педагогічних технологій вирішення конфліктів у 
шкільному середовищі із використанням медіації.
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В  статье  проанализированы  подходы  ученых  к  определению  понятия  «социально-педагогические 
технологии»,  обозначены  основные  черты  данных  технологий.  Акцентируется  внимание  на  работе 
социального педагога школы, его функциях при работе с конфликтами, выполнении роли «конфликтолога». 
Автор  на  основе  изучения  построения  алгоритма  социально-педагогической технологии  предлагает  свое 
видение  социально-педагогической  технологии  урегулирования  конфликтов  в  школе  между  учащимися  с 
помощью медиации.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF MEDIATION 
AS SOCIAL-PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF SOLVING THE SCHOOL CONFLICTS

In the article the author has summarized and analyzed the social-pedagogical technology in activity of social 
pedagogue  of  school.  The  emphasis  has  been made  on  on  the  participation  of  social  pedagogue  in  resolving  of 
school conflicts, offered technology of mediation as conflict resolution among pupils. The attempt for the structuring 
of  technology  to  resolve  conflicts at  school by means of mediation has been demonstrated.  In  the author`s  view, 
technology  of mediation  the  best meets  the  requirements  of modern  education  paradigm:  humanity,  personality-
oriented approach, the focus - pupil with its own characteristics and needs. The use of technology of peace negotiations 
involving a neutral mediator (which reflects the essence of mediation) is based on the principles of voluntariness, 
fairness, self-reliance, the desire of the parties to resolve the conflict. Social-pedagogical technologies for resolving 
conflicts  by means  of mediation  can  be  defined  as  the  creation  by  social  pedagogue  of  algorithm  of  interaction 
teenagers in resolving conflicts by the principle of peace talks with the participation of a mediator. This technology 
can be structured as: the primary aim; search for sources of information or the collection, analysis and processing 
of data, specification of purpose, design, choice of options, and choice of instruments, organizational and procedural 
work, and expected result.
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of conflict resolution in school mediation.
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THE ROLE OF THE COMMITTEE, SUPPORTING THE GROUP CONVENORS AND 
RESOURCES OF THE UNIVERSITIES OF THE THIRD AGE IN THE UK

In this article, the organizational principles of the Universities of the Third Age in the UK are presented. The role 
of the Committee, supervisors and coordinators of this educational project for the people of the third age is defined. 
The influence of governance on the educational process at the University of the Third Age is determined. We also 
studied the main educational resources of these Universities which meet the needs and interests of the elder people 
for implementation the concept of their comprehensive self-realization. The worth ageing of the seniors should be 
supported by  suitable  environment  for  their  successful  self-fulfilment. Wellbeing of  the people  in  the  third age  is 
followed by their self-satisfaction due to motivation for new achievements by finding the meaning of life, its goals 
and objectives. Social significance, importance and irreplaceability of the elderly help them to feel pleased with life 
and contribute much to their self-realization. Today, the seniors’ active social life is limited, but it is very important 
for development of the elderlies’ potential. The implementation of constructive strategies of aging in society could 
prevent it. The elderly people have many interests; they fully recognise the significance of human values. Also, the 
seniors positively perceive life, everything and everyone around. In the developed countries those seniors who study 
at Universities of the Third Age achieve full self-realization even after retirement. An elderly person is more socially 
active due to studying at these universities. The life quality of the elderly increases and they find their lost status in 
society there.

Key words: the United Kingdom, people of the third age, supervisor, coordinator, University of the Third Age, 
organization of educational process at the University of the Third Age, educational resources of the University of the 
Third Age, self-realization of people in the third age.

Introduction. The dynamics of modern life makes 
the issue of self-realization of the elderly urgent. The 
demographic aging of the population succeeds, causing 
the problem of self-realization in old age. Increase in life 
expectancy is one of the factors of demographic aging. 
Today, a person after retirement lives for many years 
more. We need to gain the objective knowledge about 
the elderly, their psychological and social welfare; en-
vironment for their personal development currently is of 
great importance. We should find ways for adjusting the 
process of development of an individual and the whole 
society, to increase the prestige of the elderly in it, to 
provide the opportunity for an elderly person for further 
self-realization and development of their own potential.

An analysis of recent researches suggests different 
approaches to the interpretation of the concept of self-re-
alization of the third age people. Researchers reveal the 
core of their self-realization as the realization of person's 
own potential; creativity, search for the meaning of life, 
affirmation and realization of personal values; activity 
related to the objectification of human insight and other.

The article is aimed at studying theoretical matters 
of shared learning at the Universities of the Third Age 
in the UK for self-realization of the elderly. Defining the 
special features of self-realization process of the seniors 
at the Universities of the Third Age is the objective of 
this study.

Main material. Most developed countries paid at-
tention to the problem of the education of the elderly 
much earlier than Ukraine did. Theoretical comprehen-
sion of the problem and its practical solution began in 
the 70s of the twentieth century. At that time, together 
with economic and social support, a variety of educa-
tional programs and projects were implemented for self-
realization of the elderly. Education in old age is very 

©  Богуцька А. А.

important for adaptation to age-related changes and also 
creates a new creative, experienced and proficient image 
of aging.

Every elderly person has some needs. Besides the 
main ones, which provide the physical activity, there are 
many others; a life worth living in the retiring age is also 
impossible without them. A person should be settled in 
life taking into account all the latest changes in their life, 
use all their natural abilities, fulfil oneself for the full sat-
isfaction at the self-given entity. An elderly person, who 
realizes their abilities for the good of society, is the hap-
piest one. The hardest thing is to find a field where it is 
possible to fulfil their potential at this age. Comprehen-
sive active aging with no self-realization becomes only 
a survival. No satisfaction in the process of any activity 
can be gained without self-realization. Self-realization is 
a development of personal abilities; it leads a person to a 
happy and successful life [1].

In many countries, exercise and diet are common 
themes of preventative health programs directed at peo-
ple of all ages. However, the benefits of cognitive chal-
lenge in later life are less tangible than those associated 
with exercise and diet. As a consequence it might seem 
unrealistic to suggest that large numbers of adults in their 
Third Age would be interested in taking part in system-
atic, intellectually challenging programs, particularly 
when, as yet, there are no clearly measurable rewards 
for doing so. 

Nevertheless, this is exactly what is happening in 
many countries. A rapidly growing range of adult educa-
tion programs for older people is now available specifi-
cally to meet the needs and interests of older learners. Of 
these, probably the best known is the University of the 
Third Age (U3A) which has emerged as an international 
adult education success story for older learners [2].

After the status of an elderly person changes they 
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have much free time and independence to engage in new 
activities. So, the task of the Universities of the Third 
Age is to manage such events, arrange the landscape for 
realization of their concealed abilities, to encourage the 
development of  human potential of the elderly [3].

The goals of the University of the Third Age are the 
implementation of the principle of lifelong learning for 
the elderly people, arrangement of cultural and leisure 
activities and support of their physical, psychological 
and social abilities.

This educational project should:
• Create all the necessary facilities and encourage 

comprehensive development of the elderly;
• Reintegration of the people in the third age into ac-

tive social life;
Help the elderly people to adapt to modern life style 

by gaining knowledge about special aspects of aging, 
fundamentals of legislation on the elderly, etc. [4].

 In his book, A Fresh Map of Life, Laslett puts 
into perspective a number of recent demographic and 
sociological changes which have given rise to the com-
paratively recent phenomenon of the Third Age. Until 
the first half of this century adults spent virtually all their 
lives in the Second Age, working and caring for family. 
They then entered the Fourth Age, a period of dependen-
cy and decrepitude prior to death. A fundamental change 
in this centuries-old pattern began to emerge in many 
countries, from around the 1950s. Then, for the first time 
in history, a combination of compulsory retirement, pen-
sions and increased longevity resulted in the great major-
ity of older people in industrialized countries spending 
many healthy, active, and potentially self-fulfilling years 
in the Third Age [5]. 

 Recent research is beginning to reveal a number 
of intriguing links between an individual's well-being 
and activity patterns during the Third Age. For example, 
measurable beneficial changes in the musculo-skeletal 
system can be achieved through a combination of sen-
sible diet and exercise [6]. Another correlate with modi-
fiable health is identified by MacNeil and Teague who 
point to studies which consistently show that "...healthy 
active people who continue their intellectual interests as 
they grow older tend to maintain and even increase, vari-
ous dimensions of cognitive functioning" [7].

THE ROLE OF THE COMMITTEE. All mem-
bers of a U3A committee are de facto trustees of their 
own U3A. This means they are legally obliged to ensure 
that all the activities of their U3A are carried out in pur-
suance of the Objects or Purposes as stated in their con-
stitution. The model constitution, approved by the regu-
latory authorities for use by U3As in the UK, states the 
aim of each U3A is: To advance education, in particular 
the education of people not in gainful employment who 
are in their third age (being the period of time after the 
first  age  of  childhood  dependence  and  the  second  age 
of full-time employment and/or parental responsibility).

All U3As sign to uphold the Objects and Princi-
ples of the U3A movement which were revised by the 
Third Age Trust in January 2014.

The Trustees of the Third Age Trust are similarly 
obliged to ensure the compliance of their members, 
the individual U3As, with the charitable purposes and 
objects of the movement. Whenever a new member of 
the committee is appointed, he or she should become 
familiar with the constitution and in particular the aims 

as stated, as well as the Objects and Principles. A good 
practice would be for the committee to carry out a review 
at the first meeting after every AGM. In such a review 
the committee, led by the Chairman, might ask the fol-
lowing questions:

• Do we seek to enable our members to meet for the 
purposes of learning?

• Do all our activities encourage a learning element?
• Do we seek to provide opportunities for other third 

agers to join our U3A?
• Do we adequately support those members who or-

ganise our Interest Groups?
• Do we have a Groups' Co-ordinator and, if so, do we 

support him/her inevery way we can?
• Learning activities should be enjoyable, but are we 

sure we have the balance right?
• Are we open to new ideas? Do we actively seek new 

ideas?
• Are our members able to participate fully in all our 

activities?
Are we enablers, in line with the U3A's Objects and 

Principles, expecting our members to take a more active 
part and to contribute to the activities?[8].

SUPPORTING OUR GROUP CONVENORS
1. Our Self-help Method. The ethos of U3A is par-

ticipation, not the conventional teacher/class relation-
ship. Members who lead our interest Group sessions 
will come from a range of backgrounds. Experience has 
indicated that many who could volunteer to become a 
Group Convenor refrain from volunteering because they 
feel they have no appropriate experience and know of no 
available support. Many U3As feel that Convenors are 
a group in themselves and need to get together to share 
ideas, discuss problems and find solutions (participa-
tion). Do those involved with running and/or promoting 
Interest Groups need to meet on a regular basis?

Consider:
• Is it easy to recruit new Group Convenors?
• Do you have new Interest Groups starting at fairly 

regular intervals?
• Are Group Convenors aware of issues that need to 

be addressed?
• Is your ratio of Interest Groups to members suffi-

cient? According to the 2013 Interest Group survey, 
the national average is one Interest Group for every 
seven members.

• Are your Group Convenors happy and do you consult 
them often enough to find out?

• Do your Interest Groups understand and follow the 
U3A ethos?

• Are your Interest Groups aware of the support that 
is available from the Third Age Trust, the region and 
the networks?
If the answer to some of these is no, then maybe there 

is scope for regular meetings.
2. Support Mechanism. Many U3As, regions and 

networks have regular meetings for their Group Con-
venors and Groups' Co-ordinators in order to support the 
work of those who are the very backbone of the U3A 
movement. The advantages of such meetings are gener-
ally thought to be:

• Mutual support
• Ongoing development within Interest Groups
• Keeping enthusiasm alive through varied approaches 

to learning
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• Reinforcement of the U3A ethos
• Induction of new Group Convenors
• Recruitment of additional Group Convenors who ap-

preciate that a support model is in place.
3. Organising Regular Group Convenor Meet-

ings. In order to minimise dissatisfaction it is important 
to make the style and format of meetings clear, to ensure 
the participants know what to expect. This means that the 
organisers need to decide on the level of structure they 
wish to implement and this level needs to be suited to the 
purpose of the meeting.

Meeting styles will vary according to the perceived 

needs of the meeting.
These three categories (below) are intended as gen-

eral indications of meeting styles. What seems to be most 
effective is that the organisers decide on the outcome that 
they wish to achieve and match the meeting style to suit 
it. There is no one size which fits all formats and mix and 
match may be the most suitable style. Discussion is usu-
ally based upon small groups discussing different topics 
and, perhaps, rotating through a programme of issues.

Generally, meetings are organised on a continuum 
from minimum structure to maximum structure (see ta-
bles).

Minimum Structure Middling Structure Maximum Structure
− No pre-determined input.
− Open/Free discussion, often 

in groups, on general or 
varied topics supplied by 
organisers or culled from 
participants.

− A summary of the 
discussion is then circulated 
to attendees.

− A short general presentation 
to provide a thematic focus or 
information.

− Directed discussion, often in 
groups, on topics related to 
the theme or subject of the 
meeting.

− Some decisions are made or 
conclusions are drawn and then 
circulated to the attendees.

− The meeting has a theme or focus that has 
been publicised in some detail.

− A presentation will provide a thinking 
model and material that will inform the 
subsequent discussion.

− Topics are prepared for discussion and 
processing, usually in pre-arranged 
groups, in accordance with the planned 
outcome of the meeting.

− Policy or support is agreed and circulated 
to the appropriate target audience.

If successful, a meeting of Group Convenors should provide the topics or themes for further meetings to explore 
ways in which support can be developed. Consider the advantages and disadvantages of the various meeting structures.

Advantages Disadvantages
− Informal atmosphere.
− Everyone has a chance to speak.
− Networking and informal exchanges of ideas are 

easily achieved.
− Less work for the organisers.
− A wide range of topics can be covered.
− Outcome will be defined by the meeting.

− A few people can dominate.
− It can result in a repeat of the same old topics/

anecdotes.
− If a whole day in duration, non-stop discussion 

groups can become tedious.
− Success depends, very much, upon having the 

answers and quality information in the room. They 
might not be there!

Minimum Structure

Advantages Disadvantages
− A short presentation gives a lead and sets the tone.
− Discussion groups can benefit from being given a 

range of discussion points.
− Notification of these points beforehand can aid 

productive discussion.
− Differing activities throughout the meeting keep 

participants more alert.
− It can produce a more focussed outcome.

− This format is more work for the organisers than the 
Minimum Structure format.

− Some participants can always object to being 
organised.

− There will be less time for networking and open 
discussion.

− Topics for discussion are decided prior to the meeting 
and therefore limited.

Middling Structure

Maximum Structure
Advantages Disadvantages

− It can address identified issues with minimum 
distraction.

− It can produce positive 'grass roots up' results in the 
way of policy, advice, support and solutions.

− It ensures the relevance and accuracy of the 
information disseminated (as much as is possible).

− Can be stimulating as it ensures the introduction 
of material that will be new to, at least some, 
participants.

− It requires well-researched resources and excellent 
administration so is more work for the organisers 
than the other formats.

− Some participants will not like the formality.
− It has the minimum time for networking and open 

discussion.
− The programme is limited.
− It can feel too much like being back at work!
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4. Possible Discussion Topics
The following examples have been found to be use-

ful at Group Convenor meetings. The list is by no means 
exhaustive but is passed on in the best tradition of U3A, 
sharing that which might be of use.
4.1 General Topics

• The Groups' Co-ordinator's Role.
Do all U3As need a Groups' Co-ordinator? If not, why 

not?
What do they do?
Should they have a 'tool kit'?
What could go into such a 'tool kit'?
What is their relationship with other U3As?

• The Group Convenor's Role.
How do we Find Group Convenors? 
How do they get started? 
How do they keep things going? 
Do they need a handbook?
What are the different methods of running a group? 
Are groups permanent or time limited?

• Finding Information. How can you make use of:
− U3A Resource Centre?
− National Subject Advisers?
− Sources Educational Journal?
− Online courses?
− Shared Learning Projects?
− Local U3As?
− Summer Schools – national and regional?
− Members' own skills?
− Wiley's 'Older and Wiser' series of books?
− University/college/school links?
− Open University?
− BBC material?
− The Internet?
− Libraries and museums?
− National Trust and English Heritage
− Books?
• Coping with problems.

Who should deal with common problems such as:
− Organising finances?
− Ailing groups?
− Disruptive members?
− Poor attendees?
− Non-participative members?
− Overly vociferous members?

4.2 Single Issue Discussion Topics:
• How could we encourage suggestions for new Inter-

est Groups and therefore keep our U3A lively and 
dynamic?

• How can we encourage sharing the responsibility for 
running the Interest Groups?

• What strategies could be put in place to manage fi-
nance within the Interest Groups and to provide sup-
port by and for the committee?

• How can we maintain vitality and enthusiasm over 
time?

• How do we deal with an Interest Group that is too 
popular?

• How can we encourage group members to partici-
pate whilst ensuring we do not push them out of their 
comfort zone?

• How can we ensure that Interest Groups follow the 
U3A ethos without becoming too heavy handed?

• What three main points should someone leading an 
Interest Group session have in mind as an informal 

code of conduct to ensure harmony as far as is pos-
sible?

• How do we cope with the group member who wishes 
to dominate?

How do we cope with inappropriate behaviour, such as 
constant complaining, off-colour jokes, overheated re-
sponses, sly digs at another member/the leader?[9]

RESOURCES
1. Members. The primary resource of any U3A is its 

own members. A well-organised group will attract 
a range of individuals with a correspondingly wide 
experience and it is this which provides the first 
source of knowledge and information for the group. 
The very fact that individuals are interested in the 
subject of the group activity means that some of 
them will know something about it already. They 
will probably be able to suggest lines of enquiry as 
well as sources of information.

2. U3A Information. If the UЗА has been running 
for any length of time, one or other of the Interest 
Groups may have created an information file. If this 
has not yet been done, it is a good idea for Group 
Leaders to start producing such files now.

3. Resource Centre. For a great many groups the 
Trust's Resource Centre is especially helpful. The 
Manager of the Resource Centre is a highly trained 
librarian who is more than happy to advise enquir-
ers by telephone or email. The Centre has a very 
large stock of useful non-book material. The most 
popular materials are DVDs and CDs, all available 
to borrow at no cost other than the cost of returning 
them by post. Details are to be found, together with 
a catalogue, via the national website and items can 
be ordered online.

4. Sources. The Third Age Trust also publishes an ed-
ucational journal, Sources, three times a year. It is 
sent Free to anyone who receives Third Age Matters. 
Each issue focuses on a particular subject area and 
contains particularly useful and interesting articles 
by Interest Group members throughout the UK. All 
the back copies of Sources are archived and avail-
able to members on the national website.

5. Subject Advisers. Subject Advisers are individual 
U3A members who are willing to help within their 
own specialist area. They can provide information 
about suitable material for individual subjects. Con-
tact details are available on the national website and 
in Third Age Matters.

6. National Events. Workshops, seminars and events 
often produce reports which contain useful infor-
mation. These reports can be found on the national 
website. They may well quote verbatim from talks, 
demonstrations and lectures such as those given at 
the national conferences and AGMs. Many such 
events concentrate on specialist areas of knowledge 
and contain many nuggets worth digging for.

7. Online Courses. A wide range of untutored online 
courses is available to U3A members. Since 1999, 
there have been two main sources for courses de-
vised and provided by U3A members. The first 
group of such courses, chronologically speaking, 
has been created by U3A Online in Australia (www.
u3aonline.org.au). The second group has been de-
veloped by the Third Age Trust and can be found 
on the national website. The Trust's courses are free 
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of charge to USA members; access to the Australian 
courses requires a membership fee.

8. Libraries. Do not forget your local library service. 
In spite of severe cuts in recent years, the public li-
braries offer an enormous support to all members of 
the public. The librarians are very willing and able 
to help. In some cases they may even help find mul-
tiple copies of books and plays. Beware of copyright 
restrictions when using such material.

9. Internet. The biggest expansion of provision is to 
be found on the Internet. A word of caution here, 
however: do not blindly accept all the information 
you can find on the internet, but try insofar as possi-
ble to verify it by cross-checking. With that proviso, 
a huge amount of material can be obtained quickly 
and simply.

10. MOOCs. Since 2008, a number of universities and 
other educational establishments have produced 
Massive Open Online Courses (MOOCs). These are 
published on a number of websites under the Cre-
ative Commons Licence, which means they are free 
to use. Many such courses are highly specialised, as 
one might expect given their source. There are many 
courses of about ten weeks which were originally 
produced to support undergraduate learning from 
information technology and economics to science 
and philosophy. There are literally hundreds of such 
courses and a good place to start looking is on the 
Coursera website (www.coursera.org). In 2013 the 
Open University, which already offered Creative 
Commons material under its OpenLearn website, 
set up a separate body, FutureLearn which offers a 
diverse selection of free, high-quality online courses 
from some of the world's leading universities, many 
of them in the UK.

Local Associations. Specialist organisations such as 
local history associations, family history associations, 
local museums, county archives can provide useful in-
formation and sometimes provide speakers. A growing 
source recently has been the local universities; close 

connections may yield such privileges as use of the uni-
versity library, or even in some cases, free access to un-
dergraduate lectures [10].

The right to education is one of the fundamental hu-
man rights. It cannot be age restricted, which implies 
lifelong learning and its continuation in the elderly age.

Education in the third age does not intend to get any 
profession. It is a kind of non-formal education for per-
sonal development of the elderly people and supporting 
their active aging. Education of the elderly improves 
their life by implementation of communicative, educa-
tional, social and psychological development and social 
cohesion [11]. The University, which teaches subjects 
including craft and computing, uses a ‘learning is for 
pleasure’ approach – meaning no accreditation, assess-
ment or qualifications. All older people should have the 
opportunity to take part in learning activities, to stimu-
late them, help them acquire new skills and to share ones 
they already have with others [12].

Conclusions. The worth ageing of the seniors 
should be supported by suitable environment for their 
successful self-fulfilment. Wellbeing of the people in 
the third age is followed by their self-satisfaction due to 
motivation for new achievements by finding the mean-
ing of life, its goals and objectives. Social significance, 
importance and irreplaceability of the elderly help them 
to feel pleased with life and contribute much to their 
self-realization. Today, the seniors’ active social life is 
limited, but it is very important for development of the 
elderlies’ potential. The implementation of constructive 
strategies of aging in society could prevent it. The el-
derly people have many interests; they fully recognise 
the significance of human values. Also, the seniors posi-
tively perceive life, everything and everyone around. In 
the developed countries those seniors who study at Uni-
versities of the Third Age achieve full self-realization 
even after retirement. An elderly person is more socially 
active due to studying at these universities. The life 
quality of the elderly increases and they find their lost 
status in society there.
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Вступ. Процес упровадження інклюзивної освіти 
в Україні гальмують незадовільні загальні тенденції 
розвитку освіти в державі. Вітчизняна освіта пере-
живає складний процес реформування, що харак-
теризують як неоднозначний і нерівномірний. Від-
буваються корекційні заходи з реформування, які 
змінюють організацію та зміст виховання на рівні 
коригування й адаптації. Сформульовано вимоги до 
модернізації програм, підручників і методів навчан-
ня; задекларовано та проголошено структурні рефор-
ми. Попри це низький ступінь скоординованості між 
різними рівнями й типами освіти сповільнює струк-
турне реформування. Отже, корекційне, модерніза-
ційнета структурне реформування не розв’язують 
завдання, пов’язаного з перетворенням системи осві-
ти на дієвий чинник розвитку суспільства. Освіта 
України потребує системного реформування (на рів-
ні держави), що полягає в удосконаленні законодав-
ства, зміні освітньо-виховної парадигми, оновленні 
матеріально-технічної бази, підвищенні соціального 
статусу працівників освіти як ключового чинника 
змін, забезпеченні рівного доступу до якісної освіти 
всім дітям.

Уважаємо, що системне реформування вможли-
вить упровадження інклюзивної освіти, сприятиме 
доступності одержання освітніх послуг. Водночас за-
значимо, що системне реформування можливе лише 
за умови зміни пріоритетів держави й окреслення 
дієвих механізмів реалізації всіх задекларованих за-
конів і нормативно-правових актів. Долучившись до 
міжнародних угод «Конвенції про права дитини», 
«Конвенції про права інвалідів», Україна має довес-
ти право на європейськість, утвердивши такі ціннос-
ті, як справедливість, людська гідність і рівність. У 
зв’язку з цим постає необхідність переосмислити 
зарубіжний досвід розвитку інклюзивної освіти, зо-
крема практику Канади, що дасть змогу спрогнозува-
ти результати й оптимізує формування ставлення до 
інклюзивної освіти не як до тимчасового явища, а як 
до стійкого, перманентного руху в напрямі розбудови 
справедливого суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти розвитку інклюзивної освіти в Канаді стали 
предметом численних праць зарубіжних та вітчизня-
них дослідників. Порівняльну характеристику спе-
ціальних освітніх послуг провінцій і політики Ка-
© Боднар Т.І.

нади запропоновано в роботах С. Петерс (S. Peters), 
Х. Тауел (H. Towle),М. Янукайнена (M. Jahnukainen). 
Етапи історичного розвитку аналізували У. Гедуард 
(W. Hedward),Дж. Ендрюз (J. Andrews), Дж. Лупарт 
(J. Lupart), М. Орланскі(M. Orlansky). Особливості 
системи фінансування спеціальних освітніх послуг 
провінцій Альберта, Британська Колумбія та Онтаріо 
описано в працях Дж. Герман (J. Herman). Відповід-
ність вимогам міжнародного законодавства студію-
вала С. Лорен-Боуі (C. Laurin-Bowie). Серед україн-
ських дослідників особливості розвитку інклюзивної 
освіти в Канаді вивчали В. Азін,Л. Байда, С. Буров, 
Я. Грибальський,А. Колупаєва, О. Красюкова-Енс, 
Ю. Найда, М. Сварник, О. Софій, Е. Чернобай.На-
працювання дослідників використано для розро-
блення тренінгових модулів, навчально-методичних 
рекомендацій з огляду на досвід Канади. Незважаю-
чи на активне опрацювання проблеми, нині зростає 
актуальність реалізації інклюзивної освіти в Украї-
ні, посиленими стають потенційні ресурси практики 
Канади, що вмотивовує доцільність пропонованої 
розвідки. 

Метою статті є виокремлення тенденцій розви-
тку інклюзивної освіти в Канаді через формування 
законодавчої й нормативно-правової бази провінцій 
і територій, що підвищує поінформованість фахівців 
та сприяє розбудові інклюзивної школи в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні парадиг-
мою цивілізаційних змін стає людиноцентризм. Ви-
ховний ідеал постіндустріального суспільства – це 
людина духовна, творча, яка розуміє цінність іншої 
людини, дотримується принципів справедливості, 
прав та обов’язків у суспільстві. Інклюзивна осві-
та, ґрунтуючись на гуманізмі, прагне змінити став-
лення типових людей до осіб, які страждають через 
соціальну нерівність, зазнають соціального гніту у 
зв’язку з інвалідністю. Загальновизнана тенденція до 
глобалізації, зростання взаємозалежності людського 
суспільства впливають на суспільні процеси в Укра-
їні, змушуючи критично переосмислювати власний 
вектор руху й звертатися до досвіду країн, що деся-
тиліттями розбудовують інклюзивне суспільство. 

На сучасному етапі розвитку, як зазначає С. Ло-
рен-Боуі (C. Laurin-Bowie), виконавчий директор 
міжнародної організації «Інклюзія міжнародна» 
(Inclusion International),у Канаді все ще помітні про-
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блеми на шляху до реального включення всіх учнів. 
Проте з року в рік Канада доводить, що інклюзія 
можлива. Реальний життєвий досвід учнів, сімей і 
шкіл Канади переконує, що інклюзія не лише мож-
лива, а й реалізовувана, забезпечує якісною освітою 
всіх дітей[1].

Становлення інклюзивної освіти в Канаді відбу-
валося в межах забезпечення рівності прав громадян. 
Канада послідовно запроваджувала політику про-
сування демократичних цінностей, беручи активну 
участь у розробленні Загальної декларації прав лю-
дини в 1947 ‒ 1948 роках. Сьогодні Канада є учасни-
цею семи основних міжнародних конвенцій із прав 
людини, закликає всі країни світу долучатися до про-
гресивних ініціатив[2].

Розробляючи міжнародну політику в царині прав 
людини, Канада зважає на громадськ удумку, прово-
дить консультації з іншими урядовими відомствами 
та неурядовими організаціями, бере участь у діалозі 
із закордонними колегами, уважно стежить за діяль-
ністю парламентського підкомітету з прав людини.

Права людини ‒ центральна тема канадської зо-
внішньої політики через цілу низку причин: позиціо-
нування громадянами Канадиуряду як лідера усфері 
прав людини через відображення йпросування ка-
надських цінностей; визнання громадянами Канади 
верховенства права й закону таставлення до захисту 
прав не лише як до цінності, а як до обов’язку. 

Упродовж 1960 ‒ 1970 рр. у Канаді домінувало 
переконання про рівність можливостей усіх дітей в 
отриманні освітніх послуг, що сприяло розширенню 
спеціальних освітніх послуг для дітей з обмежени-
ми можливостями. Поширення інклюзії оптимі-
зував ухвалений у серпні 1960 р. «Білль про права 
громадян»і підписання Канадою договору про ство-
рення Організації з економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР, Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD))у квітні 1961 р.

Правонаступником федерального закону «Білль 
про права громадян» є «Канадська Хартія прав і сво-
бод» («The Canadian Charter of Rights and Freedoms», 
1982 р.). Хартія має більшу законодавчу силу, оскіль-
ки утворює першу частину Конституційного акта 
1982 р., тобто слугує конституційним документом. 
Мета Хартії ‒ захист усіх громадян, зокрема дітей, 
від анти суспільних дій і дискримінації. Особливу 
увагу закцентовано на захисті прав громадян, які 
мають психічні або фізичні порушення. Зміни в за-
конодавстві були спричинені міжнародним рухом на 
захист прав і свобод людини та прогресивністю ліде-
рів уряду Канади. 

Канада підписала Конвенцію про права дитини 
28 травня 1990 р. і ратифікувала її 1991 р., однак до 
ратифікації договору закони Канади стосовно осіб з 
інвалідністю й доступності освіти суттєвою мірою 
або повністю відповідали Конвенції. Це підтверджує 
аналіз процесу формування законодавчого та норма-
тивно-правового забезпечення розвитку спеціальних 
освітніх послуг окремих провінцій і територій. 

Однією з перших провінцій, де розвивалася ін-
клюзивна освіта, уважають Саскачеван, причому по-
ступ був зумовлений соціально-економічними чин-
никами. Сільська, малонаселена провінція не мала 
фінансової змоги організувати «подвійну» шкільну 
систему. Із 1969 р. до 1971 р. тривала наполеглива 

праця, що передбачала розроблення закону стосовно 
забезпечення особливих освітніх потреб дітей. Ваго-
мий вплив на створення закону мав опублікований 
звіт Комітету провінції Онтаріо «Життя й навчання» 
(«Living and Learning», 1968 р.) про мету й завдання 
освіти в школах Онтаріо. Звіт широко обговорювали 
всією країною. Унікальність звіту полягала в пере-
конливому обґрунтуванні необхідності забезпечення 
права на безкоштовну, доступну загальну освіту всім 
учням, першорядність права батьків обирати тип 
освіти для дитини. Одночасно вийшов національний 
звіт «Один мільйон дітей» («One million children»). 
Характерно, що звіт зініційований національними 
адвокаційними групами, які працювали з дослід-
ницькими комісіями. Робота містила результати 
ґрунтовних досліджень, що впливали на подальше 
формування політики спеціальної освіти [3, c. 198].

«Стандарти для вчителів виняткових дітей у Кана-
ді» («Standards for Educators of Exceptional Childrenin 
Canada») -другий звіт національного рівня (1971 р.), 
в основу якого покладено трирівневу модель підго-
товки педагогічних кадрів. Учителеві загальноосвіт-
ньої школи доручали навчати дітей зі спеціальними 
потребами. Виникала необхідність забезпечити під-
готовкою вчителів загальноосвітніх шкіл. У зв’язку з 
цим модель підготовки вчителя національного звіту 
стала основою для розроблення програми підготовки 
майбутніх фахівців університету Отже, Саскачеван є 
першою провінцією, що започаткувала обов’язковий 
курс спеціальної освіти для вчителів початкової шко-
ли. Підготовка вчителів спеціальної освіти та вчите-
лів ресурсних класів також зазнала суттєвих модифі-
кацій у напрямі вимог інклюзивного навчання. 

Перший закон стосовно дітей з особливими по-
требами ухвалений у 1971 р., тобто на чотири роки 
раніше за віховий Закон США «Освіта для всіх дітей 
із порушеннями» ЦП- 94-142 (1975 р.). Закон умож-
ливлював доступ до безкоштовної, доступної освіти 
всім дітям, незалежно від тяжкості захворювання; 
містив процедуру зарахування дітей; представляв 
вимоги щодо індивідуальних навчальних програм, 
адаптованих до потреб учнів; регламентував вимо-
гу навчати дітей у менш обмеженому середовищі [4, 
c. 199]. Ці чотири елементи пізніше були відображені 
в Законі США ЦП 94-142. Суттєвий вплив на про-
цес де інституалізації й нормалізації в провінції мали 
видатні науковці, практики, захисники прав людини, 
зокрема В. Вулфенсбергер (W. Wolfensberger), який 
виступав із палкими промовами про закриття всіх 
спеціальних закладів як про уособлення сегрегації й 
порушення прав громадян, Б. Блатт(B. Blatt), Л. Данн 
(L. Dunn), С. Лейкок (S. Laycock), Ф. Уайнтрауб 
(F. Weintraub).

Завдяки успішним законодавчим ініціативам про-
вінції Саскачеван, була створена робоча група для 
підготовки моделі спеціального законодавства Кана-
ди. Проте, за словами членів групи, закон мав свій 
термін дії й часто втрачав актуальність ще до його 
ухвалення. Замість закону вийшла збірка «Справа 
принципу: керівні принципи законодавства щодо 
надання послуг дітям з особливими потребами» («A 
Matter of Principle: Principles Governing Legislature for 
Services for Children with Special Needs») [5]. У ро-
боті описано 33 універсальні принципи - підґрунтя 
для виваженого закону в галузі спеціальних потреб. 
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До сьогодні всі принципи активно використовують 
у політиці спеціальної освіти. Унаслідок цілеспря-
мованої політики в середині 1970 рр. були закриті 
спеціальні заклади для дітей із тяжкою формою ін-
валідності.

У провінції Онтаріо в 60 рр. ХХ ст. вагомий вплив 
на формування цінностей інклюзії мали лобістські 
групи, що вимагали від шкіл чіткого дотримання 
зобов’язань. Для ухвалення «Білля 82», який умож-
ливив доступ до загальної освіти дітям з особливи-
ми потребами,були створені передумови: розроблена 
«Програма раннього виявлення», навчальні програ-
ми для дітей, які мали труднощі в навчанні, запро-
поновані нові методи навчання, навчальне середови-
ще, вимоги до іспитів (усі аспекти підпорядковані 
концепції відкритого класу). Попри суттєві успіхи, 
система освіти Онтаріо є не достатньо інклюзивною. 
Закон «Про освіту» («The Education Act»)і підзакон-
ні акти не вимагають автоматичного включення у 
звичайні класи дітей з обмеженими можливостями, 
створюючи умови для відокремлення[6, с. 2].

Розвиток спеціальної освіти в Атлантичних про-
вінціях Канади став можливим і консолідованим за-
вдяки укладанню міжпровінційної угоди між міні-
страми освіти провінцій Нью-Брансвіка, Ньюфаунд-
ленда, Нової Шотландії й Острова Принца Едуарда та 
створенню в 1975 р. Відомства з питань спеціальної 
освіти провінцій Атлантичного регіону («The Atlantic 
Provinces Special Education Authority» (APSEA)). Уго-
да APSEA – унікальна для Канади (єдина серед усіх 
провінцій і територій), вона слугує моделлю для на-
дання послуг на регіональному рівні. Експлуатацій-
ні витрати розподілено серед чотирьох провінцій. 
Угода вповноважує Відомство з питань спеціальної 
освіти Атлантичних провінцій надавати освітні по-
слуги від народження до 21 року особам, які мають 
сенсорні порушення. Відомством керує Рада дирек-
торів із 12 осіб, які представляють чотири провінції. 
Від кожної провінції до складу відомства входять за-
ступник міністра освіти (постійний член відомства) і 
два додаткові члени, яких призначає віце-губернатор 
терміном на два роки. Правління відповідає за загаль-
не планування й політику в галузі спеціальної освіти. 
Відомство керується принципами дитиноцентризму, 
індивідуалізації співпраці, підтримки, рівності, від-
повідальності, орієнтації на майбутнє[7]. 

У Британській Колумбії діє внутрішній між-
міністерський договір між міністерствами освіти, 
дитини й розвитку сім’ї, здорового способу життя і 
спорту, здоров’я, громадської безпеки (п’ять мініс-
терств), підписаний у1989 р. Мета документа ‒ пе-
ретворення Британської Колумбії на найосвіченішу 
та найграмотнішу провінцію на всьому континенті, 
а також забезпечення оптимальних умов для роз-
витку, здоров’я, добробуту й досягнень усіх дітей і 
молоді провінції [8]. Договір окреслював діапазон 
послуг, уточнював обов’язки кожного міністерства, 
уможливлюючи скоординовану діяльність для досяг-
нення найкращого результату. Договір ґрунтований 
на принципах дитиноцентризму, уваги до навчання, 
здоров’я, розвитку, сім’ї, поваги до відмінностей, 
скоординованості дій, відданості співпраці. 

На сучасному етапі міністерство освіти кожної 
провінції й території розробило положення про ор-
ганізацію інклюзивної освіти з огляду на особливі 

освітні потреби. Положення різні за структурою, 
однак ідентичні щодо покликання на основні міжна-
родні документи. Оскільки Канада є активним підпи-
сантом Конвенції ООН про права дитини та Конвен-
ції про права інвалідів, розбудова інклюзивної освіти 
в Канаді базована на дотриманні міжнародного за-
конодавства у сфері забезпечення доступу до освіти 
учнів з особливими потребами. Дві зазначені вище 
Конвенції ООН уважають орієнтиром для розбудови 
політики на федеральному рівні стосовно реалізації 
права кожної дитини з інвалідністю на інклюзивну 
освіту, незалежно від місця проживання. 

У нормативних документах керуються статтею 
23.1 Конвенції ООН про права дитини, що регла-
ментує визнання необхідності забезпечення дітям з 
обмеженими можливостями повноцінного й гідного 
життя в умовах, які формують почуття впевненості в 
собі й полегшують активну участь у житті суспіль-
ства. Із Конвенції про права інвалідів роблять покли-
кання на статтю 24.1 про забезпечення інклюзивної 
освіти на всіх рівнях і навчання протягом усього 
життя. Наголошено на необхідності включення дітей 
з інвалідністю в систему загальної освіти й надання 
необхідної підтримки для ефективного навчання в 
умовах, що максимально сприяють засвоєнню знань 
і соціальному розвиткові. Відповідно до мети повно-
го охоплення необхідно вживати ефективних заходів 
з організації індивідуалізованої підтримки. 

Незважаючи на суттєві успіхи, уряд Канади по-
стійно вивчає питання інклюзивної освіти через 
стурбованість про майбутнє держави, розуміння 
того, що економічнийі соціальний добробут Канади 
залежить від інвестицій у дітей уже сьогодні, від за-
безпечення можливостей для повного розкриття по-
тенціалу кожної дитини [9, c. 1]. Захисник прав осіб 
з обмеженими можливостями Х. Тоул рекомендує 
адміністрації провінцій і територій постійно онов-
лювати напрями діяльності стосовно освіти дітей з 
обмеженими можливостями[10]. 

Висновки. У галузі законодавчого забезпечення 
інклюзивної освіти Канада посідає одне з перших 
місць серед розвинутих держав світу, що засвідчу-
ють численні міжнародні ініціативи Канади в галузі 
освіти дітей з особливими потребами. Внутрішні за-
кони стосовно освіти дітей з особливими потребами 
відрефлектовують концепцію гуманізму «Канадської 
Хартії прав і свобод», що орієнтована на забезпечен-
ня добробуту всіх людей, повагу до свободи кожної 
особистості. Закони у сфері інклюзивної освіти Ка-
нади здебільшого передували розробленню «Конвен-
ції про права дитини» та повністю або частково від-
повідали принципам міжнародного законодавства. 
Ефективність законів Канади вмотивована забезпе-
ченням певних умов: ставленням до людини як до 
вищої цінності, активністю прибічників розбудови 
гуманного суспільства, створенням низки комісій із 
вивчення проблем розвитку інклюзивної освіти, опу-
блікуванням звітів і розробленням принципів про-
дуктивного законодавства. Для успішної реалізації 
інклюзивної освіти в Україні потрібно подолати со-
ціально-психологічні бар’єри на шляху до інклюзії, 
змінити підходи до артикуляції законів, надати дер-
жавній політиці гуманістичної спрямованості. Ін-
клюзія можлива й реальна в разі переформатування 
соціальних цінностей.
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В статье характеризируется развитие законодательной политики Канады в области инклюзивного 
образования, обосновывается последовательность Канады в продвижении демократических ценностей, в 
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конвенций. На примере провинций Саскачеван и Онтарио демонстрируется,  что  законодательная база  в 
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Ключевые слова: инклюзивное образование, законодательная база, права человека, тенденции, Канада, 
особые образовательные потребности.

Bondar Tamara 
Candidate of Pedagogical Sciences, Ph.D., Assistant Professor 

Department of Applied Linguistics, Doctoral Candidate, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, 
Cherkasy, Ukraine 

TRENDS IN INCLUSIVE EDUCATION DEVELOPMENT IN CANADA:
LEGISLATURE

This  article  provides  an  overview  of  legislation  in  Canada  pertaining  to  special  education  and  children 
with special education needs. Human rights issues have always been central to both foreign and domestic policy in 
Canada, thus underpinning its legislature. Pursuing democratic values, Canada was the leading country preparing 
and drafting  the Universal Declaration of Human Rights  (UDHR, 1948). Saskatchewan has been one of  the first 
provinces  in developing education policy  to  include students with special needs  in  the mainstream. The  inclusive 
education policy in Saskatchewan was impacted by the report of the Provincial Committee on the Aims and Objectives 
of Education in Ontario. Having influenced other provinces, however, Ontario introduced its special legislation in 
1980. Known as “Bill 82” this legislation was a landmark in special education containing many provisions that are 
in use today. Currently, Ministry of Education in every province and territory is responsible for developing guidelines 
that help to realize inclusive education goals. Most regulatory documents cite the articles from the Convention on 
the Rights of the Child and Convention on the Rights of Persons with Disabilities, focusing attention on providing 
inclusive education for students with special needs. Ukraine can follow in Canada’s  footsteps if  it reconsiders  its 
social and educational policy to turn from segregation and institutionalization to being truly inclusive.
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ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ У ВМНЗ

В статті зроблено спробу обґрунтувати потребу вивчення гуманітарних дисциплін під час підготовки 
майбутніх медичних працівників у медичних вищих навчальних закладах та процеси гуманізації. Формування 
гуманітарно-орієнтованої свідомості студентів-медиків, розвитку їх особистості та духовного світу через 
освоєння етнокультурних, загальнонаціональних, загальнолюдських цінностей. Вдосконалення структури та 
змісту гуманітарної підготовки майбутніх медиків, поєднання усієї науково-педагогічної діяльності з істо-
рією, культурою та традиціями України та світу.

Ключові  слова:  гуманітарні дисципліни,  гуманізація,  професійна культура,  гуманітарна складова,  про-
фесійне спрямування.

Вступ. На сучасному етапі розвитку професійної 
медичної підготовки особливо зростаючою роллю є 
педагогічна майстерність професорсько-викладаць-
кого складу, рівень його психолого-педагогічної і ме-
тодичної готовності управляти процесом підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів у відповідності з 
сучасним рівнем вимог, та успішно вирішувати на-
гальні проблеми вищої медичної освіти [1].

Культурно-освітнє середовище вищого навчаль-
ного закладу сприяє формуванню тактовної і толе-
рантної особистості сучасних медиків при вивченні 
блоку гуманітарних дисциплін (історія України, полі-
тології, соціології, деонтології, культурології, тощо) 
Культурно-освітнє середовище медичного закладу 
характеризується як сукупність соціальних, культур-
них, психолого-педагогічних умов і передумов, у ре-
зультаті тісної взаємодії яких відбувається становлен-
ня майбутнього медика як еліти суспільства.

Відтак, важливою проблемою цього процесу є 
невід’ємна складова, в ролі якої виступає гуманіза-
ція будь-якої освіти, а, тим більше, медичної – під-
готовки майбутніх поколінь лікарів. Можна вважати, 
що саме гуманізація освіти на початку ХХІ століття 
є стратегічним напрямком перетворень усього ін-
ституту освіти. Адже концепція формування націо-
нальної еліти, «особистості професіонала нової фор-
мації» [6], стає однією з ефективних інноваційних 
педагогічних технологій, що особливо актуально у 
період входження України до єдиного європейського 
освітнього простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На де-
яких тенденціях та процесах розвитку сучасної вищої 
освіти зупиняють свою увагу українські дослідники: 
І.Булах, О.Волосовець, Ю.Вороненко, В.Мудрак, 
О.Наумкіна, Т.Полухтович, О.Поляк, В.Ціпко та 
інші. У нашому дослідженні ми опиралися на пра-
ці В. П.Андрущенка, В. Г.Кременя, Г.О.Козлакової, 
І.М.Предборської та ін. вітчизняних учених, у яких 
проаналізовані зміни парадигми освіти в умовах 
сучасного інформаційного суспільства, наукові до-
робки з проблем викладання соціальних і гумані-
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тарних дисциплін В.Б.Атаманенко, І.В.Васильєва, 
П.М.Грицаєнко. На наш погляд, недостатньо дослі-
дженими залишаються тенденції гуманізації сучас-
ної вищої медичної освіти України.

Метою статті є окреслити шляхи формування 
особистості професіонала нової формації у медичній 
галузі, обґрунтувати єдину цілісність процесів на-
вчання і виховання, сформулювати основні виховні 
аспекти. Тому професійна підготовка медичного пра-
цівника ставить за мету формування не лише систе-
ми знань, вмінь, навичок, що відповідають вимогам 
майбутньої професійної діяльності, але й розвиток 
специфічних рис особистості. Іншими словами: 
ідеться про формування цілісної особистості, яка 
має не лише професійне спрямування й передбачає і 
залучення її до системи загальнолюдських, гуманіс-
тичних цінностей [5]. Тобто мова йде про цілісність 
формування кваліфікованого фахівця, збагаченого 
також знаннями з історії України, деонтології, полі-
тології, соціології, тощо.

Отже, коли «зростає рівень інтелектуального, 
морально-етичного, естетичного та емоційного роз-
витку суспільства в цілому і окремого індивіда, його 
душі, сумління, свідомості, інтуїції» [3], це і є запо-
рукою успішної професійної діяльності у ХХІ сто-
ліття. Це свідчить про те, що процеси навчання та 
виховання не можна відокремлювати. Вони нероз-
ривно пов’язані саме тому, що перший, висуваючи 
все складніші завдання перед студентом і занурюю-
чи його у реальний простір професійної діяльності, 
спричиняє активне залучення у розвиток психоло-
гічних, суспільних процесів та певних якостей осо-
бистості. Тому залежно від змісту, форми, методів, 
складності, спрямованості, характеру процесу на-
вчання отримуємо той чи інший результат у плані 
розвитку професіонала, стосовно його відповідності 
до сучасних вимог професії та суспільства.

Виклад основного матеріалу Процес навчан-
ня у вищому медичному навчальному закладі при 
умовах ефективної його організації сприяє профе-
сійно-орієнтованому розвитку процесів майбутнього 
медичного працівника, специфічних суто медичних: 
сприймання та пам’яті (зорових, слухових, тактич-
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них, сенсорних та ін.), клінічного мислення та уяви, 
професійної уваги і т.д. Крім того, успішно побудо-
ваний процес навчання об’єктивно стимулює розви-
ток системи професійно-значимих рис особистості, 
таких як: відповідальність, комунікабельність, стри-
маність, толерантність, емпатійність, витривалість 
та мобільність стосовно екстремальних професійних 
ситуацій. При цьому слід наголосити, що розвиток 
особистості в цілому та її професійної підструктури 
в юнацькому віці є складним процесом. Він передба-
чає проникнення у її ціннісні, установочні, мораль-
но-етичні, мотиваційні структури, що є стрижневи-
ми, глибинними рисами, достатньо стійкими, замас-
кованими, захищеними і тими, що рідко проявляють-
ся безпосередньо [2].

Виходячи з мети даної статті, зупинимось корот-
ко на психологічних умовах розвитку професійної 
підструктури особистості медпрацівника, що вима-
гає від викладача вищого закладу освіти майстерного 
володіння психологічним інструментарієм впливу.

У цьому зв’язку, слід акцентувати увагу, що од-
нією з головних психологічних умов є органічна 
єдність виховного матеріалу із змістом теми, що ви-
вчається. Ніякого штучного нав’язування, голого де-
кларування абстрактних ідей тут не повинно бути. 
Виховна інформація, обумовлена темою, повинна 
природно й органічно випливати із її змісту, психо-
логічно-доступно сприйматися в єдності. У такому 
випадку вплив на глибинні структури особистості 
відбувається скоріше через канали підсвідомості, 
ніж свідомості. Неусвідомлення цього впливу є важ-
ливою умовою його ефективності.

Суттєвим психологічним моментом є також емо-
ційне забарвлення виховної інформації. З цією ме-
тою може бути використаний будь-який матеріал, що 
викликає у студентів позитивні чи негативні емоції, 
сприяє виходу їх із стану емоційної рівноваги. Адже 
відомо, що найефективнішим є виховання через емо-
ції та здивування.

Сучасний підхід більше зорієнтований на вико-
ристання широкої палітри інформації, на відміну від 
традиційного підходу до виховання виключно на по-
зитивному прикладі та об’єктивно відображає сучас-
ний стан справ і проблем у системі охорони здоров’я 
та суспільства в цілому. Це сприяє створенню винят-
ково важливої атмосфери довіри між викладачем та 
студентом, розвиває у студентів готовність до профе-
сійної діяльності в реальних умовах, дозволяє сти-
мулювати їх до спільного пошуку шляхів вирішення 
проблем вітчизняної системи охорони здоров’я та 
суспільства.

Найактуальнішими в сучасному контексті мо-
жуть бути визнані такі виховні аспекти, як: деонто-
логічний, екологічний, правовий, професійної відпо-
відальності, гуманістичний, патріотичний, психоте-
рапевтичний, соціально-економічний тощо [4].

Залежно від теми, її змісту, значення в майбутній 
професійній діяльності, виховні цілі певної особи 
можуть бути сформульовані досить різноманітно, 
наприклад:

– вміння здійснювати деонтологічний підхід до 
хворих з певною патологією; 

– надати інформацію про вплив екологічних, соці-
ально-економічних факторів на стан здоров’я; 

– розвинути уявлення про пріоритет вітчизняної 
медичної школи при вирішенні проблем... (на 
прикладі життя та діяльності видатних вчених-

медиків, їх шкіл тощо); 
– розвинути почуття відповідальності за своєчас-

ність і правильність професійних дій; 
– вдосконалити навички стосовно терапевтичного 

підходу до хворих певного профілю, їх родичів; 
– сформувати систему сучасних правових понять 

та норм; 
– оволодіти вміннями встановлювати психологіч-

ний контакт з хворими і його родиною. 
Слід підкреслити, що в цілому сучасний вихов-

ний процес у вищих закладах освіти повинен роз-
виватись у бік гуманітарної орієнтації, побудованої 
на принципах гуманізму, розроблених і перевірених 
багатовіковою практикою. Адже сам термін «гума-
нітарний» означає «те, що робить своїм предметом 
людину». Ідея і практика гуманізації суспільства та 
освіти передбачає визначення особистості – єдиної, 
унікальної, неповторної, індивідуальної, індивіду-
альності кожної людини, її життя і здоров’я, як прі-
оритетної домінуючої соціальної цінності, як най-
ціннішого скарбу суспільства, збереження і розвитку 
якого потребує відповідальних умов. 

Іншими словами, сам термін «гуманізм» означає 
передусім людяність медика: високий рівень психо-
логічної терпимості (толерантності), любов до лю-
дей, м’якість в людських стосунках, повагу до осо-
бистості та її достоїнства. Поняття «гуманізм» тлума-
читься як система ціннісних орієнтацій, в центрі яких 
лежить визначення людини як найвищої цінності.

Відтак, виходячи з цього, гуманізація освіти пе-
редбачає декілька напрямків розвитку її технологій, 
що дозволяють:

– створити умови для максимального самоусвідом-
лення, саморозвитку, самореалізації особистості, 
розкриття закладених в ній потенцій, задатків, 
здібностей у відповідності до її власної спрямо-
ваності та вибору; 

– розширити гуманітарне ядро освіти з метою за-
лучення майбутніх фахівців до системи загально-
людських цінностей через занурення у різнобарв-
ний ціннісний простір гуманітарних дисциплін, 
що акумулюють систему світових надбань з фі-
лософії, історії, культури, психології, педагогіки, 
соціології, права тощо. 
Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 

висновки, що серед проблем, над якими слід сьогод-
ні наполегливо працювати в гуманітарному аспекті – 
вдосконалення структури та змісту гуманітарної під-
готовки майбутніх спеціалістів, органічне поєднання 
усієї науково-педагогічної діяльності з, етнопедаго-
гікою, історією, культурою та традиціями України 
та світу, пошук та оформлення ефективної моделі 
взаємовідносин викладача та студента, формування 
механізму управління гуманітарними процесами у 
вищих медичних закладах освіти.

Однією з найважливіших проблем вищої школи 
будь-якого профілю сьогодні повинно бути відро-
дження її національної самобутності, бо саме вона 
покликана формувати майбутнє нації, її соціальний 
та культурний генофонд. Адже ж відомо, що інтелек-
туальний рівень народу – це передусім похідна від 
рівня освіти. Тому, як вирішення цієї проблеми, по-
винно бути створена цілісна, обміркована й ефектив-
на система, яка має взяти на себе функції підготовки 
не лише висококваліфікованих спеціалістів, але й ви-
ховання людини, національно свідомої особистості, 
патріота України.
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ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБУЧЕНИЯ В ВМУЗ

В  статье  сделана  попытка  обосновать  необходимость  изучения  гуманитарных  дисциплин  при 
подготовке  будущих  медицинских  работников  в  медицинских  высших  учебных  заведениях  и  процессы 
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личности и духовного мира через освоение этнокультурных, общенациональных, общечеловеческих ценностей. 
Совершенствование структуры и содержания гуманитарной подготовки будущих медиков, сочетание всей 
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HUMANITARIAN COMPONENT OF EDUCATION 
AT HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS

The  paper  attempts  to  justify  the  need  for  the  study  of  humanities  within  the  training  of  future  health 
professionals at medical higher educational institutions and processes of humanization. Formation humanitarian-
oriented consciousness of medical students develops their personality and spiritual world through the development 
of  ethnic,  cultural,  national,  universal  values.  Improving  the  structure  and  content  of  liberal  training  of  future 
physicians, the combination of all scientific and educational activities with history, culture and traditions of Ukraine 
and the world. It should be emphasized that the overall modern educational process in higher educational institutions 
objective  is  developing  towards  humanitarian  orientation,  based  on  the  principles  of  humanism  developed  and 
tested centuries-old practice. Indeed, the term «liberal» means «that which makes its subject man». The idea and 
practice of humanization of society and education involves determining the individual - a single, unique, individual, 
individuality of every person’s life and health as priority dominant social values as the most valuable treasure of 
society, preservation and development required in critical conditions. In other words, the term «humanism» means 
above  all  humanity  physician:  high  psychological  tolerance,  love  for  others,  gentleness  in  human  relationships, 
respect for the identity and dignity. The term «humanism» is interpreted as a system of values, the center of which is 
the definition of man as the highest value.
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СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЯК ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКА ПОТРЕБА В КОНТЕКСТІ 
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ ІЗ ПРОБЛЕМАМИ 

ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

В статті розглядаються особливості соціальної та емоційної підтримки осіб з проблемами психічного 
здоров’я  в  рамках  груп  самодопомоги.  Актуальність  дослідження  обумовлена  відсутністю  послідовного 
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Вступ. Вивчення впливу підтримуючих емоцій-
но значущих соціальних взаємин на стан психічно-
го здоров'я людини не втрачає своєї актуальності і 
залишається важливою темою науково-практичних 
розвідок сьогодення в умовах глобалізації соціаль-
них процесів і посилення індивідуалізованого спосо-
бу життя. Потреба людини в емоційному прийнятті 
та визнанні її соціальної значущості є загальнолюд-
ською потребою, що виступає умовою її розвитку та 
психічного благополуччя. Водночас відновлення в 
Україні принципів життя в громаді, ствердження гу-
маністичної моделі формування життя в суспільстві, 
що розгортається на основі інклюзії, вимагає пере-
гляду ставлення до людей із проблемами психічно-
го здоров’я (далі ППЗ), ініціюючи започаткування в 
сфері медичної допомоги технологій соціалізуючого 
напряму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливу роль в осмисленні феномену соціальної 
підтримки відіграє теоретична концепція «стрес 
і копінг» Р. Лазаруса, С. Фолкмана, яка пояснює 
зв’язок між соціальною підтримкою та збереженням 
здоров'я. Також питання соціальної та емоційної під-
тримки переважно вивчаються в контексті розвитку 
певних емоційних деструкцій пов’язаних із незадо-
воленням потреб розвитку: психічна депривація, як 
дефіцит задоволення потреб в адекватній емоційній 
та соціальній підтримці (Й. Лангмейєр, З. Матей-
чек, Н. Толстих), концепція психологічної травми як 
реакції на надмірні переживання при мінімальних 
життєвих ресурсах: особистісних, емоційних тощо 
(Е. Клінгер, М. Барда, А. Бірт, Дж. Боханек, Л. Бар-
салоу, Р. Браун, Дж. Кулік, М. Максейнер, С. Портер, 
Р. Фівуш, М. Хан), а також в медичній сфері щодо 
відхилень у станах фізичного та психічного здоров’я 
(З. Фройд, М. Пирогов). Вивченню практик надання 
емоційно-соціальної підтримки особам в різних со-
ціальних ситуаціях засобом організації груп взаємо-
підтримки присвячені праці Б. Лазоренко, Ю. Ка-
лашнікової, С. Карпиловської, Г. Бевз [1].

Виділення невирішених аспектів проблеми. 
Проведений аналіз показав, що більшість дослі-
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джень стосуються вивчення потреби в емоційній та 
соціальній підтримці в протиставленні норма-від-
хилення, здоров’я-хвороба, наявність-відсутність 
почуття самодостатності і емоційного благополуччя, 
що пояснюють певні психологічні феномени. Такий 
підхід ставить під загрозу сприймання людини як 
цінності, розглядаючи перспективність її розвитку 
та соціального благополуччя лише з позиції норми. 
Водночас застосування в дослідженнях медичної 
моделі, яка виходить із поняття хвороби і процесу 
видужання, суттєво обмежує розгляд їх результатів 
з позиції суспільного здоров’я. Таким чином, може-
мо говорити про відсутність у вітчизняних дослі-
дженнях послідовного аналізу щодо прояву потреб і 
можливостей надання соціальної підтримки особам з 
ППЗ в контексті вирішення завдань їх соціалізації та 
ресоціалізації в умовах сучасного суспільства. Сут-
тєвим обмеженням цього процесу виступає саме до-
мінуюча модель медичної допомоги особам з ППЗ в 
противагу немедичній, соціальній моделі. 

Тож метою нашої статі було вивчення особли-
востей прояву потреб у соціальній підтримці у лю-
дей із різним статусом психічного здоров’я, а також 
обґрунтування необхідності зміни моделі надання 
медично-психологічної допомоги цій категорії на-
селення з медичної на соціальну, яка спрямована на 
ресоціалізацію.

Завдання дослідження. В ході дослідження не-
обхідно було прийняти рішення про те, в яких групах 
доцільно проводити дослідження, розробити анкети, 
провести опитування, здійснити статистичний аналіз 
з метою охарактеризувати ієрархію потреб у соці-
альній підтримці членів груп самодопомоги, а також 
описати статистично значущі відмінності в оцінці 
своїх можливостей у соціальній підтримці особами 
з ППЗ – учасників груп самодопомоги у порівнянні 
з особами без досвіду психічних проблем, які не від-
відують груп самодопомоги.

Особливості та логіка дослідницьких про-
цедур. В даному дослідженні ми визначаємо соці-
альну підтримку як трансакційний комунікативний 
процес, що містить вербальну та/або невербальну 
комунікації, які спрямовані на обмін фізичними та 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

58



психологічними ресурсами, призначеними для під-
вищення благополуччя одержувача, поліпшення 
його почуття стосовно власних можливостей копін-
гу, компетенцій, підтвердження приналежності до 
мережі зв'язків/відносин, що імовірно створюють бу-
фер проти негативного впливу стресових обставин. 
Феномен соціальної підтримки має структурний, 
функціональний та оціночний вимір. Функціональ-
ний вимір стосується того, в якій мірі міжособистіс-
ні стосунки служать певним функціям. Дослідники 
пропонують різні функції соціальної підтримки, 
проте існує згода стосовно лише таких: емоційної, 
матеріальної, інструментальної, інформаційної та 
товариської (спілкування) [4, p. 511-520; 5]. На осно-
ві теоретичного аналізу літератури нами створено 
модель соціальної підтримки в групах самодопомоги 
осіб з ППЗ, що містить сукупність таких чотирьох 
складових: матеріальна, інформаційна, інструмен-
тальна, психологічна. Психологічна підтримка в на-
шій моделі має, в свою чергу, сім компонентів: емо-
ційна підтримка, спілкування, статусна підтримка, 
відчуття приналежності, можливість турботи про ін-
ших, підтримка особливо важливої/коханої людини, 
набуття копінг-стратегій. Базисом для виокремлення 
психологічної підтримки стали концепції, пов’язані з 
поняттям «психологічне благополуччя» і відносять-
ся до проблеми позитивного психологічного функці-
онування (А. Maслоу, Р. Райан, Е. Дісі; А. Вороніна) 
[2, c. 320-329; 7, p. 68-78]. Ще один важливий кон-
структ, сприйнята соціальна підтримка, запропоно-
ваний Ф. Норріс, К. Каніасті, I. Сарасон, Дж. Пірз, 
став основою для визначення нами соціальної під-
тримки - це оцінка ресурсів і допомоги своєї мережі 
підтримки одержувачем підтримки. Це сприйнят-
тя індивідом наявності або можливості підтримки, 
яке, за результатами багатьох досліджень, є набагато 
більш значущим, ніж фактична/реальна підтримка 
[6, р. 498-511].

В якості основного інструментарію дослідження 
використовувалась авторська методика «Шкала ви-
мірювання міжперсональної підтримки», складена 
за аналогією опитувальника «Interpersonal Support 
Evaluation List» (за C. Коеном, Р. Мермелштайном, 
Т. Камарк, Х. Хоберман, 1985р.) [3, p. 73-94]. Анке-
та містить 40 тверджень, що стосуються сприйняття 
учасниками груп доступності потенційної соціальної 
підтримки та її складових/функцій: інформаційної, 
матеріальної, інструментальної, психологічної. Ме-
тодика ґрунтується на самозвіті досліджуваних під 
час напівструктурованого інтерв’ю в ході заповнення 
анкет. Надалі, для перевірки надійності методики під 
час обробки сирих даних, нами було здійснено пере-
вірку внутрішньої узгодженості методики за допомо-
гою статистичного аналізу з метою обмежитися най-
більш інформативними головними компонентами і 
виключити інші з аналізу, що спрощує інтерпретацію 
результатів. 

Вибірка. Вибіркову сукупність дослідження скла-
ли учасники двох груп в кількості 63 досліджуваних, 
а саме: 34 особи з проблемами психічного здоров’я, 
які були учасниками групи взаємодопомоги «Союз 
друзів» більше ніж півроку і періодично за потреби 
звертаються за її підтримкою та 29 учасників групи 
самодопомоги Реабілітаційного центра МКПЛ №1 м. 
Києва, які відвідували цю групу під час підготовки 

до виписки із лікарні в умовах госпіталізації у період 
з 2013 по 2014 рр. Критерієм відбору респондентів 
для дослідження слугували: участь у роботі групи 
взаємодопомоги «Союз друзів» або в групі самодо-
помоги Реабілітаційного центру та особиста згода на 
участь у дослідженні. За соціально-демографічними 
показниками щодо віку, стажу захворювання, рівня 
освіти, сімейного стану групи були гетерогенні. Та-
кож дослідження передбачало наявність контроль-
ної групи, яка складалася з респондентів в загальній 
кількості 106 осіб, які за показниками віку, статі, 
рівня освіти та місця проживання були співвіднесе-
ні із даними експериментальної групи. Така урівно-
важеність соціальних характеристик контрольної 
групи із експериментальною слугувала локалізації 
дослідження засобом зменшенню варіативних пере-
мінних. Також необхідність контрольної групи була 
обумовлена потребою у визначенні міри запиту лю-
дей на психологічну підтримку, що не пов’язано зі 
станом здоров’я, зокрема психічного. 

Аналіз і інтерпретація результатів. Аналізую-
чи оцінку можливостей отримання соціальній під-
тримки респондентами контрольної групи та рес-
пондентами двох груп самодопомоги, відмічаємо 
статистично значущі спільні показники. Респонден-
ти виказують впевненість, що у них є хоча б один 
друг, якому вони довіряють, що їхнім друзям цікаво 
проводити з ними час, спілкуватися на різні теми, в 
тому числі інтимні. Друзі можуть радіти досягнен-
ням респондента, мають схожі преференції, можуть 
підтримати в ситуації самотності та допомогти у що-
денних справах. На їхню пораду можна розраховува-
ти при вирішенні сімейних проблем, щодо грошей та 
планів на майбутнє, порад щодо складних ситуацій. 
Прагнення проводити разом спільний час, цінувати 
один одного, мати взаємну довіру та задоволення від 
спілкування, від дружніх стосунків виступає такими 
характеристиками, які характерні людям загалом, і 
в тому числі респондентам експериментальної ви-
бірки. Дослідженням не було виявлено відмінностей 
між контрольною та експериментальною вибірками 
щодо особливостей взаємодії з друзями, в колі сі-
мейного оточення, відчуття комфорту і дискомфорту, 
відчуття задоволення від спілкування та проведення 
часу разом, відчуття самотності, бажання мати тісні 
стосунки та потреби розділити з кимось свої страхи 
і переживання, що підтверджує цінність і значущість 
зв’язків для всіх нас, незважаючи на наявність або 
відсутність проблем психічного здоров’я. В таблиці 
1 представлені результати порівняння контрольної та 
експериментальної групи без розділення на підгрупи.

Статистичний аналіз також свідчить про те, що 
оцінка своїх можливостей отримання соціальної під-
тримки осіб з ППЗ, учасників груп самодопомоги, 
мають свої особливості у порівнянні з оцінкою своїх 
можливостей у підтримці респондентів контроль-
ної групи. Дослідженням було виявлено, що експе-
риментальна вибірка відрізняється від контрольної 
тим, що в неї менше впевненості в тому, що вони 
можуть розраховувати на допомогу близької людини, 
яка може тобі допомогти в ремонті приладу, приїхати 
і забрати в дорозі, у випадку коли машина зламалась 
за 20 км. від місця призначення, з якою можна пообі-
дати і спонтанно організувати одноденну мандрівку. 
Саме по цих показниках і відрізняється від контр-
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Таблиця 1. 
Порівняння контрольної та експериментальної групи  без розділення на підгрупи

№
питання Зміст питання Контроль Само-

допомога U p

№1
Наявність особи, якій респондент довіряє і 
може звернутися по допомогу у вирішенні своїх 
проблем (R1-емоц)

1,48 0,87 693 0,044

№2 Наявність допомоги у кріпленні або ремонту 
приладу (Інструмент) 1,33 0,22 787,5 0,002

№9 Наявність особи, яка допоможе добратися до 
аеропорту (Інструмент) 0,94 0,22 717 0,031

№11
Наявність особи, яка надасть об'єктивне 
уявлення про шляхи вирішення проблем 
(інформ)

-0,42 0,65 350 0,011

№13 Впевненість респондента наскільки добре він 
помагає друзям (R3самооц+R5турбота про інш) 1,02 0,04 800 0,001

№15
Наявність компаньона для спонтанної 
одноденної мандрівки (R2спілк+R4відчут 
принал)

1,54 0,87 756,5 0,003

№20 Впевненість респондента щодо у керування 
своїми справами (R3 самооц) 1,27 0,65 759 0,005

№21
Наявність компаньона для походу в кіно /
проведення приватного часу у вечірні години 
(R2спілк +R4 відч принал)

1,6 1,09 701 0,023

№22 Наявність особи, яка надасть пораду стосовно 
особистої проблеми (R1емоц + інформ) 0,5 1,22 384,5 0,029

№23 Наявність особи, яка позичить гроші 
(матеріальна) 0,92 0,39 729 0,021

№24
Впевненість щодо довіри з боку інших до 
способу/ самоорганізації власного життя 
R1емоц +R3самооц)

1,5 0,7 752 0,007

№29
Наявність довіреної особи, яка допоможе 
зберегти майно (приглянути за майном) 
(Інструмент)

1,31 0,57 770 0,002

№31 Наявність компаньона для спонтанного обіду 
разом (R2спілк+R4відчут принал) 1,92 1,04 802 <0,001

№33
Наявність особи, яка може приїхати і забрати в 
дорозі, у випадку коли машина зламалась за 20 
км. від місця призначення (Інструмент)

1,29 0,65 807 0,001

№34 Наявність особи, яка може організувати вечірку 
на честь мого дня народження 1,48 0,78 715 0,024

№35 Наявність особи, яка позичить авто (Інструмент) 0,65 -0,96 863,5 <0,001

№39 Наявність особи, яка допоможе з переїздом 
(Інструмент) 1,71 -0,3 925,5 <0,001

№40
Проведення часу разом з друзями/ складність 
встигати за ритмом соціального життя 
(R2спілк+R4відчут принал)

1,52 0,74 761 0,003

ольної експериментальна вибірка, незалежно від 
терміну участі її учасників в групі самодопомоги. У 
респондентів з груп самодопомоги такої впевненості 
набагато менше (див.табл.2). Більше того, не спла-
нований акт власної волі, наприклад незапланована 
термінова поїздка в аеропорт, не розцінюється рес-
пондентами такою, яка безумовно отримує підтрим-
ку і може бути реалізована за допомогою друзів.

З вище наведеної таблиці можна також побачити, 
що експериментальна група також відрізняється тим, 
що її учасники впевнені, що їм не позичать машину 
в складних ситуаціях (позиція №35), не допоможуть 
з переїздом (позиція № 39). Також підвищується ри-
зик оцінки респондентів експериментальної вибірки 
як таких, яким складно встигати за ритмом соціаль-
ного життя (р=0,003). Останній показник зростає у 
респондентів, які проходили групу самодопомоги в 

умовах госпіталізації. Можна говорити про те, що 
перебування людини в лікарні підвищує ризик оцін-
ки її як нездатної, тим самим посилюючи її соціаль-
ну ізольованість. Виявлена тенденція зменшення 
ризику прояву цього показника у респондентів, які 
відвідують групу самодопомоги поза лікувальним 
закладом може вказувати на соціальні ресурси під-
тримки їхньої самодостатності. Це також може поси-
лювати думку щодо напрямку формування програм 
соціальної підтримки, які надаються поза лікуваль-
ними закладами.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Порівняльний аналіз сприйняття соці-
альної підтримки особами з ППЗ, які є учасниками 
груп самодопомоги, та сприйняття соціальної під-
тримки особами без досвіду психічних проблем, які 
не відвідують груп самодопомоги, свідчить про від-
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Таблиця 2. 
Уявлення респондентів про наявність у них людини, до якої є можливість звернутись за допомогою 

№
питання Зміст питання Контроль Само-

допомога U p

№1
Наявність особи, якій респондент довіряє і 
може звернутися по допомогу у вирішенні своїх 
проблем (R1-емоц)

1,48 0,87 693 0,044

№2 Наявність допомоги у кріпленні або ремонту 
приладу (Інструмент) 1,33 0,22 787,5 0,002

№9 Наявність особи, яка допоможе добратися до 
аеропорту (Інструмент) 0,94 0,22 717 0,031

№13 Впевненість респондента наскільки добре він 
помагає друзям (R3самооц+R5турбота про інш) 1,02 0,04 800 0,001

№15 Наявність компаньона для спонтанної одноденної 
мандрівки (R2спілк+R4відчут принал) 1,54 0,87 756,5 0,003

№31 Наявність компаньона для спонтанного обіду 
разом (R2спілк+R4відчут принал) 1,92 1,04 802 <0,001

№33
Наявність особи, яка може приїхати і забрати в 
дорозі, у випадку коли машина зламалась за 20 
км. від місця призначення (Інструмент)

1,29 0,65 807 0,001

№35 Наявність особи, яка позичить авто (Інструмент) 0,65 -0,96 863,5 <0,001

№39 Наявність особи, яка допоможе з переїздом 
(Інструмент) 1,71 -0,3 925,5 <0,001

№40
Проведення часу разом з друзями/ складність 
встигати за друзями /ритмом соціального життя 
(R2спілк+R4відчут принал)

1,52 0,74 761 0,003

відмінностей. Це надає можливість стверджувати, 
що існує необхідність зміни медичної парадигми на 
соціальну у ставленні до осіб з ППЗ в процесі про-
ходження ними лікування та реабілітації. Досліджен-
ням доводиться, що задоволення потреб в соціальній 
та емоційній підтримці осіб з ППЗ методом груп вза-
ємодопомоги може розглядатися як ефективний на-
прямок у вирішенні питань їх ресоціалізації.

Перспективи подальших досліджень. Прове-
дене дослідження мало певні труднощі пов’язані із 
недостатніми практиками проведення груп взаємо-
підтримки серед осіб з ППЗ. Видається доречним 
здійснення порівняльних досліджень щодо практики 
впровадження груп взаємопідтримки в інших краї-
нах щодо якості задоволення емоційних потреб осіб 
ППЗ в контексті забезпечення процесів ресоціаліза-
ції та соціальної інтеграції.
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сутність відмінностей у оцінюванні ними довірли-
вих підтримуючих взаємин. Це підтверджує цінність 
і значущість взаємодій, які створюють можливість 
мати довірливі стосунки, незважаючи на наявність 
або відсутність проблем психічного здоров’я. Проте, 
у порівнянні із особами без досвіду психічних про-
блем, особи з ППЗ мають менше впевненості щодо 
можливостей отримати підтримку в питаннях прак-
тичної та матеріальної допомоги від своєї мережі 
підтримки. Ризик оцінки людини, як нездатної, під-
вищується в разі перебування її в лікарні, що поси-
лює її соціальну ізольованість. Виявлена тенденція 
зменшення ризику прояву цього показника у осіб з 
ППЗ, які відвідують групу самодопомоги поза ліку-
вальним закладом. 

Проведене дослідження надає можливість зроби-
ти висновок, що потреба у соціально-психологічній 
підтримці осіб у «нормі» та з ППЗ не має суттєвих 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ПРОБЛЕМАМИ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ

В статье рассматриваются особенности социальной и эмоциональной поддержки лиц с проблемами 
психического здоровья в рамках групп самопомощи. Актуальность исследования обусловлена отсутствием 
последовательного анализа по проявлению потребностей и возможностей оказания социальной поддержки 
лицам с проблемами психического здоровья в контексте решения задач их социализации и ресоциализации 
в условиях современного общества. С помощью авторской методики «Шкала измерения межперсональной 
поддержки»  изучались  статистически  значимые  различия  в  оценке  своих  возможностей  в  социальной 
поддержке  лицами с проблемами психического  здоровья − участников  групп  самопомощи по  сравнению с 
лицами без опыта психических проблем, которые не посещают групп самопомощи. 

Ключевые слова: социальная поддержка, эмоциональная поддержка, лица с проблемами психического 
здоровья, группы самопомощи, ресоциализация.
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SOCIAL SUPPORT AS THE UNIVERSAL HUMAN NEED IN THE CONTEXT OF SOLVING THE 
PROBLEM OF SOCIAL WORK WITH PEOPLE WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS

The article deals with particular qualities of social support and emotional support, which is the component of 
social support between people with mental health problems in self-help groups. The author's method "Scale measuring 
interpersonal support» was used as  the main research  tool, which contained 40 statements concerning the group 
members’ perception of access to the potential social support and its components / functions: information, material, 
instrumental, psychological support unit. Comparative analysis of the perception of social support by persons with 
mental problems, which are members of self-help groups, and perception of social support persons without experience 
of mental problems who do not attend self-help groups, shows that there is no difference in the assessment of their 
need and trusting in supportive relationships. This confirms the value and importance of interactions that create the 
opportunity to have a trusting relationship, despite the presence or absence of mental health problems.

Key  words:  social  support,  emotional  support,  people  with  mental  health  problems,  self-help  groups, 
resocialization.
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СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УЖГОРОДА ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ 
СІМЕЙНО-ШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ ТА ЦІННОСТЕЙ

Сім'я − це складне соціокультурне явище. Специфіка і унікальність її полягає в тому, що вона фокусує 
в собі практично всі аспекти людської життєдіяльності  і виходить на всі рівні соціальної практики: від 
індивідуального  до  суспільно-історичного,  від  матеріального  до  духовного.  Сімейно-шлюбні  відносини 
являють собою інтерес для дослідження, оскільки сім'я є одним з фундаментальних інститутів суспільства. 
У ході культурно-історичного розвитку змінювалися як форми сімейно-шлюбних відносин, так і сам зміст 
цих  відносин,  зокрема, між чоловіком  і  дружиною. Розгляд причин  виникнення тих чи  інших форм шлюбу 
становить інтерес для культурно - історичного аналізу, розгляду причин кризи сім'ї в даний час. Разом з тим, 
між процесами кризи та еволюції, представленими у науковій літературі як протилежні, існує тісний зв'язок 
і  залежність,  які  й  обумовлюють  сучасний  стан  сімейно-демографічної та  соціальної  сфер  українського 
суспільства

Ключові слова: трансформація, ставлення, цінності, відносини, егалітарна , традиційна, сучасні.

Вступ. Інститут сім'ї відіграє важливу роль в 
системі відтворення населення і життєзабезпечення 
основних потреб суспільства в галузі регулювання 
соціальних відносин, соціалізації індивідів, їх мо-
рального і фізичного самопочуття, життєвої само-
реалізації. Одночасно сім'я виступає малою групою 
- самим згуртованим і стабільним осередком суспіль-
ства. Протягом свого життя людина входить до скла-
ду безлічі самих різних груп - у групу однолітків або 
друзів, шкільний клас, трудовий колектив, спортивну 
команду - але лише сім'я залишається тією групою, 
яку вона ніколи не покидає.

Сім’я на сучасному етапі зазнає радикальних змін 
своїх функцій та форм сімейного життя. Все більшо-
го поширення набуває неповна і позашлюбна сім’я, 
збільшується вік вступу у шлюб, знижуються показ-
ники народжуваності, відбувається передача реалі-
зації базових функцій сім’ї соціальним інститутам, 
зростає число конфліктів між членами сім’ї через 
різне розуміння сімейних цінностей та різне сприй-
няття розподілі ролей. Все це наштовхує на необхід-
ність дослідження даних питань задля попередження 
конфліктних ситуацій у шлюбно-сімейних стосун-
ках, та щоб полегшити перехд до нових, адаптованих 
до сучасних умов форм сімейного життя.

Аналіз публікацій. Погляд на сім'ю як на соціо-
культурний феномен і основний соціалізуючий фак-
тор суспільства в тій чи іншій мірі відбивається в 
філософських працях (Платон, Арістотель, Ф.Бекон, 
Т.Гоббс, І.Кант, К.Маркс, Ф.Енгельс, В.В.Розанов, 
Н.А.Бердяєв, П.Флоренський, М.Бубер). Такий під-
хід відтворюється і в сучасних соціологічних до-
слідженнях, наприклад, в роботах Л.І.Савінова, 
М.С.Мацковская, С.І.Голоду, А.Г.Вишневського, 
А.Г.Харчева та ін. 

Історичний шлях розвитку форм шлюбно-сімей-
них відносин як структури, що відтворює людину як 
біологічну особину. Список найбільш значущих ро-
біт в цій області відкривається роботами І.Бахофена 
"Материнське право" (1861р.), Л.Моргана, Д.Мак-
Леннана, Ф.Енгельса, Е.Вестермарка. Серед вітчиз-
няних дослідників необхідно назвати в першу чергу 
Ю.І. Семенова, Л.А. Файнберга. У їхніх роботах гли-
© Борщ К.К.

боко і повно розкривається історичний шлях розви-
тку сім'ї, який розглядається як частина еволюційно-
го процесу світової історії. Організація між статевих 
відносин цілком підпорядковувалася необхідності 
продовження роду. Це, по Бахофену, («Материнське 
право», 1861р.), і зумовило визначення походження 
по материнській лінії.  

Метою статті є: дослідити особливості та законо-
мірності процесу трансформації сімейних відносин. 
Відповідно до даної мети, були поставлені наступні 
завдання: 1. Дослідити стан шлюбно-сімейних сто-
сунків на території міста Ужгород. 2. проаналізувати 
притаманні їм тенденції розвитку. Об’єктом дослі-
дження є явище трансформації сімейних стосунків. 
Предметом дослідження є причини, наслідки та 
перспективи закономірної зміни сімейних відносин. 
Ступінь наукового вивчення проблеми: Сім'я і сімей-
ні відносини в дослідницьких роботах розглядають-
ся за кількома векторами.

Виклад основного матеріалу. Зарубіжний та ві-
тчизняний досвід засвідчує, що сім’я, яка є основною 
ланкою суспільства, має визначальний вплив на фор-
мування соціальної напруженості цього суспільства. 
Оскільки стан сім ’ї (соціально-економічний, психо-
логічний тощо) може змінюватися, то і соціальна на-
пруженість в залежності від особливостей його зміни 
може зростати або спадати. В наш час відбуваються 
процеси трансформації сім’ї. Ось чому так важливо 
відслідкувати особливості протікання цих процесів, 
щоб контролювати їх вплив на соціальну напруже-
ність у суспільстві.

Сім'я – найфундаментальніший універсальний 
соціальний інститут. Вчені вивчають сім'ю багато де-
сятиліть. Соціологи дають своє визначення поняттю 
«сім'я». Наприклад, Джордж Мердок, дослідивши 
форми сімей в 250 культурах (1949), запропонував 
наступне визначення: сім'я – це соціальна група, що 
характеризується загальним місцем проживання, 
економічною кооперацією, відтворенням [1, c. 45]

Таким чином, для соціології характерно розгляда-
ти сім'ю як соціальний інститут і як соціальну группу

Як соціальний інститут сім'я характеризується 
сукупністю соціальних норм, санкцій та зразків по-
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ведінки, що регламентують взаємини між членами 
подружжя, батьками, дітьми та іншими родичами.

Як малу соціальну групу сім'ю можна визначити 
як спільноту, що складається на основі шлюбу або 
кровної спорідненості, члени якої пов'язані спільніс-
тю побуту, взаємодопомогою і взаємною моральною 
відповідальністю подружжя за здоров'я дітей та їх 
виховання [1, c.50].

Соціальна сутність сім'ї виражається через систе-
му категорій, таких як умови життя сім'ї, образ думок 
сім'ї, успішність шлюбно-сімейних відносин і етапи 
життєвого циклу сім'ї. Ці категорії відображають 
основні аспекти шлюбу і сім'ї, найважливіші сторони 
їх функціонування [2, c.121-128].

В кожній сім'ї бажано намагатися досягти того, 
щоб взаємовідносини членів сім'ї були побудовані 
на позитивних емоціях спільних інтересів. Це не зна-
чить, що власні інтереси треба беззаперечно підпо-
рядкувати потребам інших членів сім'ї, будь то діти, 
або дорослі. Але якщо цілі і потреби висуваються 
спільно, то вони стають спільними цілями кожного 
члена сім'ї, що дуже важливо для сімейних відносин 
[3, c.132].

Сучасне швидкоплинне життя створює нестабіль-
ність сімей. З однієї сторони у зв'язку з технотрон-

Відношення респондентів до громадянського 
шлюбу та дошлюбного співжиття виявилось досить 
позитивним, але переважна більшість «за» була від 
респондентів віком 18-25 років. При цьому досвід 
співжиття до шлюбу є у 37% респондентів, з них 25% 
зараз у шлюбі. 

Щодо переваг офіційного шлюбу, респонденти 
відмітили те, що він надає почуття впевненості (25%) 
та необхідний для виховання дітей (20%); полегшує 

ним виробництвом трудові обов'язки дітей, що ще 
донедавна допомагали батькам у праці звелись май-
же нанівець. Але матеріальні потреби членів сімей 
все збільшуються, зростають і вимоги по їх задово-
ленню. З іншої сторони досвід старшого покоління 
не завжди відіграє роль дороговказу. З'являються 
нові економічні фактори, які раніше не існували і 
про які батьки навіть не здогадувались. Тому дуже 
часто приймати рішення молодій людині приходить-
ся самостійно. На перший план виходить потреба не 
підкорення, а виховання ініціативи, демократичних 
цінностей і норм [4, c.350].

У ході дослідження, проведеного у місті Ужгород, 
було виявлено відношення респондентів до грома-
дянського шлюбу та дошлюбного співжиття вияви-
лось досить позитивним, але переважна більшість 
«за» була від респондентів віком 18-25 років. При 
цьому досвід співжиття до шлюбу є у 37% респон-
дентів, з них 25% зараз у шлюбі

Ставлення до раннього шлюбу в основному 
нейтральне (54%), хоча вважають, що це нетривалі 
шлюби. Позитивно (16%) відповідали в основному 
молоді люди до 25 років, негативно відповіло 38% 
респондентів.

0

10

20

30

40

50

60

Ставлення до раннього 
шлюбу, %

Позитивне

Негативне

Нейтральне

0

5

10

15

20

25

30

Головні переваги шлюбу, %

Надає почуття впевненості

Необхідний для виховання дітей

Полегшує ведення господарства і 
створює матеріальну базу 

Людина може дбати про себе і 
самостійно

Офіційна реєстрація шлюбу є 
обов'язковою

 

ведення господарства і створює матеріальну базу – 
15%. 10% респондентів вважають, що людина може 
дбати про себе і самостійно. Обов’язковою офіційну 
реєстрацію вважають 30% опитаних. 

Серед прийнятних причин до вступу в шлюб пе-
реважає кохання (50 %), вагітність обрали 35%, 5% 
обрали варіант за розрахунком, ще 10% відмітили вік 
та тиск батьків.
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Оптимальний вік для вступу в шлюб, на думку 
респондентів – 20-25 років (65%), ще 20% відміти-

ли варіант до 20 років, 10% проголосували за варіант 
25-30 років, 5% - за шлюб після 30 років.

Щодо оптимальної кількості дітей, то переважає 
варіант двоє (45%), на другому місці одна дитина – 
30%, 15% бажає трьох і більше дітей. 10% не бажа-

ють мати дітей (55% з них обґрунтували це тим, що 
діти заважатимуть кар’єрі, 25% – не залишиться часу 
на себе, 20% -
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В результаті проведеного дослідження в місті 
Ужгород можна стверджувати, що на сучасному ета-
пі на зміну традиційним шлюбно-сімейним відноси-
нами приходять егалітарні. Це є безперечним плю-
сом, адже егалітарний шлюб – це шлюб добровіль-
ний, вільний від примусу, матеріальних розрахунків, 
втручання або тиску третіх осіб союз жінки та чоло-
віка, у такій сім'ї не обмежуються права та гідність 
чоловіка і жінки, що забезпечують кожному з них 
рівні можливості професійного, інтелектуального і 
духовного зростання. Причому дослідження вияви-
ло залежність визнання егалітарної форми стосунків 
від освіченості партнерів – чим вищий рівень освіти, 

тим частіше обирають дану форму сім’ї.
Висновки Викладений матеріал дозволяє зроби-

ти наступні висновки Цінність сім’ї та шлюбу серед 
жителів міста Ужгород аніскільки не зменшилась, а 
альтернативні форми сімейних стосунків на кшталт 
цивільного шлюбу чи спільного проживання мають 
місце лише серед молоді. Це теж можна віднести 
до плюсів, адже завдяки такій дошлюбній практиці 
спільного життя люди навчаються будувати стосун-
ки, господарство, сімейний бюджет і т.д., чим відпо-
відно зменшують кількість потенційних розлучень, 
що знаходяться на високому рівні серед молодих сі-
мей, які перебувають в офіційних шлюбах.
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В той же час під загрозою знаходиться демогра-
фічна ситуація в країні, тому що опитування показа-
ло, що є тенденція до зменшення народжуваності до 
одного-двох дітей. Також практика дошлюбних відно-
син не передбачає народження дітей, або, що гірше, 
призводить до великого числа позашлюбних дітей.

Так як сім'я і шлюб є невід'ємною частиною всьо-
го суспільства, то криза сім'ї – це криза всього сус-
пільства. Тому держава зобов’язана вживати заходів 
для заходів щодо оптимізації функціонування сім’ї 
та нормального розвитку сімейних відносин, попе-
редження конфліктів та профілактики проблемних 

ситуацій. Сюди можна віднести пропаганду загаль-
нолюдських цінностей, підвищення педагогічної 
культури батьків, реформування системи соціально-
го захисту та надання допомоги малозабезпеченим 
категоріям населення, вдосконалення системи пільг, 
що надаються окремим категоріям сімей, сприяння 
вирішенню соціально-побутових проблем сімей, на-
лагодження чіткої системи підтримки молодих сімей, 
поліпшення репродуктивного здоров’я населення, 
розширення і вдосконалення системи інформацій-
но-просвітницького забезпечення роботи з реалізації 
державної політики стосовно сімей тощо.
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УЖГОРОДА К ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНО-
БРАЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ

Семья − это сложное социокультурное явление. Специфика и уникальность ее заключается в том, что 
она фокусирует в себе практически все аспекты человеческой жизнедеятельности и выходит на все уровни 
социальной практики: от индивидуального до общественно-исторического, от материального к духовному. 
Семейно-брачные  отношения  представляют  собой  интерес  для  исследования,  поскольку  семья  является 
одним из фундаментальных институтов общества. В ходе культурно-исторического развития изменялись 
как формы семейно-брачных отношений, так и  само содержание  этих отношений,  в  частности, между 
мужем и женой. Рассмотрение причин возникновения тех или иных форм брака представляет интерес для 
культурно - исторического анализа, рассмотрения причин кризиса семьи в настоящее время. Вместе с тем, 
между  процессами  кризиса  и  эволюции,  представленными  в  научной  литературе  как  противоположные, 
существует  тесная  связь  и  зависимость,  которые  и  обусловливают  современное  состояние  семейно-
демографической и социальной сфер украинского общества

Ключевые  слова: трансформация,  отношение,  ценности,  отношения,  эгалитарная,  традиционная, 
современные.
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ATTITUDE OF UZHGOROD POPULATION TO THE TRANSFORMATION OF TRADITIONAL 
FAMILY-MARRIAGE RELATIONSHIPS AND VALUES

Family  is  a  complex  socio-cultural  phenomenon.  The  specificity  and  uniqueness  of  it  is  that  it  focuses  a 
virtually all aspects of human  life and goes  to all  levels of  social practice,  from  the  individual  to  the social and 
historical, from the material to the spiritual. Family relations are of interest to study, because family is one of the 
fundamental institutions of society. In the cultural and historical development family has changed as a form of family 
relations and  the actual content of  these  relations, particularly between husband and wife. Review  the causes of 
certain forms of marriage is of  interest  to cultural-historical analysis. However,  the crisis between processes and 
evolution presented in the scientific literature as the opposite, there is a close relationship and dependence, which are 
causing the current state of family and demographic and social spheres of the Ukrainian society. During the lifetime 
a person is a member of many different groups - the group of peers or friends, school class, work team, sports team 
- but only family remains the group, which it never leaves. Family at present is undergoing radical changes in its 
functions and forms of family life. Incomplete and illegitimate family is becoming more common, age of marriage is 
the increasing, fertility is reduced, implementation of basic functions of family is transmitted to social institutions, a 
growing number of conflicts between family members take place through a different understanding of family values 
and different perceptions of the distribution of roles . All this suggests the need to study these issues to prevent conflict 
in marriage and family relations and to facilitate new pereod adapted to modern conditions of forms of family life.
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАХОВА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

У статті розкрито особливості, структуру і зміст формування професійної мобільності майбутніх 
учителів.  Подана  характеристика  понять  «мобільність»,  «професійна  мобільність».  Розглянуто  види 
мобільності: академічна,  еко,  культурна, професійна,  соціальна, територіальна, трудова. Особлива увага 
приділена професійній мобільності, її особливостям у вчителів, чинникам, які впливають на її формування. 
Проблема  розглянута  за  схемою:  мобільність  –  види  мобільності  –  професійна  мобільність-професійна 
мобільність учителів.
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формування, чинники.

Вступ. Модернізація у сфері освіти, яка пов’язана 
з формуванням з формування людини нової форма-
ції, ставить особливі вимоги до вчителів. Адже вони 
стоять у витоків формування майбутньої нації. Відо-
мо, що місце в житті легше знаходить та людина, яка 
здатна приймати рішення, виконувати їх і відповіда-
ти за результати. Нині для суспільства характерний 
період, коли в усіх галузях народного господарства 
відбуваються певні скорочення персоналу. Наслід-
ком цього є потреба в набутті фахівцем декількох 
спеціальностей, які були б взаємозамінними. Спря-
мування на такий вид підготовки проводиться у про-
цесі навчання у вищому навчальному закладі. Такий 
підхід пов'язаний з формуванням професійної мо-
більності майбутніх фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Про-
блему професійної мобільності досліджувала низка 
вчених: педагогічні аспекти формування професій-
ної мобільності досліджували В. Андрєєв, Н. Васи-
ленко, О. Горанська, Т. Гордєєва, І. Зимня; педаго-
гічні умови такого процесу вивчали Є. Іванченко, Н. 
Кожемякіна, Н.Латуша, Л. Сушенцева; вплив зовніш-
ніх та внутрішніх чинників розглядали Л. Амірова,О. 
Любімова та ін.).

Але недостатньо повно досліджена проблема 
формування професійної мобільності майбутніх 
учителів. Тому метою статті ми обрали вивчити фор-
мування професійної мобільності вчителів та визна-
чити чинники, які сприяють цьому процесу.

Виклад основного матеріалу. Розгляду питан-
ням професійної компетентності, професіоналізму і 
педагогічної майстерності майбутніх учителів приді-
ляється все більше уваги. В останні роки в педагогі-
ці з’являються статті, в яких розглядається питання 
професійної мобільності фахівців, зокрема вчителів, 
які можуть бути професійно-мобільними за наявнос-
ті професійної компетентності. Однією з причин ак-
туальності цього питання є те, що нині віддається пе-
ревага фахівцям, які володіють декількома суміжни-
ми професіями. Це пов’язане з скороченням робочих 
місць. Це ж саме стосується і вчителів: скорочення 
кількості класів, а кількість учнів залишається тою 
ж, вчителі викладають декілька предметів. Зрозумі-
ло, що вони мають бути суміжними. Це висуває пи-
тання про професійну мобільність.

Розглянемо таку проблему за схемою: мобіль-
ність – види мобільності – професійна мобільність - 
© Брижак Н.Ю.

професійна мобільність учителів. У працях сучасних 
науковців зустрічаються різні трактування поняття 
«професійна мобільність»:

−  мобільність – міра здатності фактора виробни-
цтва до переміщення між сферами використання 
[12, с.130]; 

−  мобільність – рухливість, готовність до швидкої 
реакції, швидкого включення в діяльність [13, 
с.15]; 

−  мобільність – інтегративна якість особистості, що 
об’єднує в собі сформовану внутрішню потребу 
в професійній мобільності, здібності та знання 
основ професійної мобільності [10, с.64];

−  мобільність – це одна із сутнісних характеристик 
людини, яка проявляється в процесі праці, тобто 
професійній діяльності. Мобільний фахівець по-
винен являти собою людину як універсум [6].
Розрізняють такі види мобільності: академічна, 

еко, культурна, професійна, соціальна, територіаль-
на, трудова. З цих видів нас цікавить професійна 
мобільність, тому більш детально зупинимося на її 
характеристиці.

Процес формування професійної мобільності за-
лежить від низки чинників, серед яких найбільше 
значення мають такі: вплив на становлення майбут-
нього вчителя соціально-економічних криз; модерні-
зація системи вищої освіти; впровадження сучасних 
інформаційних технологій, наявність запасу знань; 
чітке усвідомлення своїх професійних обов’язків.

У психолого-педагогічній літературі науковці по-
дають визначення професійної мобільності фахівця, 
серед яких ми обрали такі: 

1) якість особистості, що дозволяє їй бути со-
ціально активною, конкурентоспроможною, про-
фесійно-компетентною, здатною до саморозвитку й 
модернізації власної діяльності та зміни видів діяль-
ності [3, с. 6]; 

2) здатність швидко змінювати вид праці, пере-
ключатися на іншу діяльність у зв’язку зі змінами 
техніки й технології виробництва. Вона виявляється 
у володінні системою узагальнених прийомів профе-
сійної праці та застосуванні їх для успішного вико-
нання будь-якого завдання на суміжних за технологі-
єю ділянках виробництва. [11, с. 194]; 

3) здатність і готовність особистості досить 
швидко й успішно опановувати нову техніку та тех-
нологію, набувати знань та умінь, яких бракує, що 
забезпечує ефективність підготовки до нової профе-
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сійної діяльності [9, с. 24].
Мобільність у педагогічній сфері – це особлива 

якість особистості, що формується в процесі навчан-
ня і виховання та має найважливіший вплив на про-
фесіоналізм майбутнього фахівця.

До змісту поняття «професійна мобільність» на-
лежать: вибір професії, підвищення кваліфікації, ви-
значення умовної зміни місця роботи або професії, 
плинність кадрів тощо. Під професійною мобіль-
ністю передбачають готовність кваліфікованого ро-
бітника до зміни виконуваних професійних завдань, 
здатність швидко освоювати нові види робіт, нові 
спеціальності [12, с. 158].

У дослідженнях Є. Іванченко подано таке визна-
чення: професійна мобільність майбутніх фахівців 
є інтегрованою якістю особистості, що виявляється 
в здатності успішно переключатися на іншу діяль-
ність або змінювати види діяльності із залученням 
правової сфери; умінні ефективно використовувати 
систему узагальнених професійних прийомів для 
виконання будь-яких завдань у згаданих сферах та 
порівняно легко переходити від одного виду діяль-
ності до іншого згідно з аналізом економічної і соці-
альної ситуації в державі; володінні високим рівнем 
узагальнених професійних знань, досвідом їх удо-
сконалення та самостійного здобування; готовності 
до оперативного відбору й реалізації оптимальних 
способів виконання завдань у галузі економіки та 
фінансів, спираючись на передові світові тенденції; 
орієнтації в кон’юнктурі ринку праці [5, с. 31].

Відзначається ґрунтовністю визначення Л. Го-
рюнової, яка розглядає професійну мобільність як 
«певний триплекс, що включає якісні характерис-
тики особистості (забезпечує внутрішній механізм 
розвитку людини через сформованість ключових та 
загальнопрофесійних компетентностей); діяльність 
людини (детермінована подіями, що змінюють се-
редовище і результатом якої є самореалізація людини 
в житті та професії); процес перетворення людиною 
самої себе, а також навколишнього професійного та 
життєвого середовища)» [2, с. 186]. 

Тобто, дослідники подають поняття «професійна 
мобільність» двояко: як інтегровану якість особис-
тості та як сукупність якостей особистості.

Це питання займає значне місце в дослідженнях 
закордонних авторів. У європейських державах пи-
тання формування професійної мобільності базуєть-
ся на фундаменталізації освіти. Нам імпонує думка 
про професійну мобільність учителів французького 
ученого Ф. Ваніскотта. У його працях обґрунтована 
концепція мобільності вчителя-європейця. Він ви-
діляє вчителя як ключову фігуру в суспільстві, яке 
«гарантує свободу і природну мобільність кожної 
людини в межах відкритої інтеграції». Тобто, ви-
словлюються думка про те, що вчитель має бути від-
критим для всіх, поважати культуру різних народів, 
бути мобільним у своєму розвитку та праці. Ми по-
годжуємося з його думкою, що «мобільність учите-
ля – це здатність до змін, до прийняття нового, до 
системного мислення, до розуміння взаємозв’язків 
і взаємозалежності в суспільному розвитку» [11, с. 
32]. Тобто, мобільність можна розглядати як одну з 
найсуттєвіших професійних рис учителя. Професій-
на мобільність проявляється у творчому характері ді-
яльності, в активному пошуку новаторських підходів 

та інноваційних технологій, особистої ініціативи та 
професійної комунікабельності, реалізація яких стає 
можливою завдяки «мобільності»[7].

Поява нових досліджень з проблеми мобільності, 
сприяла більшій інтенсифікації вивчення цієї про-
блеми. Одним із чинників, які впливають на про-
фесійну мобільність є ставлення до неї працівників 
різних спеціальностей. Так, Т. Заславська класифікує 
працівників за їх ставленням до мобільності на такі 
групи:

1) фактично мобільні – ті, що змінили місце пра-
ці, посаду, місце проживання безпосередньо в період 
дослідження;

2) потенційно мобільні – ті, що не змінили робо-
чого місця, але мають відповідні наміри та плани;

3) фактично стабільні – ті, що довго працюють на 
одному місці й не налаштовані на мобільність;

4) потенційно стабільні – ті, що порівняно недав-
но прийшли на місце праці й поки що не планують 
його змінювати [4, с. 185].

Серед учителів зустрічаються всі чотири групи 
працівників. У процесі підготовки вчителів потріб-
но враховувати, що на внутрішньому ринку праці 
мобільність заявляє про себе як фактор підвищення 
ефективності використання колективного трудового 
потенціалу, здатного задовольнити потреби школи. 
Вчителів потрібно готувати і до можливості зміни 
професії, щоб попавши під скорочення вчитель міг 
орієнтуватися в навколишньому середовищі й не 
впадати у відчай.

Професійна мобільність набуває особливого зна-
чення в умовах конкуренції на ринку праці. А це сти-
мулює вчителів до самоосвіти, підвищення власно-
го професіоналізму. Трудові переміщення є однією 
з форм визнання професійного статусу працівника, 
приведення фізичного, інтелектуального й духовного 
потенціалу у відповідність з умовами його динаміч-
ного руху [7].

Вивчення чинників впливу на формування про-
фесійної мобільності сприяло поділу їх на зовнішні 
і внутрішні. Зовнішні чинники пов’язані зі змінами 
в середовищі життєдіяльності людини: глобальні та 
індивідуальні. Глобальні зміни викликані розвитком 
української економіки, а індивідуальні – зміною про-
фесії, робочого місця, статусу в організації в резуль-
таті різних причин (стан здоров’я, зміна місця про-
живання тощо) [1]. 

Внутрішні чинники залежать від індивідуаль-
ної спрямованості особистості, його індивідуаль-
них якостей. У їх формуванні значна роль належить 
здатності людини керувати собою, умінню досягати 
мети. Навчити себе і своїх учнів цьому одне з завдань 
учителя у виховному плані

Тобто, сучасна ситуація в суспільстві вимагає від 
людини «здатності до самозмінювання як способу 
прийняття виклику швидко змінюваній реальності 
орієнтацією на автономність, незалежність, опору на 
власні сили» [2, с.34].

Стосовно видів професійної мобільності нам ім-
понує класифікація, запропонована І. Дичківською: 
вертикальна професійна мобільність (рух з низу до 
верху в професійно-кваліфікаційній структурі) і го-
ризонтальна професійна мобільність (соціальні пе-
реміщення без якісної зміни професії та кваліфікації) 
[3, с.100]. Пояснення такій класифікації з доповне-
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ннями ми знайшли в статті І. Хом’юк: 
1) горизонтальна мобільність – це рівнозначний 

перехід без зміни соціального статусу, наприклад, 
перехід на аналогічну посаду в межах одного або ін-
шого підприємства;

2) вертикальна мобільність – це підвищення або 
зниження соціального статусу;

3) низхідна мобільність характеризується втра-
тою певного соціального або професійного статусу. 

Можна відмітити, вважає І. Хом’юк, що саме низ-
хідна мобільність є одним із засобів уникнення безро-
біття З точки зору молодої людини, яка по закінченню 
навчального закладу перший раз шукає роботу, низ-

хідну мобільність можна розглядати як вибір профе-
сії, соціальний статус якої нижчий за статус професії, 
яку особистість планувала отримати. [13, с. 31].

Змістовною, з нашої точки зору, є матеріал з кла-
сифікації професійної мобільності, поданий у статті 
Н.Латуші [7]. Табличний матеріал забезпечує можли-
вість порівняльного аналізу спільності і відмінності 
між вертикальною і горизонтальною професійною 
мобільністю (табл. 1). Особливо цінним є поділ і ха-
рактеристика вертикальної професійної мобільності 
на висхідну і низхідну, оскільки цей вид мобільності 
характеризує внутрішні явища, що відбуваються з 
людиною.

Список використаної літератури

Таблиця 1
Види професійної мобільності

Мобільність
Горизонтальна Вертикальна

Висхідна Низхідна
це перехід індивіда з одного статусу 
на інший, приблизно еквівалентний. 
Прикладом можуть слугувати тери-
торіальне переміщення людини, а 
також підвищення компетентності й 
ефективне використання особистіс-
них якостей у професійному розви-
тку, гнучкість професійних поглядів 
і дій, здатність особистості до само-
розвитку в конкретних професійних 
умовах, що змінилися.

Це перехід до більш високого 
положення, який характери-
зується високою конкуренто-
спроможністю й професійною 
адаптацією особистості май-
бутніх педагогів. Можливість 
пересування з посади вчителя 
на посаду завуча/директора, а 
також і більш повна професій-
на реалізація.

Супроводжується втратою професій-
ного статусу. На нашу думку, якщо 
майбутній вчитель припиняє підви-
щувати свій освітній рівень, слідку-
вати за останніми тенденціями світо-
вого розвитку освіти, за політикою 
держави та її економікою, тобто не 
самовдосконалюється, то такі тенден-
ції також можна віднести до низхідної 
професійної мобільності.

До особливостей професійної мобільності вчите-
лів відносять: активність особистості, яка виражаєть-
ся в роботі над перетворенням себе й навколишньої 
дійсності; адаптивність особистості; креативність 
особистості; професійну компетентність [13, с. 56].

Стосовно видів мобільності думки вчених нео-
днозначні: В. Міщеряков визначає професійну мо-
більність як інтегративну якість особистості [8, с. 
139]; Т. Заславська, вважає, що професійна мобіль-
ність – одна із форм трудової мобільності [4, с. 23].

Підсумовуючи питання про професійну мобіль-
ність, для подальшого опрацювання ми будемо вико-
ристовувати поради Є.Іванченко про якості фахівця, 
які проявляються в: 

− здатності успішно переключатися на іншу діяль-
ність або змінювати види діяльності в сфері освіти;

− умінні ефективно використовувати систему уза-

гальнених професійних прийомів для виконання 
будь-яких завдань у сфері освіти;

− порівняно легко переходити від одного виду ді-
яльності до іншого;

− володінні високим рівнем узагальнених профе-
сійних знань, досвідом їх удосконалення та само-
стійного здобування[5, с. 75].
Висновки. Професійна мобільність є важливою 

якістю фахівця. Забезпечуючи її формування під час 
навчання у вищому навчальному закладі необхідно, 
оскільки це готує майбутніх учителів до змін, які ви-
никають у нашій державі в зв’язку з нестабільністю 
розвитку економіки, від чого залежать усі сфери на-
шого буття. Тому наші подальші дослідження будуть 
спрямовані на визначення і апробацію педагогічних і 
психологічних умов забезпечення ефективності фор-
мування професійної мобільності фахівця.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 
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В  статье  раскрыты  особенности,  структуру  и  содержание  формирования  профессиональной 
мобильности будущих учителей. Представлена характеристика понятий «мобильность», «профессиональная 
мобильность».  Рассмотрены  виды  мобильности:  академическая,  эко,  культурная,  профессиональная, 
социальная,  территориальная,  трудовая.  Особое  внимание  уделено  профессиональной  мобильности,  ее 
особенностям  у  учителей,  факторам,  которые  влияют  на  ее  формирование.  Проблема  рассмотрена  по 
схеме: мобильность виды мобильности – профессиональная мобильность-профессиональная мобильность 
учителей.
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PROFESSIONAL MOBILITY 
AS THE FUTURE TEACHER’S PROFESSIONAL QUALITY 

The problem of professional mobility formation has been considered according to the scheme: mobility - mobility 
types  -  professional mobility  -  professional mobility of  teachers. Mobility  is an  integrative quality of personality 
that  combines well-formed  existing  internal  need  for  professional mobility,  skills  and  knowledge  of  professional 
mobility fundamental principles. The types of mobility are divided into: academic, eco, cultural, professional, social, 
territorial, labour. We pay our attention to the professional mobility and its characteristics, in particular.

One  of  the  factors  that  affect  professional  mobility  is  the  attitude  of  different  specialties  workers  to  it. 
Classification of workers by their attitude to the mobility of the following groups is the following: actually mobile; 
potentially mobile; actually stable; potentially stable.

The peculiarities of professional mobility of teachers include: individual activity, which is expressed in the 
personality’s transformation and reality; personality’s adaptability; personality’s creativity; competence. 

Key words: future teachers, interdisciplinary communication, mobility, professional mobility, ways of factors’ 
formation.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

У  статті  розглянуто  роль  і  місце  компетентнісного  підходу  в  процесі  навчання  іноземних  мов 
студентами  вищої  школи.  Проаналізовано  поняття  «компетентнісний  підхід»,  «компетентність», 
«компетенція»,  «іншомовна  комунікативна  компетенція».  Охарактеризовано  компоненти  іншомовної 
комунікативної  компетенції: функціональний, мовний  (лінгвістичний), мовленнєвий та  соціокультурний,  а 
також розглянуто найбільш актуальні аспекти реалізації компетентнісного підходу в процесі формування 
іншомовної комунікативної компетенції.

Ключові  слова:  компетентнісний  підхід,  компетенція,  компетентність,  іншомовна  комунікативна 
компетенція, іноземна мова.

Вступ. Повноправне входження України до Єв-
росоюзу зумовлене необхідністю серйозних перетво-
рень у різних галузях діяльності суспільства, у тому 
числі й у галузі вищої освіти. У сучасних умовах 
розвитку загальноєвропейської і глобальної взаємо-
дії та інтеграції знання іноземних мов і їх викладання 
визначається як один з пріоритетних напрямів освіт-
ньої діяльності держав світу. Зростаюча потреба у 
спілкуванні та співпраці між країнами та народами 
з різними мовами та культурними традиціями, вима-
гає суттєвих новацій у реалізації мовних стратегій у 
вищій школі. Стрімкі зміни, що відбуваються в укра-
їнському суспільстві, осучаснення освітньої систе-
ми, досягнення в галузі теорії та практики навчан-
ня іноземних мов ставлять українську школу перед 
необхідністю оновлення змісту та методів навчання 
іноземних мов. Тому, актуальною постає проблема 
підготовки фахівців, яка вимагає не тільки модерні-
зації вітчизняної системи освіти, а й розробки нових 
освітніх підходів у ній. Зростання контактів між на-
родами та країнами визначає зміни в бік соціокуль-
турних пріоритетів у галузі освіти. Очевидно, важли-
вими є не окремі знання, а система знань, що виража-
ється в умінні вирішувати повсякденні та професійні 
проблеми, здатності до іншомовного спілкування, 
підготовці в сфері нових інформаційних технологій. 
Тому, в сучасній педагогіці виділяють освітній на-
прямок, який називають компетентнісним підходом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
тягом останніх років вітчизняні та зарубіжні вчені за-
ймаються вивченням та впровадженням компетент-
нісного підходу в систему освіти, при цьому пропо-
нують своє бачення сутності та особливостей цього 
підходу. Серед них В.Болотов, В.Колесов, Д.Іванов, 
В.Сєріков, Н.Селезньова та ін. На сьогодні науковці 
О.Андрєєв, Д.Єрмаков, Д.Махотін, К.Митрофанов, 
А.Присяжна, Н.Селезньова, О.Соколов, Ю.Фролов 
пропонують різні напрямки впровадження та реа-
лізації компетентнісного підходу у систему освіти, 
тобто зміни не тільки в організації змісту освіти, а 
й в оцінюванні ефективності процесу освіти. Ком-
петентнісний підхід є предметом наукового дослі-
дження Т.Байбара, В.Краєвського, А.Хуторського, 
та ін. З українських науковців питаннями освітньої 
компетентності займаються Н.Бібік, Л.Паращенко, 
О.Пометун, О.Локшина, О.Овчарук, О.Савченко. 
© Ванівська О.М.

Різні аспекти компетентнісного підходу в проце-
сі навчання іноземних мов стали предметом до-
слідження низки вітчизняних і зарубіжних вчених, 
зокрема: О.Бігич, І.Бім, М.Вайсбурд, І.Воробйова, 
Н.Гальскова, І.Зимня, Р.Мільруд, С.Ніколаєва, 
Ю.Пассов, В.Редько, Ch.Brumfit, D.Hymes, 
W.Littlewood, R.Mirabile, S.Parry, S.Savignon та ін.

Мета дослідження полягає у розгляді сучасних 
наукових підходів до формування іншомовної кому-
нікативної компетенції, зокрема, компетентнісного 
підходу, як провідного.

Виклад основного матеріалу. Сьогодення ви-
значило компетентнісний підхід одним із передових 
напрямків оновлення та модернізації освіти в цілому 
і навчальних технологій зокрема. Загальною ідеєю 
компетентнісного підходу є компетентнісно орієнто-
вана освіта, яка спрямована на комплексне засвоєн-
ня знань та способів практичної діяльності, завдяки 
яким людина успішно реалізує себе в різних галузях 
своєї життєдіяльності [1]. 

Науковці та педагоги зазначають, що знаннєво-
орієнтована система освіти виявилася неефективною 
у сучасних умовах. На думку Д. Іванова, усе це від-
бувається тому, що знаннєво-орієнтована освіта за-
мкнулася сама на собі, яка створила велику кількість 
форм, що не існують ніде, крім самої сфери освіти [2, 
с.4]. Тобто результати системи освіти значущі тільки 
у самій системі, але поза її межами вони не мають 
ніякого значення для суспільства і держави в цілому.

Слід зазначити, що компетентнісний підхід аж 
ніяк не протистоїть знаннєво-орієнтованій освіті. На-
уковці зробили спробу визначити зміст поняття «зна-
ння» через протиставлення йому поняття «інформа-
ції», що є компонентом поняття «знання». Так, зна-
ння завжди належать кому-небудь, його неможливо 
купити або вкрасти, натомість інформацію можливо 
отримати, купити і, нарешті, вона не має певного 
власника. У той час коли знання стають всезагаль-
ним досягненням, вони збагачують досвідчених і 
націю в цілому, а інформація, у цьому випадку, втра-
чає свою цінність. Увійти у світ знань, також як і у 
світ мистецтва набагато важче, ніж у світ інформації. 
Знання мають значення та цінність, інформація – це 
тільки засіб, що має ціну, але не цінність. Знання не 
мають ціни, вони мають життєвий та особистісний 
зміст [2, с.6-7].
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Зі сказаного стає зрозуміло, що знаннєво-орієн-
тована освіта, у більшій мірі, орієнтується на отри-
мання інформаційного рівня у той час, як компетент-
нісний підхід орієнтується на формування цілісного 
особистісного досвіду та ціннісно-смислової оцінки 
у студентів в процесі навчання у вищому навчально-
му закладі.

На думку Д.Іванова, «компетентнісний підхід – 
це один з тих підходів, у якому відбувається спроба 
внести особистісний смисл у освітній процес» [2, 
с.8]. Він зазначає, що сутність компетентнісного під-
ходу полягає в тому, що він акцентує увагу на резуль-
таті освіти, причому у якості результату береться не 
сума засвоєної інформації, а здібність людини діяти у 
різних проблемних ситуаціях. Так, компетентнісний 
підхід – це підхід, при якому результати освіти ста-
ють значущими і поза системою освіти. Очевидно, 
для суспільства і для людини важливіше не стільки 
енциклопедична грамотність людини, скільки зді-
бність використовувати загальні знання та вміння 
на практиці для вирішення конкретних ситуативних 
проблем, що виникають у реальному житті. Саме по-
няття «компетентність» полягає в успішному житті 
людини, де існує велика кількість різноманітної ді-
яльності. Безумовно, це успішне існування залежить, 
у деякій мірі, від знань, вмінь та навичок, але бути 
компетентним поза межами реального досвіду не-
можливо. Саме в цьому полягає основна ідея компе-
тентнісного підходу та причина його популярності у 
Західних країнах. Все більш широке впровадження 
компетентнісного підходу свідчить про те, що справ-
жні знання – це індивідуальні знання, що з’являються 
та формуються у результаті досвіду своєї особистіс-
ної діяльності.

Введення компетентнісного підходу, на думку 
А.В.Хуторського, в нормативну і практичну складо-
ву навчального процесу дозволить вирішити типову 
проблему для української школи, коли учні володі-
ють теоретичними знаннями, проте зазнають значних 
труднощів в діяльності, що вимагає використання 
їхніх знань для вирішення конкретного завдання чи 
проблемної ситуації. Отже, передумовою ефектив-
ного використання компетентнісного підходу в усіх 
сферах здобуття кваліфікацій і, зокрема, у викладан-
ні іноземних мов, є понятійно-термінологічна визна-
ченість, що стосується передусім чіткого окреслення 
відмінностей між двома найбільш уживаними по-
няттями «компетенція» і «компетентність». На дум-
ку А.В.Хуторського, «компетенція» – це сукупність 
взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, 
навичок, способів діяльності), необхідних людині 
для якісної продуктивної діяльності, а «компетент-
ність» – володіння людиною відповідними компетен-
ціями, що передбачає особистісне ставлення до них 
та предмета діяльності [3].

Компетентність – це результат особистісної підго-
товки учня чи студента, що дозволяє найбільш ефек-
тивно і адекватно здійснювати освітню діяльність і 
забезпечує його розвиток. Це здатність успішно за-
довольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти 
й виконувати поставлені завдання. Компетентність 
ґрунтується на знаннях, навичках та вміннях, але 
ними не вичерпується, обов’язково охоплюючи осо-
бистісне ставлення до них людини, а також її досвід, 
який дає змогу ці знання «вплести» в те, що вона вже 

знала, та її спроможність збагнути життєву ситуацію, 
у якій вона зможе їх застосувати. Таким чином, кож-
на компетентність побудована на поєднанні знань, 
навичок і вмінь, а також ставлень, цінностей, емоцій, 
поведінкових компонентів, тобто усього того, що 
можна мобілізувати для активної дії [4, с.11].

Серед основних компетентностей слід виокреми-
ти такі, які являють собою конкретні життєві опера-
ції, необхідні будь-якій людині протягом усього жит-
тя:

− предметна компетентність – сукупність знань, 
умінь та характерних рис у межах змісту конкрет-
ного предмета, необхідних для виконання учас-
никами навчального процесу певних дій з метою 
розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;

− предметно-галузева компетентність – набутий 
особистістю в процесі навчання досвід специфіч-
ної для певного предмета діяльності, пов’язаної 
із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових 
знань;

− інформаційно-комунікаційна компетентність – 
здатність учасників навчального процесу вико-
ристовувати інформаційно-комунікаційні техно-
логії;

− комунікативна компетентність – здатність осо-
бистості застосовувати у конкретному виді спіл-
кування знання мови, способи взаємодії з людь-
ми, що оточують її та перебувають на відстані, 
навички роботи у групі, команді, володіння різ-
ними соціальними ролями; в т.ч. і однопорядкові, 
супутні компетенції, такі як: комунікативна мов-
леннєва компетентність, іншомовна комунікатив-
на компетентність та іншомовна професійно-ко-
мунікативна компетентність;

− міжпредметна компетентність – здатність особис-
тості застосовувати щодо міжпредметного кола 
проблем знання, уміння, навички, способи діяль-
ності, які належать до певного кола навчальних 
предметів і освітніх галузей;

− проектно-технологічна компетентність – здат-
ність особистості застосовувати знання, уміння, 
особистий досвід у предметно-перетворювальній 
діяльності;

− загальнокультурна компетентність – здатність 
особистості аналізувати та оцінювати досягнення 
національної та світової культури, орієнтуватися 
в культурному та духовному контексті сучасного 
суспільства, застосовувати методи самовихован-
ня, орієнтовані на загальнолюдські цінності.
Даний перелік компетентностей передбачає го-

товність особистості до різноманітних життєвих си-
туацій через її особистісну характеристику шляхом 
поступового, плавного переходу від якості знань до 
якості діяльності.

Думки науковців збігаються в тому, що компе-
тентнісний підхід ставить на перше місце не інфор-
мованість студента, а вміння вирішувати проблеми, 
що виникають у життєвих ситуаціях. Специфіка 
компетентнісної освіти полягає не у засвоєнні вже 
«готових знань, а спостереження за умовами появ-
лення цих знань» [5, с.11]. Тому, у ході навчальної 
діяльності студент має сам формулювати поняття, 
що необхідні для вирішення певних завдань, таким 
чином, самостійна дослідницька діяльність студента 
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стає предметом засвоєння.
При навчанні на основі компетентнісного підхо-

ду студенти засвоюють нові види досвіду, тобто зна-
ходять та визначають проблему, отримують навички 
дослідницької діяльності, проектування, співпраці, 
оцінюють якість свого результату [6]. 

Існує думка, що компетентнісний підхід теж не 
може претендувати на повну заміну вже існуючої 
системи. Вітчизняні дослідники мають двояке став-
лення щодо нової парадигми освіти, з одного боку, їх 
приваблюють нові перспективи, але, з іншого, вони 
бояться втратити попередній досвід, у разі провалу. 
Отже, науковці все більше схиляються до компро-
місних вирішень, тим паче компетентнісний підхід 
не виключає «знаннєвий» компонент. Так, науков-
ці пропонують раціональні шляхи впровадження 
компетентнісного підходу в поєднанні з існуванням 
«знаннєвого». Одні вчені пропонують формувати 
компетентність на основі знань, вмінь та навичок на 
різних рівнях освітнього простору, інші вважать, що 
використання цього підходу повинно відбуватися у 
професійній освіті. 

Але все ж таки, у додаток до компетентнісних 
знань існують специфічні компетентнісні вимоги: 
здібність використовувати знання на практиці, воло-
діти методами незалежного дослідження та вміння 
пояснювати його результати, оцінювати якість дослі-
дження у певній науці [2, с.22].

Перехід до компетентнісного підходу означає пе-
реорієнтацію з процесу на результат освіти в діяль-
нісному вимірі, у зміщенні акценту з накопичування 
нормативно визначених знань, навичок і вмінь на 
формування й розвиток в учнів здатності практично 
діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкрет-
них ситуаціях, на організацію освітнього процесу 
на основі урахування затребуваності навчальних 
досягнень випускника школи в суспільстві, забез-
печення його спроможності відповідати реальним 
запитам швидко змінюваного ринку й мати сформо-
ваний потенціал для швидкої безболісної адаптації 
як у майбутній професії, так і в соціальній структурі. 
Перспективність компетентнісного підходу полягає в 
тому, що він передбачає високу готовність випускни-
ка школи до успішної діяльності в різних сферах, у 
тому числі і в володінні іноземними мовами [4, с.12].

Компетентнісний підхід в галузі навчання іно-
земних мов – це спроба привести у відповідність, 
завдяки наявності іншомовної компетенції у членів 
суспільства, з одного боку, потреби особистості інте-
груватися в суспільство, а з іншого, потреби суспіль-
ства використовувати потенціал кожної особистості 
для забезпечення свого економічного, культурного і 
політичного саморозвитку.

Компетентнісний підхід до вивчення іноземних 
мов слід розглядати як спосіб організації навчаль-
но-пізнавальної діяльності учня чи студента, що за-
безпечує засвоєння ним змісту навчання і тим самим 
досягнення цілей навчання при вирішенні певних 
проблемних завдань. Адже головною метою навчан-
ня іноземних мов є формування комунікативної ком-
петенції. 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної осві-
ти визначають компетенції як суму знань, умінь та 
характерних рис, що дозволяє особистості виконува-
ти певні дії. З точки зору вивчення іноземної мови 

розрізняють:
– загальні компетенції – тобто такі, що не є 

специфічними для мовлення, але такі, що необхідні 
для будь-якого виду діяльності, у тому числі й мов-
леннєвої;

– комунікативні мовні компетенції – це такі, 
які забезпечують суб’єктові можливість діяти, вико-
нувати професійно спрямовану діяльність, застосо-
вуючи спеціальні лінгвістичні засоби [7].

Практичне володіння іноземною мовою перед-
бачає демонстрування високого рівня сформованості 
функціональної, мовної (лінгвістичної), мовленнє-
вої та соціокультурної компетенцій. Функціональна 
компетенція включає володіння іноземною мовою 
для академічних цілей, а саме: вміння читати наукові 
тексти (першоджерела), анотувати та реферувати їх; 
слухати та конспектувати лекції; готувати та прово-
дити презентації та семінари. Мовна (лінгвістична) 
компетенція передбачає володіння орфографічними, 
орфоепічними, лексичними, фонетичними, грама-
тичними та стилістичними нормами сучасної інозем-
ної мови, тобто передбачає оволодіння мовним мате-
ріалом з метою його використання в усному і писем-
ному мовленні. Мовленнєва компетенція охоплює 
рецептивні та продуктивні вміння, а саме: володіння 
способами формування і формулювання думок за 
допомогою мови, яка забезпечує можливість орга-
нізувати і здійснити мовленнєву дію (реалізувати 
комунікативний намір), а також здатність користува-
тися такими способами для розуміння думок інших 
людей і висловлювання власних суджень [8, с.4-5]. 
Іншомовна мовленнєва компетенція включає низку 
компетенцій: в аудіюванні, в говорінні, у читанні, у 
письмі та перекладі/медіації. Соціокультурна компе-
тенція спрямована на розвиток розуміння й тлума-
чення різних аспектів культури і мовної поведінки, а 
також здатність користуватися знаннями про країну, 
мова якої вивчається, у процесі спілкування з ураху-
ванням звичаїв, правил поведінки, норм етикету, со-
ціальних умов і стереотипів поведінки носіїв мови.

Педагогічні основи, які традиційно використову-
ються в процесі викладання дисципліни «Іноземна 
мова» не сприяють розвитку іншомовної комуніка-
тивної компетентності на різних рівнях, не орієнто-
вані на формування мобільного спеціаліста, не спря-
мовані на мотивацію професійної самоосвіти осо-
бистості студента; не допомагають адаптації студен-
тів до перманентно-змінних соціально-економічних 
умов ринку праці [9, с.55]. Отже, виникає необхід-
ність перегляду принципів навчання з дисципліни.

У процесі побудови педагогічних основ розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності вчені 
спираються на відповідні принципи навчання:

– гуманізація навчального процесу, яка полягає в 
розкритті особистісного потенціалу студента під 
час його професійної підготовки;

– професійно-орієнтована комунікативна направ-
леність процесу вивчення іноземної мови, яка 
реалізується шляхом використання сукупності 
методів навчання (комунікативного, аудіолінг-
вального, аудіовізуального); форм (ділова гра, 
створення практико-орієнтованих ситуацій, бесі-
да, «круглий» стіл);

– активізація пізнавальної діяльності в галузі реа-
лізацій положень особистісно-орієнтованого під-
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ходу;
– підсилення мотивації навчання за рахунок вико-

ристання не лише поширених методів навчання, 
але й комп’ютерних і Інтернет-технологій у про-
цесі вивчення іноземної мови [9, с.78].
Зі сказаного випливає, що сучасна освіта потре-

бує змін у теорії й методиці навчання іноземної мови 
в середніх та вищих навчальних закладах, змін у тех-
нологіях навчання на всіх ступенях. Зростає питома 
вага методик, які сприяють формуванню практичних 
навичок пошуку й аналізу інформації, самонавчан-
ню, самоорганізації, досвіду відповідального вибору 
та поведінки, становленню ціннісних орієнтацій. 

Основними засадами вивчення іноземних мов у 
вищій школі мають стати комунікативна спрямова-
ність, наступність та особиста творчість студента 
в навчальному процесі. Зокрема, студенти повинні 
вміти продемонструвати:

− здатність ефективно використовувати іноземну 
мову як при спілкуванні в реальних життєвих си-
туаціях, так і задля набуття й розвитку знань; 

− володіння мовленнєвими уміннями (аудіюван-
ням, говорінням, читанням, письмом) на загаль-
ному базовому рівні; 

− знання основних синтаксичних, семантичних, 
граматичних та фонетичних закономірностей іно-
земної мови; 

− здатність орієнтуватися у соціокультурних аспек-
тах країни, мова якої вивчається, використовува-
ти вміння, набуті під час навчання, відповідно до 
комунікативної ситуації; 

− здатність використовувати навчальний досвід, на-
бутий у середній школі, для подальшої самостій-
ної роботи з метою самоудосконалення; 

− здатність використовувати автентичний іншомов-
ний матеріал з метою самоосвіти і в особистих 
цілях. 
Отж, ми повинні керуватись  свої діяльності сут-

нісним ознаками особистісн-зорієнтованої освіти, 
такими я:
– особистісно-зорієнтоване гуманне співробітни-

цтво всіх учасників навчально-виховного проце-
су;

– діагностично-стимуляційний спосіб організації 
навчального пізнання;

– діяльнісно-комунікативна активність;
– проектування індивідуальних досягнень у всіх 

видах діяльності;

– урахування у змісті, методиках, системі оціню-
вання широкого діапазону особистісних потреб і 
можливостей студентів у здобутті якісної освіти;

– навчити планувати свою інформаційну та інно-
ваційну діяльність, здобувати знання самостій-
но, сформувати творчий підхід до використання 
знань на практиці;

– формувати уявлення про різноманіття культур у 
світі, виховувати позитивне ставлення до куль-
турних розходжень, що сприяють прогресу люд-
ства та служать умовами для самореалізації осо-
бистості;

– створювати умови для інтеграції у культури ін-
ших народів;

– формувати та розвивати вміння й навички ефек-
тивної взаємодії з представниками інших культур;

– виховувати у дусі миру, терпимості, гуманного 
міжнаціонального спілкування.
Сьогодні ми є свідками того, що Інтернет-на-

вчання починає переважати практично на всіх рів-
нях здобуття освіти. Відповідно в нашу професійну 
підготовку поступово входить ще одна компетенція 
- оволодіння основами інформаційних технологій та 
методика їх використання у викладанні іноземних 
мов, відкриваючи великі перспективи щодо розши-
рення теоретичної бази знань та надання результатам 
навчання практичного значення. 

Висновок. Отже, компетентнісний підхід ініціює 
студентів до саморозвитку, самореалізації, культур-
ного самовизначення. Він сприяє формуванню в сту-
дентів особистісного суб’єктивного досвіду. Такий 
підхід ґрунтується на міждисциплінарних, інтегро-
ваних вимогах до результату освітньої діяльності, 
оскільки вимагає від учасників навчального і вихов-
ного процесів змінювати як мету, так і вектор змісту 
вищої освіти: від передання знань і вмінь предмет-
ного змісту до формування розвиненої особистості 
із життєвими та професійними компетентностями. 
Впровадження такого підходу в навчальний процес 
дозволяє по-новому поглянути на традиційну сис-
тему освіти та передбачає розроблення нових стан-
дартів вищої освіти (нових технологій та методів 
навчання). Науковці стверджують, що компетентніс-
ний підхід стає світовою тенденцією у системі осві-
ти. Прихильники впровадження компетентнісного 
підходу вважають, що саме цей підхід буде сприяти 
формуванню ключових та базових компетентностей 
у випускників вищих навчальних закладів.
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IMPLEMENTATION OF COMPETENCY-BASED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE 
IN HIGHER SCHOOL

The article characterizes components of  foreign communicative competence,  such as  functional,  language 
(linguistic),  communicative  and  sociocultural  competencies  and  some  important  aspects  of  implementing  the 
competency-based approach  in  the  formation of  foreign  language communicative competence are also examined. 
Competency-based approach entails the putting together of all the knowledge, know-how and attitudes required for 
the solution of real life problems or situations. Put simplistically and with reference to language learning, using all 
the grammar, vocabulary, punctuation and pronunciation to communicate effectively in real time listening, speaking, 
reading and writing situations. Furthermore, it consists of knowing what to do, where, when and with whom; or, being 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ 
ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У  статті  представлено  особливості  використання  інтерактивних  технологій  при  формуванні 
готовності  вчителів  фізичного  виховання  до  спортивно-оздоровчої  діяльності  у  середніх  навчальних 
закладах. Представлено різноманітні методики інтерактивного навчання які можуть використовуватися 
на різних етапах навчального процесу, проаналізовано їх результативність у контексті навчального процесу 
майбутніх учителів фізичного виховання. З’ясовано, що реалізація інтерактивних методів навчання у ВНЗ 
сприяє  розвитку  мотивації  до  набуття  професіоналізму  у  спортивно-оздоровчій  діяльності,  набуття 
педагогічних компетенцій, що необхідно у роботі вчителя фізичного виховання.

Ключові слова: компетентність, спортивно-оздоровча діяльність, інтерактивні методи, методологія, 
готовність, технологія.

Вступ. Проведене нами дослідження формуван-
ня готовності вчителів фізичного виховання до спор-
тивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних 
закладах спонукає до пошуку методів, що сприяли 
якісній підготовці та полегшували даний процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У на-
уковій літературі наголошено на провідній ролі ін-
терактивних технологій у навчальному процесі, що 
стимулює професійний та особистісний розвиток 
вчителя. Поняття «технологія навчання» представ-
лено у дослідженнях (М.Олешков [2], Г.Селевко [4], 
Н.Тверезовська [5] та ін.), де розглядається, як, су-
купність, послідовність реалізації педагогічних ме-
тодів та прийомів, що дозволяють надати конкретно-
му педагогічному явищу задані раніше властивості 
та якості.

Мета та завдання дослідження. Метою дослі-
дження є з’ясування особливостей використання 
інтерактивних технологій у формуванні готовності 
вчителів фізичного виховання до спортивно-оздо-
ровчої діяльності у середніх навчальних закладах. 
Завдання вбачається у аналізі продуктивності вико-
ристання вищезгаданих технологій у контексті на-
вчального процесу. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна тех-
нологія це – «сукупність психолого-педагогічних на-
станов, які визначають спеціальний підхід і компози-
цію форм, методів, способів, прийомів, засобів (схем, 
діаграм тощо) у навчально-виховному процесі» [5, 
с.44]. Педагогічні технології «галузь педагогіки, зо-
середжена на вивченні взаємодії учасників педаго-
гічного процесу і розробленні інструментарію з ме-
тою її оптимізаці» [4, с.48]. За визначенням ЮНЕС-
КО, «педагогічна технологія — це системний метод 
створення, застосування і визначення всього процесу 
викладання і засвоєння знань з урахуванням техніч-
них і людських ресурсів і їхніх взаємодій, що мають 
своїм завданням оптимізацію форм освіти» [7, с.45]. 
В.Сластенін твердить, що «педагогічна технологія» 
− це впорядкована сукупність дій, операцій і проце-
дур, які інструментально забезпечують досягнення 
прогнозованого результату в умовах, що змінюються 
освітнього процесу [7]. О.Пехота педагогічну техно-
логію визначає як: «систему раціональних способів 
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досягнення поставленої мети, наукову організацію 
навчально-виховного процесу, що визначає найбільш 
раціональні та ефективні способи досягнення кінце-
вих освітньо-культурних цілей» [4, с.21].

Інтерактивне навчання – це навчання, яке відбу-
вається за умови постійної, активної взаємодії всіх 
учасників навчального процесу. Це співнавчання, 
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 
співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними 
суб’єктами навчального процесу, розуміють, що 
вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони 
знають, вміють здійснювати. Безпосередньо, сама 
організація інтерактивного навчання передбачає мо-
делювання різноманітних життєвих ситуацій, спіль-
не вирішення проблем на основі аналізу обставин та 
відповідної ситуації, використання рольових ігор [5]. 

О. Пометун стверджує, що «суть інтерактивного 
навчання полягає в тому, що навчальний процес від-
бувається за умови постійної, активної взаємодії всіх 
учнів, таке співнавчання, взаємонавчання під час 
якого учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначни-
ми суб’єктами навчання» [4, с.9]. Інтерактивні мето-
ди за переконанням дослідниці дозволяють: «зроби-
ти засвоєння знань більш доступним; формулювати 
власну думку, правильно її виражати, доводити свою 
точку зору, аргументувати й дискутувати; навчитись 
слухати іншу людину, поважати альтернативну дум-
ку; моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати 
власний соціальний досвід шляхом включення в різ-
ні життєві ситуації і переживати їх; вчитись будувати 
конструктивні відносини в групі, визначати своє міс-
це в ній, уникати конфліктів, розв'язувати їх, шука-
ти компроміси, прагнути до діалогу; тощо» [5, с.7]. 
Таким чином, інтерактивне навчання є діалоговим 
навчанням в ході якого здійснюється взаємодія ви-
кладача і учня.

А.Гін стверджує, що інтерактивність передбачає 
діалогічність, висвітлення та аналіз кожної проблеми 
під різним кутом зору, відмову від стереотипу та ша-
блону (множинність логіки); наявність «незаверше-
ності» як природної властивості пізнання; зміну тра-
диційної активності педагога активністю студентів, 
спрямування їх до самостійності, формування нави-
чок роботи з науково педагогічною літературою; вза-
ємодії мікрогрупи [5, с.30]. І. Дичківська технологію 
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інтерактивного навчання визначає як сукупність спо-
собів цілеспрямованої посиленої міжсуб’єктивної 
взаємодії педагога та учнів, послідовна реалізація 
яких створює оптимальні умови для їх розвитку. Вче-
на стверджує, що ключовим поняттям яке визначає 
сенс інтерактивних методів, є «взаємодія» як безпо-
середня міжособистісна комунікація, найважливі-
шою особливістю якої є вміння особистості прийма-
ти роль іншого, розуміти сприйняття себе партнером 
по спілкуванню, і відповідно інтерпретувати ситуа-
цію і конструювати власні дії [5]. Таким чином, ви-
користання інтерактивних методів у педагогічному 
процесі спонукає викладача та студента до творчості, 
професійного та особистісного зростання. Викорис-
тання інтерактивних методів зобов’язує вчителя ви-
значати власні педагогічні можливості, рефлексувати 
свою педагогічну майстерність тощо. 

У науковій літературі визначено основні прин-
ципи інтерактивного навчання як : свобода вибору, 
право вибору діяльності; принцип відкритості у ви-
словлюванні почуттів; принцип діяльності – навчан-
ня через досвід шляхом апробації набутих умінь та 
навичок; зворотній зв'язок − контроль процесу на-
буття знань, умінь та навичок за допомогою отри-
мання інформації [5]. 

Методики інтерактивного навчання можуть вико-
ристовуватися на різних етапах навчального процесу. 
На першому етапі відбувається первинне оволодіння 
знаннями де нами використовується проблемна лек-
ція, міні лекція, евристична бесіда, навчальна диску-
сія, дебати тощо. На слідуючому відбувається контр-
оль знань, умінь та навичок із спортивно оздоровчої 
діяльності, де використано анкетування та тестуван-
ня. На третьому етапі формування готовності вчите-
лів фізичного виховання до спортивно-оздоровчої ді-
яльності у середніх навчальних закладах використа-
но модельоване навчання, ігрові та неігрові методи. 

Спираючись на вищевказане нами було впро-
ваджено в спецкурс «Організація спортивно-оздо-
ровчої діяльності у середніх навчальних закладах» 
інтерактивні методи навчання. Критеріями відбору 
інтерактивних методів формування готовності вчи-
телів фізичного виховання до спортивно-оздоровчої 
діяльності у середніх навчальних закладах є: 

− співвіднесеність методів із метою формування го-
товності вчителів фізичного виховання до спор-
тивно-оздоровчої діяльності; 

− співвіднесеність із концептуальними засадами 
компетентнісного особистісного та діяльнісного 
підходів; 

− співвіднесеність із принципами дидактики; 
− співвіднесеність із інтелектуальними можливос-

тями студентів; 
− співвіднесеність із навчальними планами; 
− співвіднесеність із можливостями викладачів, що 

задіяні у процесі формування готовності вчителів 
фізичного виховання до спортивно-оздоровчої ді-
яльності у середніх навчальних закладах;

− співвіднесеність із вимогами керівництва ВНЗ.
Застосовні нами інтерактивні методи поділено 

на : пізнавальні (студент докорінно вивчає проблему 
спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчаль-
них закладах); творчі (студент здійснює навчається 
у атмосфері творчості та невимушеності); практичні 
(студент може апробовувати вміння та навички за до-

помогою ігрового моделювання) [5]. 
Застосування інтерактивних методів навчання в 

контексті формування готовності вчителів фізичного 
виховання до спортивно-оздоровчої діяльності у се-
редніх навчальних закладах дає можливість відтво-
рення проблемної ситуації, що дозволяє апробувати 
у штучно створених умовах вже набутий досвід. Як 
зазначалося вище метою нашої діяльності є навчання 
студента критично та творчо підходити до виконан-
ня професійної діяльності тому обрані нами методи 
покликані актуалізувати професійний інтерес. Серед 
таких методів «круглий стіл», «мозковий штурм», 
«аналіз конкретних ситуацій» та ін..

У контексті нашого дослідження вагомим є «кру-
глий стіл» - це метод активного навчання, що дозво-
ляє закріпити отримані раніше знання, заповнити 
відсутню інформацію, сформувати вміння вирішува-
ти проблеми, зміцнити позиції, навчити культурі ве-
дення дискусії. Характерною рисою такого методу є 
поєднання тематичної дискусії з груповою роботою. 

Цікавим та продуктивним є застосування методу 
«аналізу конкретних ситуацій» як : ситуація випадок, 
що пропонується викладачем для демонстрації тео-
ретичного матеріалу. Ситуація виноситися на обго-
ворення та пропонуватися вже існуючі шляхи її вирі-
шення, що надалі піддаються педагогічному аналізу. 
ситуація-вправа де студентам пропонується виділи-
ти із запропонованої ситуації важливі моменти які 
сприяють конструктивному її вирішенню [6].

Метод інциденту та аналізу конкретних ситуацій 
є ефективним у контексті розвитку у майбутніх вчи-
телів фізичного виховання педагогічного мислення, 
оволодіння навичками вирішення проблеми, подо-
лання остраху помилки тощо. Аналіз конкретної си-
туацій пов'язаний з творчим вирішенням проблеми 
адже кожна ситуація є неповторною як і прийняте 
рішення.

Мозковий штурм як метод інтерактивного навчан-
ня сприяє вирішенню проблем на основі стимулю-
вання творчої активності, при якому учасникам об-
говорення пропонують висловлювати якомога біль-
шу кількість варіантів рішень. Як приклад наведемо 
ситуацію «На занятті із фізичного виховання один із 
учнів відмовляється виконувати вправи та підбурює 
клас не слухати вчителя. Які ваші дії?» Від студен-
тів вимагається надати відповіді та прокоментувати 
відповіді колег. Далі із загального числа висловлених 
ідей відбирають найбільш вдалі, які можуть бути ви-
користані на практиці [2]. 

У контексті нашого дослідження дискуся є еле-
ментом пізнавальної діяльності під час якої суб'єкти 
освітнього процесу обмінюються своїми думками, 
ідеями з питання спортивно-оздоровчої діяльності 
у середніх навчальних закладах. Дискусія викорис-
товувується при проведенні проблемних навчальних 
конференцій, симпозіумів, в обговоренні проблем, 
що мають комплексний характер. 

Під час дискусії формуються наступні компетен-
ції: комунікативні (вміння спілкуватися з колегами та 
учнями, формулювати і задавати питання, відстоюва-
ти свою точку зору, повагу тощо); здатності до аналі-
зу і синтезу, брати на себе відповідальність, виявляти 
проблеми і вирішувати їх, навички соціального спіл-
кування та ін [4 ]. 

Педагогічна суть ділової гри: активізувати мис-
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лення студентів; підвищити самостійність майбут-
нього фахівця; привнести дух творчості в навчан-
ня; наблизити навчання до професійної діяльності; 
підготувати студента до професійної практичної 
діяльності. Гра ‒ це імітаційна модель навчальної 
діяльності студентів, що відтворюється в умовах, 
максимально наближених до дійсності. Мета гри ‒ 
поглибити та розширити діапазон знань студентів, 
формувати діловий стиль спілкування у практично-
професійній діяльності [7]. 

Так у «рольовій грі» студент має можливість про-
грати проблемні ситуації які можуть стати проблем-
ними у професійній діяльності. Прикладом може слу-
гувати ситуація «На перерві». Перед заняттям фізич-
ною культурою на перерві учні починають конфлікту-
вати та битися, на галас приходить директор школи. 
Які ваші дії? У такій грі студент може випробовувати 
власні поведінкові реакції тощо. В «діловій грі» сту-
денту надається можливість навчитися взаємодіяти 
у діловій ситуації як: «Виступ перед педагогічним 
колективом», «Взаємодія з батьками учнів, що систе-
матично не відвідують заняття» тощо. Інтерактивні 
ігри дозволяють зацікавити студента та надають йому 
можливість виявити власні професійні сторони, від-
чути прогалини у педагогічній майстерності. 

У спецкурсі застосовано проблемні лекції, лек-
ції дискусії, що дозволило підвищити цікавість сту-
дентів до матеріалу спецкурсу. Інтерактивні лекції 
можуть бути використані на різних формування го-
товності майбутніх вчителів фізичного виховання до 
спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчаль-
них закладах: під час первинного оволодіння знання-
ми, закріплення, удосконалення, формування вмінь 
та навичок. Метод проблемного викладу навчально-
го матеріалу полягає у формулюванні педагогом про-
блеми та надання способу розв’язання поставленого 
завдання. Таким чином студенти долучаються до на-
укового пошуку, що підвищує їх цікавість до пробле-
ми та набуття професіоналізму [6]. 

Академічна лекція має великі педагогічні мож-
ливості у формуванні готовності вчителів фізично-
го виховання до спортивно-оздоровчої діяльності у 
середніх навчальних закладах. Така лекція презентує 
теоретичну частину курсу та вирізняється конкрети-
зацією предмету із застосуванням аналітичного та 
проблемного методів. Лекція-дискусія відрізняється 
від академічної тим, що викладач організовує віль-
ний обмін думками. Дискусія вимагає постійного 
підтримання цікавості та взаємодії між студентами. 
Формування готовності вчителів фізичного вихован-
ня до спортивно-оздоровчої діяльності у середніх 
навчальних закладах неможливе без лекції-дискусії, 
обмін думками між студентами стосовно лекційних 
тем, що є індикатором засвоєння інформації.

Міні-лекція спрямована на більш ефективне за-
своєння теоретичного матеріалу та набуття студента-
ми практичних навичок. По завершенню лекції від-
бувається виконання самостійної роботи де надалі 
студент має змогу самостійно оцінити засвоєний ма-
теріал. Цитування під час лекцій є вагомим адже ви-
рази можуть влучно й ефективно підкреслити клю-
чову ідею та впливати на краще запам’ятовування 
матеріалу [6]. 

Важливим у контексті формуваня готовності вчи-
телів фізичного виховання до спортивно-оздоровчої 

діяльності у середніх навчальних закладах є семінар-
дискусія якій проведено в таких варіантах: учасники 
працюють в діадах, невеликими групами або цілою 
групою. Дискусія може відбуватися між викладачем 
та студентами та між самими студентами, що сприяє 
формуванню педагогічних вмінь: триматися перед 
аудиторією, вміти швидко та коректно відповідати на 
поставлені запитання, відстоювати власну позицію 
тощо. 

Самостійна робота полягала у підготовці і напи-
санні рефератів, доповідей на задані або самостійно 
обрані теми; самостійний підбір і вивчення літера-
турних джерел, робота із періодичним друком. Про-
ведена творча, наукова робота як виконання курсових 
і дипломних робіт; підготовка до участі в науково-
практичних конференціях; оформлення мультиме-
дійних презентацій актуальної тематики, доповідей 
на семінарські заняття; розробка сценаріїв ділових 
ігор. Зауважимо, що для майбутніх викладачів фізич-
ної культури вищевказані форми самостійної роботи 
є новими, зокрема: вирішення ситуаційних задач, ро-
льові ігри; оформлення мультимедійних презентацій 
тощо [7]. 

Із студентами була проведена бесіда яка мала такі 
запитання. Які із видів пропонованих робіт викли-
кали труднощі? Чи було відчуття дискомфорту при 
виконанні деяких завдань (як «рольова гра», «деба-
ти»?). Бесіда дозволила виявити такі труднощі на 
шляху виконання самостійних завдань: 

Навчально-професійні – студентами стверджу-
ється, що деякі теоретичні матеріали були складними 
для сприйняття, творчі завдання викликали труднощі 
через відсутність чітких вимог. Труднощі також ви-
кликали дебати та публічні презентації доповідей 
адже потрібно було відходити від стандартних ви-
мог. Деякі студенти наголосили, що тільки після кур-
су замислилися про важливість професії вчителя та 
її труднощі [4]. 

Особистісні – студентами наголошено, що запро-
поновані завдання самостійної роботи були досить 
складними адже вимагали творчого підходу . Такі 
форми завдань як ділові та рольові ігри викликали 
труднощі через публічність та невизначеність за-
вдань. Стверджували, що відчували себе ніяково 
адже презентуючи творчий матеріал боялися осуду.

Студентами також зазначено, що новітні форми 
роботи дозволили по іншому побачити фах вчителя 
та зрозуміти необхідність впровадження фізкультур-
но-оздоровчої діяльності у роботу середніх навчаль-
них закладів. Створення викладачами атмосфери 
невимушеності та відкритості знівелювало критику 
колег, зумовило бажання пізнання, через відчуття 
успіху, відсутність остраху помилки та нерозуміння, 
бажання самопізнання тощо. Така атмосфера та ви-
користання інтерактивних методів сприяла зняттю 
тривожності, мотивувала до пізнання власної діяль-
ності [5]. 

Висновки. Таким чином впровадження інно-
ваційних методів освіти у формування готовності 
вчителів фізичного виховання до спортивно-оздо-
ровчої діяльності у середніх навчальних закладах є 
ефективними. Методи навчання у ВНЗ іноді досі є за-
старілими та не вирізняються високою ефективністю 
у ракурсі підготовки вчителів фізичного виховання 
адже формалізовані та не підживлюють мотивацію 
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до професіоналізму. Реалізація інтерактивних ме-
тодів навчання у ВНЗ сприяє розвитку мотивації до 
набуття професіоналізму у спортивно-оздоровчій ді-
яльності, розвитку творчості у діяльності; розвитку 
відповідальності за професію, набуття педагогічних 

компетенцій, що необхідно у роботі вчителя фізич-
ного виховання. Активні методи навчання сприяють 
розкриттю внутрішнього світу вчителя, формуванню 
гуманістичних, демократичних цінностей, відкри-
тість новому досвіду тощо. 
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Вступ. Економічні та соціокультурні зміни в 
українському суспільстві порушують певним чином 
гуманістичні засади повноцінного співіснування лю-
дей, що супроводжується порушенням конструктив-
ної комунікації, поведінки, міжособистісних взаємо-
відносин, а також процесу соціалізації особистості. 
Особливо важливим є дослідження зазначеної про-
блеми у молодшому шкільному віці, оскільки саме 
цей віковий період є важливим етапом соціального 
розвитку дитини, під час якого формується система 
взаємовідносин, що має складний мінливий харак-
тер. Тому початкова школа має створити всі умови 
для виховання толерантної, високоморальної особис-
тості, гідного громадянина України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема оптимізації взаємовідносин у шкільних ко-
лективах набула актуальності ще у ХХ ст., свід-
ченням чого є низка праць Г.Ващенка, Т.Лубенця, 
А.Макаренка, І.Огієнко та ін. У дослідженнях 
П.Гальперіна, Д.Ельконіна, О.Леонтьєва, М.Лісіної, 
Г.Цукерман акцентується увагу на ролі взаємодії 
дитини з однолітками щодо її психічного розвитку. 
Питання формування культури взаємин висвітлено у 
працях В.Білоусової, Л.Бутенко, І.Гавриш, М.Горлач, 
М.Левківського, Н.Мойсеюк, І.Сіданіч, І.Харламова, 
Н.Щуркової. Психологічні особливості міжособис-
тісного взаєморозуміння є об’єктом досліджень 
таких науковців сьогодення як І.Вахоцька, Ю.Кан, 
О.Онісюк, Л.Сікорська, А.Хоменко.

Метою статті є обґрунтування змісту технологій 
оптимізації взаємовідносин в учнівському колективі.

Виклад основного матеріалу. Молодший шкіль-
ний вік сензитивний не тільки для формування на-
вчальної діяльності, це також дуже важливий етап 
у соціальному, а відтак комунікативному розвитку 
дитини, у становленні її зв’язків з оточуючими людь-
ми. Позитивні взаємини в учнівському колективі по-
чаткової школи є важливим чинником навчальних 
досягнень, успішності, психологічного комфорту 
та вихованості учнів. Саме тому діяльність педаго-
гічного колективу та вчителя початкових класів має 
бути спрямована на оптимізацію взаємин молодших 
школярів. Це зумовлює необхідність перегляду зміс-
ту, форм і методів роботи вчителів початкових класів 
щодо організації взаємодії учнів у навчально-вихов-
ному процесі, формування толерантних взаємовід-
носин між вихованцями на основі гуманності, демо-
© Гайдамашко І.А.

кратизму, в атмосфері взаємоповаги, дружелюбності, 
довіри, щирості та оптимізму. Так, з метою забезпе-
чення гармонійних взаємовідносин та сприятливо-
го психологічного клімату в учнівському колективі 
учитель початкових класів має використовувати у на-
вчально-виховному процесі різноманітні педагогічні 
технології, що сприяють оптимізації взаємин молод-
ших школярів. Розглянемо деякі з них.

Ефективною технологією оптимізації взаємовід-
носин в учнівському колективі у процесі виховання є 
«Коло». Коло – це технологія, що сприяє залученню 
до вирішення проблеми усіх зацікавлених осіб та за-
безпечує їх активну участь в обговоренні будь-якої 
теми, ситуації та прийнятті рішень [1]. Головною 
особливістю Кола є те, що кожен з учасників має 
можливість висловити власну точку зору та бути по-
чутим іншими членами кола. Для проведення кола 
збираються люди, рівні для спілкування щодо склад-
них питань та проблем, в атмосфері взаємоповаги і 
турботи згідно з певними правилами, а саме:

1) у Колі присутній ведучий («хранитель» Кола) 
– особа, яка інформує учасників про правила, фор-
мулює питання для обговорення, створює атмосферу 
взаємоповаги, підтримки та толерантного ставлення;

2) важливим елементом Кола є Мовник – це сим-
волічний предмет, що передається з рук в руки від 
одного учасника до іншого (по колу за годинниковою 
стрілкою) та дає право говорити; 

3) говорити має право лише той учасник, який 
тримає в руках Мовник, або той, хто отримав осо-
бливе право від хранителя Кола;

4) кожен учасник має право передати Мовник 
наступному, зберігши мовчання, якщо йому немає 
чого сказати або він/вона не хоче говорити;

5) учасники не мають права покинути Коло, 
поки воно не завершилося;

6) Мовник рухається по Колу до тих пір, доки за-
лишається людина, якій є що сказати з приводу обго-
ворюваної теми чи дискусії. Коло закінчується тоді, 
коли Мовник обійде його, а всі збережуть мовчання 
[1, с. 139].

Технологію «Коло» у роботі з молодшими школя-
рами доцільно використовувати з метою формування 
цінностей, встановлення правил поведінки, забезпе-
чення сприятливого психологічного мікроклімату у 
колективі (класі), прийняття важливого рішення, ви-
рішення конфлікту конструктивним шляхом, обгово-
рення різноманітних тем тощо.
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Одним із шляхів оптимізації взаємовідносин та 
забезпечення сприятливого психологічного мікро-
клімату у колективі школярів є використання техно-
логії «Педагогіка  переживання/проживання», яка є 
широко розповсюдженою у країнах Європи. Вико-
ристання даної технології у роботі з учнями перед-
бачає накопичення у них позитивного соціального 
досвіду, у вигляді знань, цінностей, правил поведін-
ки, установок, умінь виходу із важких життєвих си-
туацій, розширення емоційно-особистісних зв’язків, 
кола інтересів та спілкування, конструктивної вза-
ємодії з оточуючими. Педагогіка переживання дозво-
ляє спрямувати активність учнів у соціальне русло, 
формувати у них активну суб’єктивну позицію.

Аналіз наукової літератури [2; 3] свідчить, що пе-
дагогіка переживання ґрунтується на аутентичних, 
інтенсивних переживаннях з метою їх включення 
в процес особистісного зростання. Переживання в 
контексті даного методу розуміється як переживання 
якої-небудь значущої ситуації, коли людина не спо-
стерігає за нею на екрані, не читає про неї в книзі, 
а сама стає її учасником. Метою педагогіки пережи-
вання є розвиток комунікативних здібностей, здат-
ності учнів вибудовувати гармонійні взаємини, діяти 
відповідно до ситуації, поважаючи оточуючих.

Основною формою організації даної технології 
є спільна справа (ситуація, що проживається). Вона 
передбачає реалізацію таких етапів: теоретичний – 
збір інформації про майбутню справу; підготовчий 
– практична підготовка до справи; операційний – 
спільна реалізація справи; рефлексія – обмін вражен-
нями про справу [2].

Більшість активних форм педагогіки переживан-
ня реалізується під час групової взаємодії. Так, згід-
но точки зору О.Попова [3, с. 107], робота з учнів-
ським колективом може бути організована у формі: 

- допомоги ближньому – створення «служби поря-
тунку» і вирішення доступних учням соціальних 
проблем;

- фізичної підготовки – спрямована на подолання 
своїх комплексів, страхів і, як наслідок, розкриття 
себе, своїх можливостей;

- проекту – учні беруть участь у підготовці і реа-
лізації якого-небудь заходу (напр., «Наш дружній 
колектив»);

- екскурсії (експедиції) – дозволяє проявити себе 
в нестандартних ситуаціях, коли досягнути успі-
ху можна лише шляхом активної конструктивної 
взаємодії один з одним (туристичні походи, про-
гулянки).
Педагогіка переживання/проживання спрямова-

на на набуття індивідом довіри до інших і до самого 
себе; досягнення самостійності і відповідальності в 
ухвалені рішень; усвідомлення своїх можливостей 
(сприйняття особистісних труднощів, подолання 
уявних меж своїх можливостей тощо); вироблення 
вмінь розуміти свої відчуття; формування навичок 
самоконтролю; вмінь цілісного та критичного сприй-
няття будь-якої ситуації; вирішення конфліктних си-
туацій; формування готовності до співпраці, роботи 
в групі, до надання підтримки іншим; розуміння і 
схвалення рольових відносин; набуття навичок орі-
єнтуватися в умовах, що змінюються, і застосовувати 
знання і вміння в нових життєвих ситуаціях; розви-
ток творчих можливостей учнів тощо.

Теоретичний аналіз наукової літератури та прак-
тика роботи сучасної початкової школи свідчить, що 
з метою оптимізації взаємин молодших школярів 
доцільним є використання технології  колективно-
го  творчого  виховання  (КТВ). Сутність технології 
колективного творчого виховання полягає у форму-
ванні особистості в процесі спільної роботи учнів; 
в організації певного способу життя колективу, де 
все ґрунтується на засадах моральності та соціаль-
ної творчості [4]. Технологія колективного творчого 
виховання дає можливість удосконалювати пізна-
вально-світоглядну, емоційно-вольову та дієву сфери 
особистості учня й педагога.

Процесуальною основою технології колектив-
ного творчого виховання є колективна творча діяль-
ність (КТД), яка реалізується через колективну твор-
чу справу (КТС). На думку І. Іванова, колективна 
творча діяльність – це сукупність завдань, методів, 
технологій, що забезпечують створення гуманістич-
но орієнтованої єдності дітей і дорослих, здатної 
до самоуправління [5, с. 59]. Кожна КТД – це фор-
ма творчої взаємодії, співробітництва вихователів 
і вихованців, їхньої загальної турботи – практич-
ної, організаторської, виховної. Згідно твердження 
Т. Стефановської, КТД не лише збагачує колектив і 
особистість соціально цінним досвідом, а й дозволяє 
кожному проявити і удосконалити людські задатки і 
здібності, потреби і відносини, рости морально і ду-
ховно [6, с. 112].

У процесі теоретичного обґрунтування технології 
КТВ доцільно звернути увагу на принципи її реаліза-
ції. Так, до принципів технології колективної творчої 
діяльності відносяться: навчання без примусу, пріо-
ритет успішності учня; мажорність у спілкуванні та 
навчанні; урахування суб'єктності особистості дити-
ни (право дитини на помилку, вільний вибір, власну 
точку зору); поєднання колективного та індивідуаль-
ного виховання; пріоритет етичних цінностей над ін-
формованістю (головні орієнтири – доброта, любов, 
працьовитість, совість, гідність тощо); перетворення 
школи Знання у школу Виховання та ін. [4; 5].

Організовуючи КТС молодших школярів, педагог 
разом із дітьми має дотримуватися технологічної по-
слідовності реалізації зазначеної технології. Так, ета-
пами організації та проведення колективної творчої 
справи є [4]: початковий (аналіз ситуації, визначення 
мети, завдань виховної справи; організація діяльності 
вихованців); планування (розробка учнями та педа-
гогом програми діяльності колективу відповідно до 
визначеної мети); колективна підготовка справи (роз-
поділ доручень між учасниками, визначення завдань 
мікроколективам, вибори відповідальних, організація 
контролю за виконанням завдань); проведення спра-
ви (можливість виявлення кожним членом колективу 
своїх творчих здібностей, презентація результатів 
КТД); підведення підсумків (колективний аналіз КТС 
з метою виявлення причин успіхів і невдач); най-
ближча післядія (в процесі аналізу діяльності вияв-
лення зв’язків між явищами, пошук взаємозалежнос-
тей, окреслення програми наступних дій).

Зазначимо, що технологія КТВ має ряд переваг 
у роботі з молодшими школярами щодо оптимізації 
взаємовідносин між ними. Так, використання зазна-
ченої технології сприяє: формуванню громадянської 
позиції школярів; вихованню турботливості один про 
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одного, відповідальності за спільну роботу та індиві-
дуальне завдання; розвитку емпатії, комунікативних 
та творчих здібностей учнів; налагодженню добро-
зичливих, щирих, демократичних взаємовідносини; 
згуртуванню колективу, а також дозволяє вирішувати 
низку виховних завдань непомітно для самих школя-
рів.

З метою оптимізації взаємовідносин в учнівсько-
му колективі доцільно проводити ранкові  зустрічі. 
У науково-педагогічній та методичній літературі 
ранкова зустріч визначається як метод, який допо-
магає об'єднати академічний та соціальний аспекти 
навчання, допомогти вчителям та учням бути більш 
відповідальними один перед одним, доброзичливи-
ми [7, с. 1; 8, с. 2]. Ранкова зустріч – це зустріч на 
початку дня всього класу з учителем, яка відбуваєть-
ся в класній кімнаті на килимі (або на стільчиках) у 
колі, де кожен займає зручне для себе положення, 
що сприяє більш вільному, відкритому спілкуванню, 
згуртуванню дітей.

Ранкові зустрічі мають певну структуру. Так, 
основними компонентами проведення ранкових зу-
стрічей є: вітання (учні збираються у коло, вітаються 
один з одним; створюється атмосфера довіри, дру-
желюбності, спокою, позитивного настрою ), обмін 
інформацією (школярі висловлюють свої думки, об-
мінюються ідеями та пропонують важливі для них 
теми для обговорення), групове заняття (створюєть-
ся відчуття єдності, радості через виконання пісень, 
участі в іграх, коротких і швидших заняттях та ін.), 
щоденні новини (вчитель робить оголошення, яке на-
лаштовує на те, що має вивчатися цього дня, а також 
дає можливість обміркувати події та навчання попе-
редніх днів) [7].

Значення ранкових зустрічей у процесі оптиміза-
ції взаємовідносин учнів можна розглянути шляхом 
обґрунтування функцій, які вони виконують. Аналіз 
наукових та методичних джерел [7; 8] свідчить, що 
ранкові зустрічі виконують низку функцій: психоло-
гічна – створення сприятливої психологічної атмос-
фери, позитивного настрою, зняття почуття невпев-
неності, налаштування на подальшу роботу; соці-
альна – забезпечення соціалізації дитини, сприяння 
виробленню соціальних функцій і ролей, соціальних 
рис характеру; комунікативна – навчання співробіт-
ництву, довіри, формування вміння висловлювати 
думки та поважати точку зору інших; мовленнєва – 
розвиток монологічного та діалогічного мовлення; 
пізнавальна – розвиток та збагачення інтелекту дити-
ни, логічного мислення, уваги, пам’яті, розширення 
кола інтересів; навчальні – сприяють закріпленню 
вивченого матеріалу з різних предметів у невимуше-
них умовах.

Ефективними у роботі з молодшими школярами 
щодо оптимізації їх взаємовідносин є інтерактивні 
технології, оскільки вони ґрунтуються на взаємодії 
усіх учнів класу. Окрім того, інтерактивні технології 
можна використовувати як під час навчального про-
цесу, так і в ході виховної роботи з молодшими шко-
лярами. 

У науково-педагогічній літературі інтерактивне 
навчання визначається як спеціальна форма організа-
ції пізнавальної діяльності, яка має конкретну, перед-
бачувану мету – створити комфортні умови навчан-
ня, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. [9].

О. Пометун та Л. Пироженко [10] визначили умов-
ну робочу класифікацію інтерактивних технологій за 
формами навчання, у яких вони реалізуються. На-
уковці розподіляють їх на чотири групи залежно від 
мети уроку та форм організації навчальної діяльнос-
ті учнів: інтерактивні технології кооперативного на-
вчання; інтерактивні технології колективно-групово-
го навчання; технології ситуативного моделювання; 
технології опрацювання дискусійних питань.

Використання інтерактивних технології має низ-
ку переваг. Так, у навчально-виховному процесі по-
чаткової школи інтерактивні технології: створюють 
комфортні умови для навчання, за яких кожний учас-
ник має змогу повірити в свої сили, зробити індивіду-
альний внесок у загальну справу; унеможливлюють 
домінування одного учасника навчального процесу 
над іншим; сприяють розвитку індивідуальних зді-
бностей, комунікативної компетентності; формуван-
ню навичок кооперації та співробітництва, відчуття 
роботи в команді тощо. 

Висновки. Враховуючи наслідки соціокультур-
них та економічних змін у нашій країні та їх певний 
негативний вплив на формування підростаючого по-
коління, оптимізація взаємовідносин в учнівському 
колективі є актуальним завданням не лише системи 
освіти, а й суспільства в цілому. У зв’язку з цим, не-
обхідність використання вчителем початкових класів 
технологій оптимізації міжособистісних взаємовід-
носин молодших школярів є очевидною. У проце-
сі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми 
з’ясовано, що найбільш ефективними технологіями, 
які сприяють покращенню і забезпеченню гармоній-
них взаємовідносин та сприятливого психологічного 
мікроклімату в учнівському колективі є: Коло, педа-
гогіка переживання/проживання, технологія колек-
тивного творчого виховання (КТВ), ранкові зустрічі 
та інтерактивні технології. Перспективи подальших 
розвідок у даному напрямі передбачають досліджен-
ня тренінгу як інтерактивного методу роботи щодо 
оптимізації взаємовідносин у колективі молодших 
школярів.
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ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Актуальность  материала,  изложенного  в  статье,  обусловлена  необходимостью  воспитания 
толерантной,  високонравственной  личности  младшего  школьника  и  обеспечения  гармоничных 
взаимоотношений в ученическом коллективе. В статье обоснована необходимость использования учителем 
начальних  классов  технологий  оптимизации  взаимоотношений  младших  школьников  (Круг,  педагогика 
переживания,  технология  коллективного  творческого  воспитания  (КТВ),  интерактивные  технологи  и 
утренние встречи); раскрыта их сущность и содержание.

Ключевые  слова:  взаимоотношения,  оптимизация,  ученический  коллектив,  технологии,  младшие 
школьники.
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TECHNOLOGIES OPTIMIZATION OF RELATIONSHIPS
IN STUDENTS GROUPS

Topicality of the material presented in the article is caused by the necessity of education tolerant, high moral 
personality primary school pupil and to ensure harmonious relations and a favorable psychological climate in student 
group. The necessity of using primary  school  teachers  technologies optimization  the  relationship primary  school 
children. The content and the essence of technology optimization of the relationship of students in the educational 
process primary school has been characterized. The most effective technologies for identified problems are: Circle, 
pedagogy experiences/living, Collective creative education  (CCE),  interactive  technologies and morning meeting 
it  was  found.  The  “circle”  technology  directed  to  the  formation  of  values,  providing  a  favorable  psychological 
microclimate in the group, making important decisions, solving conflicts through constructive discussion of various 
topics.  «Morning Meeting»  is  combining  academic  and  social  aspects  of  learning,  the  formation  of  the  ability 
to  express  thoughts,  creating  a  favorable  psychological  environment  and  group  cohesion.  The main  components 
(greeting,  information  sharing,  group  lessons,  daily  news)  and  functions  (psychological,  social,  communicative, 
speech,  cognitive,  learning)  morning  meetings  has  been  characterized.  Interactive  technology  are  creating  a 
comfortable  learning environment  in which every  student  feels his  success,  intellectual ability, belonging  to  staff 
the skills of cooperation and collaboration. In this case , the theoretical analysis of the nature and content of the 
technologies which has been sudied,shows that they are making better and providing maintenance of harmonious 
relations and a favorable psychological climate in students group. 

Key words: relationship, optimization, students group(team), technologies, elementary school.
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ АВСТРО-УГОРЩИНИ 
НА ЗАКАРПАТТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Статтю присвячено дослідженню розвитку шкільництва на Закарпатті у другій половині ХІХ ст. 
з  урахуванням  освітніх  реформ,  проведених  Австро-Угорською  монархією.  З’ясовано,  що  революційні 
події  1848-1849  рр.  стали  вагомим  поштовхом  для  національного  відродження  Закарпаття та  активної 
просвітницької діяльності закарпатських будителів. Особливу увагу акцентовано на аналізі освітніх законів 
Угорського королівства 1868 р., 1879 р., 1897 р., які призвели до відкритої мадяризації народних шкіл краю 
та мовно-культурної асиміляції закарпатського населення. 

Ключові слова: Закарпаття, народні школи, Австро-Угорщина, освітні закони, реформування школи.

Вступ. Сучасна національна школа ґрунтується 
на засадах гуманізму, взаємоповаги між націями, на-
ціональній свідомості, культурно-духовних ціннос-
тях українського народу. У Державній національній 
програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) зазначено, 
що держава повинна забезпечити збереження і при-
множення культурно-історичних традицій україн-
ського народу, виховання шанобливого ставлення до 
української мови, історії та культури всіх корінних 
народів і національних меншин, які проживають в 
Україні. Відтак освіта, як ключова ланка у форму-
ванні особистості, відіграє пріоритетну роль у цьому 
процесі. 

Зараз практично неможливо уявити жодну освіт-
ню систему цивілізованої країни, відірвану від свого 
коріння, без використання кращих надбань мину-
лого. Українська освіта не є виключенням. Глибоке 
вивчення та переосмислення історії українського 
шкільництва з урахуванням його регіональних осо-
бливостей сприяє виявленню самобутності україн-
ського народу, збереженню власної культури й тра-
дицій.

Історія розвитку шкільництва на Закарпатті, що є 
органічною складовою сучасної української педаго-
гіки, слугує яскравим прикладом збереження націо-
нальної специфіки освіти, не дивлячись на поліетніч-
ність краю, його постійні переходи до складу різних 
державних утворень, представники яких намагалася 
різними способами асимілювати місцеве населення. 
Важливу роль у протидії цьому явищу відіграли шко-
ла та прогресивні педагоги, діяльність яких спрямо-
вувалася на формування національної свідомості на-
селення регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз сучасних історико-педагогічних праць засвідчує 
прискіпливу увагу науковців до проблеми станов-
лення і розвитку українського шкільництва у різних 
регіонах впродовж різних часових відтинків (Л. Баїк, 
Д. Герцюк, В. Кемінь, Т. Завгородня, В. Омельчук, 
С. Осачук, Н. Побірченко, О. Пенішкевич [1], С. Рус-
нак, С. Сисоєва, Б. Ступарик [2], О. Сухомлинська та 
ін.). Праці названих авторів мають більш узагальню-
ючий характер та комплексно розкривають проблеми 
розбудови національної школи на певних етапах її 
формування, освітньої і мовної політики, діяльність 
відомих представників освітянського руху у різні пе-
© Герасимчук В.Л.

ріоди, організацію культурно-просвітницьких това-
риств тощо.

Історію розвитку української педагогічної думки 
й освіти на Закарпатті проаналізовано у працях А. 
Бондаря [3], В. Гомонная [4], І. Гранчака, Д. Данилю-
ка, Б, Качура, М. Кляп, П.-Р. Магочія, М. Ричалки, В. 
Росула, О. Рудловчак, В. Химинця [5], Д. Худанича, 
А. Чуми [3] та ін. Проте питання освітньої політики 
на Закарпатті у другій половині ХІХ ст. у них висвіт-
лено побіжно.

Мета статті – проаналізувати особливості освіт-
ньої політики Австро-Угорщини на закарпатських 
землях у другій половині ХІХ ст., виявити тенденції 
розвитку національної школи з урахуванням тогочас-
них етнополітичних та етнокультурних процесів.

Виклад основного матеріалу. Становлення 
українського національного руху на Закарпатті у до-
сліджуваний період було зумовлене низкою внутріш-
ніх і зовнішніх факторів. До внутрішніх факторів 
відносимо активну просвітницьку діяльність закар-
патських культурно-громадських діячів та педагогів 
(А. Добрянський, В. Добрянський, О. Духнович, О. 
Негребецький, О. Павлович), видання праць, в яких 
обґрунтовувалися позиції щодо автохтонності русь-
кого населення краю, приналежності місцевого діа-
лекту до української мови [6, с. 60-61].

Серед зовнішніх чинників слід виокремити, на-
самперед, революційні події 1848-1849 рр., які захо-
пили всю Європу та увійшли в історію під назвою 
«Весни народів». У тогочасній Австро-Угорській 
монархії також відбулися значні суспільно-політичні 
та культурно-освітні зміни. Національно-визвольний 
рух призвів до відокремлення Угорщини від Габ-
сбурзької монархії, демократизації політичного жит-
тя, забезпечення рівних прав для всіх народностей, 
які проживали на території Австро-Угорщини. Проте 
угорські революціонери, проголошуючи рівність на-
родів, ігнорували права [7, с. 305]. Це стало причи-
ною того, що більшість слов’янських народностей, 
зокрема й русини (закарпатські українці), звернулися 
до Австрії зі своїми вимогами щодо розв’язання на-
ціонального питання. Серед них слід виділити: ви-
знання руської народності в Угорському коронному 
краї; виокремлення окремої руської адміністратив-
ної області; запровадження руської мови в школах і 
адміністрації у краї, створення руських гімназій та 
відкриття в Ужгороді Руської академії за державні 
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кошти; державні посади в руських округах повинні 
займати переважно корінні русини; скасування обме-
жень на друкування книг кирилицею; пропорційне 
представництво русинів в адміністрації тих округів, 
у яких вони є тільки меншиною [8, с. 70-71]. Відзна-
чимо, що частково вимоги закарпатців були виконані.

Скориставшись цією перевагою, Габсбурзька 
монархія уклала союз зі слов’янським населенням 
імперії, надавши їм більш широкі можливості для 
національно-культурного розвитку. Зокрема у квітні 
1849 р. було створено Міністерство культури і релі-
гії, головним завданням якого була розробка нового 
освітнього закону, що передбачав позбавлення шко-
ли релігійного впливу та перехід на навчання дітей 
«материнською» мовою.

Важливого значення для національного відро-
дження Закарпаття відіграло створення, відповідно 
до адміністративно-територіальної реформи 1849-
1850 рр., Ужгородського округу. Завдяки свідомій 
суспільно-громадській діяльності І. Вілеца, голови 
округу, та А. Добрянського, його секретаря і рефе-
рента, в Ужгородському окрузі запроваджується 
руська мова як офіційна, управлінський штат фор-
мується головно з руського населення, у школи краю 
вводиться викладання дисциплін руською мовою, 
створюються двокласні народні школи та неділь-
ні школи для дорослих, де заняття також велися на 
руській мові [9, с. 49]. Отже, у перші післяреволю-
ційні роки різко збільшилася кількість початкових 
народних шкіл, але їх утримання лягло на плечі міс-
цевих громад. Це, у свою чергу, стало вагомою при-
чиною того, що за кілька років рідномовне навчання 
в краї практично перестало існувати та сприяло роз-
витку державної угорської освітньої політики.

Після п’яти місяців існування Ужгородський 
округ разом із Кошіцьким і Левочським ліквідову-
ються розпорядженням міністра внутрішніх справ 
О. Баха. Відтак усі здобутки закарпатських активістів 
щодо організації суспільно-політичного й культур-
но-освітнього життя населення регіону втрачаються. 
Культурно-просвітницьким центром стають міста 
Кошіце і Пряшів, в яких свою діяльність розгорнули 
закарпатські будителі на чолі з О. Духновичем. 

З ім’ям О. Духновича пов’язаний стрімкий роз-
виток педагогічної думки та підручникотворення на 
Закарпатті. Він був автором таких підручників, як 
«Народной педагогии в пользу училищ й учителей 
сельских» (1857), «Книжиця читальная для начинаю-
щих» (1847, 1850, 1852, 1854), «Сокращенная грама-
тика письменного русского языка» (1853). Основним 
завданням освіти О. Духнович вважав духовний і ма-
теріальний розвиток народу, його виховання на заса-
дах патріотизму, моральності та духовності [3, c. 71]. 
Він також науково обґрунтував свої дидактичні й 
методичні погляди. Закарпатський будитель неодно-
разово наголошував на важливому значенні гармо-
нійного розвитку розумових, моральних і фізичних 
здібностей дитини. Водночас він обстоював думку 
європейських попередників, насамперед Я. А. Ко-
менського, Ж.-Ж. Руссо та Й. Песталоцці, про необ-
хідність застосування наочності на заняттях, зв’язку 
теоретичних знань з практичною діяльністю, вико-
ристання праці як важливого елементу всебічного 
розвитку особистості. 

У 1867 році цісарем Францом Йозефом І була під-

писана угода з угорцями, відповідно до якої Австрій-
ська імперія трансформувалася на дуалістичну дер-
жаву – Австро-Угорщину. Відмітимо, що кожна кра-
їна у ній володіла широкими можливостями ведення 
внутрішніх справ, мала власні конституцію й парла-
мент, могла створювати свої закони. Це призвело до 
відкритої мадяризації закарпатського населення. 

Новостворений угорський уряд розпочав реорга-
нізацію освітньої галузі. У 1868 році згідно з новим 
освітнім законом, що увійшов в історію як закон Йо-
жефа Етваша, передбачалася реорганізація народних 
шкіл та учительських семінарій. Народні школи роз-
ділилися на елементарні школи, вищі народні школи 
та горожанські школи [3, c.74]. Навчання у них три-
вало від 6 до 15 років. 

У початковій школі (1 – 6 класи) навчання про-
ходило рідною мовою, якщо ця мова була однією з 
поширених у певному населеному пункті. Навчання 
в елементарних школах було обов’язковим для всіх 
дітей до дванадцяти років. Після її завершення, діти 
могли продовжувати навчання у вищих народних 
школах, які поділялися на трирічні – для хлопців та 
дворічні – для дівчат. Їхнім головним завданням було 
надання всебічної освіти та підготовка до трудової 
діяльності. Тому для цього типу шкіл характерним 
було заснування навчальних майстерень та сільсько-
господарських ділянок. Слід відзначити, що засну-
вання вищих народних шкіл в Угорщині проходило 
дуже повільно, а їхня кількість з роками знижувала-
ся. Тому їхні функції почали виконувати горожанські 
школи.

Горожанські школи будувалися переважно на 
четвертому класі елементарних шкіл та були шести-
класними – для хлопчиків та чотирикласними – для 
дівчаток. Навчальна програма цих шкіл відповідала 
програмі нижчої гімназії (1 – 4 класи). Проте на-
вчання у ній проводилося угорською мовою, оскіль-
ки право на їх відкриття належало тільки державі. В 
місцевості, заселеній українськими закарпатцями, 
цих типів шкіл не було. В елементарних державних 
школах теж переважала угорська мова викладання. У 
церковних та приватних початкових школах навчан-
ня проводилося рідною мовою. Утім їх відкриття по-
требувало багато зусиль і коштів. Відповідно до за-
кону Йожефа Етваша, у селі, де було більше ніж 30 
дітей шкільного віку, батьки яких не бажали їх від-
правляти до церковної школи, громада села повинна 
була сама подбати про заснування елементарної рід-
номовної школи. Держава, у свою чергу могла, але не 
мусіла, її будувати [3, с.75].

Реформування шкільної системи торкнулося і 
семінарій. Так, з 1872 року Ужгородська семінарія 
стала трикласною, а навчання в ній велося тільки 
угорською мовою. Руська мова як шкільний предмет 
став необов’язковим. З 16 професорів, які викладали 
в семінарії, 6 – були русинами. Після реформ почало-
ся їхнє переслідування [3, с. 82]. Кількох з них було 
звільнено, решту – переведено до угорських міст.

Наступна освітня реформа Угорського уряду 1879 
року визначила державну мовну політику, а саме: 
вивчення угорської мови в неугорських початкових 
школах стало обов’язковим; посаду вчителя навіть в 
елементарних школах, повинна посідати особа, що 
володіє угорською мовою; відбір і використання під-
ручників у процесі навчання визначається Міністер-
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ством. Наступний шкільний закон від 1893 року ре-
гламентував навчання угорською мовою у школах, де 
не менше 20% учнів вважали її рідною. Відтак, сотні 
українських народних шкіл перетворилися на дво-
мовні. Можемо констатувати, що у цей період різко 

зросла кількість початкових шкіл з угорською мовою 
навчання і, відповідно, скоротилася кількість рідно-
мовних шкіл, що спричинило подальшу асиміляцію 
закарпатського населення. Статистичні дані наведе-
но у таблиці 1 [10, с. 1007]. 

Мова/мови навчання 1880 рік 1900 рік
Угорська 7 342 10 325
Німецька 867 383
Словацька 1 716 528
Руська 393 93
Румунська 2 756 2 157
Сербська та хорватська 313 135
Всього з не угорською мовою навчання 6 093 3 319

Таблиця 1.

Щодо закарпатського регіону, то тут слід наголо-
сити, що навіть церковні початкові школи поступово 
перейшли під опіку держави, що стало причиною їх 
подальшої мадяризації. Загалом навчальна програма 
в початковій школі була складена таким чином, щоб 
після її завершення кожен не угорський учень міг 
сформулювати та записати власні думки угорською 
мовою.

Згадані освітні закони вплинули і на розвиток се-
редньої освіти. У 1883 році, згідно ухваленого указу, 
угорська мова стала обов’язковою для вивчення у всіх 
гімназіях та реальних училищах. Зокрема на зламі 
ХІХ –ХХ ст. в Угорській державі існувало 182 угор-
ськомовні середні школи (92 %) та 16 шкіл з мовами 
нацменшин (8 %) [11, с. 641]. У цей час на території 
історичного Закарпаття функціонувало тільки три 
середні навчальні заклади, де руська мова залишила 
як необов’язковий навчальний предмет: Мукачівська 
державна головна гімназія, Пряшівська й Ужгород-
ська королівська головна гімназія [11, с. 642]. Отже, 
закарпатська українська молодь не мала належного 
національного освітнього простору, що й сприяло її 
наступній мовно-культурній асиміляції. Цілеспря-

мована і систематична політика угорського уряду по 
знищенню українського шкільництва призвела до 
того, що на початок Першої світової війни на Закар-
патті не існувало жодної школи з українською мовою 
навчання.

Висновки. Розвитку шкільництва на Закарпат-
ті у другій половині ХІХ ст. важливу роль відіграла 
державна політика та суспільна ідеологія Угорської 
держави. Незважаючи на те, що місцеве населення 
домінувало у регіоні, по відношенню до цілої імперії 
воно складало меншість. Це й стало рушійним чин-
ником у проведенні угорським урядом політики де-
націоналізації, в якій освіта перетворилася на інстру-
мент мадяризації закарпатського населення. Проте 
розвитку народної школи краю сприяли прогресивні 
педагоги й громадські діячі, які усвідомлювали важ-
ливе значення освіти для національного відродження 
та національної ідентичності закарпатців.

Перспективним напрямом дослідження вважає-
мо вивчення впливу різних політичних й суспільно-
культурних процесів, що відбувалися на етнічних 
закарпатських землях у першій половині ХХ ст. на 
розвиток народної освіти в регіоні.
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The article is devoted to the study of the development of education in Transcarpathia in the second half of 
the nineteenth century considering educational reforms implemented by Austro-Hungarian monarchy. It was found 
that  the  formation of Ukrainian national movement  in Transcarpathia  in  the period named above was driven by 
several of internal and external factors. The internal factors include active educational activities of Transcarpathian 
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СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Стаття присвячена критичному аналізу досвіду Російської Федерації у підготовці учнівської молоді 
до  сімейного життя. Метою автора є вивчення практики  використання освітніх програм,  практичного 
досвіду  педагогів Росії  у  системі  освіти України шляхом  виокремлення та  аналізу  як  позитивного, так  і 
негативного надбання організації дошлюбного виховання учнівської молоді на сучасному етапі розвитку цієї 
країни. Особлива увага приділяється негативним тенденціям, від яких доцільно позиціонуватися українській 
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Вступ. Знання з області будь-якої науки буде од-
нозначно неповним, якщо не охопити увагою анало-
гічні науково-прикладні проблеми і явища, що ма-
ють місце за кордоном. Особливу цінність в цьому 
сенсі мають порівняльно-наукові дослідження, які 
є необхідним елементом розвитку науки загалом, і 
педагогіки, зокрема. Здійснюючи порівняльне до-
слідження, ми можемо вийти за рамки української 
педагогічної традиції, критично оцінити педагогічні 
концепції та категорії, що необхідно і корисно для 
кращого розуміння і вдосконалення власних шляхів і 
способів вирішення вітчизняних науково-педагогіч-
них і практичних проблем. Вивчення досвіду інших 
країн дасть можливість українській освіті використа-
ти всі вагомі теоретичні і практичні доробки педаго-
гів інших держав з метою покращення формування 
системи підготовки учнівської молоді до сімейного 
життя в шкільних закладах України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз наукової літератури, здійснений в межах дисерта-
ційного дослідження, показав, що відбулися зміни в 
поглядах на сучасну сім’ю та її соціально-педагогіч-
ні функції як на глобальному рівні, пов’язаному із за-
гальними соціально-економічними тенденціями роз-
витку виробничих відносин, структури споживання 
в масштабах всього людства (кін. XX − поч. XXI ст.), 
так і на національному рівні, пов’язаному із змінами, 
що відбуваються в Російській Федерації протягом 
останніх двох десятиліть. Нові соціально-економічні 
умови і демографічна криза в державі породили без-
ліч проблем у сфері сімейного виховання та дошлюб-
ної підготовки: ослаблені моральні уявлення про 
шлюб та сім’ю; у молоді значною мірою втрачено 
традиційне сприйняття батьківства та дитинства; для 
сучасної сім’ї характерним є пріоритет матеріаль-
них цінностей над духовними і народженням дітей. 
В цілому не подолані процеси девальвації сімейних 
цінностей, зниження соціальної значущості батьків-
ства та материнства. Все це підтверджено досліджен-
нями А.Я.Данилюка, О.І.Зритнєвої, А.М.Кондакова, 
В.А.Тишкова та ін.

Метою статті є вивчення досвіду використання 
освітніх програм, практичного досвіду педагогів Ро-
сійської Федерації у системі освіти України шляхом 
виокремлення та аналізу як позитивного, так і нега-
тивного надбання організації дошлюбного вихован-
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ня учнівської молоді на сучасному етапі розвитку 
цієї країни.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи спе-
цифіку дошлюбного виховання у Російській Федера-
ції ми дійшли висновку, що в концепції формування 
особистості майбутнього сім’янина, яка активно за-
проваджується в закладах шкільної освіти, є багато 
позитивних надбань, які доцільно екстраполювати 
до української освітньої системи, проте існують не-
доліки та негативні тенденції від яких слід дистанці-
юватися.

Національна доктрина розвитку освіти до 2021 
року, Закон України «Про освіту» та «Про загальну 
середню освіту» передбачає своїм ключовим завдан-
ням розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє 
[4; 5]. Однією із важливих складових становлення 
молодої людини, як особистості, в майбутньому є 
її сімейне життя, підготовка до якого повинна бути 
організована в рамках діяльності закладу шкільної 
освіти. Здійснивши аналіз доступної літератури ми 
дійшли висновку, що ця підготовка повинна явля-
ти собою комплекс морально-педагогічних впливів 
різних суспільних інститутів з метою формування в 
учнів моральної свідомості, усвідомлення необхід-
ності шлюбних стосунків та готовності брати на себе 
відповідальність за них, оволодіння вміннями та на-
вичками для самопідготовки в цьому напрямку.

Аналіз російської системи підготовки до сімейно-
го життся засвідчив, що у зв’язку з розвитком сус-
пільства, змінами суспільних стосунків, складності 
процесу встановлення якісно нових взаємовідносин 
між членами сім’ї та на тлі послаблення сімейних 
традицій школа поступово намагається зайняти про-
відне місце в системі дошлюбного виховання. 

Ретроспективний екскурс у минуле підтвердив як 
спільні, так і відмінні тенденції у розвитку моделі до-
шлюбного виховання, що функціонували до кінця ХХ 
століття. Зважаючи на це, доцільно окреслити певні 
принципи, що є спільними при підготовці шкільної 
молоді до сімейного життя як у Російській Федерації, 
так і Україні: перш за все, зв’язок цієї підготовки з 
іншими напрямками навчальної та виховної роботи 
шкільного закладу; по-друге, ця робота повинна бути 
комплексною та індивідуалізованою, відповідати ві-
ковим і статевим особливостям школярів; по-третє, 
мотивувати молодь до самостійного вивчення окре-
мих питань філософії, психології, педагогіки тощо в 
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зазначеній сфері [1, c.49].
До однозначно позитивного досвіду Російської 

Федерації можна віднести наявність окремих тен-
денцій щодо існування цілеспрямованої державної 
політики в сфері підготовки учнівської молоді до 
майбутнього сімейного життя. Державна соціальна 
політика в плані виховання сім’янина в Росії розгля-
дається як активна діяльність державних органів та 
освітньо-виховних закладів різного рівня, спрямо-
вана на здійснення великомасштабних завдань роз-
витку і вдосконалення інституту сім’ї, формування 
якостей людини-сім’янина на основі комплексу за-
ходів безпосереднього і опосередкованого виховного 
впливу [7].

У результаті здійсненого аналізу сучасної ситу-
ації в Росії з’ясувалося, що першим напрямом дер-
жавної сімейної політики та ідеології є реалізація 
принципу пріоритетної цінності сім’ї як соціального 
інституту. Так, зокрема, розгорнута цілеспрямована 
діяльність з формування у кожної школяра, і в цілому 
у суспільстві, виключної значущості особистої цін-
ності сім’ї, а основним вектором виховання виступає 
духовно-моральний розвиток і формування особис-
тості громадянина Росії [3, c.21]. У плані соціальних 
зобов’язань держави в школі це означає створення 
умов для формування адекватних установок на функ-
ціонування сім’ї, популяризацію сімейних ціннос-
тей, забезпечення гарантованої підтримки родини в 
школі у разі виникнення важкої життєвої ситуації. 

Російська педагогіка, випробувавши у 1990-2000 
рр. західну модель дошлюбної підготовки і розча-
рувавшись у її життєздатності, повернулась до ви-
пробуваної, перевіреної століттями «старої» моде-
лі виховання, яка спирається на православну віру і 
функціонувала до 1917 року. Лозунг «православ’я, 
самодержавство, народність», проголошений у 1832 
р. графом С. Уваровим, надалі міністром народної 
освіти (1833-1849), став орієнтиром для подальшого 
розвитку не лише освітньої сфери, а й державності 
в цілому. Тріада містить всі складові російської ідеї: 
православ’я, як культурна основа, кінцевий етап 
духовно-морального розвитку та духовний зміст 
народності; самодержавство, як політична форма 
російської державності, яка існувала і продовжує 
існувати у видозміненому вигляді; народність, як 
база, без чого ні перше, ні друге існувати не можуть. 
Зважаючи на те, що в сучасній Російській Федера-
ції найбільша кількість учнів, які залучені до ціле-
спрямованої регіональної дошлюбної підготовки, 
навчаються за курсом «Моральні основи сімейного 
життя» до розробки і викладання якого активно під-
ключилася Православна церква, ми можемо ствер-
джувати, що названа тріада надалі слугує орієнтиром 
у вихованні. Існує велика кількість сайтів, які пропо-
нують тренінги, курси, дистанційне навчання з пи-
тань сім’ї і шлюбу в руслі православної традиції, на-
приклад, http://vsobore.ru/ − батьківське об’єднання 
Росії, http://www.skoro.info/event.php?ID=5933 − се-
мінар для підготовки підлітків до самостійного жит-
тя, сайт «Родобожие» − http://rodobogie.org/content/
vospitanie-detey-vstuplenie. Народність, як самобут-
ність кожного народу, як продовження цінностей і 
традицій російської сім’ї, виступає фактором, який 
має об’єднати націю через згуртування сім’ї, родини, 
а надалі – народу. Саме про це свідчать тема «Тра-

диції сім’ї, роду, народу», «Релігійні основи сім’ї». 
Отже, в сучасній Росії продовжуться освітні орієнти-
ри ХІХ століття, що також чітко прослідковується в 
підготовці до шлюбу та сімейного життя.

На нашу думку, співробітництво державних ін-
ститутів, шкіл і православної церкви в напрямі духо-
вно-морального розвитку і виховання школярів має 
вибудовуватися на основі наступних принципів:

− врахування світського характеру освіти;
− тісної співпраці сім’ї, школи і церкви;
− узгодження форм, методів роботи і засобів впли-

ву школи і церкви;
− врахування вікових та індивідуальних особливос-

тей учнів;
− несуперечливості змісту навчального матеріалу 

та духовних текстів;
− коректності побудови навчально-виховних сто-

сунків з врахуванням національних, релігійних 
особливостей регіону, відмова від несанкціоно-
ваного вторгнення в особистісний простір дити-
ни. Все це дозволяє стверджувати, що наслідком 
спільних дій цих інститутів стане зниження кіль-
кості розлучень, сімейних конфліктів, формуван-
ня відповідального ставлення до батьківства та 
створення сім’ї, народження і виховання дітей.
Проте, практичний досвід підготовки до сімей-

ного життя засвідчує його недостатню ефективність. 
У дітей та підлітків не формується цілісне уявлення 
про структуру і сутність інституту сім’ї, мало вра-
ховуються сучасний рівень розвитку соціальної і 
культурної інфраструктури суспільства, недостатньо 
уваги приділяється системним, особистісно-орієнто-
ваним, соціально-педагогічним аспектам підготов-
ки. Збільшення кількості та ускладнення соціаль-
них проблем обумовлюють необхідність виявлення 
психолого-педагогічних чинників, які дозволяють 
забезпечити якість соціальної підготовки, розвиток 
сімейних орієнтирів, внутрішньої та психологічної 
готовності молоді до сімейного життя [2].

Враховуючи досвід Росії та сучасну ситуацію 
в Україні, доцільно зауважити, що для ефективної 
організації процесу підготовки учнів до сімейного 
життя в кожному конкретному навчальному закладі 
доречно володіти інформацією щодо можливостей 
його виховного потенціалу: соціальне середовище 
(умови життєдіяльності і склад сім’ї школярів, що-
денна соціальна ситуація, з якою стикаються учні, 
тощо); готовність педагогічного колективу до такого 
виду роботи з молоддю (фахова підготовка педагогів, 
наявність творчо орієнтованих вчителів, що мають 
бажання працювати); організаційні можливості за-
кладу (можливість впровадження навчальних та фа-
культативних курсів, організації позашкільної про-
світи, співпраці з іншими закладами, компетентними 
в даній проблематиці); факт зацікавленості учнів у 
саморозвитку особистості як майбутнього сім’янина. 

Аналіз процесу реалізації російських навчальних 
програм із підготовки до сімейного життя виявив, 
що у сучасних умовах, коли внаслідок економіч-
них труднощів ослаблена виховна робота в школах 
і сім’ях, послаблений зв’язок між різними соціаль-
ними інститутами, потрібно уважно і відповідально 
зосередитися на взаємодії і співпраці школи, сім’ї та 
громадськості. Тому в справі формування особистос-
ті учнів та їх підготовки до самостійного сімейного 
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життя необхідна узгоджена педагогічна взаємодія 
всіх соціальних інститутів, котрі беруть участь у ви-
хованні.

В РФ існує суспільний фонд «Сім’я – ХХІ ст.», 
осередки якого існують в різних регіонах. Соціаль-
ні установи, громадські організації теж тісно співп-
рацюють з загальноосвітніми закладами, батьками, 
громадськістю. Спектр діяльності їх дуже різнома-
нітний: від превентивної підготовки до сімейного 
життя – до надання психолого-педагогічної допомо-
ги неповнолітнім матерям та «соціальним» сиротам.

Наступним напрямком здійснення спільних ці-
льових установок зміцнення і розвитку сім’ї в Росій-
ській Федерації є необхідність формування культури 
сімейних відносин, в тому числі психолого-педаго-
гічної культури батьків. На жаль, у сучасних умовах 
як Росії, так і України більшість загальноосвітніх за-
кладів не мають достатньої бази для роботи з дітьми 
та їхніми батьками щодо культури формування сімей-
них стосунків, саме тому робота в них обмежується 
фактично педагогічним інформуванням та носить ре-
комендаційний характер. Ми вважаємо, що така фор-
ма робота повинна здійснюватися лише щодо бать-
ків – саме їх доцільно інформувати та їм потрібно 
намагатися давати поради щодо того, як саме, коли 
і про що необхідно розповідати дитині, як доцільно 
поводитися в тих чи інших ситуаціях. Таку роботу, на 
нашу думку, варто організовувати у формі зустрічей 
з класними керівниками, психологами, керівниками 
освітнього закладу, лікарями, спеціалістами з різних 
галузей знань. Основною причиною такої діяльності 
є розуміння російськими педагогами неможливості 
виховання майбутнього сім’янина без формування 
культури відносин тієї сім’ї, в якій дитина вихову-
ється. Особистий приклад батьків, в якому проявля-
ються всі зазначені аспекти культури, – невід’ємний 
компонент укладу життя родини і виховання. Таким 
чином, культура майбутнього сім’янина складається 
з декількох складових і впливає на образ і стиль жит-
тя родини, сімейний уклад в цілому.

Система роботи освітніх закладів з метою підви-
щення психолого-педагогічної культури батьків по-
винна спиратися на наступні принципи: 

− вивчення і врахування потреб сім’ї при складанні 
виховних програм;

− спільна педагогічна діяльність сім’ї і школи; 
− поєднання педагогічної просвіти з педагогічною 

самоосвітою батьків; 
− увага, повага і вимогливість до батьків; 
− підтримка та індивідуальний супровід становлен-

ня і розвитку педагогічної культури батька і ма-
тері; 

− сприяння батькам у розв’язанні індивідуальних 
проблем виховання дітей; 

− опора на позитивний досвід сімейного виховання.
Імпонує у практиці російської педагогіки також 

наявність різнопланових програм – від федераль-
ної, затвердженої на загальнодержавному рівні, 
регіональних, релігійних, які реалізуються під па-
тронатом православної церкви, до авторських, що 
використовуються в межах одного-двох навчальних 
закладів. Проте, як підтверджує російський досвід, 
це різноманіття є водночас як позитивним, так і нега-
тивним явищем. Існування державної програми, яка 
частково передбачає комплексну підготовку майбут-

нього сім’янина в 4-5 кл., формою реалізації якої є 
курс «Основи релігійної культури і світської етики», 
не першкоджає відсутності або співіснуванню певної 
кількості авторських програм з дошлюбної підготов-
ки, розрахованих на старшокласників. Це свідчить 
про те, що незважаючи на теоретичні розробки, на 
практиці єдиної загальнодержавної концепції до-
шлюбної підготовки учнівської молоді не існує. По-
зитивним моментом, є те, що створюючи авторські 
програми, педагоги можуть повною мірою реалізува-
ти власний потенціал, використовують інформацію 
щодо потреб кожного конкретного закладу шкільної 
освіти, враховують потреби, інтереси та очікування 
молоді даного шкільного коллективу, що підвищує 
рівень їх ефективності в процесі практичної діяль-
ності. В свою чергу такі програми не йдуть в роз-
різ із навчальною програмою, що існує на загально-
державному рівні. Очевидним є зв’язок цих курсів 
з основною концепцією виховання, яка передбачає 
духовне і моральне становлення повноцінної та са-
мобутньої особистості громадянина Росії. Наявність 
варіативної складової свідчить про існування певної 
демократичності викладання навчальних курсів в 
рамках освітнього стандарту Російської Федерації. В 
принципі, аналогічну тенденцію можна простежити 
на сьогоднішньому етапі і в Україні, де школи мають 
високий рівень самостійності у впровадженні части-
ни обов’язкових та факультативних курсів в навчаль-
ний план.

Необхідно зазначити, що ключова роль освіти в 
Росії на етапі підготовки вчителів при впровадженні 
окремих курсів полягає в розробці нової парадигми, 
основою якої виступає підвищення професіоналізму. 
Прикладом позитивної практики є велика увага до 
особистої фахової компетенції вчителів, які читають 
курс ОРКСЕ. З метою забезпечення належної якості 
такої підготовки у січні 2012 року на базі Академії 
підвищення кваліфікації та професійної перепідго-
товки працівників освіти було розпочато та продо-
вжується донині підготовка спеціальних т’юторів, 
які після завершення курсу почали навчати педагогів 
в регіонах. Т’ютори не лише навчаються, надалі їх 
спілкування з Академією продовжується на постій-
ній основі. Щороку випускаються програми роботи 
з т’юторами з метою вдосконалення професійних 
знань і вмінь учителів, надаються методичні реко-
мендації та перелік додаткової літератури, ведеться 
моніторинг духовно-морального розвитку і вихован-
ня молодших школярів. Отже, Міністерство освіти 
Російської Федерації створило професійну спіль-
ноту фахівців, які володіють достатньою кількістю 
знань, вмінь і навичок для читання курсу ОРКСЕ, 
який є першим кроком в плані підготовки учнівської 
молоді до майбутнього сімейного життя. Таким чи-
ном, підвищення професіоналізму педагогів, які 
читають курси, включені до федерального держав-
ного освітнього стандарту відбувається ґрунтовно і 
систематично, педагоги, які викладають регіональні 
програми навчаються епізодично, найчастіше перед 
початком впровадження курсу, а вчителі, які читають 
авторські курси повинні готуватися самостійно. Іс-
нує потужне методичне забезпечення для читання 
курсів, які викладаються на державному і регіональ-
ному рівнях, тоді як авторські програми значною 
мірою зорієнтовані на три основних джерела: під-
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ручник І. Гребеннікова, програму Т. Флоренської та 
православні тексти [1]. 

Докладно проаналізувавши зміст значної кількос-
ті програм з дошлюбної підготовки для учнівської 
молоді різного віку, ми виявили певні тенденції. 
По-перше, більшість курсів орієнтовані на психо-
лого-педагогічну та морально-етичну підготовку, 
менше уваги звертається на соціальні, економічні, 
здоров’язберігаючі, правові аспекти. На нашу думку, 
в змісті програм практично не представлена сексу-
альна та гендерна складові, як невід’ємні частини 
сімейного життя. Зважаючи на тривожну статистику 
домашнього насилля, варто було більше уваги приді-
лити розгляду саме цих питань. Суттєва відмінність 
у підготовці до сімейного життя в Україні полягає 
в тому, що значна увага у вихованні приділяється 
формуванню гендерних ролей, їх мінливості та за-
лежності від рівня розвитку суспільства. Зазначимо, 
що українські дослідниці Н. Гусак, Л. Яценко вважа-
ють, що підготовка старшокласників до сімейного 
життя повинна здійснюватися в процесі гендерного 
виховання. Основними соціальними інститутами, які 
повинні змінювати стереотипні уявлення про стате-
во-рольові моделі поведінки учнів виступають саме 
сім’я і школа [9]. По-друге, значна кількість несис-
тематизованих програм в школах РФ призводить до 
існування суперечностей в їх змісті, що може нега-
тивно впливати на учнів. Наприклад, в тексті про-
грами МОСЖ стверджується, що існує лише одна 
форма існування сім’ї на все життя – патріархальна, 
моногамна і багатодітна, тоді як в курсі «Семьеве-
дение» пропонується розповідати про різні форми 
співжиття, які існують в сучасному суспільстві, що 
підтверджується матеріалами ЗМІ. По-третє, орга-
нізація дошлюбної підготовки відбувається через 
вивчення конкретних дисциплін, слабо виражений 
міждисциплінарний підхід, немає тісного зв’язку з 
матеріалами, які вивчаються на інших предметах. 
По-четверте, ефективна дошлюбна підготовка, на 
нашу думку, повинна здійснюватися згідно принци-
пу концентричності. Проте, систематична підготовка 
до сімейного життя в дитячих садках ведеться лише 
в Пензенській області, дуже рідко в молодшій школі, 
в 4-5 класах читається курс ОРКСЕ, а в старших кла-
сах – курс є не обов’язковим, залежно від регіону та 
можливостей школи. Таким чином, вказані тенденції 
виявляють внутрішні суперечності, які існують при 
підготовці до сімейного життя в Росії та засвідчують 
необхідність розробки єдиної базової програми, яка 
б врахувала всі недоліки та прорахунки великої кіль-
кості існуючих програм. На нашу думку, це також 
було б корисно врахувати авторам подібної програми 
в Україні. 

Очевидно, що описаний російський досвід пере-
конує в доцільності та необхідності ґрунтовної під-
готовки викладачів для читання окремих курсів, з 
врахуванням сімейної ситуації, адаптуючи учнів до 
реалій сучасності, водночас готувати до того, що 
буде в подальшому сімейному житті. Технології під-
готовки вчителя повинні забезпечувати суб’єктну по-
зицію того, кого навчають, в ході пізнавальної діяль-
ності орієнтувати учнів на постійний саморозвиток. 
Цьому сприяє індивідуалізація педагогічної підго-
товки, в результаті якої майбутній вчитель працює за 
індивідуальною освітньою програмою, складає про-

фесійний автопортрет, вчиться формулювати і забез-
печувати особисту педагогічну концепцію, стратегії і 
тактики професійної життєдіяльності. 

Надзвичайно важливо використовувати в процесі 
дошлюбного виховання проективні технології, вчити 
майбутнього вчителя створювати проекти шкіл сьо-
годнішнього і завтрашнього дня, проектувати і бу-
дувати професійні стосунки. При цьому домінантою 
будь-якого проектування повинно бути покращення 
якості життя в цілому, життя дитини в сім’ї, майбут-
нього сімейного життя. Педагогічна освіта є необ-
хідним засобом інтелектуального розвитку людства, 
гарантією його позитивного розвитку, а головним за-
вданням вищої педагогічної школи є підготовка вчи-
теля як індивідуальної та гармонійної особистості, з 
цілісним уявленням про професійну діяльність, який 
творчо та свідомо виконує свої професійні функції, 
підвищує науковий та професійний рівень. 

Заслуговує на увагу досвід Росії щодо побудови 
просвітницької роботи в контексті дошлюбної підго-
товки підлітків з обмеженими фізичними чи розумо-
вими можливостями. Впровадження в навчально-ви-
ховний процес корекційних шкіл програм з етики і 
психології сімейного життя для дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я передбачає формування уяв-
лень про сім’ю, набуття навичок соціального спілку-
вання, корекцію і розвиток мислення та емоційно-
вольової сфери підлітків, застосування на практиці 
знань, умінь і навичок, які сприяють створенню міц-
ної і дружної сім’ї. Зазначимо, що контингент учнів 
із врахуванням психофізіологічних особливостей в 
корекційній школі VIII виду м. Краснодара поділя-
ють на чотири групи і, залежно від належності до 
певної групи, очікують від них різних результатів на-
вчання, причому значна увага приділяється знанням 
і вмінням у практичній діяльності і повсякденному 
житті [6, c. 118]. Для включення та адаптації дітей 
з особливими потребами в повноцінне життя сус-
пільства необхідна особлива увага, тому досвід Росії 
може сприяти подоланню труднощів на цьому шляху, 
розвитку нових форм освіти, розробці адекватного 
для інклюзивної освіти методичного забезпечення.

На наш погляд, визначальним завданням осві-
ти ХХІ ст. у підготовці молоді до сімейного життя 
повинно бути подолання кризи культури, духовнос-
ті, гуманізму шляхом побудови системи виховної 
роботи в школах, професійних закладах і ВНЗ, що, 
перш за все, позитивно вплине на шлюбно-сімейні 
стосунки. Це підтверджується наказом президента 
РФ від 31.12. 2015 р. N 683 «Про Стратегію націо-
нальної безпеки Російської Федерації», де в пп.70, 76 
зазначається, що з метою забезпечення національної 
безпеки повинна зростати роль школи у вихованні 
молоді як відповідальних громадян Росії на основі 
традиційних російських духовно-моральних і куль-
турно-історичних цінностей. У п.79 загрозами без-
пеці названо розмивання цих цінностей, ослаблен-
ня єдності багатонаціонального російського народу 
шляхом зовнішньої культурної та інформаційної екс-
пансії, в тому числі через поширення низькоякісної 
продукції масової культури. Таким чином, традицій-
ні «російські» цінності виступають не лише як засіб 
виховання чи підготовки до сімейного життя, а як 
«зброя» для захисту національної безпеки, яку дер-
жава при підтримці церкви намагається застосувати 
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в умовах протистояння та інформаційної блокади. 
Особливо сильний вплив на формування осо-

бистості підростаючого покоління здатні надати 
ЗМІ, Інтернет, які пропонують молоді інформацію 
різного змісту та якості. У Росії є багато прикладів 
позитивного впливу медійних продуктів на молодь, 
проте вони не пов’язані з шкільними курсами. На 
сайті https://semya.tv/televidenie можна ознайомитися 
з особливостями стосунків подружжя, батьків і дітей, 
сімейного побуту, переглянути цікаві телепередачі 
про щасливі сім’ї, а також нетипові передачі - «Іден-
тичність батька», «Батько і моральні цінності».

Здійснений аналіз нами системи дошлюбної під-
готовки учнівської молоді в Росії також виявив ряд 
негативних тенденцій виховного процесу, якими 
можна вважати:

− деградацію духовних і моральних цінностей, 
зростання кількості «соціальних» сиріт, посилен-
ня негативних тенденцій у сфері шлюбно-сімей-
них стосунків як з об’єктивних, так і суб’єктивних 
причин, недостатню підготовку молоді до шлюбу 
і сімейного життя в рамках сучасної батьківської 
сім’ї;

− відсутність тісної роботи школи із спеціальними 
медичними, консультаційними центрами, служ-
бами для сім’ї і молоді, соціальними закладами;

− нерозвиненість правової та законодавчої бази, ор-
ганізаційної структури соціально-психологічної 
та соціально-педагогічної допомоги сім’ї;

− співіснування теоретичної моделі дошлюбної 
підготовки та її нереалізованість на практиці;

− відсутність цілісної системи дошлюбного вихо-
вання учнівської молоді в навчальних закладах з 
врахуванням вікових та статевих особливостей;

− невідповідність між науковими дослідженнями та 
практикою реалізації більшості курсів, зокрема, в 
практиці роботи не врахований гендерний підхід, 
орієнтований на формування і утвердження неза-
лежних від статі можливостей для самореалізації 
людини в усіх сферах життєдіяльності;

− демотивованість суб’єктів виховної діяльності, 
які не вважають сімейні стосунки обов’язковою 
частиною свого майбутнього;

− збільшення діапазону негативних впливів соціу-
му на виховне середовище;

− розширення і якісна зміна інформаційного поля, 

в якому відбувається виховання майбутнього 
сім’янина, в результаті розвитку засобів масової 
інформації та комунікації, введення конституцій-
ної заборони на цензуру, відсутності громадсько-
го контролю над їх діяльністю;

− невизначеність ролі і місця релігійних конфесій у 
вихованні майбутнього сім’янина;

− економією часу і сил педагогічного колективу, 
оскільки більш «цінними» вважаються предмети, 
результати яких внесені до атестатів про серед-
ню освіту. Підтвердженням цьому є включення 
курсу «Семьеведение» (Республіка Татарстан) в 
навантаження учнів лише 10 класу, оскільки оди-
надцятикласники переважно зайняті підготовкою 
до здачі ЄДЕ. Як показала практика, проблемою 
також залишається пошук годин для курсу в спе-
ціалізованих навчальних закладах та гімназіях.
Викладений матеріал дозволяє зробити наступ-

ні висновки. На сьогоднішньому етапі в шкільних 
закладах Російської Федерації активно популяризу-
ється та удосконалюється вироблена на основі теоре-
тичних педагогічних студій та практичного досвіду 
структура дошлюбного виховання учнівської молоді, 
яка реалізується шляхом впровадження розроблених 
федеральних, регіональних та авторських програм 
підготовки російських школярів до сімейного життя. 
Проте, на практиці відсутні науково-обгрунтована 
стратегія і педагогічні умови реалізації цієї структу-
ри. Російська державна сімейна політика не носить 
системного характеру і за своїм змістом і наслідками 
не адекватна потребам ні сім’ї, ні держави. Не існує 
також безперервності і системності у дошлюбному 
вихованні, адже кожний навчальний заклад може са-
мостійно приймати рішення щодо застосування тих 
чи інших складових педагогічної моделі.

Враховуючи особливості російського досвіду, 
можна запозичити ідеї, елементи з різноманітних фа-
культативних програм, навчальних курсів, які про-
йшли апробацію за кордоном з метою покращення 
підготовки старшокласників до майбутнього сімей-
ного життя і стану викладання цього курсу в Україні. 
Зважаючи на зарубіжний досвід, нам не слід забувати 
настанов класика української педагогіки В. Сухом-
линського: «Честь, благородство, вірність, відданість 
любові – це сила, що об’єднує людей у найміцніший, 
нерозривний осередок – сім’ю» [8, c.149]. 
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Постановка та обґрунтування актуальності 
теми. У сучасних умовах іноземну мову трактують 
як засіб спілкування та залучення до культури іншо-
го народу. Розширення зв’язків України із зарубіж-
ними країнами підвищує вимоги до професійної під-
готовки майбутніх фахівців. Виникає гостра потреба 
у фахівцях, які мають не лише високий рівень знань 
та вмінь за фахом, але й добре володіють іноземною 
мовою. Майже половина студентів не вміє прогно-
зувати лексичний матеріал під час побудови власних 
висловлювань, не може асоціювати словесні пари те-
матично пов’язаних слів. Це призводить до невміння 
висловлюватися логічно та грамотно, аргументува-
ти свою думку, спонтанно підтримати розмову або 
вести дискусію. Саме когнітивний підхід у навчанні 
зможе зробити комунікативну методику більш дина-
мічною і надасть новий імпульс для поновлення ме-
тодичної думки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою використання цього підходу у навчанні іно-
земної мови займалися багато вітчизняних та зару-
біжних науковців, зокрема: Т.Балихіна, Г.Барабанова, 
І.Бім, М.Бородуліна, І.Зимня, С.Зонтова, І.Ігнатова, 
С.Ніколаєва, Я.Проскуркіна, Т.Самосенкова, 
Ю.Ситнов, С.Шатілов, А.Щепілова, A.Chamot, 
A.Johns, W.M.Rivers та інші.

Когнітивний підхід у своїх роботах розвиває 
С.Шатілов. Він запропонував комунікативно-когні-
тивну та культурно-країнознавчу концепцію навчан-
ня іноземних мов. Комунікативний компонент цієї 
концепції автор розглядає через технології навчан-
ня, які повинні забезпечувати інтерактивне, особис-
тісно-мотиваційне спілкування студентів на уроці з 
іноземної мови. Когнітивний компонент передбачає 
усвідомлене засвоєння студентами культурно-кра-
їнознавчих відомостей та мовного матеріалу. На 
думку С.Шатілова та його послідовників, когнітив-
но-комунікативне навчання іноземних мов дає змогу 
найповніше реалізувати освітньо-виховний потенці-
ал предмета [7].

Метою даної статті є аналіз змісту когнітивно-ко-
мунікативної методики, яку доцільно застосовувати 
на заняттях з іноземної мови для ефективного на-
вчання студентів.

Виклад основного матеріалу. Основою ство-
рення комунікативно-когнітивного підходу стали 
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комунікативний підхід, комунікативний метод та 
когнітивний підхід. Когнітивний підхід – це теорія 
навчання іноземних мов, розроблена на основі ког-
нітивної психології. Відносно навчання іноземної 
мови когнітивізм означає, що вивчення того чи іншо-
го лінгвістичного явища повинно спиратися на розу-
мові процеси і дії, що лежать в основі розуміння і 
використання цього явища у мовленні [3].

І.Колеснікова виділяє такі рівні когнітивності: 
рівень правила (виконання мовленнєвих дій згідно 
правила); рівень значення (усвідомлення і розумін-
ня значення лексичних одиниць, що вивчаються); рі-
вень виконання мовленнєвої діяльності (яким чином 
будується висловлювання, з чого починається, чим 
закінчується, які аргументи наводяться); соціальний 
рівень (усвідомлення функції висловлювання (про-
хання, порада, заперечення тощо); культурологічний 
рівень (усвідомлення того, наскільки інформація, що 
повідомляється, відповідає культурним нормам но-
сіїв мов); когнітивний стиль роботи студентів (усві-
домлення студентом того, як він/вона навчається, які 
прийоми використовує, оцінка їх ефективності, а та-
кож самооцінка рівня володіння мови [3, c.198].

Проблема навчання іноземних мов розглядаєть-
ся не як навчання власне лінгвістичних знань, а як 
трансляція знань про світ. Розглядаючи когнітивний 
аспект оволодіння іноземної мовою, О.Леонтьєв під-
креслює, що опановуючи іноземну мову, ми одночас-
но засвоюємо властивий відповідному народу образ 
світу, те чи інше бачення світу через призму націо-
нальної культури, одним із важливіших компонентів 
якої є мова. На думку О.Леонтьєва, основне завдання 
оволодіння іноземною мовою в когнітивному аспекті 
полягає в тому, щоб навчитися здійснювати орієнту-
вання так, як це робить носій мови [4, с.225].

В основі процесу пізнання та, відповідно, й в 
основі комунікативно-когнітивного підходу лежить 
активність особистості. Когнітивний підхід до на-
вчання реалізується в тому випадку, коли відбуваєть-
ся заміна суб’єктно-об’єктних відносин на суб’єктно-
об’єктну взаємодію, тобто коли студент є активним 
учасником процесу навчання, а не об’єктом навчаль-
ної діяльності викладача. Під час когнітивного під-
ходу людина, яку навчають, є центром освітнього 
процесу, є особистістю, що мисліть, яка активно пе-
реробляє інформацію [8, с.65].

У процесі розроблення когнітивно-комунікатив-
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ного методу має бути враховано п’ять концептуаль-
них засад:

− інтегрування  навчального  матеріалу, що най-
більш адекватно відображає ідею формування 
цілісного уявлення учнів про навколишнє серед-
овище, а отже, ідею ефективного формування їх-
нього наукового середовища;

− структурування навчального матеріалу слід здій-
снювати з позиції диференціації, що є найбільш 
перспективним під час поглибленого вивчення 
учнями навчального матеріалу чи дослідження й 
охорони певних об’єктів та явищ навколишнього 
середовища;

− міжпредметний  підхід  у конструюванні змісту 
навчального та виховного матеріалу, що дає змо-
гу об’єднати начальні предмети в уніфіковану 
навчально-виховну систему, завдяки чому дола-
ється розрив між природничими і гуманітарними 
циклами навчальних предметів;

− індивідуалізація навчально-виховного процесу;
− діяльнісний підхід, основною метою якого є фор-

мування наукового світогляду, високої духовності 
та моральних якостей особистості, сприяння про-
фесійній орієнтації і самореалізації у складному, 
багатогранному соціокультурному середовищі [5, 
с.21-22].
О.І.Вовк висуває такі основні принципи комуні-

кативно-когнітивного підходу: 1)навчання іноземної 
мови (далі ІМ) у процесі когнітивно-комунікативної 
діяльності; 2)стимулювання мовленнєво-розумової 
активності суб’єктів пізнання; 3)створення автентич-
них умов їхньої соціалізації; 4)урахування індивіду-
альних пізнавальних стилів і навчальних стратегій; 
5)розвиток і розширення простору знання; 6)станов-
лення мовної особистості; 7)формування картини 
світу; 8)розвиток множинного інтелекту; 9)контек-
стуальність комунікативно-когнітивної діяльності; 
10)розвиток критичного мислення; 11)становлення 
здатності до концептуального структурування інфор-
мації [2, с.164].

Значне місце у вивченні іноземної мови відво-
диться умінню вільно читати іншомовну літературу з 
метою отримання різноманітної інформації. A.Джонс 
виділяє п’ять ключових понять, що характеризують 
когнітивний підхід до навчання читання в цілому: 
схеми, інтерактивність, значеннєва обробка тексту, 
набір читацьких стратегій, метакогнітивна усвідом-
леність [1, с.95]. Ефективність когнітивно-комуніка-
тивної методики навчання читання забезпечується 
комплексом вправ, у якому враховуються індивіду-
ально-особистісні характеристики, когнітивні стилі 
та стратегії студентів. За допомогою когнітивно-ко-
мунікативної методики навчання читання іноземною 
мовою можна скоротити шлях оволодіння великим 
об’ємом професійно-орієнтованої іншомовної ін-
формації, яка необхідна студенту.

Когнітивно-комунікативний підхід розглядає 
текст як єдність комунікації і когніції. Таке читання 
вимагає від студента не лише вміння читати взагалі, 
а читати з метою подальшого використання інфор-
мації тексту для написання анотації, переказу в ау-

диторії, складання плану або цитування в науковому 
дослідженні, тобто «зрілого» читання [1, с.183].

Спираючись на дослідження Г.Барабанової, ми 
можемо визначити, що професійно спрямоване на-
вчання читання включає такі етапи: 1) передтекстове 
введення мовного матеріалу, комунікативним завдан-
ням якого є формування тематичного термінологіч-
ного мінімуму; 2) самостійне читання автентичного 
навчального тексту та аудиторне читання тексту, що 
супроводжується виконанням серії післятекстових 
вправ; комунікативне завдання: смислове сприйняття 
прочитаного; 3) робота над функціонально-компози-
ційною структурою тексту, комунікативним завдан-
ням якої є глибинне розуміння прочитаного; 4) обго-
ворення у парах, групах або мікрогрупах прочитаного 
матеріалу з використанням активних, інтерактивних 
та креативних методів навчання (наприклад, методу 
дискусії, методу рольових та ділових ігор, методу 
мозкового штурму, кейс-методу, проектної методики) 
для перевірки результатів засвоєння матеріалу [1].

Навчання анотуванню повинно бути спрямо-
ване на вироблення навичок та вмінь оформлення 
отриманої інформації. До найбільш вагомих прин-
ципів когнітивно-комунікативно підходу відносять-
ся: принцип цілісного сприйняття тексту; принцип 
функціональності; принцип професійної орієнтації 
та тематичної серійності; принцип інтегративної 
мовленнєвої діяльності; принцип системності; прин-
цип формування стратегій навчальної діяльності. 
Основним методичним принципом при навчанні 
анотуванню вважається принцип цілісного сприй-
няття тексту. Когнітивна психологія доводить, що 
сприймати інформацію легше, якщо студент уявляє, 
що саме він буде вивчати [6, с.17].

Для навчання анотуванню професійних текстів 
виділяють наступні навчальні стратегії: визначення 
функціонального типу тексту, пошук інформативних 
складових, складання текстової матриці та форму-
вання концепту тексту. Комунікативні стратегії – це 
узагальнення інформації в формі анотації і критичне 
розуміння тексту [1, с.105].

Необхідність застосування когнітивно-комуні-
кативного підходу при навчанні студентів іноземної 
мови обумовлено сучасними вимогами до організації 
навчального процесу у відповідності з урахуванням 
психічних особливостей та пізнавальних інтересів 
студентів, до розвитку в них адекватного уявлення 
про систему мови, яка вивчається та здатності до ре-
ального спілкування в іноземному середовищі. 

Висновок. Отже, навчання іноземної мови з ви-
користанням комунікативно-когнітивного підходу 
відповідає основному принципу інтерактивності 
навчання, оскільки забезпечує організацію навчаль-
но-мовленнєвої взаємодії студентів як послідовності 
інтерактивних вправ у професійно значущих контек-
стах і ситуаціях. Завдання викладача – забезпечити 
наявність відповідного контексту на заняттях шля-
хом постійного створення ситуацій професійного 
спілкування, заохочувати студентів до активної учас-
ті в діалогах, підтримувати ініціативу й розвивати 
навички інтерактивного навчання.
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Стаття  присвячена  дослідженню  зарубіжного  досвіду  розробки  та  реалізації  програм  подвійних 
спеціальностей із соціальної роботи. Це питання є особливо актуальним у контексті реформи вищої освіти 
України і становища освітніх програм із соціальної роботи у результаті оптимізації галузей знань і злиття 
соціальної педагогіки і соціальної роботи в одну спеціальність – соціальну роботу. У статті проаналізовано 
переваги і недоліки програм подвійних спеціальностей у сфері соціальної роботи у США і Великобританії.

Ключові  слова:  програми  подвійних  спеціальностей,  спільні  програми,  міждисциплінарні  програми, 
підготовка соціальних працівників, соціальна робота. 

Вступ. Будучи частиною національної системи 
освіти, система підготовки фахівців із соціальної 
роботи зазнає впливу реформ, метою яких є забезпе-
чення її привабливості, конкурентоспроможності та 
інтеграції у європейський та світовий освітній про-
стір [1]. З метою реорганізації вітчизняної освітньої 
системи за західним зразком Кабінетом Міністрів 
України був затверджений новий перелік галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти [4]. Згідно з цим доку-
ментом «Соціальну роботу» виокремлено як окрему 
галузь знань (шифр 23), в структурі якої виділено дві 
спеціальності «Соціальна робота» (231 – код спеці-
альності) та «Соціальне забезпечення» (232 – код 
спеціальності) [4]. Визнання «Соціальної роботи» як 
окремої галузі знань та спеціальності створює мож-
ливості для її подальшого розвитку як виду профе-
сійної діяльності, академічної та наукової спеціаль-
ності, участі студентів українських ЗВО у програмах 
академічної мобільності та їх працевлаштування на 
вітчизняному та міжнародному ринках праці. 

Проте скорочення переліку галузей знань і спе-
ціальностей, матиме й певні негативні наслідки. 
Мова іде про «зникнення» із переліку спеціальнос-
тей «Соціальної педагогіки». Згідно даних, поданих 
у «Таблиці відповідності Переліку напрямів і спеці-
альностей за якими здійснювалася підготовка здобу-
вачів вищої освіти до 2015 року і Переліку галузей 
знань і спеціальностей за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти з 2015 року» спеціаль-
ності «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота» 
злилися в одну – «Соціальну роботу» [7]. 

Результати веб пошуку, засвідчили, що на кінець 
2015 року в Україні підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за 
спеціальністю «Соціальна робота» здійснювали 100 
навчальних закладів, за спеціальністю «Соціальна 
педагогіка» – 88. У 18 ЗВО фахівців обох спеціаль-
ностей готували на рівні бакалаврату, у 8 – на рівні 
магістратури. У ситуації, що склалася, заклади, які 
здійснювали підготовку фахівців за спеціальністю 
«Соціальна педагогіка», повинні або закрити ці про-
грами, або пройти їх ліцензування за спеціальністю 
© Горішна Н.М., Слозанська Г.І.

«Соціальна робота». Таким чином, на кінець 2016 
року кількість освітніх програм із соціальної роботи 
може зрости вдвічі, що у перспективі призведе до пе-
ренасичення ринку праці відповідними фахівцями. 

Заклади, які пропонуватимуть програми із соці-
альної роботи, матимуть проблеми із скороченням 
чисельності студентів і викладачів та зменшенням 
фінансування. Названі перспективи змушують ЗВО 
шукати ефективні рішення у відповідь на нові ви-
клики. Одним із шляхів зменшення негативних на-
слідків реформ на систему підготовки соціальних 
працівників є впровадження освітніх програм по-
двійних спеціальностей. Результати аналізу інфор-
мації, поданої на веб-сторінках навчальних закладів, 
які здійснюють підготовку за спеціальністю «Соці-
альна робота» засвідчили, що на сьогодні в Україні 
не діє жодна така програма. Новий Закон України 
«Про вищу освіту» забезпечує можливості для роз-
робки та реалізації таких програм завдяки наданню 
ЗВО більшої автономії у сфері освітньої політики, 
розширенню можливостей та диверсифікації шляхів 
отримання освіти. 

Впровадження програм подвійних спеціальнос-
тей відповідає також вимогам практики соціальної 
роботи та потребам сучасного ринку праці у фахів-
цях, чиї компетенції можуть використовуватись у де-
кількох секторах. Поєднання підготовки із соціаль-
ної роботи з іншими галузями знань в рамках освіт-
ніх програм на рівні бакалаврату або бакалаврату та 
магістратури практикується у різних країнах світу, 
зокрема у США та Великобританії. ЗВО ініціюють 
впровадження програм подвійних спеціальностей 
між факультетами і школами з метою сприяння ака-
демічній колегіальності та реалізації міждисциплі-
нарної співпраці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші 
опубліковані дослідження у сфері подвійних спеці-
альностей аналізують можливості поєднання різних 
галузей знань із соціальною роботою [12], досліджу-
ють процес соціалізації і професійний статус випус-
кників освітніх програм подвійних спеціальностей 
[16]. Подальші праці вивчають мотивацію, очікуван-
ня та досвід [17], задоволеність кар’єрою [18] ви-
пускників. Деякі дослідження розкривають виклики, 
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пов’язані із розробкою та реалізацією освітніх про-
грам подвійних спеціальностей, таких як труднощі із 
професійною ідентифікацією студентів [10], різними 
ціннісними орієнтаціями професій, які можуть по-
роджувати конфлікти у професійній діяльності [22]. 

Результати більшості досліджень свідчать, що 
здобуття подвійних спеціальностей сприяє розвитку 
критичного підходу до практичної діяльності та появі 
фахівців з новою професійною ідентичністю, перед 
якими відкриваються ширші перспективи кар’єрного 
зростання. Автори кількох досліджень, загалом ви-
словлюючись на користь таких програм, застеріга-
ють, що їх розробка потребує значних зусиль і часу, а 
реалізація може зустріти певний опір [15].

Окремі аспекти функціонування програм подвій-
них спеціальностей із соціальної роботи за кордоном 
розкривають дослідження вітчизняних вчених [3; 5; 
6]. Проте зарубіжний досвід розробки і реалізації цих 
програм є недостатньо вивченим. Дане дослідження 
має ознайомлювальний характер. Його метою є озна-
йомлення вітчизняних закладів вищої освіти із пере-
вагами, а також труднощами, пов’язаними із розроб-
кою і впровадженням освітніх програм подвійних 
спеціальностей на основі аналізу досвіду США та 
Великобританії. Завдання дослідження включають: 
дослідити виклики, які постають перед закладами 
вищої освіти України під впливом реформування 
системи вищої освіти; проаналізувати досвід універ-
ситетів та коледжів США і Великобританії у розроб-
ці та управлінні програмами подвійних спеціальнос-
тей у сфері соціальної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Результати аналі-
зу літератури свідчать про вживання в англомовних 
джерелах різних термінів для позначення освітніх 
програм подвійних спеціальностей та дипломів, 
які вони дають можливість здобути: «програми по-
двійних дипломів» (англ. «dual degree programs» та 
«спільні програми» (англ. «joint programs»). Програ-
ми подвійних дипломів визначають як програми, які 
пропонують навчання для здобуття двох спеціаль-
ностей/дипломів на тому самому освітньо-кваліфіка-
ційному рівні, але з різних галузей знань, наприклад, 
магістра соціальної роботи і магістра громадського 
здоров’я [14, с. 85]. 

Спільні програми дають можливість здобуття ма-
гістерського та докторського ступенів, наприклад, 
магістра психології та доктора філософії із соціаль-
ної роботи за освітньою програмою, що діє в одному 
навчальному закладі між його різними підрозділами, 
або між структурними підрозділами двох різних за-
кладів вищої освіти. Навчаючись за такими програ-
мами, студенти, як правило, отримують один диплом 
– доктора наук, а здобуття ступеня магістра є лише 
етапом на шляху до його присудження [14, с. 86].

Результати аналізу літератури свідчать, що най-
більш загальним поняттям, яке вживається для або 
замість «програм подвійних дипломів» та «спільних 
програм» є «міждисциплінарні програми». Їх визна-
чають як «освітні програми, у яких представники 
двох або більше професій навчаються разом, один від 
одного та один про одного, щоб вдосконалити між-
професійну взаємодію та якість надання послуг» [11, 
с. 11]. Акцент при цьому ставиться на процесі і ре-
зультатах, а не на рівнях підготовки чи типі диплому.

Незважаючи на різні підходи до визначення 

освітніх програм, які дозволяють поєднувати здо-
буття двох спеціальностей, у даному дослідженні 
вважаємо за доцільне використання поняття «про-
грами подвійних спеціальностей» по відношенню до 
програм, які пропонують навчання соціальній роботі 
та іншій спеціальності на одному освітньо-кваліфі-
каційному рівні (бакалавра або магістра). 

У США програми подвійних спеціальностей не 
є новим явищем у системі підготовки соціальних 
працівників, але вони привертають все більшу ува-
гу університетів і студентів, як такі, що найбільшою 
мірою відповідають міждисциплінарному характеру 
професії. Статистичні дані Ради з освіти у соціаль-
ній роботі свідчать про зростання кількості шкіл, які 
пропонують програми подвійних спеціальностей з 
162 у 2007 році до 223 у 2014 році [8; 9]. Найчастіше 
такі програми пропонують поєднання ступеня магі-
стра із соціальної роботи із ступенями магістра пра-
ва (27,3%) і громадського здоров’я (14,5%) [8]. Серед 
інших поєднань, які часто зустрічаються у тандемі 
з ступенем магістра соціальної роботи протягом 
останніх років є теологія, бізнес управління, освіта, 
урбаністика, міжнародні студії, кримінологія [8; 9]. 

У США більшість програм подвійних спеціаль-
ностей пропонуються факультетами, школами або 
коледжами, які є складовими одного навчального за-
кладу. Невелика кількість програм подвійних дипло-
мів координуюються між університетами, тому ін-
коли їх називають «кооперативні подвійні дипломи» 
[14, с. 86]. Студенти, які виявляють бажання здобути 
дві спеціальності одночасно, повинні пройти відбір 
на обидві програми окремо і задовільнити критерії 
відбору кожної з них. Вступ на одну з програм не за-
лежить від іншої та не гарантує прийому на іншу. 

Студенти програм подвійних спеціальностей по-
винні опанувати основні навчальні курси обох освіт-
ніх програм. Як правило, тривалість навчання у ма-
гістратурі становить 3 роки, окрім тих програм, які 
діють у партнерстві з юридичними школами; термін 
навчання на них – 4 роки. Зазвичай протягом першо-
го року вивчають курси однієї спеціальності, а про-
тягом другого – іншої, третій рік ділиться між обома. 
У більшості програм подвійних дипломів студенти 
можуть обирати спеціалізацію у рамках однієї з про-
фесій. Наприклад, магістерська програма із соціаль-
ної роботи та громадського здоров’я в університеті 
Джорджія пропонує дві спеціалізації із соціальної 
роботи (клінічна практика та розвиток та розши-
рення можливостей громад) та дві – із громадського 
здоров’я (пропаганда здорового способу життя і ге-
ронтологія) [23].

Кількість кредитів і їх розподіл між двома спеці-
альностями узгоджується між навчальними заклада-
ми або їх структурними підрозділами, але загальна 
кількість кредитів завжди є меншою, аніж це було б 
необхідно для здобуття двох спеціальностей окремо. 
Кожна школа зараховує певну кількість кредитів з ін-
шої, щоб заощадити час і кошти студентів. Таке вза-
ємне кредитування суттєво скорочує час і заощаджує 
кошти, необхідні для здобуття двох спеціальностей 
окремо. Наприклад, щоб здобути ступінь магістра із 
соціальної роботи та громадського здоров’я в універ-
ситеті Джорджія необхідно 90 кредитів: 45 кредитів 
із соціальної роботи, 30 – з громадського здоров’я, 15 
кредитів – взаємно перезараховуються [23].
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У Великобританії за даними Ради з професій у 
сфері здоров’я і догляду (Health and Care Professions 
Council) – органу, який здійснює законодавче регулю-
вання соціальних працівників в Англії, у 2015 році в 
країні діяло 221 акредитована програма із соціальної 
роботи у 78 навчальних закладів. У 63% з них діяли 
і бакалаврські, і магістерські програми, у 24 – лише 
бакалаврські, у 13 – лише магістерські [20]. 

Програми подвійних спеціальностей у цій країні 
не такі популярні як у США, принаймні у сфері під-
готовки соціальних працівників. Перші програми, 
які пропонували одночасне здобуття фаху «медична 
сестра по роботі з інвалідами» та «соціальний пра-
цівник» у 1980-х роках, коли почали масово закри-
вались лікарні тривалого перебування для людей з 
обмеженими можливостями [10, c. 396]. У 2012 році 
у Великобританії діяло 10 міждисциплінарних про-
грам у 7 навчальних закладах. Проте станом на вере-
сень 2015 року кількість таких програм становила 2 
[21, c. 45]. Рада з професій у сфері здоров’я і догляду 
запевняє, що усі програми відповідали стандартам 
підготовки соціальних працівників (дана організація 
не регулює підготовку медсестер), проте вони були 
закриті за ініціативою навчальних закладів [21, c. 45].

Аналіз інформації, поданої на веб-сайтах програм 
свідчить, що структура цих програм є іншою, ніж у 
США. У Великобританії міждисциплінарні про-
грами пропонуються різними факультетами одного 
навчального закладу. Вони мають інтегрований на-
вчальний план, а по їх завершенню випускники отри-
мують один диплом. Навчальний час ділиться порів-
ну між двома факультетами. Усі курси складаються з 
інтегрованих модулів із соціальної роботи та медсе-
стринства. Протягом першого року студенти вивча-
ють теоретичні курси. 50% навчального часу другого 
року навчання відводиться на практичну підготовку 
у медичній і соціальній сферах. Третій рік навчання 
завершується 20-ти тижневою інтегрованою прак-
тичною підготовкою, яка передбачає взаємодію фа-
хівців соціальної роботи та охорони здоров’я [13]. 

Результати дослідження програм подвійних спе-
ціальностей у США та Великобританії дають підста-
ви для наступних висновків. 

В обох країнах існує недостатня чіткість у роз-
межування між поняттями «програм подвійних спе-
ціальностей» та «спільних програм». У США осно-
вні відмінність між ними стосується кількості і типів 
дипломів, які отримують випускники; у Великобри-
танії ця відмінність є менш очевидною. У США, на 
відміну від Великобританії існує велика кількість і 
розмаїття програм, які дають можливість поєднати 
соціальну роботу та іншу спеціальність; у Велико-
британії така можливість обмежується отриманням 
спеціальності «Медична сестра».

Програми подвійних дипломів містять як пере-
ваги, так і труднощі для їх опанування студентами. 
Переваги навчання за цими програмами включають: 
більш ефективне і свідоме виконання професійних 
завдань у результаті залучення до міждисциплінар-
ної діяльності та міжпрофесійної взаємодії; менші 
затрати часу і коштів, аніж для здобуття двох спе-
ціальностей послідовно; вищі шансів випускників 
на працевлаштування. Виклики, що асоціюються з 
програмами подвійних спеціальностей, пов’язані із: 
необхідністю інвестування більших затрат часу і ко-
штів для здобуття двох спеціальностей у порівнянні 
з однією; наявністю у студентів певних особистісних 
якостей, таких як вмотиваність, відповідальність, 
організованість, а також вмінь будувати відносини з 
одногрупниками у кожній з програм. 

Заклади вищої освіти, які пропонують програми 
подвійних спеціальностей також можуть стикатися з 
деякими труднощами і ризиками: необхідність досяг-
нення партнерської згоди щодо багатьох важливих 
питань, таких як вступні вимоги, процедура вступу, 
структура навчального плану, зміст і тривалість про-
грами тощо; неможливістю реалізації програми у 
випадку порушення досягнутих домовленостей або 
відмови партнера від участі у програмі; організація 
практик у відповідності до специфіки програми. 

Перспективи подальших досліджень стосуються 
вивчення потреб ринку праці у підготовці фахівців 
із соціальної роботи за подвійними спеціальностями, 
визначення та обґрунтування найбільш оптимальних 
поєднань, аналіз законодавчого поля щодо можли-
востей реалізації відповідних програм. 
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У  статті  на  основі  аналізу  науково-педагогічної  літератури  розглядається  сутність  поняття 
«готовність».  Охарактеризовано  компоненти  готовності  майбутніх  лікарів  до  професійної  комунікації: 
мотиваційно-ціннісний,  когнітивний,  дієвий,  особистісно-розвивальний,  котрі  визначаються  за  чітко 
окресленими критеріями та показниками. Обґрунтовано доцільність формування високого рівня готовності 
майбутніх лікарів до професійної комунікації в контексті фахової підготовки. Визначено суть і структуру 
готовності студентів до професійної комунікації.

Ключові слова: готовність до професійної комунікації, структура, компоненти, критерії, показники, 
рівні. 

Вступ. Комунікативна взаємодія є невід’ємною 
частиною медичної діяльності. Необхідність підви-
щення рівня комунікативної підготовки майбутніх 
лікарів у ВМНЗ актуалізує проблему формування 
їх готовності до професійної комунікації, комуніка-
тивного самовдосконалення та розвитку. Відтак, ви-
никає необхідність визначення структури готовності 
студентів до професійної комунікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичний аналіз науково-педагогічних досліджень 
засвідчує, що науковці розглядають готовність ре-
зультатом процесу підготовки студентів до визначе-
ної діяльності (професійної, комунікативної тощо). 
Тому в науково-педагогічній літературі все частіше 
зосереджується увага на проблемі вивчення готов-
ності студентів у різних аспектах її змісту і структу-
ри. Однак єдиного, уніфікованого розуміння даного 
поняття досі не встановлено. Кожен автор дає власне 
визначення цього терміну у відповідності до дослі-
джуваної проблеми. 

Аналіз наукових джерел з питань підготовки 
фахівців у вищій школі засвідчив, що поняття «го-
товність» розглядається науковцями як здатність ви-
конувати певні дії для досягнення визначених цілей 
[8]. У контексті підготовки майбутніх фахівців до 
професійної діяльності готовність пояснюють як ці-
леспрямований вияв особистісних якостей студентів, 
безпосередньо важливих для обраної професії; нала-
штованість на професійну діяльність, що зумовлю-
ється мотивами та психологічними особливостями 
[1, с 60-61]. Дослідниця С. Поплавська доводить, що 
«готовність особистості до професійної діяльності є 
інтегрованим системним утворенням, як цілеспря-
моване самовираження особистості, яке охоплює її 
переконання, погляди, мотиви, почуття, ставлення 
до діяльності або установку (для ситуативної го-
товності), а також вольові та інтелектуальні якості, 
знання про предмет і засоби дії, навички і вміння їх 
практичного застосування та спрямування на певну 
поведінку» [8, с 8]. У дослідженнях З.Курлянд готов-
ність до діяльності розглядається як цілісна інтегро-
вана якість особистості, що найбільш повно описує 
емоційну, когнітивну та вольову мобільність особи у 
момент включення в діяльність [6, с.18-19]. Це озна-
чає, що феномен «готовність» має певну структуру, 
© Гуменна І.Р.

тобто складається з чітко окреслених компонентів. 
Так, у структурі особистісної готовності науковець 
виокремила чотири компоненти: мотиваційний (стій-
ка внутрішня спрямованість на певний тип діяльнос-
ті), емоційний (позитивне ставлення до діяльності), 
особистісний (здатність до професійної рефлексії) та 
професійний (володіння професійно важливими зді-
бностями) [6, с.18-19].

Метою статті є виявлення структури готовності 
майбутніх лікарів до професійної комунікації. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність під-
готовки майбутнього лікаря до професійної комуні-
кації зумовлена тим фактом, що молодий фахівець, 
навіть володіючи достатнім рівнем професійного 
словникового запасу та граматичними конструкція-
ми, відчуває певну проблематичність у продукуванні 
професійно- спрямованого мовлення, допускаючи 
суттєві помилки [9]. Тому, під час навчального про-
цесу студентів у ВМНЗ, майбутні лікарі мають ово-
лодіти певними комунікативними вміннями: форму-
лювати тему та проблему спілкування, демонстру-
вати свої знання у лікувальній сфері, граматично та 
стилістично реагувати на сказане співрозмовником, 
вживаючи правильні інтонаційні моделі висловлю-
вань, виражати власну думку та ставлення до пред-
мета розмови тощо [9, с.68].Тому, невід’ємною час-
тиною роботи за фахом студентів є готовність до 
професійної комунікації як важливий аспект профе-
сійної діяльності майбутнього лікаря. Вважаємо, що 
готовність майбутніх лікарів до професійної кому-
нікації є результатом послідовних дій, які потрібно 
реалізувати під час навчання у ВМНЗ. 

Так, одне із необхідних завдань медичних педа-
гогів полягає у формуванні готовності майбутніх 
лікарів до професійної комунікації у процесі на-
вчальної діяльності. Така готовність передбачає ці-
леспрямованість студентів до сприйняття інформації 
про професійну комунікацію лікаря, що виявляється 
у здатності до оволодіння лексико-граматичними на-
вичками, уміннями декодувати суть почутого, бажан-
ня здійснювати особистісну, професійну взаємодію, 
а також здібності встановлювати, розвивати, підтри-
мувати цю взаємодію. Особлива роль у здійсненні 
даного процесу належить виявленню комунікатив-
ного потенціалу студентів, тобто комплексу особис-
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тісних властивостей і характеристик, що визначають 
здатність до здійснення комунікативного процесу. 
Комунікативний потенціал визначається певними 
особистісними проявами: рівнем необхідності та 
активності у спілкуванні; особливостей емоційних 
реакцій на отриману інформацію; самоконтроль та 
адекватне сприйняття партнера під час здійснення 
комунікативного процесу; вміння говорити, слуха-
ти, переконувати, поважати думку співрозмовника 
тощо. Утім значне місце посідають вроджені осо-
бливості індивіда (темперамент, ступінь екстраверсії 
тощо) [2, с.24-25]. 

Таким чином, науковці пояснюють готовність до 
професійної комунікації і як комплексний результат 
освіти, що відображає ціннісну, комунікативну, прак-
тично-дієву та особистісну сферу студентів [5, с.44]. 
Ця готовність визначається у відповідності до струк-
турних компонентів, критеріїв, рівнів, показників. 
Стан сформованості того чи іншого компонента ви-
значається за певним критерієм, що має відповідні 
показники [3].

Одним із важливих завдань нашого дослідження 
є виявлення певних компонентів, критеріїв, показни-
ків рівнів та педагогічних умов, за якими буде визна-
чатися стан готовності майбутніх лікарів до профе-
сійної комунікації. Результатом комунікативної під-
готовки студентів є їхня готовність до професійної 
комунікації. За визначенням С.Поплавської готов-
ність до комунікативної взаємодії – це «функціональ-
ний стан особистості, який характеризує вибіркову, 
прогнозовану комунікативну активність на етапі про-
фесійної підготовки» [8, с.8]. Науковець зазначає, що 
формування готовності студентів до комунікативної 
взаємодії це по суті комплекс форм, методів і засобів 
навчання які забезпечують розвиток особистості ви-
раженого в готовності до комунікативної взаємодії у 
професійній діяльності лікаря [8, с.9]. 

Насамперед проаналізуємо основні підходи для 
розуміння сутності понять «критерій» та «показ-
ник». У довідковій літературі термін критерій [від 
грец. kriterion − засіб судження] визначається як 
ознака, взята за основу класифікації чого-небудь, або 
орієнтир, індикатор, підстава для визначення оцінки 
предмета чи явища [4, с. 174]. За новим тлумачним 
словником української мови термін «показник» трак-
тується як свідчення, доказ, ознака чого-небудь; на-
очні дані про результати якоїсь роботи, якогось про-
цесу; дані про досягнення чого- небудь [7].

У нашому дослідженні всі компоненти готовності 
майбутніх лікарів до професійної комунікації мають 
відповідні критерії, кожен з яких містить сукупність 
показників. Дослідження рівнів сформованості кри-
теріїв та показників дає можливість виявити ефек-
тивність професійно-комунікативної підготовки сту-
дентів в умовах навчання ВМНЗ.

Відтак, у контексті нашого дослідження визна-
чено чотири критерії з відповідними показниками, 
що відповідають обраним компонентам. Визначено-
му нами критерію – мотивація до опанування вмінь 
і навичок професійної комунікації та орієнтація на 
навчання, відповідає мотиваційно-ціннісний ком-
понент. Він пов’язаний із необхідністю врахування 
у процесі комунікативної підготовки майбутнього 
лікаря системи ціннісних орієнтацій, переконань, 
домінуючих мотивів, що виявляються в інтересах, 

потребах, бажаннях, цілях, які орієнтують поведін-
ку студента. Даний компонент дає можливість об-
грунтувати необхідність підготовки до професійної 
комунікації для ефективного здійснення медичної 
діяльності і передбачає усвідомлення студентами 
мети комунікативної підготовки та позитивну нала-
штованість до здійснення навчально-пізнавальної і 
комунікативної діяльності. З огляду на вище зазна-
чене, показниками сформованості цього критерію 
є: наявність у студентів інтересу до комунікативної 
взаємодії як базової основи професійної комунікації; 
переконання студентів у тому, що належний рівень 
професійної комунікації є складовою професійної 
діяльності майбутнього лікаря; прагнення студентів 
до вдосконалення рівня володіння професійною ко-
мунікацією.

Когнітивний компонент характеризує знання за-
собів, способів, стратегій реалізації професійної 
комунікації у лікарській діяльності, прийоми акти-
візації розумової діяльності студентів, вміння інтер-
претувати інформацію для досягнення поставлених 
завдань. Найбільш універсальним критерієм когні-
тивного (інтелектуально-теоретичного) компоненту 
вважаємо цілеспрямовану знаннєву підготовку май-
бутніх лікарів до професійної комунікації. В даному 
критерії нами виокремлено відповідні показники: 
знання студентів про способи та методи ефектив-
ної професійної комунікації у роботі лікаря; знання 
основних понять, видів та функцій професійної ко-
мунікації; знання правил, норм комунікативної куль-
тури у професійній діяльності лікаря.

Критерієм дієвого компоненту є практична діяль-
ність студентів, спрямована на формування вмінь і 
навичок професійної комунікації. Відтак, визначено 
відповідні показники: опанування студентами пра-
вилами та нормами професійної комунікації; уміння 
встановити, підтримувати контакт з партнером по 
спілкуванню, вміння використовувати професійну 
лексику під час спілкування; уміння знаходити опти-
мальний вихід з проблемних ситуацій в ході профе-
сійної комунікації.

Особистісно-розвивальний компонент характери-
зується критерієм самовдосконалення професійної 
комунікації студентів в напрямі медицини. Показни-
ками даного критерію є вміння студентами аналізу-
вати ситуацію, що складається під час професійної 
комунікації; адекватна самооцінка та оцінка своєї 
діяльності у сфері професійної комунікації; самоос-
вітня діяльність студентів в напрямі вдосконалення 
знань, вмінь та навичок щодо професійної комуні-
кації на засадах міждисциплінарної інтеграції. На 
основі визначених показників виокремлено три рівні 
сформованості готовності майбутніх лікарів до про-
фесійної комунікації, а саме низький, середній і ви-
сокий.

Так, низький рівень готовності студентів до про-
фесійної комунікації передбачає не лише недостат-
ню вмотивованість, але й недостатнє усвідомлення 
студентами необхідності опанування основ профе-
сійної комунікації; безініціативність в навчальній 
роботі; поверхневість професійних комунікативних 
знань та невміння їх застосувати, що призводить до 
виконання певних комунікативних дій у хаотичній 
послідовності; неможливості самостійного вирі-
шення комунікативних завдань тощо. Середній рі-
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вень готовності передбачає достатню мотивацію та 
усвідомлення значення професійної комунікації для 
майбутньої лікарської діяльності; наявність осно-
вних професійних комунікативних знань та вміння їх 
застосувати; недостатньо усвідомлене та послідовне 
здійснення професійної комунікативної взаємодії; 
високий рівень готовності до професійної комуні-
кації передбачає стійку мотивацію та усвідомлення 
студентами значення професійної комунікації у лі-
карській справі; наполегливість, ініціативність та ці-
леспрямованість навчальних дій студентів; наявність 
високого рівня професійних комунікативних знань у 
межах програми, позапрограмних матеріалів та умін-
ня їх застосувати; автоматизм комунікативних умінь 
та навичок; можливість вирішення нетипових кому-
нікативних ситуацій. 

Висновки. Отже, готовність майбутніх лікарів до 

професійної комунікації можна охарактеризувати як 
властивість особистості, що забезпечує успішне ви-
конання усіх професійних функцій лікаря у процесі 
його професійно-комунікативної взаємодії зі спів-
розмовниками з першочерговою метою надання до-
помоги пацієнтам. Водночас підготовленість слугує 
засобом підвищення ефективності професійної ді-
яльності. Готовність до професійної комунікації, що 
складається із мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 
дієвого та особистісно-розвивального компонентів, є 
складовою загальної готовності майбутнього лікаря 
до професійної діяльності та набувається у навчаль-
ному процесі ВМНЗ. Необхідність формування го-
товності майбутніх лікарів до професійної комуніка-
ції зумовлена об’єктивними потребами суспільства у 
наданні якісних лікарських послуг пацієнтам згідно 
світових стандартів.
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СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В  статье  на  основе  анализа  научно-педагогической  литературы  рассматривается  сущность 
понятия «готовность». Охарактеризованы компоненты готовности будущих врачей к профессиональной 
коммуникации:  мотивационно-ценностный,  когнитивный,  действенный,  личностно-развивающий, 
которые  определяются  по  четко  очерченными  критериям  и  показателям. Обоснована  целесообразность 
формирования  высокого  уровня  готовности  будущих  врачей  к  профессиональной  коммуникации  в 
контексте  профессиональной  подготовки.  Определены  сущность  и  структуру  готовности  студентов  к 
профессиональной коммуникации.
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THE STRUCTURE OF FUTURE DOCTORS READYNESS FOR THE PROFESSIONAL 
COMMUNICATION

Levels of studentsʼreadiness to professional communication have been grounded. Thus, the low level of readiness 
of students to professional communication involves not only motivation, but  lack of awareness of students master 
the necessary basics of professional communication; lack of initiative in the classroom; superficiality professional 
communication skills and inability to apply them, which leads to the fulfillment of certain communication actions 
in the chaotic sequence; inability to independently solve communication problems and more. The average level of 
preparedness provides sufficient motivation and awareness of the importance of professional communication for future 
medical practice; for the essential professional communication skills and the ability to apply them; not a conscious 
and consistent implementation of professional communicative interaction; a high level of readiness for professional 
communication provides a stable motivation and awareness of students value professional communication in medical 
case; perseverance, initiative and dedication educational activities of students; the presence of high-level professional 
communicative knowledge within the program, extracurricular materials and the ability to apply them; automatic 
communication skills and abilities; the possibility of solving atypical communicative situations. Key words: readiness 
to professional communication, future doctors, components, indexes, criteria and levels of readiness.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

104



УДК 378.147:519.876.5(045) 
Гусак Людмила Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент
Гулівата Інна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 

університету, м.Вінниця, Україна

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ ВНЗ

В статті розглядається питання про необхідність навчання студентів економічних спеціальностей 
вищих  навчальних  закладів  математичному  моделюванню  як засобу  здійснення  професійно-спрямованого 
викладання математики. Акцентовано увагу на те, що саме моделювання економічних ситуацій дозволить 
приблизити  майбутніх  економістів  до  їх  професійної  діяльності.  Перераховані  основні  види  моделей  та 
методів математичного моделювання, які можуть бути використані викладачем. 

Ключові слова: професійна спрямованість навчання, математика, математичне моделювання, 
економічні задачі, професійна підготовка студентів, професійна діяльність. 

Вступ. В наш час важливими напрямками вдо-
сконалення математичної освіти є посилення при-
кладної спрямованості та індивідуалізація навчаль-
ного процесу.

Математизація різних галузей знань, впроваджен-
ня інформаційних технологій, ускладнення виробни-
чих і технологічних процесів, необхідність аналізу 
великих обсягів інформації для успішного прийнят-
тя рішень і прогнозування, прийняття управлінських 
рішень приводять до необхідності побудови матема-
тичних моделей різної складності. У зв’язку з цим 
одним із аспектів професійної підготовки студентів 
є формування знань і умінь по використанню методу 
математичного моделювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фі-
лософські і загальнонаукові питання, пов’язані з 
моделюванням, розглядалися в роботах багатьох вче-
них, таких як Г.Вейля, В.А.Віників, Б.А.Глинського, 
Б.С.Грязнова, Л.Ю.Корольова, К.Є.Морозова, 
Є.П.Нікітіна, А.І.Уємова, В.А.Штоффа. Науко-
ві дослідження в галузі математичного моделю-
вання проводили А.Н.Боголюбов, А.Б.Жменька, 
В.С.Зарубін, В.П.Коробейніков, А.Д.Мишкіс, 
Г.І.Рузавін, А.А.Самарський та інші вчені. Як метод 
навчання, моделювання стало визнаватися порівня-
но недавно. Цьому присвячені психологічні дослі-
дження Н.М.Амосова, А.Н.Кочергіної, Н.Г.Салміної, 
Л.М.Фрідмана і багатьох інших вчених. В їх роботах 
переконливо показано, що використання моделюван-
ня в навчанні сприяє вирішенню ряду педагогічних 
завдань, таких як: активізація розумової діяльності, 
формування науково-теоретичного мислення, під-
вищення ефективності засвоєння знань, дотриман-
ня принципів свідомості навчання, єдності теорії і 
практики. Необхідність включення ідей математич-
ного моделювання в шкільне та вузівське навчання 
неодноразово відзначалася багатьма педагогами 
і методистами (А.В.Бобровською, В.Б.Гнеденко, 
С.Є.Каменецьким, І.В.Каменською, Ю.А.Колягиним, 
Л.Д.Кудрявцевим, Т.В.Малковою, А.Г.Мордковичем, 
А.С.Раухманом, М.Н.Скаткіним, Н.А.Солодухіним, 
В.А.Стукаловим, А.П.Тонкіх і ін.). В їх досліджен-
нях переконливо показується позитивна роль уявлень 
© Гусак Л.П., Гулівата І.О.

про математичне моделювання розвитку розумових, 
творчих і математичних здібностей учнів та студен-
тів, у формуванні наукового мислення, підвищення 
ефективності засвоєння знань, забезпеченні високого 
рівня математичної підготовки.

Як випливає з вищевикладеного, питання, 
пов’язані з вивченням математичного моделювання, 
завжди знаходилися в центрі уваги педагогів, психо-
логів, методистів, але, на наш погляд, не всі їх аспек-
ти вивчені в рівній мірі. В роботах розглядаються, в 
основному, питання навчання математичного моде-
лювання студентів математичних і фізичних спеці-
альностей. Їх автори не ставили собі за мету розгляд 
питань методики навчання елементам математично-
го моделювання студентів-економістів, які необхідні 
майбутньому фахівцю в його подальшій професійній 
діяльності.

Метою статті є визначити місце і роль матема-
тичного моделювання як одного із засобів здійснен-
ня професійної спрямованості навчання математики 
у процесі підготовки фахівців економічних спеці-
альностей в сучасних умовах розвитку економіки та 
освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи про-
фесійну спрямованість навчання, її іноді називають 
“спрямованістю спеціальної підготовки”, “професій-
ною спрямованістю навчально-виховного процесу”, 
“професійною спрямованістю викладання”, і розумі-
ють як систему засобів і методів, що забезпечують 
орієнтацію навчально-виховного процесу, метою 
якого є формування професіонала.

Професійна спрямованість є одним з найважливі-
ших компонентів навчання у вищих навчальних закла-
дах і виконує в педагогічному процесі такі функції:

− справляє загальний стимулюючий вплив на на-
вчальну діяльність особистості;

− є важливою внутрішньою умовою розвитку осо-
бистості, що обумовлене її здатністю забарвлюва-
ти діяльність позитивними емоціями;

− позитивно позначається на якості знань, умінь та 
навичок студентів, на глибині й дієвості, міцності 
та стійкості перших;

− регулює перебіг розумових процесів і сприяє ін-
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телектуальному розвитку особистості;
− спонукає до самостійної пошукової, творчої ді-

яльності, до застосування більш досконалих спо-
собів розв’язання практичних завдань.
Реалізація професійної спрямованості навчання 

математики здійснюється за наступними основними 
напрямками: включення економічних знань в курс 
математики, що передбачає, по-перше, використан-
ня математичного інструментарію для вирішення 
завдань економічної спрямованості, і, по-друге, ви-
користання як мовного інструментарію, що спри-
яє вирішенню економічних завдань; використання 
міжпредметних зв’язків курсу математики з дисци-
плінами економічного циклу, що є одним із шляхів 
математичної грамотності студентів економічних 
спеціальностей. Основою цієї інтеграції є матема-
тичне моделювання, в процесі якого здійснюється 
взаємоспівставлення економічних і математичних 
наукових знань; використання позаурочних форм 
навчання.

Впровадження економічних знань в курс матема-
тики здійснюється шляхом застосування найпрості-
ших математичних моделей економіки, які констру-
юються таким чином, що математичний зміст від-
повідного розділу програми не змінюється, а задачі 
набувають яскраво виражений економічний сенс.

У процесі вирішення математичних задач з еко-
номічним змістом розвивається вміння виявляти 
причинно-наслідкові зв’язки між економічними по-
казниками і їх математичним описом, що сприяє по-
глибленню та систематизації знань як з математики, 
так і з дисциплін економічного циклу. Це актуально, 
оскільки фахівцям різних напрямків, а економістам 
особливо, важливо вміти будувати і досліджувати 
математичні моделі.

Математична модель - найвища ступінь формалі-
зації будь-якого процесу (явища), яка дозволяє най-
більш просто і повно аналізувати зв’язки між параме-
трами, що характеризують цей процес (явище). Біль-
ша частина математичних моделей являють собою 
рівняння або системи рівнянь, які містять параметри 
процесу, що вивчається (аналітичні моделі), або їх 
геометричні зображення в усьому їх різноманітті.

Математична модель, аби бути ефективним ін-
струментом вивчення економічних процесів, насам-
перед має відповідати таким вимогам: будуватися 
на основі економічної теорії й відбивати об’єктивні 
закономірності процесів; правильно відтворюва-
ти функцію та (чи) структуру реальної економічної 
системи; відповідати певним математичним умовам 
(мати розв’язок, узгодженні розмірності тощо) [2, 
с.12].

Математичні моделі, які використовуються в еко-
номіці, можна класифікувати за різними ознаками 
стосовно як об’єкта, який моделюється, так і матема-
тичного апарату: макро- та мікроекономічні, рівно-
ваги та оптимізаційні, теоретичні та прикладні, ста-
тистичні та динамічні, детерміновані та стохастичні.

Макроекономічні моделі використовуються при 
дослідженні економіки в цілому на рівні господар-
ства, галузі, держави та стосуються узагальнених 
матеріальних і фінансових показників: ВНП, обсягів 
споживання та інвестицій, зайнятості населення, об-
сягів грошової маси і т. ін. яскравим прикладом та-
ких моделей є моделі міжгалузевих зв’язків. 

Мікроекономічні моделі стосуються досліджен-

ня взаємодії та стану структурних і функціональних 
складових економічної системи: фірми, підприємства. 

Моделі рівноваги використовуються при моделю-
ванні ринкових відносин.

Оптимізаційні моделі за умов ринкових відносин 
застосовують на макро- та мікрорівні. На макрорів-
ні – це проблеми пошуку умов найбільшого зиску 
фірми, на макрорівні – вибір фірмою такої стратегії 
виробничо-економічної діяльності, яка б забезпечу-
вала стабільну рівновагу на ринку при врахуванні 
багатьох факторів, наприклад, купівельної спромож-
ності, виробництва супутніх товарів і т. ін. [5, с.23].

Теоретичні моделі дають змогу вивчати загальні 
властивості економіки та її характерних елементів 
і отримувати нові результати на підставі формаль-
них припущень. За допомогою прикладних моде-
лей можна оцінити певні економічні показники, на-
дати їм конкретних значень виходячи з відповідної 
статистичної інформації. У статистичних моделях 
описується стан економічного об’єкта в певний мо-
мент чи період часу, а динамічні моделі вивчають 
взаємозв’язки економічних змінних у часі. Динаміч-
на модель не зводиться до простої суми статистич-
них моделей, а описує взаємодію сил, що рухають 
економіку.

Детерміновані моделі передбачають жорсткі 
функціональні зв’язки між змінними моделі, а сто-
хастичні – припускають наявність випадкових впли-
вів на досліджувані показники [2, с.13].

Професійна спрямованість не формуються, якщо 
в навчальному процесі не представлені елементи 
майбутньої професійної діяльності, що обумовлює 
орієнтацію студентів на елементи майбутньої діяль-
ності через моделювання. Моделювання, в свою чер-
гу, сприяє приведенню часткових знань в систему і 
забезпечує виконання таких функцій: виступає в ролі 
об’єкта вивчення; пов’язує апарат вираження моделі 
і вирішення поставленої задачі. 

Навчання моделюванню дозволить здійснити 
професійну спрямованість викладання математики 
шляхом засвоєння студентами математичних методів 
розв’язання практичних задач, що виникають, за до-
помогою належно підібраних математичних моделей.

У процесі математичного моделювання можна 
виділити наступні етапи:

1) специфікація - розуміння поставленої задачі, 
виділення істотних зв’язків і властивостей об'єктів 
або процесів, що моделюються;

2) формалізація - складання плану рішення, опис 
на мові математики виділених якісних уявлень про 
об'єкти моделі; 

3) розрахунок (оцінка) параметрів моделі - дослі-
дження математичних задач;

4) інтерпретація отриманих результатів;
5) перевірка адекватності моделі - чи задовольня-

ють отримані результати критерію практики; якщо 
модель неадекватна, то слід повернутися до кроків 1) 
і 2), якщо модель адекватна, то можливий перехід до 
наступного кроку; 

6) побудова прогнозу, використання результатів 
для управління і прийняття рішень; 

7) подальший аналіз моделі і її модернізація, тоб-
то перехід до кроків 1) і 2).

Математичне моделювання в процесі навчання є 
важливим інструментом: формування нових знань і 
творчих здібностей студентів; ефективного засвоєн-
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ня нового матеріалу, систематизації і наочного вті-
лення знань; освідомлення і фіксації суттєвих влас-
тивостей і зв’язків досліджуваних об’єктів і явищ; 
формування професійних умінь; розвитку самостій-
ної діяльності студентів.

Висновки. Таким чином, цілеспрямоване навчан-
ня математичного моделювання допоможе сформува-
ти не тільки цілісну систему математичних знань сту-
дентів, а й забезпечить її професійну спрямованість, 
яка передбачає відображення в змісті досліджуваних 
математичних дисциплін професійно значимого для 
майбутнього економіста навчального матеріалу. При 
цьому фундаментальність і професійна спрямова-
ність виступатимуть в єдності. Вивчення в комплексі 
теорії і методики через вчення матеріалу з матема-

тичного моделювання дозволить зняти основне про-
тиріччя, яке виникає між традиційним отриманням 
методико-математичних знань і їх подальшим засто-
суванням у професійній діяльності: математичні та 
методичні знання студенти отримують в ході вивчен-
ня різних предметних дисциплін протягом всього на-
вчання, тоді як в практичній діяльності їх доводиться 
виконувати інтегровано.

Отже, якщо в процесі навчання математики сту-
дентів економічних спеціальностей вищих навчаль-
них закладів систематично застосовувати математич-
не моделювання, то це дозволить забезпечити пози-
тивну динаміку рівня сформованості знань, умінь і 
навичок, а також підвищити рівень їх економічного 
мислення.
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НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ ВУЗОВ

В статье рассматривается вопрос о необходимости обучения студентов экономических специальностей высших 
учебных  заведений  математическому  моделированию  как  средства  осуществления  профессионально-направленного 
преподавания  математики.  Акцентировано  внимание  на  том,  что  именно  моделирование  экономических  ситуаций 
позволит приблизить будущих экономистов к их профессиональной деятельности. Перечислены основные виды моделей 
и методов математического моделирования, которые могут быть использованы преподавателем.
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MATHEMATICAL MODELING AS MEANS OF IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ORIENTED TRAINING 
AT ECONOMIC DEPARTMENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

The article discusses the need for training students of economic specialties of higher educational institutions mathematical 
modeling as a means to achieving professional-directed teaching mathematics. It has been specified that mathematical modeling 
in the learning process is an important tool: the formation of new knowledge and creative abilities of students; effective learning 
new material, organizing and implementation of visual knowledge; understanding and fixing material properties and relationships 
of the objects and phenomena; formation of professional skills; development of independent students. Mathematical model to 
become an effective tool for the study of economic processes, first must meet the following requirements: be based on economic 
theory and reflect objective laws of processes; play function properly and (or) the actual structure of the economic system; meet 
certain mathematical conditions (mother solution, agreeing dimensions, etc.).
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ПОЛІСЕМІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ 
ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

У  статті  проведено  аналіз  актуального  понятійно-термінологічного  апарату  сучасної  педагогіки, 
досліджено  специфіку  використання  ключових  конструктів  педагогіки  у  контексті  сучасної  освітньої 
парадигми.  Розглянуто  можливі  варіанти  і  підходи  до  визначення  сутності  понять  “компетенція”  і 
“компетентність”. Досліджено витоки наявних проблем і розбіжностей у їх трактуванні і застосуванні. 
Проведено аналіз варіантів структури і внутрішньої побудови цих фундаментальних конструктів.

Компетентнісний  підхід,  професійна  компетентність,  компетенція,  підготовка  фахівців, 
термінологічна полісемія.

Вступ. Науковий дискурс відносно сутності ка-
тегорій “компетентність” і “компетенція” триває 
протягом років і на даний час викликає не меншу 
кількість запитань, ніж десять років тому. Це свід-
чить про актуальності компетентнісної парадигми у 
сучасних фундаментальних і прикладних наукових 
дослідженнях і перманентний пошук адекватного 
понятійно-термінологічного інструментарію трива-
ючих у педагогічній науці перетворень. 

У науковому середовищі продовжується процес 
систематизації і уточнення інноваційних для педа-
гогіки понять, категорій, сутностей. Ефективність 
поширення і автентичність сприйняття наукових 
досягнень у сучасному інформаційному середовищі 
залежить від однозначності і зрозумілості викорис-
таного термінологічного апарату. Тому питання чіт-
кого визначення сутті, змісту і правил застосування 
категорій “компетенція” і “компетентність” активно 
обговорюються педагогічною спільнотою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вра-
ховуючи провідну роль компетентнісного підходу як 
основи для опису рівнів освіти і результатів навчання 
у сучасній освітній парадигмі, як засобу імплемен-
тації європейських стандартів освіти у національну 
ступеневу модель підготовки фахівців, у національ-
ному науковому просторі нараховуються тисячі на-
укових робіт, що трактують сутність понять “компе-
тентність” і “компетенція”. У нашій роботі ми спира-
ємось на досвід і думку провідних вчених педагогів: 
І.Зимней, В.Лугового, А.Марковой, Ю.Рашкевича, 
С.Сисоєвой, А.Хуторського; нормативні докумен-
ти МОН і загальновідомі джерела інформації, що є 
квінтесенцією наукової думки багатьох дослідників.

Мета дослідження. Метою нашого дослідження 
є систематизація практики використання окремих 
термінів і конструктів педагогіки у сучасному науко-
вому середовищі, виявлення домінуючого підходу 
у визначенні і тлумаченні відповідного терміноло-
гічного апарату, зокрема фундаментальних понять 
“компетентність” і “компетенція”. Уточнення сут-
ності і структури головних категорій компетентніс-
ної парадигми, виявлення переваг і недоліків існую-
чих підходів до структурування і застосування термі-
нологічного апарату теорії компетенцій. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному нау-
ково-педагогічному дискурсі головною проблемою є 
значна розбіжність у трактовці сутності і меж засто-
сування категорій “компетенція” і “компетентність”.

На нашу думку, неоднозначність, суперечливість 
і дискусійність вказаних категорій обумовлена де-
кількома факторами. Найбільш значущі наступні:
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1. философсько-екзистенційний - певний хаос у 
описово-понятійному апараті притаманний будь-якій 
активно еволюціонуючій системі з багатьма складо-
вими і високим рівнем ступенів свободи, особливо 
в умовах зміни домінуючої парадигми. Неузгодже-
ність термінологічного апарату є природною віднос-
но понять, що вводяться у площину академічного і 
прикладного наукового дискурсу. Дискусії відносно 
сутності окремих категорій свідчать про високу сту-
пінь активності наукового пошуку і триваючі про-
цеси вдосконалення отриманих раніше результатів. 
Науковці стверджують - узгодження понятійно-ка-
тегоріального апарату нової освітньої парадигми по-
требує активних зусиль і певного часу [1, с.202].

2. лінгвістичний – у англомовному середовищі 
існує єдине поняття – ”competence”, яке викорис-
товується у нормативних документах Болонського 
процесу і у проекті Tuning [2]. У педагогічному кон-
тексті ”competence” перекладається науковцями або 
як «компетенція», або як «компетентність» зі збере-
женням оригінального, єдиного для обох перекладів, 
змісту і сутності англомовного визначення. Як на-
слідок, існує певна термінологічна неузгодженість 
у трактуванні і використанні зазначених понять між 
окремими законодавчими і нормативними докумен-
тами, які є основою для багатьох наукових дослі-
джень. Яскравим прикладом є нормативні докумен-
ти Міністерства освіти і науки України за 2007 рік, 
у яких термін competence перекладається як “компе-
тенції” [3] і новий (2014 рік) закон «Про вищу осві-
ту», у якому такі самі за суттю поняття визначаються 
терміном “компетентності” [4].

3. побутовий – у загально побутовому контексті 
поширено декілька варіантів застосування понять 
компетенція і компетентність [5,с.560]. Побутове за-
стосування вказаних понять суттєво відрізняється 
від науково-педагогічного і також привносить певну 
ступінь неоднозначності у наукову площину.

Розглянемо найбільш продуктивні і перспективні 
у науковому освітньому контексті визначення і сут-
ності категорій ”компетенція” і “компетентність”. 

Головні проблеми термінологічної неузгодженос-
ті зосереджено навколо визначення і сутності понят-
тя “компетенція”. Тому логічно почати наше дослі-
дження з варіантів визначення сутності саме цього 
конструкту.

Сутність категорії “компетенція” частіш за все 
трактується як (наведено у порядку зростання склад-
ності і багатовимірності змісту і сутті):

1. Коло повноважень організації, установи або 
особи;

2. Коло питань, які повинен вміти вирішувати фа-
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хівець, набір професійних дій, якими необхідно ово-
лодіти для успішної професійної діяльності;

3. Комбінація деперсоніфікованих, заздалегідь 
визначених рівнів знань, умінь, навичок, досягнення 
яких є необхідною умовою успішної професійної ді-
яльності і метою навчального процесу, кваліфікацій-
ною вимогою у системі освіти. Необхідні рівні знань, 
умінь, навичок відповідають певному набору профе-
сійних дій, колу предметів та процесів, що входять у 
поле професійної діяльності фахівця; 

4. Сукупність персоніфікованих, взаємопов’язаних 
характеристик особистості, що визначає здатність ви-
конувати професійні завдання і успішно реалізовува-
ти професійну діяльність. Формується у навчальному 
процесі і впродовж професійної діяльності. Фактич-
но, сутність цього визначення співпадає з найчасті-
ше використовуваним в Україні визначенням поняття 
компетентність і притаманна роботам представників 
російської педагогічної школи.

Розглянемо коротко кожне з вищенаведених ви-
значень поняття “компетенція” з урахуванням пере-
ваг и можливих недоліків.

Перший варіант, визначення “компетенції” як 
кола повноважень фахівця, фактично зводить нані-
вець практичну цінність поняття і не надає науков-
цю додаткових засобів і інструментів опису педаго-
гічних явищ. Повноваження передбачають права або 
обов’язки суб’єкта що до виконання певних дій. Але 
не обумовлюють спроможність виконувати ці дії, не 
обумовлюю наявність певного рівня знань, умінь, 
якостей, необхідних для успішного виконання дій, що 
входять у коло повноважень. Вузькість і обмеженість 
визначення значно зменшують наукове значення по-
няття і не залишають простору для наукового аналізу. 
Але однозначність і побутова поширеність визначен-
ня обумовлюють його подальше використання.

Другий варіант визначення поняття компетенція є 
розвитком і поглибленням першого, не тільки наголо-
шуючи на наявності у фахівця права виконання пев-
них професійних повноважень, але і наполягаючи на 
необхідності мати можливість ці обов’язки реалізу-
вати, тобто вимагаючи володіння всіма необхідними 
для успішного виконання професійних дій якостями, 
знаннями, уміннями, навичками, ставленнями, мо-
тивами. Але нічого не говорить про сутність і склад 
вказаних особистісних характеристик фахівця, про 
можливі технології і методи засвоєння професійних 
дій, про способи и засоби оволодіння тими питання-
ми, які повинен вміти вирішувати фахівець. Єдиний 
варіант - технології навчання, які передбачають мо-
делювання професійного середовища майбутнього 
фахівця і безпосереднє виконання елементів профе-
сійних дій у межах навчального процесу, діяльнісні і 
ситуативні методи навчання. Але це досить вузький 
і специфічний розділ дидактичного інструментарію.

Більш перспективним у контексті прикладної і 
академічної науки ми вважаємо третій варіант, який є 
подальшим розкриттям і логічним розвитком першо-
го і другого. Кожній професійній дії, кожному про-
фесійному питанню або завданню співставляється 
конкретний перелік необхідних знань, умінь, нави-
чок, якостей, ставлень, мотивів, досвіду, що відпо-
відають за успішне виконання цих дій, вдале вирі-
шення цих завдань. Компетенції, фактично, надають 
перелік цих компонентів із зазначенням необхідних 
для виконання професійної діяльності рівнів сфор-
мованості. Кожному аспекту професійної діяльнос-
ті, кожному функціональному обов’язку, відповідає 
певний рівень згаданих компонентів. Досягнення 
цього рівня у навчальному процесі дає можливість 

успішного виконання професійного завдання. 
Компетенції у третьому варіанті, це зафіксовані 

освітні вимоги до рівнів знань, умінь, навичок, ін-
ших характеристик особистості, ці рівні необхідно 
досягти у процесі підготовки фахівця. Професійна 
компетенція, сформульована як мета освітнього про-
цесу та у категоріях необхідного рівня знань, умінь, 
навичок, інших характеристик, надає чіткі орієнтири 
у проектуванні, реалізації і наступному контролі ре-
зультатів застосування технології підготовки фахів-
ців. Компетенції фіксують цілі навчального процесу, 
дають конкретну відповідь на питання – які знання, 
уміння, якості нам необхідно сформувати і яких рів-
нів сформованості досягти. 

Відповідно, ми маємо можливість провести де-
композицію загального освітнього процесу на окремі 
контрольовані складові з формування окремих ха-
рактеристик особистості, які у сформованому вигля-
ді і гармонійному поєднанні дають готового до про-
фесійної діяльності фахівця. Кожній конкретній дії, 
предмету, обов’язку з кола професійних питань ми 
зіставляємо конкретний набір компонентів (особис-
тісних характеристик) з зафіксованим рівнем сфор-
мованості і надалі працюємо над їх формуванням 
задля досягнення вказаного рівня. Загальний процес 
підготовки розкладається на окремі складові з кон-
кретними тактичними цілями и завданнями.

У третьому визначенні ми поєднуємо знання, 
уміння, якості та їх застосування у вирішенні про-
фесійного завдання. Фактично це ілюструє думку 
Хуторського, який визначає компетенцію як сферу 
відносин між знаннями та дією на практиці [6,с.60].

Вищеозначеної (третій варіант) точки зору на 
сутність поняття компетенція дотримується член-
кореспондент НАПН України Сисоєва С.О. Науко-
вець наполягає: «в освітньому контексті компетен-
цію не можна розглядати як коло повноважень осо-
би» [7,с.264]. Сисоєва використовує у своїх роботах 
термін “компетенція” як автентичне поняття і пере-
клад англомовного competence, що фігурує у доку-
ментах проекту Tuning. Відповідний переклад «до-
зволяє розглядати компетенції (їх наповнення) через 
динамічну сукупність якостей». «компетенції трак-
туються як результат освітнього процесу (навчання)» 
[7,с.263]. «Компетенція … це об’єктивна категорія, 
суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень 
у певній сфері діяльності людини. Вона відчужена 
від людини, є наперед заданою соціальною нормою» 
[7,с.264]. «Компетенція це визначена норма стосовно 
неперервної освіти, яка задається освітніми стандар-
тами і використовується для формування вимог до 
результатів навчання» [7,с.266]. Компетентність, у 
свою чергу, розглядається дослідником як «інтегро-
вана якість, яку має компетентна особа». Професійна 
компетентність є результатом набуття компетенцій.

Фактично, у науковому педагогічному просторі 
України намітились дві суттєво різні точки зору на 
сутність поняття компетенція. Яскравими прихиль-
никами домінуючої ролі поняття ”компетенція” у 
описовому інструментарії дидактики є І. Зимня, 
А.Хуторський, С.Сисоєва. 

На суттєвому звуженні ролі поняття компетенція 
наполягають перший віце-президент НАПН Укра-
їни В.Луговий і сучасна редакція Закону України 
«Про вищу освіту» 2014 року, які виводять на про-
відне місце у науковому тезаурусі поняття ”компе-
тентність”. В.Луговий наполягає на використанні 
терміну компетентність при перекладі англомовного 
competence. Компетенція за Луговим це лише «коло 
повноважень» [8,с.10; 9,с.13]. 
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Сисоєва і Луговий, як яскраві представники аль-
тернативних поглядів на сутність фундаментальних 
категорій компетентність/компетенція, визначають 
результат освіти через різні конструкти – С.Сисоєва 
через компетенції, В.Луговий наполягає на викорис-
танні поняття компетентність.

Одним із варіантів вирішення проблеми неодноз-
начності наукового тезаурусу є вилучення із науко-
вого обігу одного із досліджених термінів. Згідно 
цієї думки, для адекватного і ефективного наукового 
опису достатньо наявності одного із зазначених по-
нять (компетенція або компетентність) і необхідно 
значно звузити застосування або взагалі вилучити 
одне із понять з нормативних документів МОН. Так, 
Ю.М.Рашкевич наполягає на відмові від використан-
ня терміна компетентність для описування техноло-
гій створення освітніх програм [10,с.27]. 

У науковому середовищі дискутуються і ідеї, за-
значені у четвертому варіанті визначення поняття 
”компетенція”. Провідна роль сутнісно-значимого 
педагогічного конструкту відводиться поняттю “ком-
петенція”, “компетентність” розглядається як вто-
ринне поняття. Четвертий варіант домінує у науково-
му педагогічному середовищі Російської Федерації і 
не є актуальним для розгляду у нашому досліджені.

Дискусії у вітчизняному науковому середовищі 
виникають і навколо визначення сутності поняття 
“компетентність”. Розпливчастість категорії відо-
бражається у законі України “Про вищу освіту” 2014 
року. Так, компетентність, згідно закону, є “динаміч-
ною комбінацією знань, умінь, практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і гро-
мадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
яка визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є ре-
зультатом навчання на певному рівні вищої освіти”. 
У свою чергу, закон визначає результати навчання як 
“сукупність знань, умінь, навичок, інших компетент-
ностей, набутих особою у процесі навчання…” (спо-
стерігається кореляція процитованого формулювання 
з документами International Standard Classification of 
Education. ISCED 2011 / UNESCO: “Learning outcomes. 
The totality of information, knowledge, understanding, 
attitudes, values, skills, competencies or behaviours 
an individual is expected to master upon successful 
completion of an education programme” [11, с.81]). 

Синтезуючи два вищенаведених твердження, ми 
приходимо до неоднозначного висновку, що компе-
тентність є сукупністю компетентностей. Але таке 
трактування можна уявити цілком зрозумілим у ви-
падку поділення категорії компетентність на окремі 
під категорії – загальну (інтегральну) компетентність 
і спеціальні (диференціальні) компетентності - ін-
формаційну компетентність, комунікаційну компе-
тентність і т.п. що є загальновживаним у сучасному 
педагогічному середовищі. 

Формування диференціальних компетентностей 
відбувається в процесі навчання, в процесі отри-
мання освіти, з наступним синтезом сформованих 
диференціальних компетентностей в інтегральну 
компетентність, яка є результатом освіти/навчання і 
досвіду професійної діяльності. 

Компетентність визначає здатність суб’єкта ви-
рішувати професійні завдання, визначає ступінь во-
лодіння необхідними професійними компетенціями 
(у даному випадку сенс словосполучення «володіння 
компетенціями» є універсальним, інваріантним від-
носно будь-якого варіанту трактування поняття “ком-
петенція”). 

Висновки. Підсумовуючи змістовий аналіз кате-

горій “компетенція” і “компетентність”, ми сформу-
лювали наступний варіант визначення їх сутності як 
той, що відповідає домінуючим тенденціям у сучас-
ному науковому дискурсі: 

професійна компетентність - інтегральна су-
купність спеціалізованих диференціальних компе-
тентностей, персоніфікована сукупність динамічних 
особистісних характеристик (знань, умінь, навичок, 
ставлень, мотивів, досвіду …). Демонструє спромож-
ність суб’єкту реалізовувати професійні обов’язки, 
формується у процесі навчання і остаточно набува-
ється і вдосконалюється упродовж життя і професій-
ної діяльності. 

компетентність є персоніфікованою категорією 
і не розглядається відокремлено від суб’єкту, є його 
невід’ємною характеристикою. Компетентність є 
змінною категорією і її рівень змінюється у процесі 
навчання, а формування компетентності, підвищення 
рівня її складових до визначених кваліфікаційними 
вимогами рівнів є завданням навчального процесу. 
Фактично, є сукупністю динамічних, вимірюваних 
параметрів, що характеризують людину і її спромож-
ність виконувати завдання. Джерелом і основою для 
визначення конкретного наповнення поняття “компе-
тентність” у конкретній професійній галузі є кваліфі-
каційні вимоги, професійні компетенції фахівця;

компетенція – деперсоніфікована категорія, 
об’єктивна кваліфікаційна вимога, комбінація зазда-
легідь визначених, читко зафіксованих рівнів знань, 
умінь, навичок, ставлень, мотивів…, що відповідають 
за успішну реалізацію професійних обов’язків. Фак-
тично, сукупність чітко зафіксованих, об’єктивних, 
відчужених від людини, параметрів, яки відповіда-
ють певному колу професійних питань і обов’язків 
фахівця. Джерелом і основою для визначення кон-
кретного наповнення і рівнів компонентів категорії 
компетенція у конкретній професійній галузі є зміст 
професійної діяльності фахівця.

Ґрунтуючись на визначенні сутності компетенції 
Хуторським, Сисоєвою, Зимньою, головною про-
блемою і перспективами подальшого дослідження 
компетентнісного підходу ми вважаємо співставлен-
ня «взаємопов’язаних якостей особистості (знань, 
умінь, навичок, способів діяльності)» «певному колу 
предметів і процесів». 

Аналіз предметів і процесів професійної діяль-
ності з наступним визначенням необхідних до фор-
мування компонентів і фіксацією рівнів їх сформова-
ності як кваліфікаційної вимоги, ідентифікація кри-
теріїв і показників сформованості є нетривіальною 
проблемою сучасної педагогіки. Труднощі складає 
відсутність формального переліку диференціальних 
компетентностей, неоднозначність їх сутнісного на-
повнення, обмежена валідність формалізованим ком-
понентам професійних дій. Кожен автор вкладає у 
поняття інформаційна, комунікаційна, соціальна та 
ін. компетенція/компетентність свій сенс і свій набір 
особистісних характеристик. 

Перспективні напрямки педагогічного дослі-
дження присвячені питанням якісного і кількісного 
аналізу професійної діяльності фахівця, визначен-
ню особистісних якостей, що відповідають за ті чи 
інші професійні дії, конструюванню засобів і методів 
кількісного вимірювання ступеню їх сформованості, 
визначенню критеріїв і показників сформованості, 
виявлення необхідного рівня сформованості, досяг-
нення якого дає готового до професійної діяльності 
фахівця. Це надскладне питання, але його вирішення 
надає педагогам практикам надпотужні засоби вирі-
шення педагогічного завдання.
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The article analyzes some aspects of the use of actual concepts and terminology of modern pedagogy. The 
essence of  leading descriptive  categories  of  the  competence approach  in  education  is  considered  in  details.  The 
specific  character  of  use  of  key  constructs  of  pedagogy  in  the  context  of  competence  educational  paradigm  is 
investigated. Options and approaches to defining the essence of the concepts of “competence” by leading scientists 
are  studied. A  comparative analysis of  these  concepts’  use  in  the  scientific  community of Ukraine and abroad  is 
carried out. Normative documents of Ministry of Education and Science of Ukraine as for the conformity of mentioned 
terminology to the conventional pedagogical thesaurus are analyzed. The differences and contradictions in the use 
and interpretation of the “competence” definitions in the regulations of the Ministry of Education and Science of 
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МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ 
В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ

У  статті  розкриваються  організаційні  засади  реалізації  змісту  гуманітарної  освіти  в  школах 
Закарпаття в період 1919-1939 рр.У роботі показано, що, у розробці методів і форм навчання міжвоєнного 
періоду  на  Підкарпатській  Русі  було  багато  пошуків  та  новаторських  ідей.  Те,  що  ці  проблеми  були 
поставлені та широко  обговорювалися  на  сторінках  періодичних  видань,  сприяло  розвитку  гуманітарної 
освіти на Підкарпатській Русі.

Ключові слова: Підкарпатська Русь, школа, гуманітарна освіта, методи, форми організації навчання. 

Вступ. Методи і форми реалізації змісту гу-
манітарної освіти покликані забезпечити формуван-
ня світогляду особистості на основі: розвитку знань 
про себе, суспільство, світ; набуття досвіду емоцій-
но-ціннісного ставлення до довкілля, в основі якого, 
насамперед, розуміння життєвих вартостей. Гумані-
тарне знання, яке покликане формувати моральність, 
людяність, толерантність відіграє доленосне значен-
ня як у житті окремої людини, так і у житті суспіль-
ства, загалом. Тому надзвичайно важливою є пробле-
ма добору методів і форм засвоєння учнями системи 
гуманітарного знання.

Аналіз досліджень і публікацій. Загальні пи-
тання історії та розвитку освіти і школи Закарпаття 
розкрито у працях: В.Гомонная, А.Ігната, Б.Качура, 
В.Росула, М.Талапканича, Н.Товтин, В.Туряниці, 
В.Химинця.

Різним аспектам розвитку освіти і шкільництва 
Закарпаття в період 1919-1939 рр. присвячена чис-
ленна кількість дисертаційних досліджень (М.Кляп, 
М.Кухти, Л.Маляр, Н.Марфинець, І.Небесника, 
Г.Розлуцької, Г.Товканець, О.Фізеші, О.Яцини, 
П.Ходанича).

Проблеми методів і форм реалізації змісту освіти 
в школах Підкарпатської Русі присвячено численну 
кількість робіт теоретичного і методичного характе-
ру, що публікувались у педагогічній літературі і на 
сторінках педагогічних часописів. Зокрема, йдеть-
ся про праці А.Волошина “Дидактика (1932)”, “За-
гальна методика” (1932), “Педагогічна психологія” 
(1932), “Загальна педагогіка” (1933), “Педагогіка і 
дидактика” (1935), “Методика народно-шкільного 
навчання” (1935). Пошуки шляхів реалізації змісту 
освіти відображено у педагогічних часописах “Наша 
школа” (А.Алиськевич, М.Колесник, А.Макаренко), 
“Учитель” (Ф.Агій, Ф.Балицький, О.Боршош, 
І.Гопко, М.Литвицький, А.Полянський, Ю.Ревай). 

У попередніх наших дослідженнях було розкрито 
cутність поняття гуманітарної освіти [1], йшлося про 
загальні чинники розвитку змісту гуманітарної осві-
ти в школах Закарпаття (1919-1939рр) [2].

Проблема реалізації змісту гуманітарної освіти 
не розглядалась дослідниками системно і цілісно. Це 
і обумовлює її актуальність.

Визначення мети та завдань дослідження. 
Мета дослідження полягала у розкритті шляхів реа-
лізації (методів і форм) змісту гуманітарної освіти в 
школах Підкарпатської Русі. Завданнями досліджен-
ня охоплено: а) методи навчання та особливості їх 
© Депчинська І.А.

використання у реалізації змісту гуманітарної осві-
ти; б) форми організації навчання та особливості їх 
використання в школах Підкарпатської Русі.

Виклад основного матеріалу. Педагоги Під-
карпатської Русі добре розуміли, що у досягненні 
поставленої перед шкільництвом освітньої мети ви-
значну роль відіграє система дидактичних форм і 
методів організації гуманітарної освіти. Тому напо-
лягали на необхідності враховувати у шкільній прак-
тиці досягнення світової психолого-педагогічної та 
дидактичної науки. “Най школа буде школою праці, 
де дійсно міриться, пробується, порівнюється з ді-
тьми, де діти питають, де аналізують. Таким засадам 
мусиме підчинити і свої методи, і учебну техніку, а 
також способи та форми научованя”, – писав у 1921 
р. Й. Пешек [3, с.34]. 

 Процес навчання на початку 20-х рр. XX століття 
у школах Підкарпатської Русі розглядався як взаємо-
дія вчителя й учня. Безперечно, великого значення, 
як доведено в параграфі 2.1, надавалося змісту на-
вчання. Проте, які б не були навчальні плани, про-
грами, підручники, вони залишалися нейтральними, 
якщо педагог не знаходив шляхів активізації пізна-
вальної діяльності учнів.

Гуманітарна освіта в школі 20-30-х рр. XX століт-
тя здійснювалася з використанням певних методів у 
її організації, які повною мірою відповідали інтер-
есам та віковим особливостям учнів. У педагогічних 
часописах та окремих виданнях з’являється значна 
кількість матеріалів методичного спрямування. “Ме-
тодичні помічні книги, часописи дають пильному 
учительові всяких шкіл сьогодні досить вказівок і 
порад, як має навчальний матеріал на кожнім степені 
науки переробляти, коли і як має уживати індукції, 
а коли і як дедукції, яких наглядних учених средств 
уживати для оживлення науки”, – зазначалося на сто-
рінках педагогічної преси [4, с.2]. Методичні посіб-
ники того часу складалися з двох частин: одна була 
призначена для учнів, а в другій містилися методичні 
вказівки для вчителів, у яких чітко проглядається ви-
користання різних методів навчання.

Періоду 1920-1939-х рр. властива відсутність чіт-
ко накресленої й послідовно витриманої класифіка-
ції методів та засобів навчання. Не досить чітко ви-
значалося й поняття терміну “метод”. 

Дискусії з приводу методів як важливого компо-
ненту процесу навчання точилися і на сторінках пе-
дагогічних журналів, і на методичних курсах, і учи-
тельських зібраннях. Під час дискусій були визначе-
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ні умови оптимального вибору методів навчання при 
реалізації змісту гуманітарної освіти: відповідність 
методів меті та змісту навчання, психологічним і ві-
ковим особливостям учнів, місцевим чинникам, а та-
кож особистості вчителя.

Дискусії найперше сприяли утвердженню в прак-
тику роботи шкіл нових методів навчання. У 20-ті 
роки XX століття, коли так загострилася боротьба 
проти книжкового і вербального навчання та по-
силилися вимоги до розвитку самостійності учнів, 
значного розвитку одержало пошукове навчання. 
Відповідно вводилися нові методи навчання, які на-
ближували його до життя. Тому поширеним на Під-
карпатській Русі у шкільній практиці стає так званий 
“дальтонівський метод” або “план вільного індивіду-
ального лабораторного навчання” [5, с.46]. 

Для реалізації змісту гуманітарної освіти в між-
воєнний період активно розроблявся і втілювався в 
життя з урахуванням регіональних особливостей 
дальтонівський метод навчання.

Значне місце на Підкарпатській Русі відігравали 
практичні методи роботи: вправи, письмові завдання, 
твори, ручні вироби тощо. “Самостійна праця учнів, – 
відзначав А. Волошин, – є тоді, коли асоціація зобра-
жень предметових, словесних і письмових стається 
свідомо й доцільно – так витворюється диспозиція до 
легкої репродукції знання. Самостійність учнів при 
письмових працях вимагає й того, щоб шукання пра-
вильної форми робилося самим учнем, бо лише так 
закріпиться правильне знання до пам’яти” [6, с.47].

Здебільшого практичні методи не несли нової ін-
формації, а служили для її закріплення та формуван-
ня умінь застосовувати знання. Їх кількість залежала 
від індивідуальних особливостей школярів і мала 
бути достатньою для формування певних навичок. 
Наприклад, у статті “О научованю граматики і пра-
вопису” педагог Ю.Ревай пропонував при вивченні 
граматики використовувати чотири типи вправ: роз-
мовні, граматичні, правописні, допоміжні [7]. Поряд 
з цим дописувач під криптонімом “М.В.” у статті 
“Рідна мова в вихованні й навчанні” описує наступні 
види робіт з науки рідної мови: 1) розбір читань; 2) 
письмові вправи; 3) граматичні вправи [8, с.8-10].

На початку 30-х років у школах Підкарпатської 
Русі впроваджувалися нові методи навчання, які 
грунтувалися на знаннях про психологічні особли-
вості учнів. Відбувався перехід від дедуктивних до 
індуктивних методів навчання. Складалася нова ме-
тодика викладання гуманітарних предметів на основі 
концентрації. Суть концентрації полягала в тому, що, 
наприклад, вивчаючи тему із одного предмета, вчи-
тель використовував матеріал із різних навчальних 
дисциплін. Цікавими з цієї точки зору є педагогічні 
розвідки З.Гулка, І.Лизака, А.Полянського, Ю.Ревая 
[9; 10; 11; 12]. Так, на думку А.Полянського, “кон-
центрація має бути природна, а не насильна; може 
бути предметова; моментальна (екскурсії, природні 
явища); конкретна чи абстрактна. Педагог наводить 
приклади використання у навчанні різних видів 
концентрації, зауважуючи, що у школах віддавна 
концентрували вчителі, але не було “в концентрації 
системи, а система випрацюється тоді, коли вчитель 
підготує матеріали з кожного предмета в цьому на-
прямку, з котрим би виросла виховуюча ідеальна тру-
дова школа” [12, с.343-349]. 

І.Лизак наголошував, що в школу необхідно ввес-
ти “навчання концентраційне, яке означає не тільки, 
що при одному предметі концентрується матеріал 
більше предметів, але і то, щоби одного дня при всіх 
учебних предметах (по возможности) говорилось о 
одной темі, которую намеряєме разбирати із некото-
рого реального предмета” [11,с.8].

Педагоги Підкарпатської Русі в міжвоєнний пері-
од при вивченні письма, читання, опануванні інозем-
них мов почали використовувати глобальний метод 
(Globálni metoda), що знайшло відображення на сто-
рінках педагогічної преси в оглядах і дослідженнях 
М.Литвицького, Й.Пешини, В.Панека [13; 14; 15].

На уроках письма-читання в народних школах за 
глобальною методою дитина вчилася читати зразу 
цілими словами (а не по складах) із використанням 
малюнків та ілюстрацій. Наприклад, “дитина, дивля-
чися на малюнок і бачачи під ним відповідне слово, 
читає його відразу без жодного сумніву в тому, що 
робить помилку. Читає се слово із властивою йому 
інтонацією” [13, с.190]. Згідно з цією методикою, 
як підкреслюється в джерелах, перехід від читання 
окремих слів до коротких і поширених речень від-
бувався легко, без особливих труднощів. 

В процесі впровадження глобального методу ве-
лика відповідальність покладалася на вчителя. Адже 
вчителю необхідно було достатньо добре підготува-
тися, до кожного уроку підібрати ілюстративний ма-
теріал: “дитина не виходить поза межі набутого нею 
досвідом зв’язно висловлювати свої думки та логіч-
но конструювати речення для передачі того, що ба-
чить на малюнку. Самий же малюнок не тільки при-
ковує увагу дитини, а й удержує її фантазію в рамках 
певної суцільности” [13, с.191]. З цього погляду, на-
вчальний матеріал не був абстрактним і незрозумі-
лим, навпаки – сприймався дитиною у формі живих, 
конкретних образів, що асоціювалися в уяві дитини з 
відповідними словами.

Використання глобального методу при вивченні 
іноземних мов передбачало вивчення не окремих 
слів, а сприйняття зразу складніших синтаксичних 
конструкцій – речень, текстів. При цьому головною 
опорою при навчанні вважалися зір, інтерес до ви-
вчення мови, пам'ять. Цей метод мав ще одну на-
зву - “догадування” (metoda dohadovaci) [15]. При 
сприйнятті тексту значна частина слів для дітей були 
незрозумілими, а ключом до їхнього розуміння був 
контекст та багатий ілюстративний матеріал. 

У 20-30-ті роки в шкільництві Підкарпатської 
Русі широко використовувалися методи стимулю-
вання навчально-пізнавальної діяльності школярів. 
Особливо сприяли розвитку інтересу до навчання 
включення учнів до рольових ігор. Гра в навчально-
му процесі забезпечувала емоційну обстановку від-
творення знань, полегшувала засвоєння навчального 
матеріалу, створювала сприятливий для засвоєння 
знань настрій, знімала втому та перевантаження.

Використання ігрової методики в практиці шкіль-
ництва Підкарпатської Русі знайшло відображення на 
сторінках педагогічної преси. Слід відзначити статті, 
в яких узагальнювався педагогічний досвід у цьому 
напрямку. Це публікації О.Заклинської, І.Крайника, 
І.Карпинцової [16; 17; 18]. 

Популяризацію методів стимулювання навчаль-
но-пізнавальної діяльності школярів пропагували на 
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сторінках педагогічних часописів і чеські колеги. Ці-
каві пропозиції висловлювали Марія Бухалова, Ма-
рія Бартушкова [19; 20]. Так, Марія Бухалова пропо-
нувала використання у шкільництві різних видів ігор 
(вільних, спеціальних, соціальних, комбінованих), 
акцентувала увагу на тому, що найкраще і найпри-
родніше їх проводити на лоні природи (у саду, парку, 
полі, біля річки) із використанням природних мате-
ріалів (глини, трави, листя та гілок дерев, каштанів, 
горіхів тощо). Так, на її думку, дитина легко засвою-
вала морально-етичні звичаї і традиції, вчилася від-
різняти добро від зла [19, с.100-106]. 

Важливе місце в організації гуманітарної освіти 
на Підкарпатській Русі педагоги надавали такому 
методичному прийому, як включення дітей у драма-
тизацію та інсценізацію літературних творів. Такий 
методичний прийом розвивав у дітей творчі здібнос-
ті, пам'ять, уяву, збагачував їх мову, формував кому-
нікабельні здібності і що найголовніше – викликав 
самостійну творчість дітей. “Характерна особливість 
цього методу, – як зазначав у статті “Бесіда учите-
ля в школі” інспектор С. Бочек, – полягає у тому, що 
навіть сухі предмети можна оживити дійством, пер-
соніфікацією, драматизацією” [20, с.109]. В іншо-
му джерелі зазначалося, що “драматизація служить 
не лише завданням повторення матеріалу, а й цілям 
морального виховання, бо розвиває почування” [6, 
с.45]. 

Основними методами реалізації змісту гуманітар-
ної освіти міжвоєнного періоду на Підкарпатській 
Русі були: за джерелом інформації – словесні, прак-
тичні, наочні; за логікою передачі інформації – індук-
тивні та дедуктивні; за рівнем самостійності – робо-
та під керівництвом вчителя та самостійна робота. За 
допомогою широкого спектру навчально-методично-
го арсеналу педагоги намагалися відтворити діяль-
нісну (трудову) школу, яка доцільно розви вала всі ті-
лесні і духовні здібності учнів, навчала їх передусім 
власним трудом здобувати нові знання. Це було не 
механічне нагромадження відомостей з різних пред-
метів, а навчання через щоденну копітку працю для 
майбутнього життя. 

Отже у міжвоєнний період педагоги Підкарпат-
ської Русі працювали на рівні передових педагогіч-
них ідей свого часу та намагалися в практичній ро-
боті втілити в життя надбання як світової педагогіки, 
так і результати власних пошуків. Це стосувалося, 
безперечно, і організаційних форм навчання.

Основною формою навчання в школах Підкар-
патської Русі був урок, елементами якого виступали: 
організаційний момент, подача і закріплення нового 
матеріалу, перевірка знань, умінь учнів, домашнє за-
вдання. Ці загальні положення були конкретизовані у 
роботі А. Волошина “Педагогічна методологія”. Пе-

дагог зазначав: “кожна наука починається повторен-
ням вже знаного матеріалу, до якого в’яжеться новий 
матеріал, на котрий учитель звертає увагу. Повторен-
ня може бути словесне й розумове. Словесне повто-
рення опирається лише на м’язеву пам’ять і має малу 
вартість. Розумове повторювання загострює асоціа-
цію нових думок із старими, витворює нові, легкі до-
роги для скорого уявлення нового знання”. Перший 
принцип у народній школі – це “нагляд (наочність), 
другий – використання казок, з яких можна вивести 
наглядне навчання та якими можна викликати в ди-
тини добрі почування” [6].

У шкільництві міжвоєнного періоду серед форм 
організації гуманітарної освіти використовувались 
індивідуальні, групові, колективні (фронтальні). Ін-
дивідуальна форма навчання була поширена у про-
цесі роботи над індивідуальними проектами, завдан-
нями для самостійної роботи. 

Найпоширенішою груповою формою реалізації 
змісту гуманітарної освіти були, безперечно, екскур-
сії. Великого значення такій формі роботи надавав А. 
Волошин. “Екскурсія багато значить, - писав відомий 
педагог, - для фізичного виховання, для науки, для 
морального виховання….”. Педагог зауважував, що 
велике значення під час екскурсій має організацій-
ний момент. До екскурсії вчитель приготовляє своїх 
учнів “з огляду матеріального та морального, себто 
має направити увагу учнів на те, що вони в екскур-
сії можуть бачити та навчитися”… Під час екскурсії 
треба вважати на порядок, призначити провідників, 
разом вирушати зі школи і вертатися разом назад” [5, 
с.53].

Екскурсії були частиною шкільної роботи. До 
проведення та їх організацій у 20-30-х роках XX сто-
ліття педагоги ставилися надзвичайно серйозно, на-
магаючись дати їм належне теоретичне обґрунтуван-
ня та розробити методику проведення. У програмах 
народних, горожанських шкіл з багатьох предметів 
були передбачені навчальні екскурсії. Тематика, міс-
це проведення, зміст регламентувалися навчальними 
програмами.

Користувалися популярністю у школах Підкар-
патської Русі краєзнавчі екскурсії. 

Висновки. Таким чином, у розробці методів і 
форм навчання міжвоєнного періоду на Підкарпат-
ській Русі було багато пошуків та новаторських ідей. 
Проте вже те, що ці проблеми були поставлені та 
широко обговорювалися на сторінках періодичних 
видань, сприяло розвитку гуманітарної освіти на 
Підкарпатській Русі. Перспективи подальших до-
сліджень пов’язуємо із аналізом навчальних планів 
та програм тогочасного періоду з метою визначення 
ролі і місця засобів навчання у реалізації змісту гу-
манітарної освіти.
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викладач кафедри іноземних мов
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті проаналізовано основні труднощі, з якими стикаються іншомовні студенти при вивченні 
та вживанні фразових дієслів, розглянуто характеристики та класифікації фразових дієслів, які викладач 
повинен пояснити студентові, щоб дати йому чітке розуміння цього явища в англійській мові для правильного 
використання  у мовленні. Описано фразові дієслова як особливі  конструкції  англійської мови,  наводяться 
визначення фразового дієслова, характерні ознаки, що відрізняють його від інших конструкцій. Актуальність 
дослідження пояснюється високою частотністю їх вживання та значущістю для акту комунікації. 

Ключові  слова:  фразові  дієслова,  ідіоматичне  значення,  постпозитивний  компонент,  семантична 
єдність, класифікації фразових дієслів. 

Постановка проблеми. Викладання англійської 
мови у вищих навчальних закладах здійснюється 
перш за все з метою опанування студентами осно-
вних навиків мовленнєвої діяльності, правильності 
вживання тих чи інших фраз та конструкцій, розу-
міння певних явищ, які є відмінною рисою англій-
ської мови. Фразові дієслова є одним із тих мовних 
явищ, які повністю відсутні в українській мові, тому 
у їх вивченні студенти стикаються з певними труд-
нощами, як у розумінні семантики фразового дієсло-
ва та його вживанні у мовленні, так і в перекладі на 
українську мову. 

Актуальність дослідження фразових дієслів по-
яснюється високою частотністю їх вживання, про-
никненням у різні функціональні стилі та значущіс-
тю для акту комунікації. Фразові дієслова стають 
все поширенішими з розповсюдженням англійської 
мови, вони використовуються не лише в розмовній 
англійській мові, але і в діловому мовленні, юри-
спруденції та інших галузях. 

Лексико-стилістичний набір фразових дієслів в 
англійській мові є дуже широким. Їхній динамічний 
характер і можливість прикріплення різного роду 
атрибутів до смислового елементу робить їх осо-
бливо прийнятними для використання порівняно із 
відповідними простими дієсловами. Маючи високий 
експресивний характер, такі «метафори» зробили ва-
гомий внесок у розвиток емоційного та ефектного за-
собу вираження значення в сучасній англійській мові 
[4, с.135]. 

Аналіз останніх досліджень. Вивчення фразо-
вих дієслів, їх семантики, структури та вживання є 
актуальним у дослідженнях багатьох зарубіжних та 
вітчизняних науковців, зокрема, Ю.О.Жлуктенка [3], 
С.О.Гурського [8], Д. Болінджера (D.Bolinger) [7], 
Дж.Поуві (J.Povey) [11] та інших. 

Термін «фразове дієслово» вперше застосував 
Л.П.Сміт в словнику “Words  and  Idioms” (1925), 
вважаючи фразові дієслова найяскравішою харак-
терною особливістю англійської мови, які часто ви-
користовуються в розмовній мові, крім того, додають 
ідіоматичності мові, а також висловлюють думки і 
значення чіткіше [5, с.108].

Том МакАртур (T.McArthur) характеризує фразо-
ве дієслово як особливий різновид дієслова, яке біль-
ше функціонує як фраза, ніж як окреме дієслово. Такі 
поєднання можуть вживатися як в прямому, так і в 
переносному значенні, і часто є ідіомами або складо-
© Дідо Н.Д.

вими частинами ідіом: to get away with murder, to get 
on like a house on fire, to get back at someone, to get up 
to mischief [10].

Метою даної статті є розглянути труднощі, з яки-
ми стикаються іншомовні студенти при вивченні та 
використанні фразових дієслів в англійській мові та 
проаналізувати основні характеристики та класифі-
кації фразових дієслів, які викладач в тій чи іншій 
формі повинен донести до студента, щоб дати йому 
чітке розуміння цього явища в англійській мові для 
правильного вживання у мовленні та перекладу на 
українську мову.

Виклад основного матеріалу. Термін «фразове 
дієслово» є похідним від слова «фраза», тобто, най-
менша одиниця синтаксису. Такі дієслова відрізня-
ються від простих дієслів, оскільки містять у своєму 
складі двоє і більше елементів. Завдяки фразовим ді-
єсловам мова набуває експресивності. До них нале-
жать дієслова give up, cut down, get on та інші. Разом 
із вживанням фразових дієслів мовлення стає більш 
природним, тому для тих, хто вивчає англійську мову, 
вони є важливими. 

На нашу думку, чітке визначення фразового дієс-
лова дає Дж.Поуві (J.Povey): це комбінація простого 
дієслова та адвербіального постпозитива, що пред-
ставляє собою єдину семантичну і синтаксичну оди-
ницю. Його можна замінити «простим» дієсловом, 
що і підтверджує, що фразове дієслово є семантич-
ною єдністю [11, c.16].

До складу фразових дієслів, що є однією з го-
ловних ознак англійського дієслівного словотвору, 
входить монолексемне дієслово та післядієслівний 
компонент прислівниково-прийменникової природи, 
який внаслідок послаблення своєї прислівникової або 
прийменникової функції утворює з дієсловами від-
носно стійкі семантичні та синтаксичні сполучення. 
Фразове дієслово функціонує як поєднання дієслова 
й прийменника, дієслова і прислівника чи дієслова 
і прийменника з прислівником, ось чому його часто 
визначають як багатослівне чи двослівне дієслово. 
Таке поєднання можна визначити як «ідіоматичне», 
так як дослівний переклад кожного з компонентів не 
становить єдиного змісту всього поєднання. Точні-
ше, він може бути зовсім іншим, і часом здогадатися 
про переклад усього фразового дієслова по його час-
тинах неможливо.

За мовознавцем Ю.О.Жлуктенком, другий ком-
понент, який позначається у лінгвістиці різними 
термінами, а саме, прислівники, постпозитиви, по-
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стпозитивні прийменники тощо, не виражає ознаки 
дії, яка б означала щось відокремлене від тієї дії, що 
міститься в першому компоненті дієслова. Дієсло-
ва з постпозитивами зливаються в одне семантичне 
ціле й виражають єдине поняття. Тому при вилученні 
другого компонента, зазвичай, змінюється значення 
дієслова [3, с.105]. 

Граматисти (Дж. Ламонт (G.Lamont) [9], Д.Байбер 
(D.Biber) [6] та інші) притримуються двох протилеж-
них думок щодо природи і використання фразових 
дієслів: (1) буквальне використання форми go up 
не є фразовим дієсловом як таким, а є простим ді-
єсловом з часткою: The balloon went up  into  the air. 
Термін «фразове дієслово» повинен використовува-
тись лише для образних і ідіоматичних значень: The 
balloon went up (= The crisis finally happened). В да-
ному випадку маємо справу з семантичним аспектом 
фрази go up, яка не має нічого спільного з синтакси-
сом чи морфологією. (2) термін «фразове дієслово» 
охоплює пряме і переносне (ідіоматичне) викорис-
тання і, отже, включає в себе синтаксис, морфологію 
та семантику, тобто обидва значення фрази go up.

Фразові дієслова дуже різноманітні як за своєю 
сполучуваністю, так і за додатковими значеннями, 
які в них полягають або які вони набувають у тексті. 
Вони можуть виражати характер дії, перехід з одного 
стану в інший, спонукання до дії та інші значення, 
але у всіх випадках дія незмінно характеризується 
значенням, укладеним в самому дієслові.

При навчанні студентів фразовим дієсловам ви-
кладач повинен в першу чергу виокремити і пояс-
нити ряд характерних ознак, які відрізняють фра-
зові дієслова від простих дієслів, - ідіоматичність, 
висока продуктивність, можливість розташовувати 
адвербіальний прийменник до і після іменника, що 
вживається з даним дієсловом, здатність емоційно і 
образно висловлювати найтонші відтінки думок і по-
чуттів, можливість його заміни простим дієсловом та 
інші.

Важливим є знати, що існує велика кількість кла-
сифікацій фразових дієслів (С. Григорьєв [2], І. Ані-
чков [1]), і це залежить від ознак, які відрізняють їх 
від простих дієслів. Крім цього, завжди є дієслова, 
які допускають різне тлумачення. Тому класифікації 
фразових дієслів можна назвати досить умовними.

Згідно класифікації, що бере за основу кількість 
постпозитивів у складі фразового дієслова, їх непо-
дільність та наявність чи відсутність додатка (пере-
хідні/неперехідні дієслова), існує чотири типи фра-
зових дієслів:

1) фразові дієслова з двома постпозитивами. 
Більшість цих дієслів вимагають після себе додатка, 
який може розміщуватись лише після фразового ді-
єслова, не розриваючи його. Тобто, ці фразові дієсло-
ва є неподільні. 

I'm looking forward to my holidays.
You must face up to reality! 
2) фразові дієслова з одним постпозитивом: пе-

рехідні та неподільні. Ці дієслова вимагають додат-
ка, який стоїть після постпозитива, додаток не може 
розривати фразове дієслово. 

I love coffee. I can't do without it in the morning!
I'm counting on you to help me.
3) фразові дієслова з одним постпозитивом: пе-

рехідні та подільні. Ці дієслова вимагають додатка, 

який може стояти після постпозитива або між дієс-
ловом і часткою (таким чином фразове дієслово є по-
дільним). 

We brought up this child. We brought her up. 
Jill asked me not to give her secret away.
4) фразові дієслова з одним постпозитивом: не-

перехідні. Ці дієслова вживаються без додатка.
Charles and Emily have fallen out again.
You always show off at parties.
Залежно від ступеня семантичної єдності компо-

нентів у складі фразового дієслова можна виділити 
два основних типи фразових дієслів, а саме: 

1) фразові дієслова, що є близькими до вільних 
сполучень. Для них характерним є низький рівень 
семантичної єдності, а саме значення фразового дієс-
лова можна легко вивести зі значень його складових 
(to call back, to look for etc.) Такі фразові дієслова є 
зазвичай мотивованими (постпозитивний компо-
нент у складі дієслівного комплексу зберігає своє 
просторове значення) і частково мотивованими (по-
стпозитивний компонент втрачає конкретність свого 
просторового значення і зберігає при цьому зв’язок з 
вихідним значенням вільного прислівника).

2) фразові дієслова, що відносяться до розряду 
фразеологічних одиниць. Вони характеризуються 
найбільшим ступенем семантичної єдності компо-
нентів: значення сполучення при цьому неможливо 
вивести із значень компонентів, що входять до його 
складу ( bring up = educate, give up = stop doing smth. 
etc).

Семантичні відношення між складовими части-
нами англійських фразових дієслів виключно різно-
манітні. Розглядаючи синтаксично неподільні поєд-
нання дієслова і постпозитива з точки зору внесених 
в них постпозитивом значень, можна виділити на-
ступні типи фразових дієслів:

1) дієслівно–прислівникові комплекси, в яких 
постпозитив має своє первинне конкретно-просторо-
ве значення. Наприклад: come out, take away, walk in, 
run out, step across.

2) поєднання, в яких значення дієслова має чітко 
виражений переносний (метафоричний) характер, у 
той час як другий компонент зберігає властивий при-
слівнику просторовий зміст: let a person down = fail 
him; bring out = expose; pull through = recover.

3) конструкції, в яких основних семантичних 
змін зазнає постпозитивний елемент, що набуває 
яскравого аспектуального наповнення. Серед аспек-
туальних відтінків можна виділити наступні: 

- вираз початку виникнення дії (cry out),
- вираз продовження дії (walk on), 
- вираз завершення, закінчення дії (burn away), 
- позначення повної вичерпності дії (tire out), 
- вираз інтенсифікації дії (work away), 
- вираз повторення дії (read over /again/). 
4) значення фразових дієслів засноване на іді-

оматизації обох частин, вмотивованість яких збері-
гається: come about (відбуватися, траплятися), ride 
out  (вийти зі скрутного положення), give away (ви-
давати секретну інформацію).

5) фразові дієслова, що характеризуються мак-
симальним ступенем ідіоматизації їхніх складових: 
give up (кинути), take in (обдурити), put up with (тер-
піти, примиритися).

Як вже було згадано раніше, вивчення фразових 
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дієслів є досить складним для іншомовних студентів, 
оскільки вони повинні виробляти навички, що сприя-
тимуть розумінню фразових дієслів не лише при чи-
танні чи прослуховуванні текстів, а також навчитися 
використовувати їх самостійно, долаючи труднощі їх 
сприйняття. Ось деякі моменти, що складають трудно-
щі для тих, хто бажає опанувати англійською мовою. 

Перш за все, це велика кількість і розмаїття ан-
глійських фразових дієслів, неможливо їх всіх вивчи-
ти та запам’ятати. Всього налічується близько 12000 
англійських фразових дієслів, але, звичайно, для мов-
лення потрібно володіти хоча б кількома сотнями.

По-друге, ідіоматичність значення фразових ді-
єслів. Такі фразові дієслова досить складно пере-
кладати, оскільки значення цілого комплексу не ви-
водиться з сукупності значень його складових. Якщо 
людина не знайома з фразовим дієсловом, яке зустрі-
лося в тексті, вона не здатна адекватно зрозуміти ціле 
речення або вислів. Найчастіше вона намагається 
пов'язати з лексичним оточенням два окремих слова, 
не розуміючи, що перед нею єдине семантичне ціле.

Досить часто виникають помилки у вживанні ді-
єслова в поєднанні з різними частками (часто проти-
лежними за первинним просторовим змістом) в од-
ному і тому ж значенні: swallow up = swallow down 
(ковтати, поглинати), slow up = slow down (знижувати 
швидкість), buy back / in / off / out / over / up (споку-
тувати гріхи).

Певні труднощі викликає подільність багатьох 
фразових дієслів, коли основне дієслово та постпози-
тив можуть розриватися іншим словом. До подібного 
роду помилок відноситься неправильне розташуван-
ня постпозитиву у випадках, коли між ним і дієсло-
вом з’являються займенники або ціла іменна група 
(He was going to give up her замість He was going to 
give  her  up), обставини або слова–інтенсифікатори 
(go ahead straight замість go straight ahead).

Оскільки фразові дієслова відсутні в українській 
мові, можуть виникати труднощі з перекладом. За-
звичай доводиться шукати еквівалент для відтворен-
ня змісту фразового дієслова, а іноді на допомогу 

приходять цілі словосполучення.
Певне непорозуміння можуть викликати ситуації, 

коли в рівному лексичному оточенні з одним і тим же 
значенням (тобто в якості семантичних еквівалентів)
зустрічається як фразове дієслово, так і просте: start 
a business – start up a business, went to the town – went 
down to the town.

Висновки. Отже, фразове дієслово є мовним фе-
номеном суто англійської мови, і тому є складними у 
вивченні та розумінні для іншомовних користувачів. 
Коректне вживання фразових дієслів робить мовлен-
ня природнішим, а правильне розуміння фразових 
дієслів та відтворення їх мовою перекладу є ознакою 
високого рівня опанування іноземною мовою.

Зусилля викладача у навчанні студентів фразовим 
дієсловам повинні бути спрямовані перш за все на за-
безпечення розуміння ними цього явища англійської 
мови, збагачення їх лексичного запасу фразових ді-
єслів та формування навичок правильного викорис-
тання їх у мові. 

Оскільки фразові дієслова неможливо вивчати 
та використовувати без розуміння їх суті, у роботі 
було розглянуто також різні погляди щодо визна-
чення фразових дієслів та його ознак та складових 
частин. Найбільш загальним і зрозумілим, на нашу 
думку, є визначення, згідно з яким фразове дієслово 
є комбінацією простого дієслова постпозитивом, що 
є семантичним цілим. Багато вчених запропонували 
свої визначення і ознаки, за якими вони розрізняють 
фразові дієслова, тому існує чимало класифікацій 
фразових дієслів, що беруть за основу той чи інший 
критерій – це може бути ступінь семантичної єдності 
компонентів, подільність чи неподільність фразового 
дієслова, наявність чи відсутність додатка тощо. 

Загалом, фразові дієслова допомагають виразити 
думки чіткіше та влучніше, ніж звичайні дієслова та 
передати ті аспекти значень, які не в змозі передати 
просте дієслово. Фразові дієслова необхідні для віль-
ного спілкування та правильного розуміння англій-
ських текстів та потребують неабияких навичок у їх 
перекладі іншою мовою.
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TO THE ISSUE OF PHRASAL VERBS TEACHING IN THE ENGLISH LANGUAGE

Teaching English to the students at higher educational institutions is carried out primarily with the aim of 
mastering the basic skills of speaking, the correct usage of certain phrases and constructions and understanding the 
phenomena that are the distinctive feature of the English language. Phrasal verb is one of those linguistic phenomena 
that  are  not  characteristic  of  the Ukrainian  language  that  is why  students  encounter  certain  difficulties,  both  in 
understanding the semantics of phrasal verbs and in their use in speech and translation into Ukrainian. The article 
deals with the characteristic features and classification of phrasal verbs that should be explained to the students to 
give them clear understanding of this phenomenon of English for their proper usage in the process of communication. 
The main difficulties faced by foreign students when studying and using English phrasal verbs have been considered 
as well. Much attention in the article is paid to the description of various classifications of phrasal verbs that are 
based on a particular criterion such as the degree of semantic unity of the components, separability or inseparability 
of phrasal verbs, presence or absence of the object etc. 

Key words:  verb  phrase,  idiomatic  use,  postpositive  component,  semantic  unity,  classifications  of  phrasal 
verbs.
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працівників, підвищення кваліфікації, коопероване навчання. 

Вступ. Сучасна освіта висуває нові вимоги щодо 
рівня компетентності науково-педагогічних пра-
цівників в умовах інтеграційних процесів. На нашу 
думку, саме сучасні педагогічні технології спрямо-
вані на задоволення нагальних потреб науково-пе-
дагогічного працівника: розвиток особистості, яка 
вміє пристосовувати до динамічних умов сучасного 
ділового світу, зберігаючи при цьому самобутність; 
розвитку творчої особистості; самоактуалізації та 
самореалізації особистості; викладача, який отримує 
задоволення від своєї діяльності; професіонала, який 
вміє та прагне систематично займатися неперервною 
самоосвітою та самовихованням. Психолого-педаго-
гічний зміст сучасних педагогічних технологій саме 
у забезпеченні єдності освіти та виховання, гармо-
нійного інтелектуального та особистісного зростан-
ня фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
часі серед науковців немає одностайності щодо 
класифікації педагогічних технологій, але на важли-
вості та необхідності використання зазначених тех-
нологій у навчальному процесі наполягає більшість 
сучасних вітчизняних та іноземних дослідників: 
І.Бех, В.Бондар, Л.Буркова, М.Волкова, І.Дичківська, 
О.Падалка, О.Пєхота, І.Подласий, О.Пометун, 
Г.Селевко, О.Сисоєва та ін.

Аналіз формулювань, що пропонуються вченими, 
показує, що зміст поняття “педагогічна технологія” 
залежить від того, як автори уявляють структуру 
освітнього процесу та її елементів. Спираючись на 
дослідження вітчизняних та іноземних педагогів, ми 
визначаємо педагогічну технологію як алгоритмізо-
вану, проектовану систему навчання, що оптимально 
використовує сучасні методи, методики, прийоми, 
форми та засоби навчання, на основі головних прин-
ципів сучасної освіти, з метою неодмінного забезпе-
чення результату [1; с.114].

Метою статті є визначити релевантні технології 
кооперованого навчання для розвитку науково-педа-
гогічних працівників на заняттях з підвищення ква-
ліфікації.

Виклад основного матеріалу. Одним із різнови-
дів інтерактивних педагогічних технологій є – коо-
перативе (коопероване) навчання. Теорією та впрова-
дженням кооперативного (кооперованого) навчання 
в Україні займаються такі науковці, як Т.Кошманова, 
Л.Пироженко, О.Пометун та ін. Коопероване навчан-
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ня є сучасним інтерактивним підходом до навчаль-
ного процесу у рамках педагогіки співробітництва, 
освітня технологія, яка включає в себе багато кон-
кретних предметних технологій, методів та прийо-
мів; “це форма (модель) організації навчання у ма-
лих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною 
метою” [2, с. 22].

О.Пометун та Л.Пироженко виділяють декілька 
структурних елементів кооперативного навчання [2, 
с. 23–25], а саме: позитивну взаємозалежність членів 
групи; особисту взаємодію, що стимулює діяльність; 
розвиток навичок міжособистісного спілкування та 
спілкування в невеликих групах (командах); обробка 
(аналіз, опрацювання) результатів діяльності групи 
(команди).

Отже, технології кооперованого навчання мож-
на успішно застосовувати на заняттях з підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників для 
розвитку їхніх компетентностей. 

Ми пропонуємо деякі предметні різновиди за-
значених технологій, а саме: “акваріум” (діяльність 
у малих групах для розвитку навичок дискутування 
та аргументування своїх думок) [2]; “мікрофон” (ви-
словлювання думок із певної проблеми по черзі); 
мозковий штурм (“збирання якомога більшої кіль-
кості ідей щодо проблеми від усіх учасників упро-
довж обмеженого часу” [3, с.36]); ажурна пилка [2]; 
метод-ПРЕС [2]; імітаційні (ігрові) технології; деба-
ти; метод Дельфи або мозковий штурм із використан-
ням конвертів [4]; інтерактивна лекція, лекція-ілю-
страція [5]; семінар-диспут та ін.

Доволі ефективною на заняттях з підвищення 
кваліфікації викладачів ВНЗ виявився відомий вид 
інтерактивної педагогічної технології кооперова-
ного навчання – “мозковий штурм”, який широко 
використовується для прийняття кількох рішень з 
конкретної проблеми. Мозковий штурм допомагає 
виявити свою уяву та творчість шляхом вираження 
думок усіх учасників, допомагає знаходити декілька 
рішень щодо конкретної проблеми. Порядок прове-
дення “мозкового штурму” такий:

1. Запропонуйте учасникам сісти так, щоб вони 
почувалися зручно та невимушено.

2. Визначте основні правила (див. далі).
3. Повідомте їм проблему, яку треба вирішити.
4. Запропонуйте учасникам висловити свої ідеї.
5. Запитуйте їх по черзі надходження. Не вносьте 

в ідеї ніяких коректив.
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6. Спонукайте учасників до висування нових 
ідей, додаючи при цьому свої особисті.

7. Намагайтеся не допустити глузування, комен-
тарів або висміювання яких-небудь ідей.

8. Продовжуйте доти, доки будуть надходити нові 
ідеї.

9. На закінчення обговоріть та оцініть запропо-
новані ідеї.

Правила проведення “мозкового штурму” наступ-
ні:

1. Під час висування ідей не пропускайте жодної. 
Якщо ви будете судити про ідеї та оцінювати їх під 
час висловлювань, учасники зосередять більше ува-
ги на захисті своїх ідей, ніж на спробах запропонува-
ти нові та більш досконалі.

2. Необхідно заохочувати всіх до висловлення 
якомога більшої кількості ідей. Варто заохочувати 
навіть фантастичні ідеї. (Якщо під час “мозкового 
штурму” не вдається отримати багато ідей, це можна 
пояснити тим, що учасники піддають свої ідеї само-
цензурі - двічі подумають перед тим, як висловити.)

3. Кількість ідей слід заохочувати. Врешті-решт, 
кількість породжує якість. В умовах висування вели-
кої кількості ідей учасники мають змогу дати політ 
уяві.

4. Спонукайте всіх учасників розвивати або змі-
нювати ідеї інших. Об'єднання або зміна раніше ви-
сунутих ідей часто спричинює висунення нових, що 
перевершують попередні.

Оптимальна тривалість “мозкового штурму” - 
приблизно 30 хв. В умовах Інтернет цей метод ефек-
тивний при проведенні мультимедійних, аудіо- та ві-
деоконференцій та онлайнових чатів, тобто в умовах 
інтенсивного спілкування в режимі реального часу 
[1; с.151].

Наприклад, у процесі вивчення теми “Імідж су-
часного викладача ВНЗ” для генерування за корот-
кий проміжок часу якнайбільшої кількості ідей, ак-
тивного залучення кожного до обговорення слухачам 
курсів підвищення кваліфікації ми запропонували 
висловити думки стосовно теми заняття. Для цього 
група була поділена на дві малі групи (поділ кожного 
разу урізноманітнюється). У даному випадку слухачі 
курсів вибирали сині та зелені фігурки. Після того 
як були сформовані групи, чітко визначена й сфор-
мульована тема, учасники гри, сидячи обличчям до 
обличчя, почали по колу висловлювати ідеї. Лідер-
фасилітатор вів обговорення, заохочував появу нових 
ідей, дослівно їх записував. З поняттям “лідер-фа-
силітатор” та його обов'язками викладачі ВНЗ були 
ознайомлені на першому занятті (був проведений і 
відповідний міні-тренінг, оскільки поведінка фасилі-
татора визначає успішність обговорення). Після того 
як обидві групи завершили генерування ідей, склали 
списки на великих аркушах паперу, зачитали їх, до 
одного зі списків були додані нові ідеї іншої групи. 
Зазначене заняття сприяло розвитку комунікативних, 
творчих здібностей та загальнокультурної ключової 
компетентності зокрема.

При організації роботи за різновидом кооперо-
ваного навчання “Ажурна пилка”  слухачі курсів 
об’єднуються у невеликі групи і працюють над од-
нією темою, яка поділена на смислові блоки. Кож-
ний член групи має знайти певну інформацію до тієї 
частини матеріалу, що визначена для нього. Потім 
ті слухачі окремих груп, які працювали над одним 
і тим же питанням, обмінюються інформацією. На-
ступним кроком буде повернення кожного до своєї 

робочої групи і повідомлення всім її членам допо-
вненої інформації із вивченого питання. Потім кожна 
команда доповідає про виконану роботу.

ПРЕС-метод використовується, коли треба виби-
рати аргументи або висловлювати свою думку з дис-
кусійного питання. Метод допомагає пояснити свої 
думки та сформулювати їх у виразній і стислій фор-
мі. Порядок проведення метода такий:

Роздайте матеріали, в яких зазначено чотири ета-
пи ПРЕС-методу:

ПОЗИЦІЯ
Я вважаю, що_____________
(висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає 

ваша точка зору)
ОБҐРУНТУВАННЯ
_________ тому, що________
(наведіть причину появи цієї думки, тобто на 

чому ґрунтуються докази на підтримку вашої пози-
ції)

ПРИКЛАД
наприклад ________________
(наведіть факти, які демонструють
ваші докази, вони зміцнять вашу позицію)
ВИСНОВКИ
__________тому____________
(узагальніть свою думку, зробіть висновок про 

те, що необхідно робити; тобто, це заклик прийняти 
вашу позицію).

Поясніть механізм етапів ПРЕС-методу і дайте 
відповідь на можливі запитання. Наведіть приклад 
до кожного з етапів. Запропонуйте бажаючим спро-
бувати цей метод до будь-якої проблеми на вибір. 
Перевірте, чи всі розуміють механізм застосування 
методу. Етапи можна адаптувати, пропонуючи учас-
никам наводити декілька варіантів своїх думок або 
прикладів.

Метод “Мікрофон” дає змогу кожному сказати 
щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання 
або висловлюючи свою думку чи позицію. Уявіть, 
що у вас в руках мікрофон і саме вам потрібно висло-
вити думку. Тому інші учасники не можуть говорити, 
кричати з місця, оскільки право говорити має тільки 
той, у кого в руках “символічний” мікрофон.

Kооперована структура “Круглий стіл”, розрахо-
вана як на малі, так і на великі групи, в яких один 
аркуш паперу та олівець передаються по колу. На-
приклад, один учасник записує ідею, потім передає 
аркуш та олівець партнеру ліворуч. Варіативність 
процедури полягає в тому, що учасники можуть ви-
користовувати різнокольорові фломастери, олівці в 
той час, коли їм передається папір.

Кооперована структура “Графіті”, яка полегшує 
процес мислення та відіграє важливу роль групового 
джерела енергії. Кожній кооперованій групі з трьох 
або чотирьох членів даються частина ватману та різні 
кольорові фломастери (один для кожного члена гру-
пи, що дозволяє відобразити внесок кожної особис-
тості). Потім перед кожною групою ставиться певне 
запитання (для кожної групи – інше), тема, пробле-
ма або висловлювання, на які вони дають відповіді. 
Наприклад, “Які проблеми входження українських 
вищих навчальних закладів у Європейський осві-
тянський простір?” Протягом короткого часу кожна 
група в кімнаті пише власні “графіті” (слова, фрази, 
графіки) на певну задану їй тему. Потім викладач-мо-
дератор пропонує припинити роботу й просить кож-
ну групу передати їхні аркуші з графіті іншій групі. 
Процес повторюється знову, але тепер кожна група 
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працює над новою темою, яку почали інші. Процес 
триває доти, доки власний аркуш не повернеться до 
кожної групи. Потім усією групою учасники читають 
усі “нові” коментарі, обговорюють і роблять висно-
вки. Учасники груп можуть також розділити комен-
тарі для того, щоб винести висновки чи претензії на 
загальне обговорення. Графіті спрацьовують дуже 
ефективно як очікувана установка, або як завершаль-
на підсумкова діяльність, або як джерело енергії про-
тягом будь-якого уроку, же необхідне генерування 
великої кількості ідей [1].

Маємо зазначити, що на заняттях з підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників ми ма-
ємо справу із дорослою людиною, сформованим фа-
хівцем зі своїми усталеними стереотипами сприйнят-
тя щодо педагогічної діяльності та скептичним став-
ленням до нового. Враховуючи зазначене нами, ми 
надали перевагу інтерактивним технологіям навчан-
ня, які допомагають проявити свої особистісні якості 

та здібності до міжособистісних контактів. Оскільки, 
на нашу думку, саме завдяки зазначеним технологіям 
з’являється ідеальна можливість встановити зв’язки 
між багатим педагогічним досвідом та результатами 
новітніх досліджень в галузі педагогіки.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Отже, використання сучасних педагогіч-
них технологій, а саме технологій кооперованого 
навчання, для розвитку компетентностей науково-пе-
дагогічних працівників сприятиме загальному роз-
витку особистості, оскільки розвиватиметься творче 
та аналітичне мислення, психологічна гнучкість, по-
зитивна мотивація до неперервної самоосвіти; ви-
роблятимуться навички самостійного наукового по-
шуку, вміння оновлювати та примножувати знання, 
керуючись потребами професійної діяльності. Пер-
спективи подальшого дослідження ми бачимо в роз-
робці нових занять із залученням зазначеної сучасної 
педагогічної технології.
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У статті доведена сензитивність дошкільного віку як фази "первинної креативності" до формування 
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Представлено  її  структуру,  що  містить  мотиваційно-ціннісний,  когнітивний  та  операційно-діяльнісний 
компоненти.
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Вступ. У контексті модернізації всіх ланок осві-
ти в Україні особливе місце посідає дошкільна освіта 
як первинна складова в системі неперервної освіти. 
Майбутнє нашого світу будуть визначати ініціатив-
ність, самостійність, креативність сьогоднішніх ді-
тей, їхнє усвідомлене сприйняття себе, можливість 
розуміння своїх здібностей, фізичних сил, цілей і 
мотивів поведінки, свого відношення до себе й ін-
ших людей. Важливо підтримати творчі починання 
дитини, заохочувати її творчу ініціативу, саморозви-
ток. Оскільки дошкільний віковий період співпадає 
з першою фазою розвитку творчості, а саме, з "пер-
винною креативністю" (В. Дружинін, Н. Хазратова). 
Водночас практика засвідчує, що, на жаль, численні 
реформи та інновації в освітній системі не вирішили 
найсуттєвіших її проблем, зокрема тих, що стосу-
ються розвитку дитини як "творчого суб’єкта" свого 
життя. Відтак, ключовим завданням сучасної освіти, 
починаючи з наймолодшого, дошкільного її ланцюж-
ка, залишається сприяння формуванню творчої осо-
бистості дитини. При цьому внутрішньою передумо-
вою творчої діяльності є творчий потенціал як "ре-
сурс творчих можливостей людини, здатність кон-
кретної людини до здійснення творчих дій, творчої 
діяльності" [3, с.14] й надто важливим є вчасне його 
виявлення й формування у дошкільника. Гарантією 
успіху у цій справі є творчий педагог підготовлений 
до зазначеної роботи. Тобто проблема готовності 
майбутнього вихователя до розвитку творчого потен-
ціалу дошкільника набуває вагомості й актуальності. 

Аналіз досліджень. Проблема профессійної го-
товності педагога досить широко й багатоаспектно 
представлена в психолого-педагогічній літературі. У 
загальнотеоретичному плані вона розроблена у пра-
цях А. Деркача, К. Дурай-Новакової , М. Дьяченка і 
Л. Кандибовича, А. Капської, А. Линенко, В. Моля-
ка, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна та ін. Не дивлячись 
на деякі розбіжності в інтерпретації феномену "го-
товність" і його структури, він розглядається як пер-
винна й фундаментальна умова успішного виконання 
будь-якої діяльності, як ступень мобілізації внутріш-
ніх ресурсів людини в цілях найбільш ефективного 
розв’язання певних завдань. Низка досліджень при-
свячена аналізу більш вузьких проблем щодо про-
фесійної готовності педагога, а саме формування 
готовності майбутнього вчителя до різних аспектів 
© Желанова В.В.

професійної діяльності: педагогічного аналізу (В. 
Чайка), виховної роботи (Г.Балахнічева, М.Гей, Г.Кіт), 
професійного спілкування (Л.Савенкова), освоєння 
передового педагогічного досвіду (О.Ярошенко), пе-
дагогічної взаємодії (М.Виєвська), реалізації принци-
пів гуманної педагогіки (Л.Губарєва), роботи з сім’єю 
(С.Корнієнко, К.Мукашева), інноваційної (К.Макагон) 
та дослідницької (В.Борисов) педагогічної діяльності, 
готовності директора школи до управління якістю 
освіти (Б.Жебровський); виховання морально-психо-
логічної готовності до професійної діяльності вчителя 
(Л.Кондрашова) та шляхів її формування (О.Івлієва). 
Найбільш значущими в контексті нашого досліджен-
ня є праці щодо аналізу різних аспектів професійної 
готовності майбутнього вихователя, зокрема, до вза-
ємодії з дітьми дошкільного віку (І. Слєпцова); до 
оргнанізації експерементування старших дошкіль-
ників (Н.Маргіта); до творчої педагогчної діяльнос-
ті (С.Жейнова); до педагогічної підтримки дітей до-
шкільного віку (Н.Колосова); до роботи з дезадапто-
ваними дітьми дошкільного віку (Л.Зданевич); до мо-
рально-духовного виховання дошкільників (О.Монке); 
до реалізації індивідуального підходу (Л.Куземко); до 
дослідницької діяльності (Ю.Волинець). Проте, при 
такій високій зацікавленості проблематикою профе-
сійної готовності педагога, зокрема, майбутнього ви-
хователя, питання, що пов’язані з дослідженням про-
фесійної готовності майбутнього вихователя до роз-
витку творчого потенціалу дошкільника залишаються 
поза увагою науковців. 

Метою статті є аналіз сутності й структури го-
товності майбутнього вихователя до розвитку твор-
чого потенціалу дошкільника.

Виклад основного матеріалу. Провідним фе-
номеном представленої статті є "готовність майбут-
нього вихователя до розвитку творчого потенціалу 
дошкільника". При цьому є очевидним, що його ва-
гомим семантичним складником є поняття "творчий 
потенціал дошкільника".

У трактуванні зазначеного феномену ми базує-
мося на наукових позиціях Т. Піроженко й розуміє-
мо творчий потенціал дошкільника як інтегративну 
властивість, що характеризує міру можливостей ди-
тини здійснювати творчу діяльність, визначає потре-
бу, готовність і здатність до творчої самореалізації, а 
також забезпечує ефективну взаємодію особистості з 
іншими людьми та високу продуктивність діяльності 
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[4]. Щодо структури творчого потенціалу ґрунтов-
ними для нас є підходи Є.Ільїна, відповідно до яких 
творчий потенціал людини розглядається у вузькому 
й широкому сенсах. У вузькому сенсі це творчі зді-
бності, здатність до уяви і дивергентного мислення, 
в широкому – це ще й властивості особистості, що 
сприяють реалізації творчих здібностей, а саме: мо-
тиви, деякі емоційні та вольові якості, рівень компе-
тентності [2]. Варто відзначити, що творчий потенці-
ал особистості у вузькому сенсі підлягає діагносту-
ванню, у широкому – тільки прогнозується з ураху-
ванням ступеня розвинутості особистісних якостей.

Узагальнення теоретичних напрацювань та експе-
риментального досвіду С.Кулачківської, С.Ладивір, 
Т.Піроженко дозволило виокремити складники 
творчого потенціалу дошкільника, як сукупності 
можливостей, потенціалів, а саме: перетворюваль-
но-предметного (знання, уміння, навички, базові та 
спеціальні здібності у пізнанні, мовленні, художньо-
творчій діяльності); аксіологічного (ціннісні орієнта-
ції, ідеали, переконання, інтереси); комунікативного 
(морально-етичні та особистісні якості), а також ак-
тивної діяльності дитини як суб’єкта саморозвитку. 

Таким чином, у контексті проблеми представле-
ної статті готовність майбутнього вихователя буде 
відбивати вікові особливості творчого потенціалу 
дошкільника. Отже розглянемо зазначений феномен.

У психолого-педагогічній теорії існують різні 
підходи до визначання змісту, а також структурних 
компонентів готовності особистості до професій-
ної діяльності. Поняття "готовність" розглядаєть-
ся як новоутворення особистості (Л.Виготський, 
Д.Ельконін); як психічний стан особистості 
(А.Капська, В.Сластьонін); як наявність здібностей 
(Б.Ананьєв, С.Рубінштейн); як якість особистості 
(К.Платонов), як "ансамбль", синтез властивостей 
особистості (В.Крутецький), як сукупність мотива-
ційних, пізнавальних, емоційних, вольових якостей 
особистості, як складна інтегрована якість особис-
тості (В.Ширінський). Науковці також виокрем-
люють різні види готовності, а саме: психологічну, 
науково-теоретичну, практичну, психофізіологічну, 
фізичну (В.Сластьонін); тривалу та короткочасну 
(Н.Левітов, А.Пуні, М.Дьяченко Л.Кандибович). 
При цьому М.Дьяченко та Л.Кандибович розгляда-
ють психологічну готовність як істотну передумову 
цілеспрямованої діяльності, як стійку характеристи-
ку особистості, що містить позитивне відношення до 
професійної діяльності; мотивацію, здібності, темпе-
рамент, риси характеру, адекватні вимогам професії, а 
також необхідні знання, вміння, навички, стійкі про-
фесійно важливі особливості сприйняття, мислення, 
емоційних та вольових процесів. Короткочасну го-
товність, або стан готовності науковці розглядають 
як "кожний раз створюване функціональне вістря 
довготривалої готовності, що підвищує її дієвість" 
[1, с.278]. Отже, ґрунтуючись на даних теоретичних 
положеннях, ми розглядаємо професійну готовність 
майбутнього вихователя до розвитку творчого по-
тенціалу дошкільника як особистісне утворення, що 
містить багатопланову систему професійних знань, 
умінь та навичок, а також якостей та станів. Струк-
туру професійної готовності майбутнього вихователя 
до розвитку творчого потенціалу дошкільника скла-
дають дві функціонально взаємопов’язані підсисте-

ми, а саме: тривала готовність як стійкий комплекс 
професійно важливих знань, умінь, якостей і влас-
тивостей особистості, що необхідні для результатив-
ного формування творчої особистості дошкільника; 
ситуативна готовність як психічний стан "внутріш-
нього настрою" на подолання труднощів у процесі 
формуванні творчого потенціалу дошкільника, праг-
нення проявити педагогічну творчість в роботі з до-
шкільниками.

Будучи складною якістю, професійна готовність 
майбутнього вихователя до розвитку творчого по-
тенціалу дошкільника інтегрує морально-психоло-
гічну, теоретичну, практичну готовність. При цьому 
морально-психологічна готовність складає мотива-
ційно-цінністний компонент професійної готовності; 
теоретична – когнітивний; практична – операційно-
діяльнісний. Розглянемо їх.

Мотиваційно-ціннісний компонент містить мо-
тиви вибору педагогічної професії й задоволеність 
нею, стійкий інтерес до професійної діяльності; цін-
нісне ставлення до дитини, орієнтацію на її творчий 
розвиток; установку на продуктивний розвиток твор-
чого потенціалу дошкільника, що характеризується 
стабільністю; інтенціональністю на дитину, динаміч-
ністю; високий емоційно-вольовий тонус, прагнення 
і здатність до подолання труднощів, що виникають у 
процесі формування творчих здібностей, дивергент-
ного мислення дошкільників; комплекс уявлень про 
себе як професіонала (професійна Я – концепція); 
концепцію дитини як значущого іншого, що базуєть-
ся на позиції поряд й разом з дитиною. 

Когнітивний компонент готовності до розвитку 
творчого потенціалу дошкільника включає комплекс 
знань й уявлень про особливості освітнього проце-
су в умовах ДНЗ, психолого-педагогічні особливості 
дошкільника, вікові особливості творчого розвитку 
дошкільників, зокрема, його творчий потенціал, ор-
ганізацію координації й корекції групової взаємодії 
дітей, тобто спеціальні й професійні, методичні, со-
ціально-психологічні, психолого-педагогічні, дифе-
ренційно-психологічні, аутопсихологічні знання (за 
класіфікацією Н. Кузьміної). 

Операційно-діятельнісний компонент готовності 
до розвитку творчого потенціалу дошкільника міс-
тить в собі впорядковану сукупність педагогічних 
здібностей, умінь і навичок, що необхідні для про-
дуктивного розвитку творчого потенціалу дошкіль-
ника, які відповідно до класифікації Н. Кузьміної 
представлені гностичними (адекватно діагностувати 
та оцінювати творчі можливості дітей, себе як май-
бутнього професіонала, рефлексувати свої усклад-
нення та труднощі дітей), проектувально-конструк-
тивними (планувати, проектувати, прогнозувати й 
передбачувати результати творчої діяльності дітей 
щодо реалізації їх творчого потенціалу), оганізатор-
ськими (координувати свої професійні дії з діями 
учнів, їхніх батьків і діями колег щодо формуван-
ня творчого потенціалу дитини), комунікативними 
(спілкуватися з дітьми у форматі співучасті, співт-
ворчісті дітей і дорослих в організації життєдіяль-
ності з пріоритетом діалогу дитини з дорослим) зді-
бностями та уміннями. 

Висновки. Готовність майбутнього вихователя до 
розвитку творчого потенціалу дошкільника є склад-
ним та багатоаспектним професійним утворенням 
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особистості, яке відбиває вікові особливості творчо-
го потенціалу дошкільника на фазі "первинної креа-
тивності" як інтегративної властивості, що характе-
ризує міру можливостей дитини здійснювати творчу 
діяльність, визначає потребу, готовність і здатність до 
творчої самореалізації, а також забезпечує ефектив-
ну взаємодію особистості з іншими людьми та висо-
ку продуктивність діяльності. У структурі творчого 
потенціалу дошкільника, ми виркремлюємо перетво-
рювально-предметний, аксіологічний, комунікатив-
ний потенціали, а також активну діяльність дитини 
як суб’єкта саморозвитку. Готовність майбутнього 
вихователя до формування творчого потенціалу до-
шкільника як особистісне утворення, що містить 
багатопланову систему професійних знань, умінь та 

навичок, а також якостей та станів. Будучи складною 
якістю, професійна готовність майбутнього вихова-
теля до формування творчого потенціалу дошкіль-
ника інтегрує морально-психологічну, теоретичну, 
практичну готовність. При цьому морально-психо-
логічна готовність складає мотиваційно-цінністний 
компонент професійної готовності; теоретична – ког-
нітивний; практична – операційно-діяльнісний. Про-
те, у поданій статті ми розглянули лише загально-те-
оретичні питання зазначеної проблеми. Подальшого 
вивчення потребують її процесуально-динамічні ас-
пекти, пов’язані з певними етапами формування го-
товності майбутнього вихователя до розвитку твор-
чого потенціалу дошкільника у період професійної 
підготовки у ВНЗ.
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В статье доказана сензитивность дошкольного возраста как фазы "первичной креативности" к формированию 
творческой личности. Автором сконцентрировано внимание на трактовке творческого потенциала дошкольника как 
совокупности  возможностей  ребенка.  Рассмотрена  его  структура  в широком  и  узком  смысле.  Раскрыта  сущность 
феномена  готовности  будущего  воспитателя  к  развитию  творческого  потенциала  дошкольника.  Представлена  ее 
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FUTURE TEACHER’S READINESS TO DEVELOPMENT OF PRESCHOOLER’S CREATIVE POTENTIAL: 
THE NATURE AND STRUCTURE

The essence of the phenomenon of the future teacher’s readiness to development of the preschooler’s creative potential has 
been disclosed. We can see here the structure containing the motivational value, cognitive-activity and operational components. 
The motivational value component contains motives of the choice of teaching profession and the satisfaction by it, strong interest 
to professional activities; valuable attitude to the child, focus on his/her creative development; the installation for preschooler’s 
productive  creativity  formation  characterized  by  stability;  intentionality  on  child,  dynamism;  high  emotional  and  volitional 
tone, desire and ability  to overcome the difficulties that arise in the formation process preschoolers’ creativity,  their divergent 
thinking; complex ideas about himself as a professional (professional I - concept); the concept of the child as a significant other, 
based on the position and along with the child. The cognitive component of the readiness to development of the preschooler’s 
creative  potential  includes  a  set  of  knowledge  and  ideas  about  the  specifics  of  the  educational  process  in  preschool  system, 
preschooler’s psychological and pedagogical features, preschooler’s age features of creative development, including his creativity, 
organization,  coordination and correction of group  interaction among kids. Operational  readiness and activity  component  to 
form the preschooler’s creative potential, component contains an ordered set of pedagogical abilities and skills that are necessary 
for  the  formation  preschooler’s  productive  creativity,  which  according  to  N.Kuzmina’s  classification  are  gnostic  (adequately 
diagnose and assess the children’s creativity, himself as a future professional reflect its complications and children’s difficulties), 
project-design (to plan, design, predict and anticipate the results children’s creative activity as for realize their creative potential), 
organizational (to coordinate their professional actions with students, their parents and the colleagues’ actions on the formation 
children’s creative potential), communication (chat with children in the form of participation, co-creation of children and adults 
in the child’s life organization with a priority of dialogue between child and adult) abilities and skills.

Key words: creative personality, preschooler’s creativity, professional teacher’s readiness, future teacher’s readiness to 
development of the preschooler’s creative potential.
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РОЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У статті описано виховний потенціал телекомунікаційних проектів як ефективного засобу виховання 
патріотизму  учнів  старших  класів;  висвітлено  практичний  досвід  роботи  педагогічних  працівників 
різного фаху щодо використання ІКТ як під час викладання шкільних дисциплін, так і у виховному процесі; 
представлено інформаційні ресурси мережі Інтернет, які можна використати під час розробки та реалізації 
моделі патріотично спрямованого інформаційного виховного простору.

Ключові  слова:  інтернет-проекти,  телекомунікаційні  проекти,  патріотичне  виховання, 
телекомунікаційні технології. 

Вступ. Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій сьогодні впливає на зміни, що відбува-
ються у всіх сферах життя суспільства, на освіту зо-
крема. Широке усвідомлення ролі ІКТ у суспільстві, 
освіті та вихованні молодого покоління має бути у 
фокусі освітньої політики сьогодення. Сучасні за-
соби інформування, зокрема ЗМІ, глобальна мере-
жа Інтернет є тим середовищем, яке безпосередньо 
впиває на самовизначення старшокласників, їх по-
ведінку, формування та висловлення громадянської 
позиції з точки зору патріотів власної держави та на-
роду. Патріотична складова інформаційних джерел 
на сьогодні особливо актуальна, вона перетинається 
з усвідомленням молодої людини себе як громадяни-
на, члена суспільства, бачення свого місця у державі 
в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання важливості та доцільності використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій у проектуванні 
виховної системи та оновлення на цій основі методів 
і форм виховного процесу в останні роки активно 
обговорюється у наукових публікаціях. Переважна 
більшість вчених (Н. А. Вайнілович, В. В. Гладких, 
М. Л. Смульсон, Т. В. Захарчук та інші) наголошує 
на тому, що запровадження ІКТ у виховний процес 
не повинно бути самоціллю. Воно має бути педаго-
гічно виправданим, розглядатись передусім з точки 
зору педагогічних переваг, які може забезпечити їх 
використання порівняно з традиційними методиками 
виховання. 

Такі дослідники як О. П. Кивлюк, Г. П. Лаврен-
тьєва, Н. М. Лавриченко, І. О. Ревак та інші застері-
гають від необґрунтовано безмежного використання 
в освітньому процесі інформаційних ресурсів Інтер-
нет. Так, Н. М. Лавриченко наголошує на тому, що 
виховні впливи глобальної мережі можуть виявитись 
абсолютно протилежними тому, що педагоги праг-
нуть виховати у своїх школярів. 

Значна частина сучасних наукових досліжень 
(В. В. Осадчий, Є. Д. Патаракін, А. Ю. Пилипчук, 
Н. Т. Тверезовська та інші) присвячена різним ас-
пектам створення і підтримки мережевих співтова-
риств, яка розуміється науковцями як група людей, 
що підтримують спілкування і проводять спільну 
діяльність з допомогою комп’ютерних мережевих 
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засобів. 
У наукових доробках М. Ю. Бухаркиної, Н. П. Де-

ментієвської, А. В. Могилева, М. В. Мойсеевої, 
Н. В. Морзе, А. Є. Петрова, Є. С. Полат та інших зна-
ходимо висвітлення теорії і методики використання 
телекомунікаційних проектів у навчальній і поза-
урочній діяльності дітей різних вікових категорій. 

Метою статті є розкриття виховного потенціалу 
телекомунікаційних проектів у патріотичному ви-
хованні старшокласників та представлення інфор-
маційних ресурсів мережі Інтернет, які можна ви-
користати під час розробки та реалізації моделі па-
тріотично спрямованого інформаційного виховного 
простору.

Виклад основного матеріалу. Використання ІКТ 
старшокласниками під час навчання, спілкування та 
у повсякденному житті є сьогодні сталим фактом. 
Безліч можливостей для спілкування та навчання мо-
лоді засобами ІКТ, звернення до глобальної мережі, 
участь у різноманітних віртуальних спільнотах, дис-
танційні форми навчання та ін. відкривають сьогод-
ні кордони та межі можливостей сучасної людини. 
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на 
ставлення молоді до суспільного життя, формування 
їх ставлення до відомостей, що містяться у різнома-
нітних джерелах користування; формування цінніс-
них орієнтацій у інформаційному просторі є сьогодні 
беззаперечним. 

Використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в освіті повинно забезпечити підвищення, 
передусім, ефективності навчання і виховання, а та-
кож підвищення ефективності управління системою 
освіти. 

Наголосимо, що зазначені вище вимоги у повній 
мірі стосуються не лише навчальної, а й виховної ді-
яльності сучасного закладу освіти. У цьому аспекті 
доцільно розглянути потенціал телекомунікаційних 
проектів у патріотичному вихованні старшокласників.

Слідом за Є. С. Полат, під телекомунікаційним 
проектом розуміємо спільну пізнавальну, дослід-
ницьку, творчу або ігрову діяльність учнів-партне-
рів, що організується на основі використання ІКТ, 
має спільну проблему, мету, узгоджені методи, спо-
соби діяльності, спрямовані на досягнення спільного 
результату діяльності. Вчений розрізняє Інтернет-
проекти за комплексністю, тривалістю та кількістю 
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учасників (останні поділяються на індивідуальні та 
групові), а також класифікує телекомунікаційні про-
екти з точки зору домінантної діяльності учнів таким 
чином: 

– практико-орієнтований проект (спрямований 
на соціальні інтереси. Результати спільної діяльності 
у рамках цього виду проекту заздалегідь визначені і 
можуть бути використані у житті класу, школи, мі-
крорайону, міста, держави); 

– дослідницький проект (за структурою на-
гадує наукове дослідження. Він передбачає обґрун-
тування актуальності обраної теми, визначення за-
вдань дослідження, обов'язкове висунення гіпотези 
з подальшою її перевіркою, обговорення отриманих 
результатів); 

– інформаційний проект (спрямований на збір 
інформації про певні об’єкти, явища або особистості 
з метою її аналізу, узагальнення та презентації для 
широкої аудиторії); 

– творчий проект (передбачає максимально до-
вільний і нетрадиційний підхід до оформлення ре-
зультатів спільної діяльності учасників. Це можуть 
бути альманахи, театралізації, спортивні ігри, виро-
би образотворчого чи декоративно-прикладного мис-
тецтва, відеофільми тощо); 

– рольовий проект (реалізація цього виду про-
екту передбачає, що учасники беруть на себе ролі 
літературних чи історичних персонажів, вигаданих 
героїв та досліджують таким чином розвиток ситу-
ацій, подій, явищ з точки зору різних часів та епох. 
Результат проекту часто залишається відкритим до 
його завершення) [1]. 

Орієнтовна структура проекту, який розміщуєть-
ся у мережі Інтернет, містить такі компоненти: на-
зва проекту, стислий опис проекту; E-mail, телефон, 
факс та поштова адреса координатора проекту (чи 
контактної особи); поетапний опис змісту діяльності 
учасників проекту; вікова категорія учасників; дата 
початку проекту; дата закінчення етапів проекту; очі-
кувані результати та продукти діяльності; орієнтовна 
кількість учасників проекту, необхідна для успішної 
реалізації проекту; мови, якими будуть користувати-
ся учасники проекту; опис перших кроків реалізації 
проекту; перелік соціальних сервісів, які доцільно 
використовувати у ході проекту [6]. 

Результати телекомунікаційних проектів оформ-
ляються у вигляді відеофільмів, альбомів, бортжур-
налів “подорожей”, комп’ютерних газет, альманахів, 
Web-сторінок тощо [2].

Зазначені вище прогресивні наукові ідеї з пробле-
ми використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у виховному процесі стали надбанням сучас-
ної педагогічної практики і, навпаки, творчі здобутки 
сучасних педагогів-практиків є тим емпіричним ма-
теріалом, що сприяє поступальному рухові наукової 
думки.

На сторінках педагогічної преси представлений 
різноманітний досвід роботи педагогічних працівни-
ків різного фаху щодо використання ІКТ як під час 
викладання шкільних дисциплін, так і у виховному 
процесі.

Опрацьовуючи практичний матеріал, розміщений 
у педагогічній пресі та в мережі Інтернет та органі-
зовуючи на курсах підвищення кваліфікації у Чер-
каському обласному інституті післядипломної освіти 

педагогічних працівників черкаської обласної ради 
різні форми методичної роботи, а саме: лекції-бесіди 
з використанням мультимедійних засобів, практич-
ні заняття, дискусії, презентації, тренінги, години 
комп’ютерного тестування, а також участь педагогів 
у роботі тимчасових творчих колективів, виконанні 
індивідуальних дослідницьких завдань, ми намага-
лись знайти ідеї і поради, важливі для дослідження 
проблеми використання телекомунікаційних техно-
логій у патріотичному вихованні старшокласників у 
позакласній діяльності. 

Вивчення потенційних можливостей використан-
ня телекомунікаційних технологій у вихованні стар-
шокласників вимагало пошуку в Інтернеті мереже-
вих співтовариств, які можна було б використовувати 
для досягнення виховної мети в рамках патріотично 
спрямованого інформаційного виховного простору. 

Виявлено, що у 2005-2006 роках в Україні відкри-
лась низка локальних мережевих співтовариств: “Де-
рево друзей”, AtlasKit, Tuse, а 2007 рік став піковим 
– розпочали діяльність соціальні молодіжні мережі 
Стрелка, Friends.ua, Connect, НаВстрече та Фолк. 
Серед українських соціальних мереж можна також 
виділити ClubMania (http://clubmania.ua), яка за два 
місяці її існування залучила понад 2 тисячі користу-
вачів, сайти “Ідеальна країна” (http://kraina.org.ua), 
Pioneers of Change (http://pioneersofchange.net) [5].

Наш пошук був також спрямований на виявлення 
досвіду реалізації Інтернет-проектів патріотичного 
спрямування. У цьому напрямі ми отримали більш 
змістовні результати. 

Активному залученню учнів до участі у телеко-
мунікаційних проектах сприяє IEARN (International 
Education and Resource Network) – Міжнародна освіт-
ня та ресурсна мережа. В Україні програма коорди-
нується Ресурсно-методичним центром “АЙОРН”, 
який, починаючи з 1998 року, об’єднав у Національ-
ну мережу понад сто навчальних закладів України, 
що працюють як у всеукраїнських, так і в міжнарод-
них телекомунікаційних проектах.

Найпопулярнішими серед учнів-учасників мере-
жі IEARN-Україна стали міжнародні проекти “Зако-
ни життя”, “Кола навчання”, “Чи маємо ми запасну 
планету?”, “Ми –ровесники”, “Посмотри, как хорош 
мир, в котором ты живеш”, “Школа моєї мрії”, “За-
рубіжний куточок в моєму місті”, “Мій герой”, “По-
миримося, друзі”, “Global Teenager Project” та наці-
ональні проекти “Дніпра жива вода”, “Матрьошка”, 
“Мій край – легенда”, “Подарунок для мами”, “Істо-
рія однієї фотографії”, “Шкільна соціальна реклама”, 
“Світло нашої надії” (створення веб-сайту про обда-
рованих учнів з обмеженими фізичними можливос-
тями) та інші [7]. 

Змістовною стала робота школярів України в Ін-
тернет-проектах “Особливості національної мови”, 
“Ми – ровесники”, “По кому б’є дзвін, або чи наша 
хата – скраю?”, “Життя довжиною в три слова”, 
“Двір мого дитинства”. 

Слід також зазначити, що на сьогодні існують ще 
декілька національних, регіональних та міжнарод-
них програм, зокрема EuroSchoolNet, Orilla Orilla, 
GLOBE, які запроваджують використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій для створення 
різноманітних телекомунікаційних проектів, у яких 
беруть участь учні навчальних закладів України. 
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Крім цього, підлітки і старшокласники України, які у 
достатній мірі володіють іноземними мовами брали 
участь у міжнародних проектах “Local History” (Ав-
стралія), “Learning Circles” (Англія) “Міжнародний 
день учителя” (Литва) та постійно діючого проекту 
Global Art. Однак, кількість залучених до участі в 
проектах учнів також невелика.

Важливим для нашого дослідження є ідея міжна-
родного телекомунікаційного проекту, розміщеного 
на сайті “Родовід” – веб-проект “Багатомовне гене-
алогічне дерево”, у рамках якого кожен користувач 
сайту може вільно створити своє власне родове дере-
во. Цей проект, розроблений на основі використан-
ня технології ВЕБ 2.0 wiki-wiki, створений для того, 
щоб кожен міг створити віртуальну книгу свого роду. 
Родовід – це єдине дерево, що подається в горизон-
тальному вигляді і яке можна вести одночасно кіль-
кома мовами [3].

У ході дослідження виявлений також позитивний 
досвід здійснення регіональних веб-проектів, ідеї 
якого можна використати під час розробки та реалі-
зації моделі патріотично спрямованого інформацій-
ного виховного простору.

Так, у Черкаській області у рамках першої всеу-
країнської акції “7 чудес України” був проведений 
обласний Інтернет-конкурс “7 чудес Черкащини”, 
метою якого була популяризація духовної та історич-
ної спадщини Черкащини, активізація туристичного 
та краєзнавчого руху; виявлення неперевершених 
природних, історичних та культурних пам’яток, а та-
кож підвищення їхнього значення для сучасних укра-
їнців та прийдешніх поколінь. До участі в конкурсі 
були запрошені організації й окремі громадяни – всі, 
хто небайдужий до природи та історичної спадщини 
Черкаського краю. Учасники конкурсу презентували 
на сторінках сайту мальовничу природу, наснажену 
величним духом історії, та цікаві пам’ятки минулого 
і сьогодення, які можуть і повинні викликати захо-
плення і гордість за багату і чудову черкаську землю.

Наш пошук був також спрямований на виявлення 
інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які можна 
було б використати під час розробки та реалізації мо-
делі патріотично спрямованого інформаційного ви-
ховного простору.

Досліджено, що з лютого 2007 року за сприяння 
Міжнародного фонду “Відродження” в українсько-
му сегменті всесвітньої мережі був створений комп-
лекс Інтернет-ресурсів “Відлуння віків” як результат 
творчих зусиль групи розробників, небайдужих до 
долі української історико-культурної спадщини. За 
задумом авторів, “Відлуння віків” є багатофункці-
ональним проектом створення інформаційних ре-
сурсів для використання у вихованні національно 

свідомих громадян України. По-перше, він відіграє 
роль віртуального представництва найбільших ві-
тчизняних пам’яткоохоронних структур: Українсько-
го товариства охорони пам’яток історії та культури 
(УТОПІК) і Центру пам’яткознавства Національної 
академії наук України. По-друге, розробники за до-
помогою пам’яткоохоронців, музейників, істориків, 
археологів та гуманітаріїв наповнили веб-сторінки 
найрізноманітнішою культурологічною інформаці-
єю, яка висвітлює проблеми, пов’язані зі збережен-
ням української старовини. Такі Інтернет-ресурси, 
як “1000 років української культури” (1000years.
uazone.net), “Архітектурні та природні пам’ятки 
України” (ukraine.kingdom.kiev.ua), “Врятуймо укра-
їнські дерев’яні церкви!” (kytu.org.ua), “Енциклопе-
дія пам’яток України” (encyclosights.com), “Замки та 
храми України” (www.castles.com.ua), Інтернет-теле-
канал “Музеї України” (uamuseum.r-media.com.ua), 
“Мандруємо Україною” (www.ukrmandry.com.ua), 
“Історичні ландшафти України” (www.hislan.com.
ua), “Міста України” (mista.org.ua), “Музейний про-
стір України”, (prostir.museum), “Наш край” (www.
nashkray.kiev.ua), “Пам’ятки України: історія та 
культура” (www.heritage.com.ua), “Український істо-
ричний портал” (history.com.ua), безумовно, можуть 
стати у нагоді всім учасникам патріотично спрямова-
ного виховного процесу [4]. 

Підсумовуючи вищесказане, приходимо до ви-
сновку про те, що побудова школи нового типу, за-
снованої на принципах гуманізму, демократизму, 
пріоритету загальнолюдських духовних цінностей 
висуває підвищені вимоги як до особистості учителя, 
так і самих вихованців. Реалізація цих заходів перед-
бачає здатність молодої людини орієнтуватися в ін-
формаційному просторі, отримувати інформацію та 
оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 
сучасного високотехнологічного суспільства. Різно-
манітність ситуацій спілкування, які створюються 
у віртуальному інформаційному середовищі, надає 
можливість кожному користувачеві максимально 
реалізувати свої особистісні якості. Використання 
виховного потенціалу телекомунікаційних проектів 
дозволяє створити нову модель інформатизації ви-
ховної системи, в центрі якої – учень, в основі ви-
ховної діяльності – співробітництво і співтворчість, 
а сутність технології полягає в активізації ролі учнів 
у виховному процесі, розвитку здібностей до само-
вдосконалення у контексті патріотичного вихован-
ня. Перспективами подальших розвідок у даному 
напрямі є опис засобів програмного призначення та 
платформ, які можна використати при проведенні за-
ходів з патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

У статті розглядаються сучасні підходи до іншомовної освіти майбутніх фахівців. Проведено аналіз 
культурознавчих підходів, серед яких найбільш відомими є лінгвокраєзнавчий, комунікативно-етнографічний 
та соціокультурний. Визначено, що соціокультурний підхід є пріоритетним напрямком в мовній освіті як 
учнів загальноосвітніх шкіл, так і студентів вищих навчальних закладів, а також тих, які вдосконалюють 
мовну підготовку в після вузівський період. 

Ключові слова: іншомовне спілкування, лінгвокраєзнавчий підхід, комунікативно-етнографічний підхід, 
соціокультурний підхід.

Вступ. Результати аналізу наукових джерел 
(І.Ключковська, З.Коннова, Н.Микитенко, Л.Морська) 
дають змогу стверджувати,  що сьогодні, коли відбу-
вається інтенсивне поглиблення міжнародних кон-
тактів України, активізація процесів європейської та 
світової інтеграції, знання іноземних мов, володіння 
уміннями іншомовного спілкування набуває особли-
вого значення,  розглядається як важлива складова 
професійної компетентності. В процесі оволодіння 
вміннями іншомовного спілкування відбувається ці-
леспрямоване виховання особистості майбутнього 
фахівця загалом, розширення його світогляду, по-
глиблення знань про навколишній світ, людей, які 
розмовляють даною мовою, їх звичаї, культуру, мен-
талітет, а також формування окремих професійно – 
особистісних якостей, необхідних для професійного 
становлення фахівця будь – якої  сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
працях вітчизняних і зарубіжних учених (І.Бєляєва, 
О.Коломінова, Є.Мельник, В.Царькова та ін.) роз-
глядаються різні аспекти проблеми підготовки фа-
хівців різних профілів до іншомовного спілкування, 
зокрема аналізуються існуючі підходи до іншомов-
ної освіти. Досить ґрунтовно, на нашу думку, дослі-
джено комунікативно-діяльнісний підхід [1;2], який, 
безперечно, не втратив своєї актуальності і є досить 
ефективним в оволодінні уміннями іншомовного 
спілкування. Водночас, у сучасних умовах особли-
вого значення набувають культурознавчі підходи, які 
наголошують на необхідності одночасного вивчення 
мови і культури, обґрунтовують залежність мети на-
вчання від соціального замовлення суспільства тощо. 
Вони ж поки що вивчені недостатньо, що дає нам 
підстави зосередити увагу саме на цих питаннях.

Метою статті є аналіз сучасних підходів до іншо-
мовної освіти майбутніх фахівців та виокремлення 
пріоритетного напрямку до вивчення іноземних мов.

Виклад основного матеріалу. Серед культуроз-
навчих підходів найбільш відомими є: лінгвокраєз-
навчий (Є.Верещагін, В.Костомаров та ін.), комуні-
кативно-етнографічний (М.Байрам, К.Кремш та ін.), 
соціокультурний (Г.Нойнер, В.Сафонова та ін.) [3].

Лінгвокраєзнавчий підхід передбачає вивчення 
іноземних мов паралельно з вивченням культури 
країни, звертаючи особливу увагу на національно-
культурну специфіку явищ і фактів, які найбільш чіт-
ко, як правило, проявляються в іншомовній лексиці. 

 Лінгвокраєзнавство базується на певних методо-
© Канюк О.Л.

логічних принципах:
− соціальна природа мови надає об’єктивну 

можливість прилучення індивіда до нової для нього 
дійсності (в іншій країні);

− процес вивчення і викладання мови розгля-
дається як процес акультуризації, тобто, засвоєння 
людиною, яка сформувалася в одній національній 
культурі, суттєвих цінностей і норм іншої культури;

− одним з важливих завдань лінгвокраєзнав-
чого підходу до викладання іноземної мови є фор-
мування позитивного ставлення до країни і народу 
- носіїв мови, яка вивчається;

Таким чином, сьогодні до таких традиційних 
аспектів вивчення іноземної мови, як фонетичний, 
лексичний, граматичний, стилістичний, безпере-
чно, відноситься і лінгвокраєзнавчий. Це – специ-
фічний аспект викладання іноземної мови, в якому 
з метою забезпечення комунікативності навчання 
і розв’язання загальноосвітніх і гуманістичних за-
вдань лінгводидактично реалізується кумулятивна 
функція мови (накопичувальна, або культуроносна, 
яка проявляється в здатності мови не просто переда-
вати певне повідомлення, але й відображати, фіксу-
вати і зберігати отриману людиною інформацію про 
навколишню дійсність), а також відбувається акуль-
турація особистості.

 У рамках даного підходу значна увага звертається 
на національно- культурну семантику слів, вивчення 
еквівалентних і без еквівалентних лексичних понять, 
їх класифікацію з метою виокремлення національно-
культурного компонента, підкреслення зв’язку слова 
з культурою.

 Однак, слід зауважити, що лінгвокраєзнавство 
розглядає національну специфіку в основному на 
рівні лексичного складу мови, а національні особли-
вості культури мови, яка вивчається, проявляються 
не тільки в цьому. Крім національної специфіки лек-
сики, слід враховувати такі параметри, як різноманіт-
ні субкультури, зв’язані з віком, професією, освітнім 
рівнем, регіоном, расою, статтю; сферу спілкування, 
тематику, ситуацію; уявлення і очікування комуні-
кантів. Тобто, мова повинна йти не просто про лінг-
вокраєзнавче наповнення лексики, а про необхід-
ність більш глибокого вивчення світу носіїв мови, їх 
культури, способу життя, національного характеру, 
менталітету тощо.

 Все це враховується в комунікативно-етногра-
фічному підході до вивчення іноземних мов, який 
передбачає широке використання інформації з інших 
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дисциплін, особливо, соціології, історії, етнографії, 
етнопсихології, культурології. Отже, майбутні фахів-
ці вивчають іноземну мову не просто, щоб оволодіти 
навичками читання, спілкування, вони усвідомлю-
ють себе дослідниками культури і побуту країни, 
мова якої вивчається.

 Зміст культурознавчої освіти в цьому випадку 
складають:

− явища культури, які розглядаються в розвитку, а 
не тільки в їх сучасному стані;

− продукти культури (література, мистецтво);
− стереотипи щоденного життя;
− уявлення (інтерпретація) явищ з точки зору пред-

ставників різних субкультур.
Крім цього, слід враховувати також відмінності 

між реальними явищами культури і їх відображен-
ням в суспільній свідомості, уявленнями про себе та 
інших.

Внаслідок розширення міжнародних контактів, 
зростанням мобільності і міграції, відбувається пе-
регляд ставлення до вивчення іноземної мови як до 
оволодіння певними знаннями і навичками спілку-
вання. Сьогодні усвідомлюється необхідність запро-
вадження в навчальний процес не простого вправ-
ляння у використанні іноземної мови в щоденних 
ситуаціях, а розвитку у майбутніх спеціалістів в про-
цесі вивчення іноземної мови здатності адаптуватися 
до нових умов, часто непередбачуваних, які можуть 
виникнути в іншій країні, чи при спілкуванні з пред-
ставниками зарубіжних країн.

При реалізації такого підходу відчуваються пев-
ні труднощі, тому що, по-перше, неможливо надати 
студентам всю необхідну національно-специфічну 
інформацію, а, по-друге, майбутні фахівці повинні 
не тільки знати факти і явища іншомовної дійсності, 
але й уміти ефективно оперувати ними, вступати в 
контакти, не порушуючи національно-специфічних 
норм, які прийняті в даній культурі. 

Ґрунтуючись на положеннях комунікативно-ет-
нографічного підходу, вивчення іноземних мов, оче-
видно, можна розглядати як мовну освіту, оволодіння 
комунікативною мовленнєвою і міжкультурною ком-
петенцією [3, с.108].

Таким чином, в рамках комунікативно – етногра-
фічного підходу пріоритетним вважається :

− надання тим, хто вивчає іноземну мову, система-
тизованих знань про культуру, релігію, філосо-
фію, історію країни;

− оволодіння міжкультурною компетенцією;
− розвиток умінь створювати і використовувати 

систему аналізу явищ і фактів культури для про-
никнення в національно-культурне середовище 
іншомовної спільноти;

− розвиток умінь інтерпретувати факти культури 
і ситуації комунікативної взаємодії в культурно 
різних і культурно схожих мовних середовищах;

− оволодіння поведінковими стереотипами.
 Етно-комунікативний підхід не позбавлений 

окремих недоліків, зокрема, надмірної уваги до ет-
нографічних аспектів, применшуючи соціальні, жор-
сткої орієнтації тільки на культуру країни, мова якої 
вивчається та інше.

Ці  недоліки намагається подолати соціокультур-
ний підхід до вивчення іноземної мови, який почав 
інтенсивно розвиватися порівняно недавно, в 90-х 

роках ХХ століття. Основою для його розвитку стало 
положення про спільне (одночасне) вивчення мови і 
культури.

З точки зору соціокультурного підходу спільне 
вивчення мови і культури має здійснюватися з орі-
єнтацією на оволодіння міжкультурним іншомовним 
спілкуванням в контексті соціально-педагогічних 
домінант педагогіки громадянського миру і злагоди, 
ідей гуманізації, культурознавчої соціологізації і еко-
логізації мети і змісту навчання іноземним мовам.

При визначенні мети соціокультурної освіти го-
ловна увага звертається на питання відбору і розпо-
ділу соціокультурної інформації, а також визначенню 
взаємовідносин між соціокультурним і мовним зміс-
том іншомовної освіти.

Основним в інтерпретації соціокультурного зміс-
ту мовної освіти є звернення до особистості того, хто 
вивчає мову, її національно-культурного фону.

Сьогодні відчувається необхідність внести певні 
зміни у визначення змісту вивчення матеріальної і 
духовної культури країн, мова яких вивчається, які 
дозволили б відійти від спрощеного фактологічного 
підходу до ознайомлення з даними аспектами, орієн-
туючись на ознайомлення з:

− системою цінностей, які домінують у спільнотах;
− історичною пам’яттю спільнот в цілому і включе-

них до них соціумів;
− політичною, економічною, науковою, худож-

ньою, релігійною культурою, їх відображенням в 
філософії і стилях життя різних верств населення 
та етнічних груп;

− традиційною і новою матеріальною культурою, 
промислово-економічним потенціалом як части-
ною системи цінностей країни;

− соціокультурними особливостями мовного ети-
кету усного і письмового спілкування, технікою 
участі в ньому на іноземній мові;

− соціокультурними особливостями і мовною по-
ведінкою національно-специфічних форм спілку-
вання як характерною особливістю стилю життя 
в країні, мова якої вивчається;

− способами граматичного і лексичного іншомов-
ного вираження в рамках формального і нефор-
мального спілкування.
Соціокультурний підхід до вивчення іноземної 

мови передбачає наявність міждисциплінарно ін-
тегрованої мовної освіти, а також врахування со-
ціокультурного контексту вивчення мови. Особлива 
увага повинна звертатися на: соціокультурний світо-
гляд тих, хто вивчає іноземну мову (при відборі на-
вчальних тем і конструюванні навчальних завдань); 
нерозривний зв’язок формування іншомовної соціо-
культурної компетенції з розвитком загальної соціо-
культурної компетенції індивіда, сформованої як сто-
совно своєї рідної культури, так і світової; врахуван-
ня при відборі навчальних тем фактора доступності і 
позитивного емоційного ставлення до проблеми, яка 
розглядається.

Таким чином, серед основних положень соціо-
культурного підходу можна виокремити найбільш 
важливі:

1. Побудова адекватної моделі навчання інозем-
ним мовам передбачає попереднє вивчення соціо-
культурного контексту вивчення мови в конкретній 
країні і конкретному національному середовищі з 
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опорою на: соціокультурні особливості мов і куль-
тур; соціокультурні і комунікативні потреби тих, хто 
вивчає мову; рівень соціокультурної освіти тих, хто 
навчає; особливості мовної політики держави сто-
совно вивчення іноземної мови і умов для її практич-
ної реалізації, організаційно-дидактичні і методичні 
умови оволодіння іноземною мовою.

2. Суттєве ускладнення соціокультурних функцій 
викладачів іноземної мови в умовах постійного роз-
ширення і поглиблення сфер міжкультурної комуні-
кації в сучасному світі в цілому і Україні зокрема, 
створює передумови для реформування мовної бі-
культурної освіти шляхом її глобалізації, гуманізації 
і культурознавчої соціологізації її змісту.

3. Багатоаспектна соціокультурна освіта (загаль-
нокультурна, краєзнавча, лінгвокраєзнавча, соціо-
лінгвістична, комунікативно-прагматична)  на сьо-
годнішній день є обов’язковим компонентом мовної 
підготовки сучасних фахівців будь-якого профілю. 
Вона повинна здійснюватися від вивчення етнічних, 
соціальних субкультур до регіонально-континен-
тальних культур і світової культури.

4. Методичною домінантою у вирішенні завдань 
соціокультурної освіти засобами іноземної мови ви-
ступає ієрархічна система проблемних соціокуль-
турних завдань, які повинні використовуватися з 
урахуванням їх навчально-методичної ефективності, 
особистісного потенціалу в розвитку культури спіл-
кування і пізнання, рівня іншомовної комунікативної 
компетенції.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Найбільш поширеними сучасними підхо-
дами до вивчення іноземних мов є: лінгвокраєзнав-
чий, комунікативно-етнографічний і соціокультур-
ний.

Основною заслугою авторів лінгвокраєзнавчого 
підходу є обґрунтування визначення мови як носія і 
джерела національно-культурної семантики, введен-
ня поняття безеквівалентної лексики, створення ти-
пології текстів, які містять лінгвокраєзнавчу інфор-
мацію, тощо.

Важливим надбанням комунікативно-етнографіч-
ного підходу є визнання необхідності: надання тим, 
хто вивчає іноземні мови, систематизованих знань 
про культуру, філософію, релігію, історію країни, 
мова якої вивчається; оволодіння міжкультурною 
компетенцією; розвитку умінь створювати і викорис-
товувати систему аналізу явищ і фактів культури для 
проникнення в національно-культурне середовище 
іншомовної спільноти, а також умінь інтерпретувати 
факти культури і ситуації комунікативної взаємодії в 
культурно відмінних і культурно схожих мовних се-
редовищах.

Соціокультурний підхід є пріоритетним напрям-
ком в мовній освіті як учнів загальноосвітніх шкіл, 
так і студентів вищих навчальних закладів, а також 
тих, які вдосконалюють мовну підготовку в після ву-
зівський період. В зміст соціокультурної освіти вхо-
дить вивчення таких аспектів, як: культурна спадщи-
на, ментальність, культурна ідентичність представ-
ників спільнот, мова яких вивчається; соціокультур-
ний портрет країн, народів, мов, які функціонують 
в різних культурних спільнотах в цілому і в більш 
вузьких професійних сферах; соціокультурні аспек-
ти комунікативної поведінки представників профе-
сійної спільноти іншомовної країни; соціокультурні 
норми поведінки в умовах професійної міжкультур-
ної комунікації; ціннісні орієнтації носіїв іноземної 
мови стосовно освіти, науки, мистецтва, політики, 
громадського життя тощо.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье рассматриваются современные подходы к иноязычного образования будущих специалистов. 
Проведен анализ культуроведческих подходов, среди которых наиболее известны лингвострановедческого, 
коммуникативно-этнографический и социокультурный. Определено, что социокультурный подход является 
приоритетным  направлением  в  языковом  образовании  как  учеников  общеобразовательных  школ,  так  и 
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студентов  высших  учебных  заведений,  а  также тех,  которые  совершенствуют  языковую  подготовку  в 
после вузовский период.
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MODERN APPROACHES TO FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
OF FUTURE SPECIALISTS

In  the  article  the  author  has  considered    modern  approaches  to  foreign  language  education  of  future 
professionals.  The  idea  is  that  an  excellent  knowledge  of  a  foreign  language  is  not  enough  today  for  successful 
professional  intercultural communication. The analysis on cultural approaches has been conducted  to emphasize 
the need for simultaneous study of language and culture. It has been found that among the most famous on cultural 
approaches are lingua-lore, communicative and ethnographical, sociocultural. Considering all qualities of lingua-
lore, ethnographic and communicative approaches to foreign language education, it should be noted that they are 
not without some drawbacks. The lingua-lore one considers national specificity mainly at the level of vocabulary of 
the language, the culture and national language, which is studied, but manifested not only in this. We should talk not 
just about filling with lingua-lore vocabulary, but about the necessity for better understanding of the world media 
language,  its  culture, way of  life,  national  character, mentality  etc. Communicative-ethnographic  approach pays 
much attention to ethnographic aspects, social prejudice, tightly focused only on the culture of the country whose 
language is studied etc.

Key  words:  foreign  language  communication,  lingua-lore  approach,  communicative  and  ethnographic 
approach, sociocultural approach.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

133



УДК 373.21:376.353
Кас’яненко Оксана Миколаївна

старший викладач 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 
З ВАДАМИ СЛУХУ В ДНЗ

У статті йдеться про необхідність організації цілеспрямованої роботи з дітьми дошкільного віку, 
які мають вади розвитку слуху. Визначено основні причини виникнення подібних патологій. Розкрито основні 
шляхи організації навчання дітей з вадами слуху в ДНЗ. Визначено основні завдання дошкільної освіти, які 
спрямовуватись на подолання соціальної недостатності. Оскільки діти з вадами слуху, в умовах інклюзивного 
навчання, стають безпосередніми учасниками навчального процесу в загальноосвітніх ДНЗ, вихователь має 
бути готовим до роботи з ними.

Ключові слова: дошкільники, інклюзія, вади слуху, організація, навчання, розвиток.

Вступ. Серед дітей з порушеннями психофізич-
ного розвитку значну групу складають діти з по-
рушеннями слуху. Дитина, яка має важкі порушен-
ня слухового аналізатора, не має змоги самостійно 
навчитись розмовляти, тобто оволодіти звуковою 
стороною мовлення, оскільки вона не чітко сприй-
має звукове мовлення, не має можливості отримати 
слухові зразки. Вона не контролю свою вимову, вна-
слідок чого виникає спотворене мовлення, іноді усне 
мовлення не розвивається взагалі. Уce це негативно 
відображається на оволодіння всією складною сис-
темою мовлення, що не лише обмежує можливості 
дитини в навчанні й пізнанні оточуючого світу, але 
й має негативний вплив на весь психічний розвиток 
особистості, затримуючи або спотворюючи його, 
оскільки мовлення є знаковою системою і виступає 
важливим засобом кодування й декодування інфор-
мації. Глибокі порушення слуху тягнуть за собою ні-
моту і можуть призвести до соціальної ізоляції дітей, 
оскільки їхня спільна діяльність з нормально чуючи-
ми дітьми є досить обмеженою. Це часто призводить 
до виникнення у них порушень емоційно-вольової 
сфери у вигляді агресивності, проявів явищ негати-
візму, егоїзму, егоцентризму, або навпаки — загаль-
мованості, апатичності, безініціативності. У зв’язку 
з цим виникає необхідність запровадження систем-
ної цілеспрямованої роботи з дітьми дошкільного 
віку, які мають вади слуху, в умовах інклюзивного 
навчання (спеціалізовані групи або дитячі садки) та 
звичайного дошкільного закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні в Україні досить активно розробляється різно-
манітні моделі інклюзивної освіти, мета якої поля-
гає в залученні до освітнього простору дітей різних 
вікових груп з особливими потребами. Упродовж 
останнього десятиліття відомими стали публікації 
щодо організації різного роду корекційно розвиваль-
ної освіти І.Білозерської, Л.Будяк, А.Колупаєвої, Ю. 
Найди, Т.Сак, О.Таранченко, та інших. Незапере-
чним є ціннісний доробок вітчизняних психологів 
Л.Божович, Л.Виготського, І.Зимньої, І.Синиці, які 
вказували на необхідність залучення дітей з різно-
манітними проблемами здоров’я до спеціально орга-
нізованого освітнього середовища. Про необхідність 
широкої діагностики дошкільників наголошують 
А.Богуш, Н.Гавриш, Т.Поніманська, які обстоюють 
ідею розвитку дошкільників в умовах сучасного 
© Кас’яненко О.М.

ДНЗ.
Мета статті полягає в узагальненні причин, що 

спричиняють вади слуху та визначенні основних під-
ходів щодо організації навчання дітей з такими про-
блемами в ДНЗ.

Виклад основного матеріалу. Навчання та ви-
ховання осіб з порушеннями слуху є в центрі уваги 
сурдопедагогіки. Сурдопедагогіка (від лат.  surdus 
глухий) — педагогічна наука, яка вивчає особливості 
розвитку, навчання і виховання осіб з порушеннями 
слухової функції. Предметом сурдопедагогіки є про-
цеси розвитку, навчання і виховання осіб з порушен-
нями слухової функції на різних вікових періодах 
їхнього розвитку.

Як вітчизняна, так і зарубіжна статистика по-
казує, що кількість людей з порушеннями слухової 
функції постійно збільшується. Підвищується відсо-
ток осіб з порушеннями слуху У групі населення піс-
ля 50 років. Проведені масові дослідження в різних 
країнах показали, що приблизно від 4% до 6% всього 
населення земної кулі мають проблеми, що утрудню-
ють соціальне спілкування. При цьому близько 2% 
населення мають двосторонню тяжку туговухість і 
сприймають розмовне мовлення на відстані до 3 м, 
а 4% страждають на виразну односторонню тугову-
хість [2, с.124].

Існують різні погляди на причини виникнення 
порушень слуху. Ha сьогодні найчастіше виділяють 
три групи причин і факторів, які викликають патоло-
гію слуху або сприяють її розвитку.

До першої групи відносяться причини і факто-
ри спадкового характеру, що призводять до змін у 
структурі слухового апарату і розвитку спадкового 
зниження слуху. Спадкові фактори відіграють значну 
роль у виникненні порушень слуху дітей. Ha думку 
P.Горлі, Б.Конигсмарка, на долю спадково обумовле-
них факторів припадає 30-50% дитячої глухоти. ІІри 
цьому автори підкреслюють, що в двох третинах ви-
падків спадково зумовленої туговухості відмічають 
наявність синдромальної туговухості в поєднанні із 
захворюваннями майже всіх органів і систем організ-
му (з аномаліями зовнішнього вуха, захворюваннями 
очей, кістково-м'язової системи, з патологією нерво-
вої, ендокринної систем тощо).

Спадковий фактор набуває значення, якщо слух 
відсутній або знижений у когось з батьків. Можли-
вість народження глухої дитини у такій ситуації є 
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надзвичайно високою. Захворювання слуху можуть 
успадковуватись як за домінантними, так і рецесив-
ними ознаками. Рецесивні ознаки проявляються не у 
кожному поколінні.

Другу групу складають фактори ендо- або ек-
зогенного впливу на орган слуху плоду (при відсут-
ності спадково обумовленого фону), що обумовлює 
прояв вродженої туговухості. Серед причин, які ви-
кликають вроджену туговухість, перш за все виді-
ляють інфекційні захворювання матері в першій 
половині вагітності. Із інфекційних захворювань 
найбільш небезпечною є краснуха;також негативно 
впливають на розвиток слухового аналізатора і його 
функціонування грип, кір, скарлатина, інфекційний 
паротит, токсоплазмоз та інші. Одним із факторів, 
які призводять до виникнення даної патології, є ін-
токсикації вагітної жінки, особливо небезпечним є 
вживання медикаментозних препаратів, зокрема, ан-
тибіотиків. Також до цієї групи шкідливих впливів 
відносять вживання алкоголю, нікотину, наркотич-
них речовин, отруєння хімічними препаратами, про-
дуктами харчування тощо. До цієї групи відносяться 
травми матері у період вагітності (особливо в перші 
три місяці), несумісність крові матері й плоду за ре-
зус-фактором або групою крові, що викликає розви-
ток гемолітичної хвороби новонародженого.

Третю групу складають фактори, які впливають 
на орган слуху дитини в один із періодів розвитку 
і призводять до виникнення набутого зниження слу-
ху. Ці причини є досить різноманітними. Найбільш 
часто до порушень слухової функції призводять на-
слідки гострого запального процесу в середньому 
вусі (гострий середній отит). У деяких випадках по-
рушення слуху виникає внаслідок ушкодження вну-
трішнього вуха і стовбура слухового нерва, що ви-
никає через перехід запального процесу з середнього 
вуха. Також до етіологій стійких порушень слуху в 
постнатальний період відносяться інфекційні захво-
рювання дитини, серед яких найбільшу небезпеку 
становлять менінгіт, кір, скарлатина, грип, епідемі-
ологічний паротит. За даними деяких авторів, понад 
50% порушень слуху в дітей виникають внаслідок 
використання у процесі лікування ототоксичних ан-
тибіотиків, до яких відносяться стрептоміцин, моно-
міцин, неоміцин, канаміцин тощо. Також призвести 
до порушень слуху можуть травми, особливо в ді-
лянці вушної раковини у скроневих частинах голови, 
захворювання порожнини носа, наприклад, аденоїд-
ні розростання.

Визначення причин виникнення порушень слухо-
вої функції в деяких випадках є досить складним. Це 
обумовлюється, по-перше, можливим виливом відра-
зу декількох шкідливих факторів, по-друге, одна й та 
ж причина може викликати спадкову, вроджену або 
набуту туговухість.

У дітей з порушеннями слуху всіх груп можливі 
ще й додаткові первинні порушення різноманітних 
органів і систем. 

Навчання дітей з порушеннями слухової функції, 
як й інших категорій, має бути систематичним і орга-
нізованим. Ще Л. Виготський вказував, що навчання 
глухих потребує спеціальної педагогічної техніки, 
використання особливих прийомів і методів. Але 
при цьому він же зазначав, що потрібно виховувати 
і навчати не глуху або сліпу дитину, а дитину взага-

лі. Учений наголошував: "3 біологічної точки зору 
глухонімота являє собою значно менший недолік, а 
ніж сліпота, і глуха тварина менш безпомічна, а ніж 
сліпа. Але у людини глухонімота є значно більшим 
недоліком, оскільки вона ізолює людину від усякого 
спілкування з іншими. Глухонімота є недоліком со-
ціальним. Вона частіше, а ніж сліпота, порушує со-
ціальний статус особистості" [1, с.35].

Як зазначалось вище, при порушеннях слуху пе-
редусім страждає мовлення дитини; при глухоті та 
глибокому зниженні слуху дитина без спеціального 
навчання мовленням практично не оволодіває. Від-
сутність чи недорозвиток мовлення не лише усклад-
нюють контакти дитини з оточуючими, а й порушу-
ють процес формування її пізнавальної діяльності та 
особистості в цілому. Відповідно, чим раніше почи-
нається корекційний вплив, тим скоріше й ефектив-
ніше можна подолати наслідки порушень слухової 
функції.

При підозрах батьків на зниження слуху у дитини 
раннього віку її необхідно обстежити у спеціальному 
сурдологічному кабінеті медичного закладу. Спеціа-
лісти не лише визначать стан слухової функції, а й 
при необхідності призначать медичні процедури (лі-
кування, слухопротезування), спрямують можливі 
педагогічні заходи. Протягом першого-третього року 
життя дитини корекційна педагогічна допомога на-
дається їй у сім'ї під пильним керівництвом сурдопе-
дагога та лікарів.

Діти з вадами слухової функції дошкільного віку 
можуть виховуватись та одержувати корекційну до-
помогу в спеціальних дитячих садках або спеціаль-
них групах при масових дошкільних закладах. Групи 
для таких дітей створюються з урахуванням не лише 
віку, а й стану слухової функції (глухота чи знижен-
ня слуху), мовлення, рівня психофізичного розвитку. 
Програми цих закладів адаптовані до рівня розви-
тку дітей; у навчально- виховному процесі викорис-
товуються спеціальні методи й прийоми, у тісному 
взаємозв'язку реалізуються освітні, виховні й корек-
ційні завдання.

Основним завданням дошкільної освіти дітей з 
вадами слуху є забезпечення всебічного розвитку на 
основі корекції наявних проблем. Загальнорозвива-
юча і корекційна робота з дошкільниками повинна 
спрямовуватись на подолання соціальної недостат-
ності.

Враховуючи спільність основних закономірнос-
тей розвитку чуючих і дітей з вадами слуху, перш за 
все повинна забезпечуватись цілісність психічного 
розвитку, становлення базису особистісної культури, 
що означає можливості орієнтування дитини в пред-
метах, природі, явищах суспільного життя, загаль-
нолюдських цінностях, у явищах власного життя та 
діяльності. Реалізація цих завдань можлива тільки в 
процесі тривалої систематичної роботи.

У дошкільній сурдопедагогіці використовуються 
наступні методи і прийоми навчання:

1. Наочні. До них відносять спостереження, роз-
глядання предметів, явищ, картин, демонстрацію 
слайдів, діафільмів, використання комп'ютерних 
програм, а також прийми, в основі яких лежить ви-
конання дії за зразком, наслідуванням. Виходячи зі 
структури дефекту дошкільників з вадами слуху, 
саме наочні методи навчання є найбільш адекватни-
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ми.
2. Практичні. До цієї групи належать різні види 

предметної і продуктивної діяльності, ігри, елемен-
тарні досліди, моделювання. Ці методи забезпечують 
більш глибоке пізнання дійсності, виявлення власти-
востей і особливостей предметів, зв'язків і відносин 
між предметами і явищами.

3. Словесні. До цієї групи методів входять сло-
весні інструкції, бесіда, розповідь педагога, читання, 
пояснення. В основі словесних методів лежить ви-
користання мовлення. У навчанні і вихованні дітей 
з вадами слуху словесні методи посідають провідне 
місце, і в той же час повинні бути тісно пов'язані з 
практичними та наочними методами [3, с.43]. 

Однією з основних форм виховання і навчання 
дошкільників з вадами слуху є заняття: фронтальні 
(групові), підгрупові, індивідуальні.

Фронтальні заняття проводяться з групою із 6-8 
дітей вихователями і сурдопедагогами. На фронталь-
них заняттях організується практична діяльність ді-
тей, в процесі якої вони оволодівають різними вмін-
нями і навичками, дітям повідомляються нові зна-
ння, проводиться систематична корекційна робота. 
На групові заняття виносять матеріал, доступний 
усім дітям.

Відповідно до навчального плану, вихователі про-
водять фронтальні заняття з фізичного виховання 
(якщо немає інструктора), ручної праці, гри, образот-
ворчої діяльності і конструювання, ознайомлення з 
навколишнім світом. Сурдопедагог проводить занят-
тя з розвитку мовлення, розвитку слухового сприй-
няття і навчання вимови, формування елементарних 
математичних уявлень. Музичний керівник організує 
музичні заняття.

Тривалість фронтального заняття в групі дітей 
переддошкільного віку - до 20 хв., у молодшій і се-
редній групах - 25-30 хв., у старшій і підготовчій - 
35-40 хв. У першій половині дня в переддошкільній і 
молодшій групах проводять одне фронтальне заняття 
сурдопедагога і одне - вихователя; в усіх інших гру-
пах - два заняття сурдопедагога і одне вихователя. У 
післяобідній час проводяться заняття вихователя. 

Як правило, фронтальні заняття мають наступні 
етапи: організаційний момент, основну і заключну 
частини. У вступній частині заняття педагог створює 
установку на готовність до заняття, активізує увагу 
дітей, привертає її до свого мовлення, орієнтує на ро-
зуміння інструкцій і питань.

Основна частина заняття включає різні методи і 
прийоми, спрямовані на повідомлення дітям нових 
знань, закріплення і уточнення старих, самостійну 
роботу дітей, пов'язану із засвоєнням матеріалу. За-
лежно від програмних завдань визначається структу-
ра заняття. Новий, більш складний матеріал пропо-
нується на початку, потім - ігри та вправи, спрямова-
ні на повторення та закріплення.

У заключній частині заняття педагог підбиває під-
сумки: уточнює, чим займались діти, оцінює участь 
кожної дитини.

Заняття з підгрупами дітей проводяться в тих ви-
падках, коли діти в групі мають значні відмінності 
за віком або рівнем розвитку. На практиці найбільш 
часто група розділяється на підгрупи внаслідок на-
явності дітей з труднощами у навчанні. Виділення 
підгруп не повинно бути жорстким, треба врахову-
вати індивідуальну динаміку розвитку дітей. При 
виділенні двох підгруп заняття з ними проводяться 
паралельно вихователем і сурдопедагогом.

Індивідуальні заняття з розвитку слухового 
сприйняття і навчання вимови проводяться в усіх ві-
кових групах. Їх тривалість - 20 хв., половина занят-
тя присвячується слуховому сприйняттю, половина 
- вимові. Але цей поділ має умовний характер. Ін-
дивідуальні заняття з кожною дитиною проводяться 
сурдопедагогом щодня при наповнюваності групи до 
6 дітей, при більшій - складається спеціальний роз-
клад.

У групах для дітей зі складною структурою де-
фекту у завдання індивідуальних занять входить 
також робота з різних розділів програми - розвитку 
мовлення, формування елементарних математичних 
уявлень. При цьому саме індивідуальні заняття є 
основною формою навчання. В таких випадках сур-
допедагог планує пред'явлення дитині того матеріа-
лу, який не був засвоєний фронтально.

Висновки. Отже, діти з вадами слуху сьогодні 
активно залучаються до системи дошкільної ланки 
освіти. Першочерговими завданнями батьків і педа-
гогів стають діагностування причин виникнення вад 
слуху, рівень проблеми та максимальна соціалізація 
дитини. За умови правильної організації роботи сур-
допедагогів і вихователів діти з вадами слуху набу-
вають повноцінного розвитку і готуються до подаль-
шого шкільного життя. Сьогодні держава всебічно 
сприяє організації навчання дітей з вадами слуху як 
одного з важливих напрямів інклюзивної освіти.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В ДОУ

В статье говорится о необходимости организации целенаправленной работы с детьми дошкольного 
возраста,  имеющих  недостатки  развития  слуха. Определены  основные  причины  возникновения  подобных 
патологий.  Раскрыты  основные  пути  организации  обучения  детей  с  нарушениями  слуха  в  ДОУ. 
Определены  основные  задачи  дошкольного  образования,  которые  направлены  на  преодоление  социальной 
недостаточности. Поскольку  дети  с  нарушениями  слуха,  в  условиях  инклюзивного  обучения,  становятся 
непосредственными  участниками  учебного  процесса  в  общеобразовательных  ДОУ,  воспитатель  должен 
быть готовым к работе с ними.
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FEATURES OF TEACHING OF PRESCHOOL CHILDREN WITH HEARING DISABILITIES IN 
KINDERGARTEN

The necessity of  the organization of purposeful work with preschool  children who have an  impairment of 
hearing has been considered in the article. Statistics of prevalence of impairment among the population of Ukrain has 
been examined. The main factors that cause this pathology have been defined. The basic ways of teaching children with 
hearing disabilities in kindergarten have been disclosed. The main tasks of preschool education aimed at overcoming 
social failure have been defined. In preschool surdopedagogics, by the nature of the modes of activity of the child in 
the process of training and education, there are three groups of methods: visual, practical, verbal. The training and 
education of children with hearing verbal methods occupy a leading position, and at the same time should be closely 
linked with the practical and visual methods. One of the basic forms of education and training of preschool children 
with impaired hearing are classes: front (group), subgroups and individual.
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У статті розглянуто проблему формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх 
інженерів. Визначено та охарактеризовано систему принципів, які лежать в основі формування культури 
іншомовного професійного спілкування та за яких у процесі формування культури іншомовного професійного 
спілкування  забезпечується  ефективність  формування  складових  культури  іншомовного  професійного 
спілкування майбутніх фахівців інженерної галузі.

Ключові  слова:  іншомовне  професійне  спілкування,  складові  культури  іншомовного  професійного 
спілкування, принципи навчання, майбутні інженери.

Вступ. Зростання ролі та значення іноземної 
мови в умовах євроінтеграційного освітнього про-
стору сприяє виокремленню пріоритетних завдань у 
змісті професійної підготовки майбутніх інженерів. 
Одним із них є формування культури іншомовного 
професійного спілкування (КІПС ‒ надалі). 

Шляхи вирішення проблеми формування культу-
ри іншомовного професійного спілкування майбут-
ніх інженерів лежать у площині методологічних та 
загальнотеоретичних підходів до професійного та 
особистісного розвитку майбутніх фахівців, що ста-
новить предмет філософських, політичних, культу-
рологічних і педагогічних дискусій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 
сучасних психолого-педагогічних дослідженнях про-
блема формування КІПС майбутніх інженерів розгля-
дається в тісному взаємозв’язку з питанням їх про-
фесійної підготовки [3; 11]. Окремі складові КІПС 
фахівців інженерних спеціальностей стали предме-
том наукових розвідок таких учених: М.Гордієнко 
(формування умінь і навичок самостійної роботи з 
іноземною фаховою літературою у майбутніх інже-
нерів), Н.Макоєд (формування у майбутніх інжене-
рів умінь перекладу фахових текстів із застосуван-
ням комп’ютерних технологій), Т.Рукас (формування 
культури ділового мовлення в майбутніх інженерів), 
Г.Сукачова (формування професійного мовленнєвого 
етикету майбутніх інженерів-педагогів). 

Метою статті є визначення системи принципів, 
за яких у процесі формування культури іншомовного 
професійного спілкування забезпечується ефектив-
ність формування складових культури іншомовного 
професійного спілкування майбутніх інженерів. 

Виклад основного матеріалу. Розробка будь-якої 
методики неможлива без попереднього визначення 
принципів навчання, оскільки саме вони становлять 
її підґрунтя [13, с.173]. Принципи навчання – це 
основні положення, які визначають характер проце-
су навчання та дають відповіді на питання, як і який 
зміст навчання відбирати, які матеріали та прийоми 
використовувати. 

Окрему групу у процесі формування КІПС за-
ймають принципи, які лежать в основі формування 
КІПС. Дотримання і врахування цих принципів за-
безпечує ефективність формування складових куль-
тури іншомовного професійного спілкування. Йдеть-
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ся про систему принципів, до яких належать: прин-
цип персоналізації; принцип особистісно-розвива-
ючої спрямованості навчання; принцип активності; 
принцип модульності навчання; принцип діалогізації 
навчання; принцип професіоналізації спілкування; 
принцип інтегративності знань (мовних, соціокуль-
турних, професійно значимих); проблемності на-
вчання; діяльнісного характеру навчання. 

Принцип  персоналізації  − передбачає відповід-
ність між спрямованістю особистості на взаємодію, 
на засвоєння етики ділових взаємин, що визначаєть-
ся сукупністю індивідуальних (якості, властивості, 
здібності, мотиви тощо) та професійно-типологіч-
них особливостей (сукупність компетенцій). Персо-
на – це людина, яка усвідомлює себе особистістю і 
яку поважають люди за її індивідуально-особистісні 
якості [6, с.59]. 

Персоналізація виявляється в гармонізації сус-
пільного «треба» та індивідуального «хочу» шляхом 
усвідомлення людиною себе в ролі майбутнього ін-
женера, фахівця, який повинен буде приймати важ-
ливі рішення і нести відповідальність за їх наслідки. 
Персоналізація – це усвідомлення себе у статусі фа-
хівця, спрямованість на розвиток професійно-необ-
хідних якостей, здібностей, це прагнення знайти 
себе у професійній діяльності та набуття досвіду 
вирішення проблемних ситуацій, змодельованих із 
практики. Це і можливість самовираження (через 
презентації, «круглі столи», диспути, рольові ігри), 
створення своїх персональних проектів, загалом тра-
єкторії руху в площині професійного становлення. 

Принцип  особистісно-розвиваючої  спрямованос-
ті навчання передбачає формування складових про-
фесійної іншомовної компетентності в межах понять 
«суб’єкт», «свобода вибору», «розвиток», «самороз-
виток», «унікальність» тощо. Він відображає фунда-
ментальну ідею гуманістичної парадигми сучасної 
освіти і «ґрунтується на створенні необхідних умов 
для розвитку особистості, забезпеченні розвитку і 
саморозвитку самої системи освіти та професійної 
підготовки» [10, c.36]. 

Особистісно-орієнтоване навчання має на меті: 
розвивати індивідуальні пізнавальні здібності кож-
ного студента, допомогти їм пізнати себе, самовиз-
начитися та самореалізуватися, сформувати в них 
культуру життєдіяльності, яка дає змогу продуктив-
но будувати життя [12, с.210]. 
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Сутність принципу відображена у змістовому на-
повненні системи професійно-орієнтованих завдань, 
робота над якими сприяє виробленню персональної 
професійної карти (траєкторії руху). Створення необ-
хідних умов у процесі реалізації системи формуван-
ня КІПС майбутніх інженерів передбачає розробку 
системи різнорівневих (за складністю), різноплано-
вих (за видами діяльності), різноманітних за змістом 
(соціокультурний, культурно-етичний, професійний, 
особистісно-орієнтований), різножанрових (тестові 
завдання, розробка проектів, участь у рольових іграх 
тощо) завдань, що дозволили б студентам розкрити 
творчий потенціал. 

Принцип активної ролі студента в розвитку й са-
морозвитку його/її особистісних, професійних зді-
бностей і якостей, потенційних творчих можливос-
тей доповнює два попередні та водночас відображає 
психологічну закономірність навчання, залежність 
ефективності навчання від активності та ініціатив-
ності тих, хто навчається: «Продуктивність навчання 
(у відомих межах) прямо пропорційна рівню пізна-
вальної активності учнів (студентів)» [6, с.251]. 

На думку К.Абульханової, активність – це «цін-
нісний спосіб моделювання, структурування і здій-
снення особистістю діяльності, спілкування і пове-
дінки (…) Активність (…) − спосіб не тільки вира-
ження потреб, але й організація життя та умов діяль-
ності, що відповідають цим потребам, пошук умов 
і засобів діяльності за ціннісними, особистісними 
критеріями, параметрами» [1, с.45]. 

Активність особистості, виявляючись у діяльнос-
ті, є рушійною силою в особистісному становленні, 
адже «…діяльність самої людини – неодмінна умова 
її розвитку. Які б вихователі не опікувалися дитиною, 
без власної праці вона мало чого досягне» [4, с.40]. 

Розвитку пізнавальної активності студента в реа-
лізації системи формування КІПС майбутніх інжене-
рів сприяє можливість виявити себе на різних рівнях 
активності: індивідуальному (презентація, інтерв’ю, 
анкетування, анотування, реферування, рецензуван-
ня, робота над проектом); груповому (взаємонавчан-
ня, групова доповідь, дискусія, диспут, рольові ігри), 
колективної (гра-симпозіум, «мозковий штурм», мор-
фологічний аналіз, прес-конференція, синектика). 

Принцип модульності навчання, за яким відбува-
ється формування складових іншомовної комуніка-
тивної компетентності, спрямований на здійснення 
підготовки з використанням всіх видів навчальних 
робіт: виступів на семінарських заняттях, виконан-
ня практичних завдань, роботи над індивідуально-
пошуковими проектами та реферативними робота-
ми, самостійної роботи студентів тощо. Модульне 
навчання включає створення модульного варіанта 
програми навчальної дисципліни, забезпечення на-
вчального процесу дидактичними матеріалами, ви-
значення типів, видів, методів контролю. Саме від 
«правильності побудови модульного варіанта про-
грами залежить ефективність модульного навчання» 
[13, с.203]. 

Принцип модульності в реалізації системи фор-
мування КІПС передбачає формування системи ін-
тегрованих знань, умінь, навичок, які належать до 
окремих, умовно відділених модулів: (а) мовленнє-
вого (граматика, правопис, орфографія, морфологія, 
лексика), комунікативного (спілкування як обмін 

інформацією чи як інтеракція, взаємодія), соціокуль-
турного (суспільні відносини, свята, звичаї, традиції, 
персоналії); (б) фахового (термінологія, методологія 
розв’язання інженерно-технічних задач, особливості 
презентації інженерно-технічної інформації – гра-
фічна, математична, алгоритмічна, модельна); (в) 
професійно-етичного (етика ділового спілкування, 
культура професійного спілкування, професійний 
етикет). 

Кожний із них має свою мету і завдання та адек-
ватні способи оцінки рівня досягнення мети (методи 
контролю й оцінювання, діагностичні методики). Ці 
модулі є ключовими у системі формування КІПС, 
але реалізація їх здійснюється у змісті кредитно-мо-
дульної системи навчання, яка передбачає розробку 
модульної програми з іноземної мови для кожної з 
інженерних спеціальностей. Тому модулі є розчине-
ними у складових реальної програми підготовки для 
кожної з інженерних спеціальностей. Оскільки цілі 
«умовно» виокремлених модулів збігаються з цілями 
реальної програми, то виокремлення модулів розгля-
дається нами як компонування окремих компонентів 
реальної програми. 

Принцип діалогізації навчання − орієнтований на 
використання в процесі навчання (крім традиційних 
аудіовізуальних) системи інтерактивних методів на-
вчання: дискусій, ігор, тренінгів та ін., спрямованих 
на розвиток творчих здібностей особистості. Діало-
гізацію як принцип слід розглядати на трьох рівнях: 

− Методологічний рівень (гуманізація як філософ-
ське підґрунтя сучасної освітньої парадигми) − 
передбачає включення в систему методологічних 
принципів: діалогу культур, доповнюваності [5]. 

− На конкретно-дидактичному рівні розробляються 
різні підходи до обґрунтування змісту підготовки 
фахівців. Одним із пріоритетних у галузі іншо-
мовної підготовки виокремлюється комунікатив-
ний підхід, згідно з яким у навчальній діяльності 
використовуються переважно методи діалогізації. 
Діалогізація є складовою інтерактивних техноло-
гій навчання. 

− На особистісному рівні йдеться про комунікатив-
ну діяльність студента як соціально активного 
представника молоді, життя якого «є величезною 
і багатою за змістом (…) системою комунікатив-
них стосунків, моральної, поведінки» [2, с.367]. 
Принцип  професіоналізації  спілкування  у підго-

товці фахівців в умовах вищого навчального закладу 
− передбачає наповнення процесу підготовки профе-
сійно-орієнтованим змістом. Професіоналізація як 
принцип іншомовної комунікативної взаємодії забез-
печує, з одного боку, можливість опанування інозем-
ної мови на рівні використання фахових знань (ін-
женерно-технічна термінологія, інженерно-технічні 
задачі), а з іншого – розширює можливості для: (а) 
самореалізації в контексті стажування за кордоном, 
(б) продовження навчання за однією з обраних про-
грам підготовки в навчальних закладах Європи, (в) 
роботи над спільними українсько-зарубіжними про-
ектами. 

Професіоналізація спілкування робить навчання 
особистісно привабливим, потрібним (затребува-
ним), а в майбутньому, на нашу думку, – необхідним. 

Професіоналізація є ключовою вимогою форму-
вання КІПС. Зрештою, професіоналізація поряд із 
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соціалізацією і культурною ідентифікацією відіграє 
важливу роль у становленні особистості майбутньо-
го фахівця. 

Принцип  інтегративності  знань  (мовних, со-
ціокультурних, професійно значущих) − передбачає 
об’єднання знань, що належать до різних знакових 
систем, для досягнення мети, а саме – сформованос-
ті культури іншомовного професійного спілкування. 
Це стає можливим за умови єдності формування сис-
теми компетентностей (ціннісно-орієнтованої, лінг-
вістичної, соціокультурної, професійної іншомовної, 
культурно-етичної). 

Інтегративність знань у професійній підготовці 
майбутніх інженерів є ознакою трансформаційних 
процесів сучасного соціуму і відповіддю на глобалі-
зацію та фундаменталізацію (під якою розуміють не 
«знання про все і ні про що конкретно», а «знання 
про конкретне з усіх боків, аспектів, ракурсів») [9]. 

Принцип проблемності − відіграє важливу роль у 
стимулюванні навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів, активізації пізнавальних, професійно-орієнто-
ваних мотивів (інтересів, потреб, прагнень). Ефектив-
ність використання проблемності в реалізації систе-
ми формування КІПС забезпечується використанням 
різних способів створення проблемних ситуацій: (а) 
утруднення при поясненні окремих фактів; (б) ана-
ліз суперечливих фактів; (в) порівняння, зіставлення 
фактів; (г) висунення гіпотез та їх перевірка. 

Проблемність у реалізації завдань системи фор-
мування КІПС забезпечує також активізацію само-
стійної, пошуково-дослідницької (що відображено у 
індивідуальних завданнях) роботи; спонукає до ви-
користання знань, оволодіння способами діяльності 
та застосуванням їх у нових ситуаціях; підштовхує 
до творчої роботи над проектами [8, c.65]. 

Принцип діяльнісного характеру навчання − про-

екція принципу єдності психіки й діяльності на пло-
щину навчально-пізнавального процесу. Згідно з цим 
принципом, «психіка виникає, розвивається та існує 
в діяльності як способі життя суб’єкта» [7, c.72]. У 
процесі формування КІПС діяльнісний характер на-
вчання виявляється на різних рівнях оволодіння зміс-
том КІПС: 

−  на рівні формулювання компетентностей (цінніс-
но-орієнтованої, лінгвістичної, соціокультурної, 
професійної, культурно-етичної); 

− на рівні реалізації способів діяльності, адекват-
них для кожної із компетентностей (відповідні 
форми і методи навчально-пізнавальної діяльнос-
ті); 

− на рівні оцінки результатів засвоєння КІПС; 
− на рівні особистої участі кожного студента в са-

морозвитку, творчості, співпраці (особистісне, 
ціннісно-орієнтоване ставлення до процесу на-
вчання). 
Ефективність діяльнісного характеру навчання 

забезпечується системою завдань, різних за змістом, 
способом, складністю, ступенем прояву особистіс-
ної участі (групові, індивідуальні проекти тощо), ме-
тодами і формами навчання, способами корекції та 
контролю. 

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Таким чином, процес формування КІПС 
майбутніх інженерів передбачає дотримання певних 
принципів навчання, дотримання і врахування яких 
забезпечує ефективність формування складових 
культури іншомовного професійного спілкування 
майбутніх фахівців інженерної галузі.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
дослідженні іншомовної компетентності майбутніх 
фахівців інженерної галузі як складника їх комуніка-
тивної та професійної культури. 
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У статті розглядаються  питання історії мобільності студентів та науково-педагогічних працівників 
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академічної мобільності,  зокрема, наявність в  університетах аналогічної організаційної та управлінської 
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Вступ. ХХІ століття характеризується процесами 
глобалізації та інтеграції у сферах суспільного жит-
тя. Поглиблюються міжнародні відносини, зокрема 
у сфері освіти. Попри бурхливий розвиток інформа-
ційно-комунікаційних технологій, основним спосо-
бом обміну знань є переміщення студентів та викла-
дачів. Перед вищою освітою постали нові завдання 
— підготовка професійних кадрів, які зуміють ефек-
тивно працювати в умовах глобального ринку. Нині 
важлива модернізація вищої школи, яка спрямована 
на підвищення якості, ефективності освіти.

Велика увага надається питанню формування 
єдиного світового освітнього простору через збли-
ження підходів різних країн до організації освіти і 
процесів навчання своїх громадян, а також через ви-
знання документів про освіту країнами світу. Саме 
відкритий освітній простір сприятиме мобільності 
студентів та професорсько-викладацького складу.

Відповідно до стратегії інтеграції України до 
Європейського Союзу, культурно-освітній та науко-
во-технічний напрями інтеграції посідають особли-
ве місце. Вони охоплюють середню та вищу освіти, 
перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, 
технічну і технологічну сфери. 

Студентська та викладацька мобільність, як яви-
ще, з'явилася разом з зародженням та розвитком єв-
ропейських університетів та існувала впродовж всієї 
їхньої історії. У сучасній Європі мобільність сту-
дентів і викладачів набуває все більшої значущості, 
будучи одним з пріоритетів розвитку вищої освіти 
на національному та загальноєвропейському рівнях. 
Сприяння мобільності визначається в Болонської де-
кларації як одна з цілей першочергової  ваги у спра-
ві побудови єдиного європейського простору вищої 
освіти. 

Розглянемо поняття «мобільність», «академічна 
мобільність». Існує ба гато трактувань цього поняття:

- важлива складова процесу інтег рації вищих на-
вчальних закладів у міжнародний освітній простір; 
період навчання студента в кра їні, громадянином 
якої він не є [1];

- виїзд певної кількості студентів для навчання 
за кордон [2];

- важлива якісна особливість євро пейського про-
стору, що передбачає обмін людьми між вищими 
навчаль ними закладами та між державами [3];
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- це можливість обрання найкращих варіантів 
навчання задля підготов ки сучасного фахівця [4].

Академічна мобільність студента – це можли-
вість упродовж періоду навчання провчитись один 
або більше семестрів в іншому вищому навчальному 
закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності 
із зараху ванням дисциплін (кредитів) та періодів на-
вчання; ефективніше розвива ти інтелектуальний по-
тенціал, оскільки студент може самостійно обирати 
навчальний заклад, курси, предмети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження мобільності в Україні активізувалися. 
Елементи структур професійної мобільності та 
академічної мобільності розглядають у наукових 
працях як українські дослідники (С.Хаджирадєва, 
Н.Нижник, О.Оболенський, В.Сороко, Ф.Хміль, 
Г. Щокін, В.Малиновський, Ю.Молчанова, 
Ж.Таланова, Н.Коваліско, О. Симончук та ін.), так 
і зарубіжні дослідники (Е. Макґреґор (Е.McGregor), 
Л. Петер (L. Peter), Бергер (Berger), М. Бассі 
(M. S. Bassis), Д.Дресслер (D. Dressler), Р.О’Браєн 
(R.W.O’Brien), М.Етвуд (M. Attwood), Н.Аберкромбі 
(N.Abercrombie), А.Вард (A.Warde), Дж.С.Блек 
(J.S.Black), X.Б.Ґреґерсен (Н.В.Gregersen), 
M.Е.Менденхаль (M.Е.Mendenhall), Б.Тоунлі 
(B.Townley), Дж.В.Вандер Занден (J.W.Vander 
Zanden), Р.Рибкіна, Б.Бреєва, JI.Горюнова, 
С.Нужнова, А.Татарнікова, Н.Сидорова, Л.Зновенко, 
Н.Василенко, О.Нєдєлько, О.Посухова тa інші на-
уковці), які часто оперують терміном «мобільність», 
роблячи спроби надати їй усебічного наукового ана-
лізу.

Метою статті є дослідження питання історії мо-
більності студентів та науково-педагогічних праців-
ників на основі даних по університету м. Будапешта 
та визначення факторів, що сприяли або перешко-
джали розвитку академічної мобільності. 

Виклад основного матеріалу. Мобільність – 
вільний перехід студентів та викладачів з одного вузу 
в інший – практикувалася з самого початку існування 
університетів. Це було можливо, насамперед, завдяки 
структурній організації вищих навчальнихзакладів.

Середньовічний університет з моменту свого за-
родження мав організаційну структуру, яка регулю-
вала як освітній процес, так і корпоративно-ієрар-
хічну приналежність його учасників. Це – структура 
факультетів, які об'єднували в собі певні науки, та 
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відповідний їм підрозділ студентів і викладачів на 
засадах корпорації, а також ієрархія керівних посад. 

Дослідники університетської освіти відзначають, 
що, в ідеалі, середньовічний університет повинен 
був мати три факультети: теології, права і медицини, 
і здійснювати також навчання на підготовчому філо-
софському факультеті. Однак, нерідко, університети 
мали тільки один або два факультети. Той факт, що 
освітній процес в європейських університетах був 
побудований згідно певної структури, сприяв появі 
і успішному існуванню явища студентської та викла-
дацької мобільності.

Структура організації освітнього процесу по фа-
культетах визначала і структуру організації залуче-
них до нього людей - студентів і викладачів. Згідно 
«Італійської енциклопедії» [5], «Енциклопедії ви-
щої освіти» під редакцією Б.Р.Кларка і Дж.Ніва [6], 
«Педагогічної енциклопедії» [7], сам термін «уні-
верситет» походить від середньовічного поняття 
«universitas», яке позначало об'єднання людей, що 
належать до однієї професії. Можна говорити про іс-
нування «universitas» викладачів і «universitas» сту-
дентів. Кожне з цих об'єднань боролося за права та 
інтереси своїх членів. 

Наявність в кожному європейському університеті 
корпорацій студентів і викладачів служило організа-
ційною базою для мобільності, оскільки дозволяло 
проводити процедуру виходу з однієї корпорації і 
вступ в іншу - тобто інший університет.

На думку дослідників, студентська мобільність 
в епоху Середньовіччя була досить поширеним яви-
щем. Університет, за визначенням, є інтернаціональ-
ним центром науки й освіти, що вабило у свої стіни 
студентів з різних регіонів Європи. З аналізу істо-
ричної наукової літератури випливає, що терміном, 
який позначає власне університет як навчальний 
заклад, було словосполучення «studium generale». 
Слово «generale» вказувало на той факт, що даний 
навчальний заклад визнавався в західному християн-
ському світі і це привертало увагу студентів та ви-
кладачів з усієї Європи. Зауважимо, що в цьому сенсі 
навчальний заклад «studium generale» протиставля-
ється дослідниками навчальному закладу «studium 
particulare», що являє собою школу місцевого зна-
чення. Таким чином, термін «studium generale» вка-
зував на факт визнання, яке університет мав по всій 
Європі. 

За оцінкою дослідників епохи середньовіччя, для 
існування мобільності мав чимале значення той факт, 
що дипломи, які видаються одним університетом, 
повинні були визнаватися всіма іншими університе-
тами і бути дійсними по всій Європі. Так, випускник, 
який отримав вчений ступінь і право викладання й 
офіційно вступив в об'єднання викладачів одного 
університету, міг викладати в будь-якому іншому єв-
ропейському університеті. На практиці це не завжди 
реалізовувалося, оскільки викладацькі об'єднання 
кожного з університетів насамперед захищали інтер-
еси своїх членів. Тим не менш, принцип вільного 
«руху» дипломів на європейському просторі демон-
струє відкритість середньовічного «studium generale» 
і свідчить про реальну можливість, яку мали студен-
ти та викладачі для переходу з одного університету 
в інший.

Хоча в середньовічний період в Угорщині не було 
стабільно працюючого університету, необхідність і 
важливість вищої освіти усвідомлювалася тими чис-
ленними угорськими студентами, які відправлялися 
вчитися в інші країни Європи, зокрема, вони відвід-
ували університети Італії, паризький, оксфордський, 
празький, краківський, віденський і багато інших 
[8–14]. Серед італійських університетів в угорців 
користувалися найбільшим престижем такі центри 
освіти, як університети Болоньї, Падуї, Феррари та 
інші [9; 8; 15]. Однак, угорські студенти відвідували і 
менш відомі університети. У документальних джере-
лах з історії римського університету виявлено імена 
трьох угорських студентів, які відвідували римський 
університет в ХVI столітті [15, с.85-93].

Що стосується будапештського університету, то 
ми не можемо виключити наявність мобільності сту-
дентів вже на ранній стадії його розвитку. Універси-
тет в Угорщині був заснований в 1635 році, і, хоча 
даних щодо мобільності студентів і викладачів цього 
періоду немає, відомо, що і в ХVIІ, і в ХVIІІ-ХІХ сто-
літтях велике число угорців навчалася за кордоном. 
Окремі студенти, таким чином, почавши навчання 
в будапештському університеті, могли продовжити 
свою освіту в одному з університетів Європи. 

Реформа університетів, проведена австрійським 
міністром освіти Лео Туном в 50-х роках ХІХ сто-
ліття, сприяла збільшенню мобільності студентів, 
так як введення принципу академічної свободи дало 
можливість студентам відвідувати інші університети 
Австрійської імперії і закордонні університети, які 
дотримувалися того ж принципу. Час навчання в іно-
земному університеті після повернення зараховував-
ся студентам.

Розглянемо структуру управління будапештсько-
го університету, як фактор, що потенційно впливає 
на мобільність. Вчені констатують [9, 14], що вну-
трішня організація угорського університету в пер-
ший період його існування являла собою модель ор-
ганізації, яка була загальноприйнятою в єзуїтських 
університетах. Отже, це було позитивним фактором 
для взаємних переходів студентів і викладачів всере-
дині мережі єзуїтських університетів. Угорський уні-
верситет міста Надьсомбат спочатку мав два факуль-
тети, на чолі кожного з яких стояв декан. Координа-
цією роботи всього університету завідував ректор. 
Ректор і декани не обиралися всередині університету, 
а призначалися ззовні: ректор – главою ордена єзуї-
тів, а декани − світськими властями Угорщини. Крім 
вищевказаних університетських посад, існувала ще 
посада канцлера університету. Канцлер був поміч-
ником ректора з найважливіших адміністративних і 
навчальних питань. 

У результаті реформи, проведеної імператрицею 
Марією Терезою в середині ХVIІІ століття, структу-
ра університету значно змінилася. По-перше, посади 
деканів та ректора стали виборними: професорсько-
викладацький склад отримав право з числа своїх 
членів обирати деканів та ректора. Ректор обирався 
зі складу викладачів одного з, тепер уже чотирьох, 
факультетів терміном на один рік. Хоча реформа на-
дала університетові виборчу свободу, повноваження 
ректора і деканів були значно скорочені. 

З аналізу літератури з історії університету Буда-
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пешта [9, 14] випливає, що в ХVIІІ-ХІХ століттях в 
будапештському університеті паралельно існували 
дві структури управління. Одна - магістрат, який 
складали ректор і декани факультетів, які обирають-
ся всередині університету. Друга - консисторій, що 
складався із завідувачів факультетами, які призна-
чалися в університет урядом країни. Проте повнова-
ження цих двох структур не були чітко розмежовані, 
через що між ними, як відзначають Йожеф Терек і 
Ласло Легеза ([14, с.28]), виникали конфлікти аж до 
1872 року, коли посаду завідуючих факультетами 
було скасовано.

Таким чином, управління впродовж різних етапів 
розвитку будапештського університету було центра-
лізованим, що в певній мірі могло бути фактором, 
стримуючим студентську мобільність. Мобільність 
викладачів як така не існувала, оскільки викладачі 
на вакантні посади в будапештському університеті 
призначалися урядом. Однак, серед викладачів бу-
дапештського університету впродовж його історії 
були не тільки представники інших університетів 
Австрійської імперії, а й викладачі, які прибули із за-
рубіжних університетів. 

Важливим фактором, який, на нашу думку, спри-
яв мобільності в будапештському університеті була 
мова викладання. З аналізу історіографії [9, 12, 14] 
випливає, що мова викладання в угорському універ-
ситеті (в ХVIІ-ХVIІІ століттях і першій половині 
ХІХ століття) була латинська. Як окрема дисциплі-
на, угорська мова викладалася в університеті на фі-
лософському факультеті з 1792 року. Тільки в 1844 
році, після довгої політичної боротьби, угорці домо-
глися від австрійського уряду оголошення угорської 
мови державною мовою Угорщини, і після цього, ви-
кладання мало здійснюватися угорською мовою.

Однак, як зазначають дослідники будапештського 
університету [9], перехід на угорську мову навчан-
ня в університеті стався не відразу. Однією з причин 
було те, що окремі викладачі та частина студентів не 
знали цієї мови. У той період угорської мови могли 
не знати студенти та викладачі іншої національності, 
наприклад, словаки, хорвати, німці, румуни, які про-
живали на території Угорщини. Крім того, викладачі 
могли бути іноземцями, запрошеними до будапешт-
ського університет з Австрії та інших країн Європи. 
Ще однією причиною цього була недостатня наукова 
лексика і невироблені наукові стилістичні прийоми 
угорської мови. У деяких галузях знання ситуація 
дійсно була такою, і викладачі, які починали ви-
кладати свій предмет по-угорськи, були першопро-
хідцями в цій області і багато зробили для розвитку 
мовної словниково-стилістичної бази. Третя причина 
була пов’язана з поразкою Угорщини у війні за неза-
лежність проти Австрії 1848-1849 рр. У наступні за 
поразкою роки реакції, Австрія насаджувала в уні-
верситетах і школах Угорщини навчання німецькою 
мовою.

Так, на медичному факультеті, як констатують 
дослідники [9], ще довгі роки паралельно викорис-
товувалася німецька мова, як мова міжнаціонально-
го спілкування студентів і викладачів. Коли в 1868 
році був виданий закон про угорську мову як мову 
викладання в університеті, тільки філософський і 
юридичний факультети були готові повністю забез-

печити виконання цієї норми. На медичному факуль-
теті ситуація залишалася незмінною, а на факультеті 
теології аж до початку ХХ століття основною мовою 
навчання залишалась латинська. 

Зауважимо, що закон 1868 р., беручи до уваги 
лінгвістичне становище студентів, які належали до 
інших національностей і проживали на території 
Угорщини, дозволяв складання державного екзамену 
як угорською, так і німецькою мовами. 

Отже, в будапештському університеті впродовж 
довгого періоду латинь і німецька мова були осно-
вними в навчальному процесі. Ці мови, крім того, що 
підтримувалися традицією і політикою австрійської 
держави, мали значимість як мови міжнаціонального 
спілкування.

Ми вважаємо, що використання досить тривалий 
час латинської та німецької мов як мов навчання в 
будапештському університеті було обґрунтовано, 
оскільки студентський і професорсько-викладацький 
склад включав в себе представників різних націо-
нальностей, що проживали на території Угорщини та 
Австрійської імперії. З іншого боку, наявність латин-
ської та німецької мов навчання в будапештському 
університеті було позитивним фактором для розви-
тку мобільності, оскільки ці мови широко викорис-
товувалися в європейській науці та освіті.

Висновки. Таким чином, будапештський уні-
верситет, нарівні з іншими європейськими універ-
ситетами, був включений у процес студентської та 
викладацької мобільності. З моменту заснування 
будапештського університету в ХVIІ столітті вже 
були передумови для студентської та викладацької 
мобільності. До заснування університету в Угорщи-
ні, угорські студенти відвідували різні університету 
Європи. Відомо, що в ХVI столітті угорські студенти 
відвідували європейські університети, що підтвер-
джує факт існування мобільності. 

Нами виділені фактори, які впливали на мобіль-
ність студентів та викладачів. У середньовічний 
період мобільність підтримувалася насамперед на-
явністю в університетах аналогічної організаційної 
та управлінської структури – це структура факуль-
тетів, яка організовувала науки і навчання, і відпо-
відна їй структура корпорацій – об'єднань викладачів 
і студентів. Фактором, який безпосередньо сприяв 
мобільності, було повсюдне визнання дипломів, що 
практикувалося європейськими університетами.  

У ХVIІ-ХІХ століттях, організаційна структура і 
управління університетів могли бути факторами, що 
перешкоджали розвитку мобільності, насамперед, 
мобільності викладачів, як це було в будапештсько-
му університеті. 

Факторами, які потенційно сприяли розвитку мо-
більності студентів і викладачів, була латинська, а 
також німецька мови викладання в будапештському 
університеті, оскільки в ХVIІІ-ХІХ століттях ці мови 
активно використовувалися в європейській науці та 
освіті. 

Важливим принципом академічної свободи, що 
сприяв студентській мобільності в Угорщині, було, 
введене в 50-х роках ХІХ століття рішення, згідно 
якого, студентам зараховувалися періоди навчання в 
інших університетах, що реалізується в наші дні, від-
повідно до змісту Болонського процесу.
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

У  статті  досліджуються  питання  формування  лексичної  компетенції  як  невід’ємної  складової 
іншомовної  комунікації  студентів  економічних  спеціальностей.  Розглянута  загальна  характеристика 
лексичної  компетенції. Подано  класифікацію та  проаналізовано  етапи  презентації  і  успішного  засвоєння 
лексичного матеріалу, обґрунтовано необхідність їх дотримання при навчаннi iноземної мoви. Пропонуються 
вправи, що є найбільш ефективними на кожному  із названих етапів для успішного фoрмування лексичниx 
навичoк.

Ключові слова: автентичний текст, комунікативні навички, лексичнa кoмпетенція, лексичнa одиниця, 
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Вступ. Поглиблення і пoжвавлення дружніх і 
міжнародних ділових зв’язків людей у різних сферах 
діяльності призвело до модернізації сучасного освіт-
нього процесу, яка полягає в перегляді цілей і за-
вдань навчання іноземних мов, особливо англійської 
як мови міжнародного спілкування. Дедалі більше 
зростає потреба у фахівцях, які б володіли не лише 
певною спеціальністю, а й практичними знаннями 
іноземної мови та культурою іншомовного спілку-
вання, специфіка яких визначається характером про-
фесійної діяльності. Вивченню іноземниx мoв приді-
ляється особлива увага y вищиx навчальниx закладах 
України. Оновлюються та вдосконалюються зміст, 
методи, організаційні форми та засоби нaвчання 
cтудентів, зокрема економічних спеціальностей, з 
метою формування спеціаліста, здатного реалізува-
ти свої знання y реальниx життєвиx ситуаціяx, тобтo 
отримувати i пeредавати інформацію зі свого фаху.

В сучасному суспільстві фахівець економіч-
ної спеціальностi повинен вміти вeсти діловy 
кoреспонденцію iноземною мoвою, читaти фаховy 
літературy, бути спроможним вести дискусію на 
професійну тематику, взяти yчасть y конференцiї чи 
вистyпити нa прeзентації, здобути підвищення квалі-
фікації в іноземних фірмах. Тому в процесі навчання 
cтуденти мають оволодіти спеціальною галузевою 
та вузькоспеціалізованою лeксикою тa адекватно ви-
користовувати її у процесі комунікації, адже успіш-
ність іншомовного професійного спілкування зале-
жить від того, чи вміє студент зрозуміти і вжити у 
певній ситуації саме ту лексичну одиницю, яка точно 
передасть висловлювану ним думку.

Лексика є одним з найважливіших і незамін-
ним компонентом змістy нaвчання будь-якої мови, 
а лексичнa кoмпетенція є нeвід’ємним cкладником 
іншомовнoї комунікаційної кoмпетенції майбутньо-
го фахівця-економіста [1, c.30]. Процес нaвчання 
iноземної мoви повинен бути спрямованим на сис-
тематичне набуття та розширення словникового за-
пасу. Не розуміючи і не оперуючи вільнo фаховoю 
лексикoю, майбутній економіст не зможе здійснюва-
ти повноціннy мовленнєвy дiяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання фoрмування iншомовної лексичнoї кoмпетенції 
y cтудентів немовниx cпеціальностей досліджувало-
ся багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими, 
© Козак М.В.

серед яких, зокрема, В.O.Артемов, Л.В.Банкевич, 
I.B.Баценко, I.М.Берман, B.Д.Борщовецька, 
Н.Г.Вишнякова, Ю.B.Гнаткевич, O.Ю.Долматовськa, 
O.Б.Тaрнопольський, V.F.Allen, R.Carter, M.McCarthy, 
M.Lewis, L.Taylor тa iн. У їхніх працях висвітле-
ні такі питання, як психолінгвістична природа 
рецептивниx тa репродуктивних лексичниx нaвичок, 
змiст нaвчання професійногo мoвлення, принципи 
і критерії відбору лексики на різних етапах навчан-
ня, сформовані cловники-мінімуми фахової лексики, 
розроблені відповідні впрaви [2, c.52; 3, c.31-32]. 

Не зважаючи на досить ґрунтовну розробленість 
даного питання і те, що пріоритетність набуття лек-
сичних навичок визнається студентами, викладачі 
професійно-орієнтованої мови зауважують, що саме 
лексична компетенція викликає труднощі в процесі 
навчання іноземної мови. Студентам економічних 
спеціальностей бракує іншомовного активного во-
кабуляру, і вони не завжди є спроможними актуалі-
зувати професійно-орієнтовану лексику в мовленні. 
Також недостатньо розроблена методика формуван-
ня фахової лексичної компетенції. Потребує уваги з 
боку методистів і питання відбору якісних навчаль-
них матеріалів для навчання студентів терміноло-
гічної лексики за їхньою спеціальністю. Недостатня 
вивченість даних питань та підвищення вимог до 
якості нaвчання cтудентів немовниx cпеціальностей 
англійській мові і зумовлює актуальність нашого до-
слідження.

Метoю статті є дослідження змісту i oсобливостей 
фoрмування лeксичної кoмпетенції в професійнo 
орієнтованому мовленні cтудентів економічниx 
cпеціальностей.

Визначена ціль передбачає вирішення такиx за-
вдань: 

– розглянути суть та основні особливості поняття 
«лексична компетенція»;

– дослідити етапи фoрмування лeксичної 
кoмпетенції y студентів економічних спеціаль-
ностей;

– виокремити впрaви i зaвдання, якi доцільнo 
використовувaти нa кожномy з eтапів;

– проаналізувати ефективність використaння y на-
вчальному процесi фахових автентичниx текстiв 
тa зaзначити oсновні критерiї відборy терміноло-
гічної лексики для навчання студентів.
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Виклад основного матеріалy. Оскільки час, від-
ведений на практичні аудиторні заняття з iноземної 
мoви, обмежений, а завантаженість студентів із спе-
ціальних дисциплін є теж доволі значною, викладач 
повинен зосередити увагу на основній меті навчання 
мови – формуванні у студентів комунікативної ком-
петенції.

Іншомовна комунікативна компетенція – це су-
купність навичок, вмінь і знань, які дозволяють інди-
відові вчитися, працювати та спілкуватися в багато-
національному суспільстві, досягати взаєморозумін-
ня i взаємодiї з носіями мови, щo вивчаєтьcя, y відпо-
відності з її нормами і традиціями в умовах прямого і 
опосередкованого контактів [4].

B процесi розвиткy кoмунікативної кoмпетенції 
відбуваєтьcя становлення лексичнoї кoмпетенції, якa 
визначаєтьcя y Загальноєвропейськиx рекомендаціяx 
iз мoвної oсвіти як «знaння і здатність використoвувати 
мoвний cловниковий запаc», тобтo практичні навички 
застосування набутого багажy знaнь при спілкуванні 
і в професійній діяльності [5, c.110]. К.Ю.Галацин 
розглядає лексичнy кoмпетенцію як нaявність 
певногo запасy лексичниx oдиниць тa здатніcть 
адекватнo їx викoристовувати: правильнo пиcaти i 
вимoвляти, кoректно oрганізовувати граматичнo, 
рoзуміти нa слуx i в процесi читaння, oперувати ними 
в актаx кoмунікації y потрібномy темпi тa в різних 
значенняx, доречнo вживaти пpиказки, пpислів’я, 
фразеологічнi звoроти та образні вирази в межах 
професійного розвитку для дoсягнення відповідногo 
кoмунікативно-функціонального результатy [6]. 

За допомогою лексики відбувається сприйман-
ня і передача інформації. Саме з накопичення i 
збагачeння лeксичного запасy пoчинається опануван-
ня іншомовногo мовлення, тому нaвчання лeксики 
i фoрмування лeксичної кoмпетенції є нeвід’ємною 
складовою частиною процесу фoрмування 
іншомoвної кoмунікативної кoмпетенції. A сфор-
мована y cтудентів лексична компетенція в cвою 
чергy є пiдґрунтям для рeалізації мoвленнєвої, 
сoціокультурної тa сoціолінгвістичної компетенції.

Прoцес зaсвоєння лeксичного матеріалy від-
бувається поетапно. Прoцес нaвчання iншомовної 
лeксики прoходить шляx вiд oтримання знaнь iз 
лeксики тa вирoблення первинниx лeксичних yмінь 
дo розвиткy вторинниx мoвленнєвих yмінь чeрез 
фoрмування нaвички вживaння прoфесійної лeксики 
cумісно з iншими матеріалами. 

Ю.І.Пассов стверджує, що cпочатку фoрмуються 
нaвички рoботи з лeксичним мaтеріалом (презента-
ція мовного матеріалу і ознайомлення ним), далі від-
бувається вдосконалення здобутих навичок (трену-
вання і закріплення мовного матеріалy), i лише тоді 
має місце розвиток вмiнь oперування лeксичними 
oдиницями y мoвленнєвій діяльностi (практика 
в спілкуваннi, y нашому випадку – у професій-
но орієнтованому мовленні cтудентів економічниx 
cпеціальностей) [7, c.26]. 

В найбільш повномy oбсязі вiдображає процеc 
здобуття лeксичної кoмпетенції cтудентами 
економічниx спеціальностей класифікація, запропо-
нована С.Ф.Шатіловим. Він виділяє наступні eтапи 
фoрмування лeксичної кoмпетенції [7, c.86]: − орі-
єнтовно-підготовчий; − стереотипнo-cитуативний; − 
варіюючe-cитуативний; 

Послідовне і поетапне закріплення лeксичних 
нaвичок aктивізує вci мeханізми нaвчального 
пiзнання: cприйняття, рoзуміння та yсвідомлення 
нaвчального матеріалy нa першомy етапi; відтворен-
ня і, як результат, детальнe зaсвоєння з метoю глибо-
кого пiзнання на другому етапi; творчe зaстосування 
здобутих знaнь нa практиці нa третьомy.

Нa орієнтовно- підготовчому етапi вiдбувається 
фонетичнe oпрацювання, семантизація фахо-
вої лeксики, тобто розкриття знaчення новиx cлів, 
та cтворення орієнтовної основи для подальшого 
фoрмування лeксичної кoмпетенції [8]. Ефективним є 
поєднання перекладних і бeзпeрeклaдниx (наочнa се-
мантизація – зa дoпомогою мaлюнків, предметiв, рухiв 
тощo; дефініція; тлумачення) способів семантизації. 

Нa данoму етапi ефективними будуть рецептив-
но-репродуктивні вправи на імітацію, номінацію та 
ідентифікацію слів чи стійких словосполучень, під-
становку і трансформацію, групування і складання 
словесних сімей. Доцільними будуть здебільшого не-
комунікативні, цілковито керовані вправи із слухови-
ми або зоровими формальними опорами [9, c.7-10]. 
Прикладами таких завдань можуть бути наступні:

– співставити іншомовні терміни з їхніми україн-
ськими еквівалентами;

– підібрати дефініції до даних термінів чи пере-
класти їх;

– заповнити пропуски в тексті;
– підібрати синоніми або антоніми;
– визначити зайві терміни в ряді слів;
– побудувати словосполучення і речення з нови-

ми термінами.
На стереотипно-ситуативному етапі здійсню-

ється закріплення та автоматизація дій студентів з 
лексикою на рівні слова, словосполучення, речення 
та понадфразовому рівні – діалогічної чи моноло-
гічної єдності [10, c.23-24]. Рекомендовані впрaви 
є yмовно-комунікативними, частковo керованими, 
індивідуальними, зосередженими на відпрацюванні 
різних операцій і передбачають наявність мовленнє-
вої ситуації, що забезпечує принцип інтерактивності. 
Ефективним нa цьомy етапi є опрацювання текстів 
і виконання таких завдань, як прочитання тексту за 
фаховим спрямуванням, при чому потрібно дати від-
повідь на запитання до тексту з використанням тер-
мінологічної лексики; складання діалогів чи власних 
прикладів вживання фахової лексики; знаходження 
в тексті необхідної інформації для підтвердження та 
обґрунтування власних думок; пошук значень і тлу-
мачення термінів англійською мовою; скорочений 
виклад опрацьованого тексту тощо. При виконанні 
подібних вправ лексичний матеріал англійської мови 
інтегрується з фаховими знаннями, що мотивує сту-
дента до оволодіння іншомовною економічною лек-
сикою в контексті майбутньої спеціальності.

Варіююче-ситуативний етап характеризується 
вдосконаленням та автоматизацією лексичних нави-
чок [3, c.33]. Студент може ситуативно вжити засвоє-
ну термінологічну лексику в усній чи письмовій фор-
мі та правильно зрозуміти певну лексичну одиницю 
при читанні та сприйнятті інформацiї нa слух. 

Вправи повинні бути комунікативними, з міні-
мальним керуванням, якi б пeредбачали виcловлення 
cтудентами власнoї дyмки i відображали реальнi 
ситуацiї професійногo cпілкування майбутніх еконо-
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містів. Студенти, як правило, працюють в парній aбо 
групових формах, зацікавлено обмінюючись фахо-
вою інформацією або обговорюючи шляхи вирішен-
ня актуальних економічних питань, беруть участь в 
ділових іграх, готують доповіді та презентації.

Протягом всього навчального процесу здійсню-
ється поточний або проміжний (в процесі діалогічно-
го спілкування, виконання вправ і творчих завдань на 
практичних заняттях та у вигляді модульних контр-
ольних робіт) та підсумковий (у вигляді заліків та 
іспитів) контроль результатів навчальної діяльності. 
За результатами відповідного контролю лексичних 
знань визначається рівень володіння лексичним ма-
теріалом, оцінюється ефективність реалізації вико-
ристаних вправ, визначаються виниклі труднощі та, 
як наслідок, оптимізується процес оволодіння іншо-
мовною лексичною компетенцією.

Важливим при дослідженні шляхів формування 
лексичних навичок зa фахoм підготовки є питання 
вибору навчальних матеріалів. 

Фoрмування лeксичної кoмпетенції базується на 
опрацюванні автентичних фахових текстів економіч-
ного дискурсу як основних джерел термінологічної 
лeксики тa важливого засобу становлення й розвитку 
професійної майстерності. Автентичні тeксти є дже-
релом словникового запасy з певної спеціальності та 
наводять приклади використання економічних термі-
нів у контексті, а також надають моделі поведінки у 
діловому мовленні, які можуть послужити зразком 
для створення власних текстів та підґрунтям для 
формування особистих думок і висловлювань [11, 
c.84-86]. Тексти чудово доповнюють знання, здобу-
ті студентом при вивченні спеціальниx дисциплiн, 
забезпечують дiю принципiв міжпредметнoї 
кoординації тa прoфесійної спрямованості нaвчання 
ділової англійськoї мoви. Робота з текстами сприяє 
підвищенню культури термінологічного cпілкування 
тa розширює комунікативну спроможність студентів 
до реального cпілкування. 

Задля забезпечення необхідного рівня сфор-
мованості лeксичної кoмпетенції доцільнo 
використoвувати при навчаннi iноземної мoви сту-
дентів-економістів такi автентичні навчальні матері-
али, як монографiї, мaтеріали науковиx кoнференцій, 
публікації результатiв зарубіжних дoсліджень в сфе-
рі економіки, фахові аналітичнi статтi y періодичниx 
виданняx (Economic Policy, Oxford Economic Papers, 
The Economist, The Economic Journal, The World 
Economy тощо), ділові листи, угоди, контракти, ре-
кламні проспекти компаній, протоколи ділових зу-
стрічей та ін. [2; 11].

На початковому етапі навчання допускається ме-
тодична обробка текстів без порушення їхньої автен-
тичності відповідно до потреб студентів, оскільки 
складні граматичні форми, різноманітна лексика і 
особливості авторського стилю можуть спричинити 

труднощі у їхньому сприйнятті.
Терміни несуть в собі основне інформаційне на-

вантаження тексту і формують робочий словник 
майбутнього економіста. Тому необхідно також ви-
значитися із вибором лексичного (термінологічного) 
мінімуму та його обсягом для досягнення оптималь-
ного володіння мовою в стислі терміни. Основними 
критеріями відбору економічних термінів є наступні 
[12, c.124]:

– професійна спрямованість;
– адекватність цілям навчання;
– частотність вживання;
– практична цінність для подальшої спеціалізації;
– тематична визначеність.
Словниковий склад, підібраний до певної теми, 

має забезпечити вільне спілкування в передбачених 
навчальною програмою ситуаціях та бути достатнім 
для ведення дискусії на ту чи іншу тему.

Чим краще відібраний і методично поданий лек-
сичний матеріал у навчальному процесі, тим ефек-
тивнішим буде вивчення термінологічної лексики 
студентами економічних спеціальностей, а відтак 
успішнішим буде і формування лексичної компетен-
ції відповідно до їхньої спеціалізації.

Отже, узагальнюючи викладене вище, може-
мо зробити висновки, що лексична компетенція є 
невід’ємною складовою комунікативної компетенції 
студентів – економістів загалом, і успішне оволодін-
ня нею є необхідним задля досягнення основної цілі 
– перетворення іноземної мови на засіб спілкування 
з іноземними партнерами у професійній діяльності.

Засвоєння іншомовної лексики повинно здій-
снюватися поетапно за принципом «від простого до 
складного», використовуючи при цьому як найпро-
стіші «технічні вправи» на початковому етапі на-
вчання, так і навчальні комунікативні ситуації, змо-
дельовані на занятті і якомога більше наближені до 
умов реальної комунікації. 

Процес вивчення термінологічної лексики по-
винен мати не лише теоретичний, а в першу чергу 
практичний характер. Ефективним у процесі навчан-
ня є використання фахових автентичних текстів, які 
не лише підвищують інтерес до іноземної мови, а й 
забезпечують зв’язок з реальними ситуаціями, спри-
яють коректному сприйняттю і засвоєнню синонімів, 
омонімів і багатозначних слів. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у 
більш детальному вивченні та аналізі проблеми фор-
мування іншомовної лексичної комунікації. Зокре-
ма, проведене дослідження служитиме основою для 
розробки і пошуку шляхів вдосконалення методики 
формування лексичних навичок у професійно орі-
єнтованому мовленні студентів, створення системи 
адекватних вправ з цією метою, аналізу методичних 
труднощів, що виникають у навчальному процесі 
пpи формуваннi лeксичної кoмпетенції. 
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Вступ. Сьогодні в Україні, як і в багатьох інших 
країнах світу, в процесі реформування системи осві-
ти основний акцент в розвитку нових технологій пе-
реноситься на навчання умінню самостійно здобува-
ти потрібну інформацію, виокремлювати проблеми і 
знаходити шляхи їх раціонального вирішення, вміти 
критично аналізувати отримані знання і застосовува-
ти їх для вирішення нових завдань.

Досягти рівних можливостей для отримання і 
використання знань на всіх етапах життєвого шля-
ху кожною людиною, незалежно від її соціального 
статусу, місця проживання, обраної на даний момент 
сфери професійної діяльності допоможуть нові тех-
нології особистісно-орієнтованого навчання, серед 
яких чільне місце посідає дистанційне навчання. 

Дистанційне навчання повинно сприяти вирі-
шенню таких соціально-значимих завдань, як: підви-
щення рівня освіченості суспільства і якості освіти; 
реалізація потреб населення в освітніх послугах; 
задоволення потреб країни у якісно підготовлених 
спеціалістах; підвищення соціальної і професійної 
мобільності населення, його підприємницької і со-
ціальної активності, рівня самосвідомості, розши-
рення світогляду; збереження і примноження знань, 
кадрового і матеріального потенціалів, що були на-
копичені вітчизняною вищою школою; розвиток єди-
ного освітнього простору в рамках України, всього 
світового співтовариства, що має за мету забезпечен-
ня можливості отримання нострифікованої освіти в 
будь-якій точці освітнього простору; вирішення гео-
політичних завдань.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Різні 
аспекти дистанційного навчання вивчаються вітчиз-
няними і зарубіжними вченими:принципи дистанцій-
ного навчання (А. Андрєєв, І. Булах, О. Хуторський 
та ін.); психолого-педагогічні засади дистанційно-
го навчання (Р. Гуревич, О. Кареліна, В. Кухаренко, 
Є. Полат, С. Сисоєва та ін.); теоретичні та методичні 
засади дистанційного навчання у вищій школі (О. Ве-
ренич, Т. Койчева, І.Лем, Ф.Локвуд, П. Федорчук та 
ін.); інформаційно-програмне забезпечення дис-
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танційної освіти (О. Зайцева, І. Краєвський, О. Ку-
лікова, Р.Таконіс та ін.).; використання інформацій-
них технологій у викладанні та вивченні іноземної 
мови (В. Краснопольський, Л. Морська, П. Сердю-
кова та ін.); зарубіжний досвід дистанційної освіти 
(О.Бартош, Г. Козлакова, В. Олійник, Р.Шаран та ін.); 
впровадження у педагогічну практику ідей дистанцій-
ного навчання (О.Андрєєв, Е.Гендерсон. В.Кухаренко, 
О.Рибалко, Є.Полат, В. Солдаткін та ін. Для подаль-
шого розвитку дистанційного навчання в Україні до-
цільним є вивчення зарубіжного досвіду. В багатьох 
західних країнах (США, Велика Британія, Канада) є 
вагомі здобутки в сфері дистанційної освіти.

Метою даної статті є аналіз досвіду Великої 
Британії в розвитку дистанційної освіти і, зокрема, 
підготовки педагогічних кадрів.

Виклад основного матеріалу. Дистанційне (від-
крите навчання) – сучасна форма навчання, яке спря-
моване на отримання якісних знань, пов’язаних з 
більш повним розвитком особистості (незалежність, 
творчість, ініціативність, інтелігентність і т.д.). У 
відкритому навчанні перевага надається самостійній 
роботі. Воно базується на свободі: виборі місця на-
вчання; часу навчання; форм навчання. Висока якість 
знань забезпечується академічністю курсів, обліком 
потреб ринку та посиленням відповідальності учня 
за якість його знань, так як він є основною контро-
люючою ланкою процесу навчання. Процес навчання 
перетворюється у процес вивчення. 

Вважається, що дистанційне навчання було запо-
чатковане у 1840 році, коли Ісаак Пітман запропону-
вав навчання через поштовий зв’язок для студентів 
Англії. 

Дистанційне навчання в Європі набуло інтен-
сивного розвитку на початку семидесятих років і 
пов’язане із створенням низки відкритих університе-
тів (університети дистанційної освіти). В теперішній 
час в кожній європейській країні існує група навчаль-
них закладів, які реалізують дистанційні програми.

Європейська Асоціація Університетів з Дистан-
ційним Навчанням (ЄАУДН) була заснована в 1987 
р. з метою прискорити і підтримати створення євро-
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пейської мережі дистанційного навчання на вищому 
рівні, що зумовило створення Європейського відкри-
того університету, на основі Мережі Європейських 
відкритих Університетів (МЄВУ).

Проблема дистанційної освіти почала набува-
ти популярності в Україні тільки з 2000 року, коли 
була затверджена Концепція розвитку дистанційної 
освіти в Україні, де обгрунтована доцільність ство-
рення в нашій країні системи дистанційної освіти. 
Підкреслюється, що дистанційна освіта – це форма 
навчання, рівнозначна з очною, вечірньою, заочною 
та екстернатом. 

Вагомі методичні розробки з теорії і практики 
дистанційної освіти мають вищі навчальні заклади 
Харкова, Києва, Одеси, Львова, Сум, Хмельницька, 
Тернополя та ін.

Однак процес розвитку дистанційної освіти в 
Україні гальмується відсутністю прийнятного для 
цієї технології матеріально-технічного забезпечен-
ня, дефіцитом комп’ютерної техніки, обмеженими 
можливостями зв’язку і низькими матеріальними і 
моральними стимулами для викладачів.

Водночас, сьогодні у багатьох західних країнах 
дистанційне навчання є надзвичайно розвиненим. 
Це, зокрема, стосується і Великої Британії, де роз-
витку дистанційного навчання надається велике 
значення на рівні держави. Основними тенденція-
ми державної освітньої політики Великої Британії 
з питань дистанційного навчання є: прогрес вищих 
навчальних закладів у напрямі до навчання, підси-
леного технологіями; розроблення стратегії дистан-
ційного навчання на рівні освітніх закладів, місцевої 
влади, організацій, агенцій, підрозділів, а також орга-
нізацій приватного сектора; поєднання технологічно 
насиченої діяльності з очним навчанням і викладан-
ням; репрезентація цілком відповідних педагогічних 
моделей на мінливому і вимогливому освітньому 
ринку; забезпечення гнучкого, доступного, персо-
налізованого процесу надання освітніх послуг сту-
дентам дистанційної і стаціонарної форм навчання; 
розвиток у студентів здатності інтегрувати дистан-
ційне навчання в різні сфери соціально-культурного 
життя, а також в інтенсифіковану сферу е-бізнесу, 
е-ресурсів, е-підтримки в університеті. 

Існує спеціальна комісія з питань дистанційного 
навчання (Online Learning Task Force).

Новітні розробки та результати досліджень в 
сфері дистанційного навчання систематично ви-
світлюються в таких відомих наукових журналах, 
як «Educatіonal Technology&Socіety», «International 
Review of Research in Open and Distance Learning», 
«Electronic Journal of e-Learning», «The Scottish Online 
Journal of e-Learning», «E-Learning and Digital Media, 
British Journal of Educational Technology», «European 
Journal of Open, Distance and E-Learning, Research in 
Comparative and International Education» та ін.

Різними авторами пропонуються різні визначен-
ня терміну “дистанційна освіта” [1-4]. Наприклад, 
Г.Доомен (G.Dohmen) вважає, що дистанційна осві-
та – це організована форма систематичного само-
навчання, де студентське дорадництво, презентація 
навчального матеріалу, супервізорство проводиться 
командою вчителів, кожен з яких несе певну відпові-
дальність. Це стає можливим на відстані за допомо-
гою засобів масової інформації. Протилежністю дис-

танційної освіти є “пряма освіта” або “face-to-face” 
освіта - тип освіти, що здійснюється за умов прямого 
контакту між лектором та студентом.

Згідно позиції М.Мура (M.Moore), дистанційне 
навчання може бути визначене як сукупність на-
вчальних методів, де вчитель є відділеним від учнів. 
Тому комунікація між вчителем та учнем має бути 
представлена за допомогою друкованого матеріалу, 
електроніки, механічних та ін. засобів. 

Б.Холмберг (Börje Holmberg) відзначає, що термін 
“дистанційна освіта” охоплює різні форми навчання 
на всіх рівнях. Розділення вчителя і учня є фундамен-
том для всіх форм дистанційної освіти, не дивлячись 
на те, чи є вони з друкованою, аудіо/радіо, відео/TV 
або комп’ютерною базою. Ця характеристика відріз-
няє дистанційну освіту від усіх форм традиційного, 
face-to-face, прямого навчання і викладання. 

Д.Гаррісон та Д.Шейл (D.Garrison, D.Shale) дово-
дять, що більшість контактів між студентом та вчите-
лем трапляється неусвідомлено. Дистанційна освіта 
має забезпечувати двосторонню комунікацію між 
вчителем та студентом з метою підтримки освітньо-
го процесу. Вона використовує технологію посеред-
ництва у двосторонній комунікації.

Б.Бейкер (B.Baker) та його колеги сперечалися 
про необхідність розширення тлумачення дистан-
ційної освіти у світлі нових телекомунікаційних 
технологій. Вони писали, що телекомунікаційні під-
ходи дистанційної освіти є поза рамками заочного 
навчання. Навчально-вивчальний досвід для вчителя 
та учнів відбувається одночасно. Коли використову-
ється аудіо та/або відео комунікаційний зв’язок, стає 
можливим живий обмін між вчителем та учнем, мож-
ливо реально відповідати/респондувати на коментарі 
вчителя і запитувати учня – як і в традиційному кла-
сі, де учні можуть очікувати роз’яснення від вчителя.

П.Портвей та К.Лейн (P.Portway, C.Lane) підкрес-
лили, що термін “дистанційна освіта” відноситься 
до навчальних та викладацьких ситуацій, у яких ін-
структор та учень(ні) є географічно розділені/від-
далені, а тому, покладаються на електронні засоби, 
друковані матеріали з доставкою. Дистанційна освіта 
включає дистанційне викладання (роль інструктора у 
навчанні) та дистанційне навчання (учнівська роль в 
процесі).

Якщо на початку виникнення дистанційного на-
вчання у Великій Британії переважали технології 
листування (просте листування, пізніше електронне 
листування), то сьогодні існує дуже багато найрізно-
манітніших технологій.

Важливою характеристикою дистанційних техно-
логій є тип взаємодії студента з викладачем, а саме: 
асинхронний (за допомогою електронної пошти, 
ICQ) та синхронний (chat, talk). У процесі асинхрон-
ного типу взаємодії студента і викладача та одержан-
ням інформації проходить значний проміжок часу, 
синхронний ж тип взаємодії передбачає роботу в ре-
альному часі. 

Зауважимо також, що дистанційне навчання, яке 
здійснюється у вищих навчальних закладах Великої 
Британії, базується на застосуванні не тільки найсу-
часніших технологій і електронних носіїв інформа-
ції, але і на використанні традиційних паперових но-
сіїв у вигляді різноманітних навчальних посібників, 
методичних рекомендацій, іншого програмно-мето-
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дичного забезпечення. Такий варіант, на наш погляд, 
повністю враховує потреби і можливості студентів.

Дистанційне навчання широко використовується 
у Великій Британії для професійної підготовки фа-
хівців багатьох спеціальностей, в тому числі і педа-
гогічних [5].

Слід підкреслити, що системна професійна під-
готовка педагогічних кадрів у Великій Британії роз-
почалася тільки в кінці ХІХ століття. На початку ХХ 
століття поступово почали формуватися основні еле-
менти змісту професійної підготовки вчителя серед-
ньої школи: загально-педагогічна підготовка, пред-
метно-методична підготовка і педагогічна практика. 
До середини ХХ століття остаточно сформувалася 
триступенева національна система освіти, яка вклю-
чала початкову, середню і вищу освіту (бакалавравт, 
магістратуру, докторантуру).

В організації і змісті професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів на педагогічних від-
діленнях університетів і в педагогічних коледжах 
упродовж всього ХХ-го століття відбувалися зна-
чні зміни. Найбільш дискусійними питаннями були: 
співвідношення професійної і загальної підготовки, 
спеціальної предметної і професійно-педагогічної, 
загально-педагогічної і методичної підготовки вчи-
теля середньої школи, а також питання форм отри-
мання педагогічної освіти. 

В 90–х роках стали популярними альтерна-
тивні варіанти доступу до вчительської професії 
– спеціальні програми підготовки «ліцензованого 
вчителя»(Licensed Teacher) та артикульованого вчи-
теля (Articled Teacher), які передбачали можливість 
заочного оволодіння педагогічною професією [6].

Цікаво відзначити, що отримання педагогічної 
освіти в системі дистанційного навчання у Великій 
Британії відбувається в основному шляхом прохо-
дження магістерських програм, що, на нашу думку, 
цілком закономірно, оскільки майбутній вчитель, в 
першу чергу, все-таки повинен отримати серйозну 
базову підготовку в процесі стаціонарного навчання.

Особливостями магістерських програм з педаго-
гіки є: а) модульна організація навчального матері-
алу сприяє набуттю навчальною програмою гнуч-

кості (отримання сертифіката, диплома чи ступеня 
магістра залежно від опанованих модулів і кількості 
складених залікових модулів), та позитивно впли-
ває на інтеграцію модулів суміжної спеціальності, а 
отже, оптимізує доцільне комбінування модулів на-
вчальної програми; б) навчальні курси будуються за 
модульними програмами з одночасною спрямованіс-
тю на інтеграцію навчальних предметів. Таким чи-
ном, зміст професійно-педагогічної підготовки мо-
дернізується завдяки зближенню теоретичних і мето-
дичних аспектів, посиленню інтеграції теоретичних 
дисциплін педагогічного циклу.

Інновацією сучасності й альтернативою складо-
вою програми дистанційної підготовки є масові від-
криті навчальні курси.

Значні здобутки у підготовці магістрів педагогі-
ки засобами дистанційного навчання є у Відкритому 
університеті Великої Британії. Відкритий універси-
тет – заклад суто дистанційного навчання, що про-
понує навчальні програми для здобуття кваліфікації 
дипломного і післядипломного рівнів, має власний 
Інститут освітніх технологій. Університет пропонує 
велику кількість безкоштовних навчальних ресурсів 
та застосовує широкий спектр методів дистанційно-
го навчання, що супроводжує тьютор. Часто само-
стійне вивчення студентами навчального матеріалу 
доповнюється регулярними очними груповими семі-
нарами і дводенними виїзними школами. Стиль ви-
кладання в університеті є «відкритим навчанням із 
підтримкою»; навчальні модулі більші за обсягом, на 
відміну від модулів у традиційних університетах, їх 
структура досить довільна. 

Успішно функціонує шотландське відділення 
Відкритого університету (розроблено інноваційні 
освітні засоби на зразок телеконференцій, відеофо-
нів, спілкування, опосередкованого комп’ютерними 
інструментами зв’язку). 

Висновки. Отже, у Великій Британії успішно 
здійснюється підготовка фахівців в системі дистан-
ційної освіти, в тому числі й педагогічних кадрів. 
Питання використання британського досвіду у ві-
тчизняному освітньому просторі вимагають подаль-
шого вивчення.
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Вступ. Проблема профілактики девіантної по-
ведінки набуває все більшої актуальності в зв’язку з 
суттєвим збільшенням девіантних проявів, особливо 
в молодіжному середовищі. В останні роки серед не-
повнолітніх і молоді поширилися нові види девіацій: 
рекет, розбійні напади, комп’ютерні злочини, «кі-
бербуллінг» а також девіантні прояви на етнічному 
ґрунті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема девіантної поведінки та її профілактика 
досліджується вітчизняними вченими: педагога-
ми, психологами, медиками, юристами (І.Джужа, 
Н.Максимова, В.Оржеховська, І.Парфанович, 
В.Синьов, Т.Федорченко, М.Фіцула). Проте девіант-
ні прояви в сфері міжетнічних відносин поки що ви-
вчені недостатньо.

Метою даної статті є дослідження особливостей 
девіантних проявів на етнічному ґрунті та їх профі-
лактика.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом 
в Україні, яка є багатонаціональною державою, на 
жаль, поширюються правопорушення і злочини на 
етнічному ґрунті. Проте така ситуація спостерігаєть-
ся і в багатьох інших країнах. Цікавими є результати 
досліджень Є.Ільїна [1], який розглядає етнокульту-
рологічний аспект як можливу причину девіантної 
поведінки. Автор цілком слушно відзначає, що у 
різних націй і народностей в різні історичні епохи 
змінювались соціальні норми поведінки. В окремих 
культурах «девіантність» в нашому розумінні була 
нормативною (вживання наркотиків, ритуальні само-
губства тощо).

Необхідно відзначити, що конфлікти на соціаль-
но-етнічному ґрунті супроводжують всю історію 
людства. Уявлення, ідеї, вірування, норми, ролі, 
цінності, тобто культурні коди, які є спільними для 
різних регіонів, країн чи культур, здійснюють безпо-
середній вплив на поведінку і діяльність їх представ-
ників і у більшості випадків не співпадають. Саме 
відмінності змісту культурних кодів часто є причи-
ною виникнення міжетнічних проблем, конфліктів і 
непорозумінь. Відмінності у нормативно-ціннісних 
базах, способах поведінки, традиціях і звичаях, про-
сторовій і часовій парадигмах, вербальній та невер-
бальній комунікації, домінуючих стилях мислення, 
культурній і мовній картинах світу часто викликають 
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непорозуміння у процесі міжкультурної взаємодії.
Важливою причиною міжетнічних конфліктів 

також є нерівномірність розвитку, відмінності в до-
ступності соціальних благ, намагання вирішити ці та 
інші проблеми за рахунок інших народів, психологіч-
не несприйняття «чужих».

Вчені пропонують різні класифікації міжетнічних 
конфліктів. Це, зокрема: соціально-економічні, які 
виникають внаслідок недотримання громадянської 
рівноправності; культурно-мовленнєві і конфесійні 
(суперечності в питаннях культури, мови, релігії); 
політичні, якщо етнічні меншини відчувають свою 
меншовартість; територіальні та інші [2, с.184].

Якщо говорити про сьогоднішній день, то однією 
з основних причин загострення взаємовідносин між 
націями і окремими етнічними групами є, в першу 
чергу, кризовий стан економіки в країні. Криза еко-
номіки, невирішеність соціальних проблем, гіперін-
фляція, міграція, зубожіння народу, воєнна агресія з 
боку Росії та інші негативні явища значно усклад-
нили відносини між народами. В окремих випадках 
негативна роль у розв’язанні міжетнічних конфлік-
тів належить і засобам масової інформації, які часто 
сприяють формуванню підсвідомої неприязні пред-
ставників одних народів до інших. Саме засоби ма-
сової інформації можуть вміло створити образ «во-
рога» в національних відносинах [3].

Варто звернути увагу й на той факт, що остан-
нім часом етнокультурологічні аспекти набули осо-
бливого забарвлення. Так, без перебільшення можна 
констатувати, що впродовж останніх років з’явилася 
специфічна категорія населення – біженці, пересе-
ленці, причини девіантної поведінки яких в значній 
мірі зв’язані з війною, вимушеною міграцією і пе-
реселенням сімей. Також спостерігаються девіантні 
прояви населення стосовно біженців [4].

Дійсно, міграційний потік може зумовити певну 
загрозу соціально-політичній стабільності країни, 
створити передумови для виникнення конфліктних 
ситуацій між корінним населенням і мігрантами, які 
претендують не тільки на місце проживання, але й на 
робочі місця, землю, соціальне забезпечення, пільги, 
гарантії. Не маючи достатніх джерел існування, вони 
часто поповнюють ряди злочинних угрупувань. Це 
ж стосується і неповнолітніх та студентської молоді, 
які відчувають себе чужими в новому для них серед-
овищі, іноді вороже налаштованому. 
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 В боротьбі з девіантними проявами, в тому чис-
лі й тими, які виникли на етнічному грунті, чільне 
місце посідає профілактична робота. Як справедливо 
підкреслює О.Фролова, ефективна боротьба з деві-
антними проявами не зводиться лише до криміналь-
ного покарання, а передбачає комплекс попереджу-
вальних заходів і системний підхід до їх реалізації. 
Навіть, якщо протиправну дію вже вчинено, то пока-
рання може розглядатися як попереджувальний захід 
щодо подальших девіантних проявів [5, с.4]. 

Варто відзначити, що сам термін «профілактика» 
вживається в багатьох галузях науки і найчастіше 
тлумачиться як «попередження», «запобігання». В 
«Енциклопедії для фахівців соціальної сфери» від-
значається, що профілактика – це діяльність, спря-
мована на запобігання виникненню, поширенню чи 
загостренню негативних соціальних явищ і їх небез-
печним наслідкам [6, с.166]. 

Соціальна профілактика, яка здійснюється на рів-
ні держави і розглядається як: сукупність державних, 
громадських, соціально-медичних і організаційно-
виховних заходів, спрямованих на попередження, 
усунення або нейтралізацію основних причин і умов, 
що викликають різного роду соціальні відхилення не-
гативного характеру та інші соціально небезпечні та 
шкідливі відхилення в поведінці. ї метою є створення 
передумов для формування законослухняної, високо-
моральної поведінки; система соціальних, правових, 
педагогічних та інших заходів, спрямованих на усу-
нення причин і умов, що сприяють бездоглядності, 
скоєнню правопорушень і антигромадських дій не-
повнолітніми, здійснюваних у сукупності з індиві-
дуальною профілактичною роботою та сім’ями, які 
перебувають в соціально небезпечному становищі.

М.Шакурова [7] визначає соціальну профілактику 
як діяльність, спрямовану на попередження соціаль-
них проблем, соціальних відхилень або утримання їх 
на соціально терпимому рівні шляхом ліквідації чи 
нейтралізації причин, які їх породжують. Профілак-
тика спрямована на попередження можливих фізич-
них, психологічних, соціокультурних колізій у окре-
мих індивідів; збереження, підтримку і захист життя 
і здоров’я людей; сприяння їм в досягненні постав-
лених цілей і розкритті їх внутрішніх потенціалів .

Виділяють три рівні соціальної профілактики. 
(1) Загальносоціальний рівень – діяльність держави, 
суспільства, їх інститутів, спрямована на розв’язання 
протиріч в соціально-економічному житті, мораль-
но-духовній сфері і т.п. Вона здійснюється різними 
органами державної влади і управління, громадськи-
ми організаціями. (2) Спеціальний рівень – цілеспря-
мований вплив на негативні фактори, зв’язані з окре-
мими видами відхилень чи проблем. Ліквідація або 
нейтралізація причин цих відхилень здійснюється в 
процесі діяльності відповідних суб’єктів, для яких 
профілактична функція є професійною. (3) Індивіду-
альний рівень – профілактична діяльність стосовно 
конкретних осіб, у поведінці яких спостерігаються 
відхилення.

Розрізняють також первинну, вторинну і третинну 
профілактику.

Слід підкреслити, що соціальна профілактика 
є необхідним фоном, на якому більш успішно здій-
снюються всі інші види профілактики девіантної по-
ведінки підлітків: психологічна, медична, соціально-

педагогічна, педагогічна, кримінологічна, віктимна.
Профілактика повинна мати комплексний харак-

тер, тобто, включати первинну, вторинну і третинну 
профілактику і забезпечуватися одночасно на загаль-
нодержавному, спеціальному та індивідуальному 
рівнях. Цілком очевидно, що забезпечити ефективну 
профілактику на індивідуальному рівні неможливо, 
якщо вона не проводиться на загальнодержавному і 
спеціальному рівнях. Проте на практиці подібні си-
туації часто мають місце, чим в значній мірі можна, 
на нашу думку, пояснити досить низьку ефектив-
ність соціальної профілактики девіантної поведінки 
на сьогоднішній день.

Важлива роль в профілактиці міжетнічних кон-
фліктів, на нашу думку, належить забезпеченню полі-
культурної політики держави і, зокрема, полікультур-
ній освіті. Полікультуралізм розглядається як демо-
кратична політика вирішення проблем культурного і 
соціального різноманіття в суспільстві, яка включає 
освітній, лінгвістичний, економічний і соціальний 
компоненти і має специфічні механізми втілення. 
Полікультуралізм визнає демографічні й культурні 
реалії сучасного суспільства. Щодо полікультурної 
освіти, то її зазвичай розуміють як таку, що сприяє 
формуванню в особистості готовності до активної ді-
яльності в сучасному соціокультурному середовищі, 
збереженню нею власної ідентичності, прагненню 
до поваги та розуміння інших культурно-етнічних 
спільнот, умінню жити в мирі і злагоді з представ-
никами різних расових, етнічних, культурних, релі-
гійних груп. Водночас, багато вчених, розглядаючи 
полікультурну освіту, вважають її важливою скла-
довою виховання, що, на нашу думку, цілком право-
мірно, або ж навіть вживають термін полікультурне 
виховання як самостійний.

Результатом реалізації завдань полікультурної 
освіти є сформованість міжкультурної компетент-
ності особистості, яка, зокрема, передбачає здатність 
до міжкультурної комунікації.

Міжкультурну комунікацію можна розглядати у 
двох аспектах: а) як здатність ідентифікувати куль-
турну приналежність, що передбачає знання мови, 
цінностей, норм, моделей, стандартів поведінки ін-
шої комунікативної спільноти; б) як здатність дося-
гати успіху, контактуючи із представниками іншої 
культурної спільноти, навіть при поверхневому зна-
нні основних елементів культури своїх партнерів, 
але при достатньому рівні розвиненості емпатійності 
окремої особистості. Саме із другим варіантом між-
культурної комунікації доводиться найчастіше стика-
тися у практиці спілкування. 

Виходячи із такого розуміння змісту міжкультур-
ної комунікації, можна виокремити основні ознаки 
рівня її розвитку: 

− психологічну готовність до співпраці з представ-
никами інших культур;

− відкритість до пізнання чужої культури та сприй-
няття психологічних, соціальних та інших між-
культурних відмінностей;

− уміння розмежовувати колективне та індивіду-
альне у комунікативній поведінці представників 
інших культур;

− володіння набором сучасних комунікативних за-
собів; 

− здатність змінювати поведінкові моделі спілку-
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вання в залежності від ситуації; 
− дотримання етикетних норм у процесі комунікації; 
− готовність долати соціальні, етнічні та культурні 

стереотипи.
Тому міжкультурну комунікацію слід вважати 

прoцесом взаємoдії між представниками різних куль-
тур, у якoму прямо чи опосередковано прoявляються 
культурні відміннoсті, щo суттєво впливає на наслід-

ки спілкування.
Висновки. Проблема міжетнічних девіацій є на 

сьогоднішній день надзвичайно актуальною. Одним 
з можливих шляхів попередження девіацій на між-
етнічному грунті є забезпечення полікультурної по-
літики держави і реалізації завдань полікультурної 
освіти. Ця проблема в цілому потребує подальшого 
дослідження.
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В статье рассматривается проблема девиантного поведения и возможных путей его профилактики. 
Особое внимание уделено анализу девиантных проявлений в сфере межэтнических взаимоотношений. 
Одним из путей профилактики этого явления рассматривается необходимость обеспечения адекватной 
мультикультурной политики государства и реализации поликультурного образования, результатом 
которого будет формирование поликультурной компетентности, способности к интеркультурному 
общению. 
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FEATURES OF DEVIANT MANIFESTATIONS BASED ON ETHNICITY AND THEIR PREVENTION

This article is devoted to the investigation of the problem of deviations and the possible ways of prevention. The 
main scientific approaches to the problem have been revealed. The analysis of deviations among the young people has 
been conducted. Special attention is paid to the ethnic deviations. It is underlined that conceptions, ideas, beliefs, norms, 
roles, values, that is cultural codes being common to different regions, countries or cultures, have a direct impact on the 
behavior and activities of their representatives and in major cases do not coincide. It is differences in the content of their 
cultural codes that often cause interethnic problems, conflicts and misunderstanding. Multicultural education provides 
the formation of intercultural competence and ability to intercultural communication. Intercultural communication is 
considered to be a process of interaction between the representatives of different cultures, in which cultural distinctions 
that significantly affect the consequences of communication are manifested directly or indirectly. Resulting from this 
understanding of intercultural communication content, the following features of the level of its development can be 
distinguished: psychological readiness to cooperation with the representatives of other cultures; openness to get to know 
another culture as well as to perceive psychological, social and other intercultural distinctions; ability to differentiate 
between the collective and individual in communicative behavior of the representative of other cultures; possession of 
a set of current communicative means; ability to change behavior modes of communication depending on a situation; 
observance of the etiquette norms in the communication process; and readiness to overcome social, ethnic and cultural 
stereotypes.
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Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

ПРОПОЗИЦІЇ М. М. ЛАНГЕ ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 
ПЕДАГОГІКИ В ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЯХ КІНЦЯ ХІХ СТ.

У  статті  схарактеризовано  бачення  професором  М.  М.  Ланге  недоліків  педагогічної  підготовки 
учениць жіночих гімназій кінця ХIХ ст. Представлено вказівки вченого щодо можливих шляхів удосконалення 
підходів до викладання педагогічних дисциплін у закладах даного типу. Компаративно висвітлено реакцію 
Педагогічних  Рад  і  викладачів  гімназій  Одеського  навчального  округу  на  пропозиції  професора  з  приводу 
реструктуризації курсу педагогіки в жіночих гімназіях кінця ХІХ ст.

Ключові слова: М. М. Ланге, пропозиції, викладання педагогіки, жіночі гімназії.

Вступ. Однією з освітніх проблем, які прагнув 
вирішити М. М. Ланге (1858-1921 рр.), професор 
Імператорського Новоросійського університету, про-
гресивний педагог та громадсько-освітній діяч, був 
недостатній рівень педагогічної підготовки випус-
книць жіночих гімназій. Тема організації жіночої 
освіти на даний час є досить актуальною, зважаючи 
на фемінізацію суспільних настроїв, прагнення подо-
лати гендерні упередження в усіх сферах суспільно-
го організму, підвищення інтересу до гендерно орієн-
тованих досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
свід функціонування середніх навчальних закладів 
для жінок у визначений період на сьогодні отримав 
достатньо широке висвітлення в історіографічній 
педагогічній літературі. Різним аспектам діяльності 
цих навчальних установ присвячені численні праці 
вітчизняних та закордонних (здебільшого, росій-
ських) учених. Багато розвідок надають інформа-
цію про досвід функціонування жіночих гімназій 
у певних окремих губерніях та регіонах, роботи 
І. Ф. Плетньової та Н. Р. Ємельянової, І. Б. Федотової, 
М. М. Ветчинової та інш. Збагачують історіографію 
проблеми середньої жіночої освіти означеного пері-
оду дослідження та публікації, присвячені вивченню 
досвіду викладання різних дисциплін (математики, 
російської словесності, іноземних мов тощо). Проте 
на даний момент відсутні комплексні дослідження з 
питань організації курсу педагогіки в освітніх закла-
дах названого типу кінця ХІХ ст.

Визначення мети дослідження. Дана стаття 
покликана розкрити суть і доцільність пропозицій 
М. М. Ланге з приводу реструктуризації та тематич-
ного оновлення педагогічних дисциплін у жіночих 
гімназіях кінця ХІХ ст. та висвітлити реакцію керів-
ництва гімназій на вказівки професора. 

Виклад основного матеріалу. Питання реоргані-
зації викладання педагогіки було порушено професо-
ром М. М. Ланге у 1895 р. після його перебування на 
випускних екзаменах з педагогіки у закладах цього 
типу. 

Жіночі гімназії Міністерства народної просвіти з 
1870 р. мали свій устав. Навчання у них тривало сім 
років, проте існував і восьмий клас – педагогічний 
[2, с. 59]. У «Положенні про жіночі гімназії та про-
гімназії Міністерства народної просвіти» (1870 р.), 
яке ознаменувало зміну характеру викладацької ро-
боти (посилювалася педагогічна спрямованість жі-
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ночої освіти, що призводило до збільшення попиту 
на середню жіночу освіту та кількість гімназій), було 
зазначено, що окрім загального семирічного курсу 
при гімназіях запроваджено спеціальний курс для 
тих, хто бажав отримати право на звання домашніх 
наставниць та учительок. Цей спеціальний курс був 
покликаний повідомити гімназисткам основні ви-
ховні постулати, розповісти про прийоми та методи 
викладання навчальних предметів жіночих гімназій. 
Більш того, гімназистки могли пройти педагогічну 
практику під керівництвом учителів та викладачів 
жіночих гімназій на основі особливих правил, за-
тверджених Міністерством народної просвіти [3]. 
Пізніше світ побачило нове положення про педаго-
гічні класи. Воно містило навчальний план із пере-
ліком предметів. Було визначено загальнообов’язкові 
(загальноосвітні) та спеціальні дисципліни, види 
практичної підготовки, а також було рекомендовано 
відводити більше часу на педагогічну підготовку.

Професор М. М. Ланге, відвідавши екзамени з 
педагогіки в жіночих гімназіях та виявивши значні 
недоліки у підготовці майбутніх учительок, запропо-
нував власний проект викладання педагогіки в жіно-
чих гімназіях [1,  арк. 94-97 зв.]. 

М. М. Ланге констатував, що екзамени, на яких 
він був присутнім, були проведені правильно і уче-
ниці загалом продемонстрували ґрунтовні знання з 
пройдених навчальних предметів. Формально про-
фесор визнав екзамени задовільними, але, тим не 
менш, він не міг приховати своє відверте розчару-
вання через відсутність у гімназисток інтересу до 
педагогічних дисциплін, більш-менш сформованої 
педагогічної думки та якісної підготовки до їхнього 
майбутнього як матерів та виховательок. Професор 
писав, що, невважаючи на той факт, що на постав-
лені в межах програми питання випускниці гімназій 
давали загалом доладні відповіді, їхні «знання» були 
«мертвим капіталом». Причиною неуспішності та 
здебільшого теоретичності педагогічної підготовки 
учений вбачав у характері та постановці курсів педа-
гогіки [1,  арк. 95]. 

Як дозволяє стверджувати аналіз історико-педа-
гогічних документів, у жіночих гімназіях педаго-
гіка на той час викладалася в сьомому та восьмому 
класах. Згідно з програмами в сьомому класі вивча-
лися такі питання: виховні (повідомлялися основи 
фізичного, розумового, морального та релігійного 
виховання); дидактичні (гімназистки мали студіюва-
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ти загальнонаукові та власне педагогічні методи на-
вчання); методичні (вивчалися прийоми викладання 
читання, письма, Закону Божого, рідної мови, ариф-
метики, елементарного креслення та елементарної 
географії).

У восьмому класі гімназистки мали студіювати 
певний підручник з педагогіки, писати твори педа-
гогічної тематики, по черзі виконувати обов’язки 
помічниць виховательок у молодших класах. Крім 
того, у восьмому класі учениці гімназій обирали для 
детального вивчення один спеціальний предмет, з 
методикою якого знайомилися протягом останнього 
року навчання в гімназії. 

Недолікам такої організації навчального проце-
су та педагогічної підготовки, на думку професора 
М. М. Ланге, було повторення певних обсягів або ж 
повна тотожність навчального матеріалу з педагогіч-
них дисциплін у сьомому та восьмому класі та об-
маль навчальних годин, присвячених педагогічній 
підготовці у сьомому класі (а саме 2 навчальні годи-
ни на тиждень). Брак академічного часу призводив 
до того, що вчителі гімназій на власний розсуд розпо-
діляли навчальний матеріал у межах сьомого та вось-
мого класів, значно збіднюючи педагогічну складо-
ву програми сьомого класу (наприклад, відкидаючи 
майже усю дидактику або ж усю методику).

Той курс загальної педагогіки, який фактично 
вивчався гімназистками у сьомому класі, включав 
відомості про фізичне виховання та гігієну дитини, 
достатньо детальний огляд педагогічної психології, 
власне педагогічні вказівки щодо релігійного, мо-
рального і естетичного виховання, а також виховання 
пам’яті та уваги тощо [1,  арк. 95 зв.].

М. М. Ланге критично ставився до такої поста-
новки курсу педагогіки у жіночих гімназіях. На дум-
ку ученого, відомості про фізичне виховання дитини 
засвоювалися гімназистками формально, поверхово, 
теоретично. Якісні знання з цього предмета не могли 
забезпечити й викладачі, які, будучи за університет-
ським фахом філологами або ж істориками, не мали 
необхідної медичної та природничої (валеологічної) 
освіти. Професор пропонував виключити дану тему 
з програми курсу, адже, на думку вченого, якісніші 
знання учениці отримають на власному досвіді, коли 
самі стануть матерями, заручаться підтримкою ліка-
рів та інших досвідчених людей, читатимуть відпо-
відну літературу [1,  арк. 96 зв.]. 

Друга частина педагогічного курсу в гімназіях, як 
зазначено вище, була присвячена основам педагогіч-
ної психології. На заняттях гімназистки мали вивча-
ти наступні категорії психології: увагу, пам'ять, уяву, 
особливості розумової діяльності, почуття і волю. 
М. М. Ланге визнавав вивчення психології важливим 
компонентом педагогічної підготовки, однак, кри-
тикував ту психологію, яка викладалася у гімназіях, 
вважаючи її відсталою та схоластичною. Учений 
критикував номінальний характер презентації пси-
хологічних категорій (гімназисткам повідомлялися 
терміни та їхні дефініції замість пояснення складних 
психічних явищ, виходячи з простих) і наголошував 
на тому, що якісне, ґрунтовне вивчення психології 
можливе лише завдяки науковому підходу до пові-
домлення природи психічних процесів. М. М. Лан-
ге вважав, що справжня наукова педагогіка, ступінь 
розвинутості якої на той момент учений схарактери-

зував латинським виразом «рia desideria» (що означає 
добрі, але далекі від реальності наміри та прагнен-
ня), обов’язково повинна була спиратися на психоло-
гічні знання. Тим не менш, учений навів й інші бази-
си для становлення наукової педагогіки, які до цього 
моменту успішно сприяли появі та розвитку дидак-
тичних та виховних теорій і практик. Серед спонук 
прогресу педагогічної думки М. М. Ланге назвав іс-
торично-культурні й суспільні зрушення, релігійні 
впливи тощо. Професор особливо наголосив на тому 
факті, що визначні й знаменні постаті в педагогіці: 
Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці – не 
були ученими-психологами. Зрештою, М. М. Ланге 
досить спірно назвав вивчення психології в рамках 
курсу прикладної педагогіки «розкішшю» і, хоч і не 
відкидав важливість засвоєння природи психологіч-
них процесів гімназистками, вважав, що психологіч-
ні дані мали виконувати другорядну роль і значно по-
ступатися в обсязі власне педагогічно орієнтованим 
темам [1,  арк. 96 зв.-97].

Надважливого значення в процесі педагогічної 
підготовки професор М. М. Ланге надавав третій 
частині курсу, яка стосувалася питань виховання. 
Утім, зважаючи на поверховість знань з психології, 
обговорення гімназистками різних аспектів вихован-
ня (морального, релігійного, естетичного тощо) но-
сило, за свідченнями М. М. Ланге, неглибокий, роз-
пливчастий характер. Професор був упевнений, що 
такі механічно заучені правила виховання учениці не 
застосовуватимуть у майбутньому, ставши матерями 
та виховательками. Єдиним виходом із «безпліднос-
ті абстрактних і незв’язних педагогічних правил» 
М. М. Ланге вважав надання викладанню педагогіки 
історико-критичного характеру (замість абстрактно-
раціонального, який існував на той момент). Учений 
підкреслював, що викладач гімназії, який читав кур-
си педагогіки, мав знайомити майбутніх учительок і 
виховательок з повноцінними системами педагогіч-
них ідей, представляючи їх у комплексі з тогочас-
ними суспільно-історичними декораціями, в яких 
відбувалися формування, розвиток, або ж тотальні 
зміни педагогічних переконань і цілей навчання та 
виховання. Перевагою даного конкретно-історично-
го підходу до презентації педагогічного матеріалу 
М. М. Ланге називав зміцнення педагогічного мис-
лення гімназисток, поліпшення розуміння причин 
виникнення, історичної цінності й зв’язку між пев-
ними педагогічними правилами, а також формування 
сердечного ставлення до постатей великих педагогів 
– вихователів своїх народів [1,  арк. 97-97 зв.].

Загалом, курс педагогіки, який викладався у сьо-
мому класі, являв собою наступне: поверхове ви-
вчення дитячої гігієни, широкий пласт психологіч-
них відомостей, безцільне перераховування правил 
виховання. М. М. Ланге пропонував повністю ви-
креслити тему гігієни, мінімізувати обсяг навчаль-
ного матеріалу з психології, надавши йому більш 
наукового звучання, щільніше зосередити увагу на 
питаннях навчання та виховання з позиції історичної 
ретроспективи. Восьмий клас професор вважав за 
потрібне присвятити вивченню загальної дидактики 
та методик.

Пропозицію М. М. Ланге було опубліковано ра-
зом із закликом попечителя Одеського навчального 
округу Х. П. Сольського ознайомитися із думкою 
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професора та обговорити її на засіданнях Педагогіч-
них рад жіночих гімназій округу. В особистому ар-
хіві М. М. Ланге знаходяться 18 відгуків Педагогіч-
них рад жіночих гімназій на пропозиції вченого [1, 
арк.103-178]. 

Представники жіночих гімназій Одеського на-
вчального округу досить по-різному поставилися до 
пропозицій М. М. Ланге. Керівництво й члени Пе-
дагогічних Рад деяких гімназій взагалі спростували 
наведені професором вимоги щодо реорганізації ви-
кладання педагогічних дисциплін; деякі, навпаки, 
погоджувалися із баченням професора та бажали 
пристати на його пропозиції. 

Наприклад, члени Педагогічної Ради Єлисавет-
градської жіночої гімназії [1, арк. 105-106] не пого-
джувалися із тим, що тема фізичного виховання та 
гігієни дитини мала бути викреслена із курсу педаго-
гіки. Важливість даних питань пояснювали значним 
інтересом до них гімназисток як майбутніх матерів 
і виховательок. Проте, присутні на раді були солі-
дарні з М. М. Ланге щодо того, що цей матеріал мав 
читатися саме спеціалістом, а не викладачем із фі-
лологічною або ж історичною освітою. Більш того, 
викладачі Єлисаветградської жіночої гімназії наго-
лошували на важливості видання нового підручника 
з питань фізичного виховання та гігієни дитини. По-
годжуючись із твердженням професора про доціль-
ність надання темам, присвяченим проблемам ви-
ховання, історико-критичного характеру, комісія не 
бачила можливості реалізувати цей припис у короткі 
терміни, адже, за їхнім твердженням, на той час у 
російськомовній педагогічній літературі не існувало 
зібрання матеріалів щодо систем виховання в куль-
турно-історичному контексті, яке б могло розширити 
наукові горизонти викладачів, не кажучи про брак 
подібних публікацій для учнів. На засіданні Педаго-
гічної Ради Кишинівської жіночої гімназії [арк. 126-
127 зв.] також наголосили на відсутності комплек-
сних, серйозних навчальних посібників, які б умож-
ливили надання викладанню теорії педагогічних 
систем історико-критичного характеру. Окрім того, 
представники Ради Кишинівської гімназії вважали 
неосяжним презентувати матеріал щодо виховних і 
навчальних систем у культурно-історичному аспекті 
з огляду не недостатню кількість академічних годин, 
які відводилися на читання курсу педагогіки. Будучи 
обмеженими в навчальних годинах, викладачі гім-
назій навіть не мали змоги практично випробувати 
запропонований професором новаторський підхід до 
викладання теоретичних питань виховних систем в 
історичній ретроспективі. 

Викладачі й члени Педагогічної Ради Євпаторій-
ської жіночої гімназії [арк. 129-130] подали ґрун-
товну відповідь щодо кожної з пропозицій профе-
сора М. М. Ланге. По-перше, вони були солідарні з 
науковцем у тому, що тема фізичного виховання та 
гігієни дитини могла бути викреслена із курсу педа-
гогіки, який читався у сьомому класі. Пояснювали 
своє рішення тим, що дана тема давала уривчасті, 
фрагментарні знання й не характеризувалася ані на-
уковістю, ані глибинністю через те, що читалася не 
компетентними спеціалістами, а викладачами інших 
профілів, які не володіли достатньо ґрунтовними 
знаннями з проблем фізичного виховання та дитячої 
гігієни. 

Представники Акерманської жіночої гімназії 
підкреслювали, що успішне засвоєння будь-якого 
предмета залежало, передусім, від уміння і бажання 
навчатися самостійно, студіюючи інформацію, яка 
не могла бути вивчена в межах гімназійних курсів, 
обмежених у часі та недосконалістю навчальних по-
сібників. А тому вони погоджувалися із професором 
М. М. Ланге в тому, що викладання курсу педагогі-
ки повинно було зазнати кардинальних змін, які б 
створили умови для появи інтересу гімназисток до 
засвоєння педагогічних знань як на заняттях, так і в 
позаурочний час. Це могло бути досягнуто, якщо б 
викладачі спонукали гімназисток не обмежуватися 
підручниками, але також самостійно читати й аналі-
зувати статті та твори різної педагогічної тематики, 
готуючи на основі прочитаного реферати, обговорен-
ню яких, на думку представників Акерманської жіно-
чої гімназії, і мали бути присвячені уроки педагогіки. 
Дослідивши питання нівелювання теми фізичного 
виховання й дитячої гігієни, подібно представникам 
Єлисаветградської жіночої гімназії, в Акерманській 
гімназії постановили, що дана тема була вкрай важ-
ливою, адже готувала гімназисток, передусім, до 
майбутнього материнства. Вони спростували аргу-
мент М. М. Ланге про те, що необхідні знання молоді 
матері зможуть отримати безпосередньо від кваліфі-
кованих докторів. Натомість, представники Акерман-
ської гімназії наголосили на тому, що в умовах того-
часного села молоді матері не завжди мали нагоду 
проконсультуватися зі спеціалістом, що змушувало 
їх звертатися за порадою до нянечок або сусідок, які 
часто давали помилкові рекомендації. М. Н. Орлов, 
викладач однієї з гімназій Одеського округу, пропо-
нував не тільки не виключати частину з гігієни, але 
зберегти і за можливості розширити, виокремивши 
її у самостійний предмет, викладання якого корисно 
було б доручити жінці-лікарю, обізнаною із загаль-
ною та дитячою гігієною [1, арк.169-172 зв.].

Висновки. Вивчивши передумови розробки про-
фесором М. М. Ланге пропозицій щодо реорганіза-
ції постановки курсів педагогіки в сьомому та вось-
мому класах жіночих гімназій, ознайомившись із 
власне приписами науковця щодо можливих шляхів 
оновлення існуючої моделі викладання педагогіки, 
а також здійснивши компаративний аналіз відгуків 
керівництва, викладачів та представників Педаго-
гічних рад жіночих гімназій Одеського навчального 
округу, можемо зробити наступні висновки.

По-перше, професору вдалося дуже точно визна-
чити причини низької якості педагогічної підготовки 
випускниць гімназій. Дослідивши умови педагогіч-
ної підготовки гімназисток, М. М. Ланге встановив, 
що поверховість знань випускниць сьомих класів 
була обумовлена несформованістю інтересу до пе-
дагогічних дисциплін; відсутністю кваліфікованих 
спеціалістів із відповідною освітою, які б могли за-
безпечити високий рівень викладання теми фізично-
го виховання та гігієни дитини; браком академічних 
годин, які відводилися на читання курсу педагогіки; 
неправильною постановкою викладання тем педаго-
гічної психології та виховання.

По-друге, М. М. Ланге розробив обґрунтований 
перелік пропозицій, покликаних поліпшити рівень 
педагогічної підготовки учениць сьомих та восьмих 
класів педагогічних гімназій. Учений пропонував 
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повністю прибрати тему фізичного виховання та гігі-
єни дитини, зменшити обсяг навчального матеріалу з 
психології, надавши йому більш наукового звучання, 
детальніше зосередити увагу на питаннях навчання 
та виховання з історико-критичної позиції. Восьмий 
клас професор вважав за потрібне присвятити ви-
вченню загальної дидактики та методик.

По-третє, аналіз та співставлення відгуків різних 
жіночих гімназій Одеського навчального округу до-
зволив установити, що пропозиції професора мали 
як переваги, так і недоліки. Цікавим є той факт, що 
реакція представників жіночих інституцій на припи-
си М. М. Ланге була досить різною. Тим не менш, 
можемо визначити загальну позицію викладачів та 
представників Педагогічних Рад гімназій округу. На 

думку більшості, тема фізичного виховання та гігі-
єни дитини повинна була голосно звучати в межах 
курсу педагогіки, адже пропонувала корисні та прак-
тично значущі відомості, які озброювали необхід-
ними знаннями гімназисток як майбутніх матерів. 
Представники гімназій одностайно погоджувалися з 
професором М. М. Ланге щодо в тому, що ця тема 
мала читатися викладачем зі спеціальною освітою. 
Ідея М. М. Ланге про надання темі виховання істори-
ко-критичного звучання також отримала підтримку 
зі сторони викладачів гімназій. Проте останні сум-
нівалися в можливості швидкого запровадження та-
кого підходу до презентації матеріалу, адже не мали 
ані достатньо академічного часу, ані відповідних на-
вчальних посібників. 
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MYKOLA LANGE’S SUGGESTIONS FOR REORGANIZING PEDAGOGY TEACHING IN 
WOMEN’S GYMNASIUMS OF THE LATE XIX CENTURY

Mykola Lange  (1858-1921) was a  talented  scientist, a  forward-looking educator and an  influential public 
figure. One of the educational problems that he struggled to solve in the late 90-s of the 19th century was the low 
quality of pedagogical  training in women's gymnasiums. Mykola Lange revealed that students of  those education 
institutions had superficial and predominantly theoretical knowledge of pedagogical issues. Young ladies did not have 
their own pedagogical opinion and were not interested in pedagogy. From Mykola Lange’s point of view, poor quality 
of pedagogical education could be explained by an ineffective organization of the pedagogical training. Emphasizing 
that pedagogical education was extremely crucial for young women since they would eventually work as teachers, 
governesses and become mothers, Mykola Lange suggested a set of possible improvements that were supposed to 
have a positive influence on students’ level of knowledge and their willingness to study. Prof.Lange critically analyzed 
the course structure and suggested some changes. Based on some archival materials which haven’t yet been studied, 
the present article throws light on Mykola Lange’s suggestions for reorganizing the pedagogy course structure (he 
recommended eliminating the topic about physical upbringing and early childhood hygiene, minimizing the amount 
of pedagogical psychology which was taught within the pedagogy course and adopting historically critical approach 
to teaching pedagogy, presenting educational ideas in the socio-cultural context) and covers how representatives of 
the Pedagogical Councils of women’s gymnasiums reacted to Mykola Lange’s suggestions. 
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АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

В  основі  арт-технологій,  застосовуваних  у  педагогіці  і  психології,  лежить  використання  технік 
і  прийомів  арт-терапії.  До  арт-технологій  відносяться  засоби  ілюстративної  наочності  (фотографії, 
картини,  карикатури,  діаграми,  колажі,  слайди);  казки;  пісні;  рифмовки  і  вірші;  ігри;  кінематографія; 
комп'ютерна  творчість;  театральні  постанови;  танці;  малювання.  Спонтанність,  креативність  та 
творчість є найважливішими складовими частинами арт-технології.

Ключові слова: арт-терапія, гра, прийоми, методики, казки.
Вступ. На сучасному етапі розвитку шкільної 

освіти однієї з найбільш актуальних проблем, які по-
требують нових шляхів вирішення, є необхідність 
якісного поліпшення знання англійської мови. Пе-
дагогічні технології, використовувані вчителями на 
уроках англійської мови, роблять урок насиченим і 
цікавим, і разом з тим у дітей підвищується мотива-
ція в навчанні.

Однак слід зазначити про те, що навчати кому-
нікації іноземною мовою молодших школярів, які 
ще не цілком володіють комунікативними вміннями 
рідною мовою, − завдання досить нелегкі і відпові-
дальні. Любов до предмету в даному віці дуже тісно 
пов'язана з відчуттям психологічного комфорту, ра-
дості, потреби і готовності до спілкування, які ство-
рює вчитель на уроці.

Найбільш ефективними технологіями шкільні 
педагоги і психологи в навчання відзначають ті, що 
гарантують успіх педагогічних дій. Однією з таких 
ефективних технологій може стати включення в ви-
кладання різних арт-технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вра-
ховуючи практичну відсутність наукових праць, при-
свячених вивченню різних арт-технологій у викла-
данні іноземних мов, як окремому методу навчання в 
сучасній психології і педагогіці, предмет досліджен-
ня знаходиться у зоні дефіциту наукової рефлексії. 
Втім існує низка дослідників, практиків і теоретиків, 
які хоч і побічно, але допомагають його артикулюва-
ти: З.Кличникова, Н.Мосьпан, Г.Рогова, О.Смирнова, 
С.Фоломкіна тощо.

Метою статті є проаналізувати різні арт-
технології у викладанні іноземних мов, а саме: оха-
рактеризувати етапи їх роботи.

Виклад основного матеріалу. Арт-технологія 
має місце в роботах з педагогіки і психології, де 
розглядаються техніки і прийоми арт-терапії. Арт-
технологія має давнє походження. У певному сенсі 
її прототипом є різні види сакрального мистецтва. 
Втративши атрибути сакральності в епоху панування 
Ньютон-картезіанської наукової парадигми, терапія 
враженнями або терапія зайнятістю через різні фор-
ми творчої активності пацієнтів була досить популяр-
ним різновидом гуманної клінічної психотерапії ще 
до середини минулого століття. Однак в подальшому, 
в зв'язку з диференціацією психотерапевтичних під-
ходів, вона була відтіснена на задній план. Вже зга-
дана нами технологія арт-терапія − педагогічна, так 
як розрахована на потенційно здорову особистість, і 
© Кравчина Т.В.

на перший план виходять завдання розвитку, вихо-
вання і соціалізації. Завдяки арт-терапії здійснюєть-
ся турбота про емоційне самопочуття і психологічне 
здоров'я особистості, групи, колективу засобами ху-
дожньої діяльності.

На думку Л.Лебедевої, словосполучення арт-
терапія в науково-педагогічної інтерпретації розумі-
ється як турбота про емоційне самопочуття і психо-
логічне здоров'я особистості, групи, колективу засо-
бами художньої діяльності [1, c.25].

Різноманітність форм арт-терапії дозволяє вико-
ристовувати її на різних етапах уроку. Це може бути 
початок уроку, пояснення нового матеріалу, закрі-
плення пройденого, физкультхвилинка, домашнє за-
вдання та рефлексія.

Слід відзначити той факт, що іноземну мову про-
понується вивчати в школі з 2-го класу є визнанням 
об'єктивно існуючого соціального інтересу і під-
твердженням важливості предмета для вирішення 
перспективних завдань розвитку особистості. На 
початковому ступені навчання в школі відбувається 
становлення особистості молодшого школяра, за-
кладаються основи формування його ціннісних орі-
єнтирів. Серед необхідних умінь і навичок, які фор-
муються в початковій школі, поряд з предметними 
та універсальними навчальними вміннями істотне 
місце займає оволодіння елементами культури мови 
і поведінки, розвиток комунікативних здібностей мо-
лодшого школяра.

Ми вважаємо, один із способів розкріпачення і 
мотивування школярів на уроках англійської мови є 
казкотерапія.

Казкотерапія − напрямок арт-терапії. У різних 
контекстах, цей термін використовують по-різному. 
Казкотерапію використовують і у вихованні, і в 
освіті, і в розвитку, і в тренінговому впливі, і як ін-
струмент психотерапії. Це пов'язано з тим, що зміст 
казки сприймається відразу на двох рівнях, свідомо-
му і підсвідомому. А.Коблова розглядає цей термін 
з різних точок зору і на різних рівнях. По-перше, 
казкотерапія − лікування казками, це відкриття тих 
знань, які живуть в душі і є в даний момент психо-
терапевтичними, по-друге, це процес пошуку сенсу, 
розшифровки знань про світ і системи взаємовідно-
син в ньому. По-третє, казкотерапія − процес еколо-
гічної освіти і виховання дитини, і по-четверте, це 
терапія особливим казковим середовищем, в якій лю-
дина може реалізувати свою мрію [2]. Вона виділяє 
наступні форми роботи з казками:1) читання і аналіз 
казки; 2)розповідь казки; 3) створення казки; 4) пере-
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писування; 5) інсценування казки; 6) ілюстрування 
казки; 7) лялькотерапія [3].

Використання казок на заняттях направлено на 
підвищення ефективності діяльності учнів. Широке 
застосування казок сприяє формуванню лінгвістич-
ної компетенції учнів. Зміст текстів казок сприяє 
розширенню активного запасу слів, які вивчаються. 
Драматизація казок сприяє створенню психологічно-
го комфорту на уроці. Вони допомагають розванта-
жити свідомість учнів, зняти негативні емоції, ство-
рити сприятливу дружню атмосферу спілкування на 
уроці, яка так необхідна на уроці і вчителю, і учню. 
Казкотерапія також є одним з важливих засобів мо-
рального виховання особистості.

Використовуючи казки на уроках, хлопці знайом-
ляться з героями, традиціями, знаходять спільне з 
українськими казками. У цьому процесі важливо ви-
користовувати автентичний матеріал. За допомогою 
казки вчитель може розвивати практично всі нави-
чки та вміння, навчити передбачати, розповідати про 
її зміст.

Заняття з казкотерапії, відповідно до методики 
О.Смирнової, проходять індивідуально і в підгрупах 
по 2-3 людини, Широко використовується робота з 
картками, відгадування загадок, різні ігри, що допо-
магають засвоїти зміст  казок. Діти вчаться розпіз-
навати емоційні стани казкових персонажів, зобра-
жених на картинках, переказувати казки. Природно, 
для таких дошкільнят навіть найпростіші, знайомі 
з дитинства казки повинні бути адаптовані. Вико-
ристовуються і елементи лялькотерапії. Наприклад, 
іграшкова ворона загадує дітям загадки, а відгадки-
ляльки з'являються в віконці Теремка в разі правиль-
ної відповіді [4].

У початковій школі казки грають важливу роль 
в навчанні лексики. Вчитися разом з казковими пер-
сонажами весело і повчально, адже у них такі різні 
характери. Перевтілюючись в знайомих з дитинства 
героїв, учні долають мовний бар'єр, тому що помилки 
будуть робити не вони, а казкові герої. Постійні епіте-
ти (dense forest, cruel step-mother, wicked magician, fine 
steed, fine maiden, cherry cheeks, golden hair, bonny man, 
coal-black steed, magic wand), порівняння (the girl-baby 
grew white as milk, with cheeks like roses and lips like 
cherries, стійкі вирази, що зустрічаються в строго ви-
значених місцях тексту, ("Fee, fo, fi, fum! I smell the 
blood of a Christian man ..."), лексичні і синтаксичні 
повтори (So they fought, and fought, .and fought, until 
at last Childe Rowland beat the King of England to his 
knees; So she went along, and she went along, and she 
went along till she met Cocky-locky; So she sat with 
Nix Naught Nothing underneath the tree and thought and 
thought and thought, until an idea came to her) розширю-
ють словниковий запас учнів, полегшують розуміння 
і засвоєння досліджуваного граматичного матеріала. 
Запам’ятовування римованих текстів казок, виконан-
ня ілюстрацій до них, інсценування казок перед бать-
ками і на шкільних святах − все це сприяє формуван-
ню комунікативної компетенції учнів і підвищує їх 
інтерес до предмету Англійська мова.

Окрім казкотерапії, одним з найбільш часто вико-
ристовуваних у терапії мистецтва вправ є "створен-
ня групових фресок", у якому учасники або малю-
ють усе, що вони хочуть, на загальній картині, або 
домальовують на ній щось, відповідно до обраної 

всією групою теми (Harris & Joseph, 1973). Члени 
групи заохочуються коментувати іноземною мовою 
свої малюнки, у той час як керівник групи підсилює 
групову взаємодію. Наступний приклад ілюструє, 
як інтерпретація символічних взаємин, виражених у 
груповій фресці, допомагає проникнути в усередині 
- і міжособистісні конфліктні зони.

Вправа Г.Вассіліоса, що одержала назву "ство-
рення загального групового образа", була спеціально 
розроблена для використання в групах терапії мис-
тецтвом психодинамичної орієнтації (Vassiliou 1968). 
Основна перевага цієї вправи полягає в тому, що чле-
ни групи можуть включатися в художню творчість 
конкретного учасника. На початку кожного заняття 
група вибирає малюнок учасника. Як правило, чле-
ни групи виконують малюнки дома, потім приносять 
на заняття. Автор малюнка описувавши свої почут-
тя (до того як був зроблений малюнок, час процесу 
малювання і після того, як робота була довершена), 
розповідає іноземною мовою про зміст малюнка, ви-
даючи ряд вільних асоціацій на нього. Потім інші 
члени групи описують свої реакції на цей малюнок 
і зв'язані з ним асоціації. Ті групові реакції проекції, 
що виявляються близькими до теми малюнка, одер-
жують назву "колективного образа" і стають веду-
чою темою даного групового заняття.

Вправа "створення загального групового образа" 
структурує групове заняття, тому що його основною 
метою є створення "колективного образа" у відповідь 
на обраний добуток художньої творчості конкретно-
го учасника, причому цей образ стає темою даного 
заняття. Крім того, вправа дозволяє легко вступати в 
спілкування один з одним тим індивідуумам, у яких 
часто виникає почуття небезпеки.

Ідея використання музики і пісень при вивченні 
іноземних мов не нова. Більше 30 років тому аме-
риканська викладачка і піаністка Carolyn Graham 
з'єднала ритм розмовної американської англійської з 
ритмом джазу і створила Jazz Chants, які придатні, як 
для дітей, так і для дорослих. Ритм джазу ілюструє 
природний наголос і інтонацію розмовної англій-
ської, що удосконалює навички говоріння і аудіюван-
ня, робить навчання приємним.

Британський викладач і автор багатьох публіка-
цій Alan Maley вказує на дві головні переваги вико-
ристання музики і пісень в навчальному процесі: 1) 
музика легко запам'ятовуєтся; 2) музика забезпечує 
високий рівень мотивації, особливо для дітей, під-
літків і молоді.

Автор книги "Music&Song" Т.Мерфі (Tim 
Murphey), наголошує, що у викладанні мови все, 
що ми можемо робити з текстом, ми можемо також 
робити з піснями, або з текстом про пісні: вивчати 
граматику; розвивати вміння аудіювати текст, ігнору-
ючи незнайомі слова; читати пісні з лінгвістичними 
цілями; складати пісні, статті про пісні, листи співа-
кам, анкети; обговорювати пісні; перекладати пісні; 
писати діалоги, користуючись словами пісень, розі-
грувати рольові п'єси (як герої пісень або співак-ко-
респондент); диктувати пісню; використовувати піс-
ню для вправ на заповнення пропусків у тексті або 
для виправлення помилок, використовувати музику 
як фонову при різних видах діяльності; інтегрувати 
пісні в проектну роботу; активувати або розслаблю-
вати клас розумово; практикувати вимову, інтонацію 
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і наголос, хорове повторення; вчити лексику і куль-
туру; пізнавати більше про своїх учнів і від своїх 
учнів, дозволяючи їм вибирати і пояснювати свою 
музику; розважатися. Т.Мерфі підкреслює, що музи-
ка і пісні не відносяться до звичайних категорій ви-
вчення мови, таких як граматика, лексика, читання, 
аудіювання, говоріння. Але вони можуть включатися 
у зміст цих категорій, і ми можемо зосередитися на 
них, коли використовуємо пісні.

Коли ми пробуємо щось нове, ми ризикуємо. Важ-
ливо зробити новий досвід позитивним і успішним. 
Це означає, що треба бути добре підготовленим і спо-
чатку пробувати щось у маленьких розмірах. Автор 
радить вмикати фонову музику на початку і в кінці 
уроку, або коли учні виконують письмове завдання. 
Нам слід постійно експериментувати, щоб спробува-
ти знайти найкращій спосіб навчання. Вправи з піс-
нями в останні 5 хвилин уроку – легкий спосіб по-
бачити, як музика і пісні можуть підсилити інтерес 
учнів і мотивацію до навчання.

Т.Мерфі підкреслює, що музика і пісні це не "нова 
методика" в вивченні мов, але скоріше інструмент, з 
допомогою якого ми можемо оживити і прискорити 
процес навчання. Це залежить від вчителя і учнів, 
наскільки і як вони скористуються перевагами, які 
музика і пісні можуть запропонувати. Т.Мерфі в кни-
зі "Music&Song" показує, як музика і пісні можуть 
використовуватися в класі, які вправи можна викону-
вати з текстом пісень.

I. Вправи на заповнення пропусків в тексті: 1) Ви-
беріть пісню відповідно до мовного рівня учнів; 2) 
Надрукуйте текст, пропускаючи деякі слова, або фра-
зи, залишаючи пропуски, які учні зможуть заповни-
ти. Ви можете сфокусуватися на певному класі слів 
( дієслова, прийменники, прикметники); 3) Роздайте 
копії пісень з пропусками учням. Учні працюють в 
парах. Вони спочатку читають текст і думають, які 
слова можуть бути пропущені; 4) Учні слухають за-
пис пісні і заповнюють пропуски; 5) Нарешті, переві-
ряються відповіді. Якщо є якісь сумніви, програється 
ще раз відповідна частина аудіограми.

З класом низького рівня ви можете надрукувати 
глосарій пропущених слів під текстом пісні. Глоса-
рій може містити не тільки пропущені слова, але й 
підбірку інших слів для вибору. Ви можете залишити 
також таку саму кількість рисочок, скільки й літер 
в пропущеному слові, або полегшити завдання для 
класів низького рівня, написавши першу букву про-
пущеного слова. Ви можете пропустити більш ніж 
одне слово, особливо для ідіоматичних виразів, і на-
писати цифру в дужках, яка відповідає кількості про-
пущених слів.

В класах середнього рівня можна пропустити 
слова, що римуються (або тільки одне з пари), в кін-
ці кожної строфи. Ці слова вгадуються з контексту. 
Якщо це допоможе, спочатку дайте римуючу схему.

Залежно від рівня підготовленості класу ви мо-
жете пропустити кожне п'ятє, сьомє, або дев'яте 
слово. Готуючи тексти пісень, ви можете вставити 
зайві слова замість пропусків. Завдання учнів – ви-
креслити слова, які вони не чують. Вибіркове аудію-
вання можна проводити без опори на текст. Завдання 
учнів – почути певні фрази, граматичні структури 
або слова і порахувати скільки разів вони зустріча-

ються. Крім того, учні можуть пронумерувати слова 
в тому порядку, в якому вони їх чують. Є також мож-
ливість для фотокопіювання помилок і зіпсованого 
тексту. Ви можете стерти перші або останні декілька 
літер кожної строфи або намалювати пряму чи зиг-
загоподібну лінію посередині тексту білою фарбою. 
Це швидкий і легкий спосіб зробити вправу веселою 
і цікавою. Але дайте учням час вгадати пропущені 
букви перед прослуховуванням пісні.

Для учнів високого рівня підготуйте незакінче-
ний текст разом з глосарієм, який містить не тільки 
пропущені слова, але й набір синонімів до них. Учні 
можуть обговорювати поетичну цінність кожного си-
ноніма перед кінцевим вибором.

II. Вправи з переплутаним текстом пісні: 1) Ви-
беріть пісню і надрукуйте текст. У вас є два вибори: 
a)зробити копії слів і потім розрізати кожну строфу, 
або куплет на дві половини горизонтально, або вер-
тикально, залежно від рівня складності, і покласти 
всю пісню в конверт; b)передрукувати пісню з ре-
ченнями в іншому порядку – цілі речення, строфи, 
або навіть половини речень і зробіть копії для всього 
класу; 2) Роздайте конверти парам учнів і попросіть 
скласти слова в правильному порядку; 3) Програйте 
запис пісні, але зупиняйтеся після кожного другого 
рядка; 4) Нарешті програйте всю пісню; 5). Дайте 
кожному учню слово, вираз або строфу пісні. Про-
грайте запис. Коли учні слухають, вони стають в 
тому порядку, який вони чують в пісні. Підготовле-
ні учні працюють в малих групах, кожному дається 
строфа, і їх завдання – стати в правильному порядку 
до прослуховування пісні [5].

Таким чином, використання різних елементів арт-
терапії в школі покликане, перш за все, сприяти ду-
ховно-моральному вихованню школярів. Вільне са-
мовираження необхідно або бажано, щоб допомогти 
дитині усунути прояви її негативного психоемоцій-
ного стану, вирішити наявні психологічні проблеми.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Провідним засобом у досягненні головної 
мети навчання іноземної мови − формування кому-
нікативної особистості, здатної задавати питання, 
висловлювати свою думку, розповідати про події в 
минулому, сьогоденні або майбутньому, інакше ка-
жучи, особистості, здатної до спілкування. Викорис-
тання ігрової діяльності на уроках англійської мови 
в молодшому шкільному віці позитивно впливає на 
засвоєння, відпрацювання і повторення навчально-
го матеріалу. У вчителів з'явилася можливість ви-
користовувати на уроці різні технічні засоби, такі як 
комп'ютер, відео та аудіо апаратуру і багато іншого. А 
це дозволяє зробити уроки іноземної мови більш ці-
кавими і продуктивними, підвищити в учнів мотива-
цію до вивчення іноземної мови. Нетрадиційні фор-
ми проведення уроків дають можливість не тільки 
підняти інтерес учнів до досліджуваного предмета, а 
й розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі 
з різними джерелами знань. Такі форми проведення 
занять "знімають" традиційність уроку, оживляють 
думку. Однак необхідно відзначити, що занадто час-
те звертання до подібних форм організації навчаль-
ного процесу недоцільно, так як нетрадиційне може 
швидко стати традиційним, що, в кінцевому рахунку, 
призведе до падіння в учнів інтересу до предмета.
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЯВІВ МОБІНГУ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

У статті проаналізовано мобінг як соціальну проблему. Здійснено термінологічне дослідження різних 
проявів  поведінки,  пов’язаної  із  вчиненням  тиску  на  працівника  і  приниженням  його  гідності.  Розкрито 
суть  мобінгу,  його  структуру.  Охарактеризовано  форми  прояву  мобінгу  в  професійному  середовищі. 
Систематизовано наслідки мобінгу для окремої особистості, підприємства і суспільства в цілому. Окреслено 
напрямки подальших досліджень щодо проблеми мобінгу.

Ключові слова: мобінг, булінг, цькування, пресинг, професійне середовище.

Вступ. У сучасному світі кожна людина є 
суб’єктом трудових відносин, які є невід’ємною 
складовою нашого життя. Інтенсифікація виробни-
чих відносин зумовлює зростання впливу трудового 
колективу на окрему особистість, як його складову, 
оскільки людина неухильно підпадає під вплив ото-
чення, у якому перебуває упродовж тривалого часу. 
Таким чином, професійна діяльність перетворює 
трудовий колектив у значущий соціальний інститут, 
який за масштабами свого впливу може іноді зрів-
нюватися із впливом традиційних соціалізаційних 
інституцій: сім’ї та близького оточення. На жаль, не 
завжди цей вплив носить позитивний характер. У ви-
падках, коли людина стає об’єктом переслідування, 
пригнічення, утисків на роботі, йдеться про явище 
мобінгу. Актуальність дослідження мобінгу як соці-
ального явища полягає у його поширеності, оскіль-
ки близько 20 % працівників зазнають тих чи інших 
форм пресингу на робочому місці [1]. При цьому ре-
альна статистика може значно перевищувати офіцій-
ні дані, оскільки оприлюднення факту мобінгу для 
багатьох його жертв та учасників залишається ганеб-
ним та психологічно важким вчинком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ві-
тчизняній науковій теорії та практиці проблема мо-
бінгу є ще доволі новітньою, тоді як за кордоном вже 
упродовж кількох десятиліть мобінг є предметом нау-
кових досліджень С. Бродського, Л. Ваніорек, Х. Лей-
мана, К. Кмічек-Барана, Р. Поздніка, У вітчизняній на-
уці сутність, особливості, причини, наслідки мобінгу 
у трудових колективах досліджені Т. Колядою, О. Со-
рокою, мобінг як чинник травматизму на виробництві 
аналізували Г. Гогіташвілі, В. Лапін [2; 3].

Мета статті полягає в обгрунтуванні мобінгу у 
професійному середовищі як соціального явища. 
Завдання дослідження: здійснити термінологічний 
аналіз поведінки, спрямованої на переслідування та 
пресинг індивіда у професійному середовищі, роз-
крити типологію її проявів, алгоритм виникнення 
мобінгу та його наслідки. 

Виклад основного матеріалу. Для позначення 
проявів неприпустимої, насильницької поведінки у 
теорії та практиці сучасної соціально-психологічної 
та педагогічної науки використовують різні терміни: 
булінг, мобінг, босинг, домагання (harassment), пога-
не ставлення (mistreatment). 

Франкомовний термін “harcèlement moral“, який 
синонімізує із англомовним поняттям “мобінг“ зо-
© Лещук Г.В.

середжує увагу не просто на вчиненні насильства 
над індивідом, а наголошує на неперервності, по-
стійності морального тиску та переслідування, що 
веде до фізичного та психічного виснаження жертви 
[4]. 

Вперше питанням морального переслідування за-
цікавився німецький психолог, науковець Стокгольм-
ського університету Хайнц Лейман (Heinz Leymann), 
який у 1993 р. опублікував працю “Мобінг: переслі-
дування на роботі“, увівши таким чином у науковий 
обіг термін “мобінг“. Концепція наукового дослі-
дження мобінгу поширилася згодом у Норвегії, Данії 
та німецькомовних країнах. 

Мобінг визнається одним із різновидів насиль-
ства, і у науковій праці “Насильство на роботі” 
(“Violence at Work”), виданій Міжнародним бюро 
праці, згадується нарівні із такими проявами насиль-
ства як вбивство, зґвалтування та пограбування [1].

“Мобінг“ є загальним терміном, що включає різні 
форми проявів агресії у професійному середовищі. 
Відповідно, виділяють:

− вертикальний мобінг – відбувається у площині 
“керівник-підлеглі” і може проявлятися у двох 
видах: колективний тиск на керівника з боку під-
леглих або ж вчинення тиску керівником на весь 
колектив або окремого його члена;

− босинг – полягає у зловживанні керівника вла-
дою, наслідком якої є здійснення тиску на під-
леглих, завищені вимоги до них, несправедлива 
критика, моральне приниження, постійне підда-
вання сумніву професійної компетентності;

− горизонтальний мобінг – вид мобінгу, що полягає 
у груповому переслідуванні одного з працівників 
шляхом його ігнорування та вчинення психоло-
гічного тиску;

− булінг – проявляється у приниженні одного члена 
трудового колективу іншим;

− “сендвіч-мобінг”, або подвійний мобінг – тиск на 
одного з працівників, вчинений одночасно коле-
гами і керівником [5].
Мобінг може бути вчинений свідомо (навмис-

но, цілеспрямовано) і неусвідомлено (стихійно); він 
може бути латентним і відкритим; індивідуальним і 
груповим; хронічним та епізодичним. 

Мобінг має власну структуру, яка включає пере-
думови, чинники, форми прояву та наслідки (рис. 1).

Можна виокремити зовнішні і внутрішні причини 
появи мобінгу. 

Зовнішні причини на рівні соціуму загалом і групи 
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зокрема – це причини пов’язані з життєвим циклом 
колективу, законами існування груп, культурою, мо-
раллю тощо. Тобто ці причини не залежать від інди-
відуальних рис особистості. На основі аналізу різних 
психологічних теорій можна виділити наступні зо-
внішні причини мобінгу: розподіл статусів у колек-
тиві, примітивні реакції у спілкуванні, успадкований 
стадний інстинкт, вікові особливості розвитку, низь-

ка загальна культура і мораль, відсутність діючого 
правового механізму.

Внутрішні причини на рівні особистості – це при-
чини, які зумовлені особливостями психіки, життє-
вого досвіду, світогляду, переконань окремого інди-
віда. Проте основну роль в появі мобінгу відіграють 
внутрішні причини, в той час як зовнішні лише спри-
яють процесу.

Соціально-економічні наслідки мобінгу у профе-
сійному середовищі часто є недооціненими. Найчас-
тіше їх диференціюють у дві групи:

1) особистісні (індивідуальні) наслідки: мораль-
не страждання, біль, хвороби, постійна і тимчасова не-
працездатність, порушення прав людини і приниження 
гідності нароботі, в окремих випадках – навіть смерть;

2) корпоративні наслідки: прогули праціників, 
втрата репутації організацією, зниження творчого та 
трудового потенціалу, негативний трудовий клімат, 
низька відкритість до нововведеннь, сповільнення 
процесу набуття знань і підвищення кваліфікації. Ці 
невідчутні активи мають велике значення для конку-
рентоспроможності підприємства, де з творчим та 
трудовим потенціалом абсолютно несумісною є на-
явність насильства у професійному середовищі.

Окремою групою можна виділити соціальні на-
слідки – у близькій перспективі вони є менш поміт-
ними і відчутними, однак за умови неконтрольовано-
го поширення мобінгу в соціумі загрожують зростан-

ням державних витрат на психологічну та соціальну 
підтримку жертв мобінгу, ведення судових справ 
проти суб’єктів мобінгу та роботодавців, зниження 
відчуття безпеки серед широких верств населення.

Мусимо визнати, що мобінг залишається по-
ширеним явищем, хоча міжнародне законодавство 
забороняє дискримінацію всіх учасників трудових 
відносин. В окремих європейських державах створе-
но прецеденти законодавчого регулювання протидії 
мобінгу у професійному середовищі: ця проблема 
вирішується в контексті забезпечення права індивіда 
на справедливі та безпечні умови праці. Так, Дирек-
тива Європейського союзу від 27 листопада 2000 р. 
№2000/78/ЄС встановлює паритетність стосунків у 
сфері зайнятості, трактуючи поведінку з метою ство-
рення ворожої, принижуючої гідність людини або 
образливої обстановки як переслідування працівни-
ка і прирівнює її до порушення трудових прав особи. 
Хартія Європейського союзу про основні права за-
кріплює недоторканність людської гідності та гаран-

Рис. 1. Структура мобінгу
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тує індивіду право на особисту фізичну та психічну 
цілісність (Стаття 1). Європейська соціальна хартія 
(Стаття 26) зобов’язує державу та органи її влади 
сприяти запобіганню та припиненню агресивних і 
принизливих дій щодо працівників на робочих міс-
цях та вживати необхідних заходів щодо їх захисту 
від дискримінаційних дій з боку роботодавця [6].

Висновки. Усвідомлення негативних наслідків 
мобінгу, які проявляються у деструктивному впли-
ві як на самопочуття окремого працівника, так і на 
продуктивність діяльності організації в цілому, акту-
алізує твердження, що боротьба із мобінгом у про-

фесійному середовищі є підгрунтям психологічного 
благополуччя працівника як суб’єкта трудових від-
носин, економічного успіху як окремого підпри-
ємства, так і успішного економічного розвитку сус-
пільства та країни в цілому. Актуальними напрямами 
дослідження проблеми мобінгу є профілактика його 
проявів у різних типах колективів (трудовому, дитя-
чому, учнівському тощо), пошук ефективних форм 
роботи із жертвами цькування, суб’єктами мобінгу, 
роботодавцями, формування толерантної корпора-
тивної культури.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЙ МОББИНГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

В статье проанализировано явление моббинга как социальная проблема. Проведено терминологическое 
исследование различных проявлений поведения, связанного с совершением давления на работника и унижением 
его достоинства. Раскрыта суть моббинга, его структура. Охарактеризованы формы проявления моббинга в 
профессиональной среде. Систематизированы последствия моббинга для отдельной личности, предприятия 
и общества в целом. Определены направления дальнейших исследований по проблеме моббинга.
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SOCIAL ASPECTS OF MOBBING IN PROFESSIONAL ENVIRONMENT

The  article  analyzes  the  mobbing  as  a  social  problem.  To  indicate  unacceptable  manifestations,  violent 
behavior in the theory and practice of modern social, psychological and pedagogical science we use different terms: 
bulinh, mobbing, bosynh, harassment, mistreatment. Mobbing is considered one of the varieties of violence, which 
is mentioned along with such violence as murder, rape and robbery. The types of mobbing have been highlighted: 
vertical  mobbing,  bosynh,  horizontal  mobbing,  bulinh  "sandwich  mobbing"  or  double  mobbing.  The  essence  of 
mobbing has been disclosed, its structure, which includes assumptions, factors, manifestations and consequences. 
Mobbing can be committed intentionally (deliberately, purposefully) and unconsciously (spontaneously); it can be 
latent and open; individual and group; chronic and episodic. The characteristic forms of mobbing in a professional 
environment have been considered. Mobbing consequences have been systematized for the individual, enterprises 
and society as a whole. Awareness have been raised of the negative effects of mobbing updates assertion that the 
fight against mobbing in the professional environment is the basis of psychological well-being of the employee, the 
economic success of both individual businesses and the development of society and the country as a whole. Directions 
have been named for further research on the problem of mobbing, prevention of its manifestations in different types 
of groups (labor, children, pupils, etc.), search for effective forms of work with the victims of harassment, mobbing 
entities, employers, tolerant corporate culture.

Key words: mobbing, bullying, harassment, pressure, professional environment.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У  статті  аргументовано  важливість  інноватизації  математичної  освіти  молодших  школярів. 
У  результаті  наукових  пошуків  науковцями  розроблена  концепція  змісту  освіти  з  основними  позиціями 
інноватизації,  що  стало  теоретичним  підґрунтям  для  використання  інноваційних  технологій  навчання 
математики у початковій школі. Розгортання інноваційних процесів сприяло виникненню на тлі традиційного 
навчання  математики  більш  прогресивних  підходів,  зорієнтованих  на  вдосконалення  підготовки  учнів 
початкової школи. 

Ключові слова: математика, інноваційні технології, теоретичні основи, вчителі, початкова школа.

Вступ. Традиційно прогрес будь-якого суспіль-
ства залежить від кількості розумних і освічених 
людей. Інтелектуальний потенціал країни і наро-
ду, накопичений за багато століть, розглядається як 
«інструмент» прогресу суспільства, розвитку його 
культури. Відтак особлива увага педагогів приділя-
ється проблемі вдосконаленню навчального процесу 
в початковій школі. Очевидна соціальна значущість 
математичної освіти молодших школярів. Вивчення 
математики у початковій школі формує культуру мис-
лення школяра, сприяє розвитку когнітивних влас-
тивостей особистості, якостей мислення (точність і 
докладність аргументації, здатність до доказовості, 
вміння виокремлювати істотне й другорядне тощо). 
Вивчення математики формує такі особистісні якості 
учня як прагнення до істини, наполегливість, здат-
ність зосередитися, критичність мислення та ін. У 
процесі навчання математики розвивається не тільки 
інтелект, але й характер, моральні та естетичні якос-
ті особистості, пам’ять, мова, уява, емоції тощо. Од-
нією з основних причин зниження інтелектуального 
потенціалу суспільства є використання дещо застарі-
лих технологій навчання математики, в тому числі, й 
у початковій школі, та нівелювання сучасних аспектів 
розвитку педагогічної науки, зокрема інноватизації 
освіти. На сучасному етапі розвитку освітньої галузі 
перед початкової школою постає завдання створити 
сприятливі умови для розвитку й саморозвитку осо-
бистості учня, забезпечити його пізнавальними засо-
бами, необхідними для ефективного функціонування 
у суспільстві. Передумовою для виконання такого 
завдання є узагальнення теоретичних основ форму-
вання нового змісту навчання як педагогічної моделі 
втілення культури людства – системи наукових знань 
про людину, суспільство, природу, техніку; способів 
діяльності, відображених у правилах, інструкціях, 
алгоритмах; досвіду творчості; емоційно-ціннісних 
орієнтацій і ставлень до об’єктів навколишньої дій-
сності, а також ставлень до оточуючих і самого себе, 
мотивів і потреб у навчальній, суспільній, трудовій 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням оновлення змісту навчання математики в по-
чатковій школі у період з 2001–2010 рр. займалися 
вітчизняні науковці й методисти, серед яких М. Бог-
данович, Л. Губа, Л. Дуток, Н. Істоміна, Л. Коваль, 
М. Козак, Я. Король, Л. Кочина, Л. Носенко, Н. Лис-
© Ліба О.М.

топад, О. Митник, С. Скворцова, Л. Сухарєва та ін. 
У процесі логіко-системного аналізу результатів до-
сліджень цих авторів визначено, що їх пріоритетним 
спрямуванням було втілення у змісті навчання ідей 
гуманізації і гуманітаризації, узгодження обсягу та 
складності змісту з віковими можливостями молод-
ших школярів, проектування їх особистісного розви-
тку, що можна розглядати як окремі віхи іноватизації 
навчання математики у початковій школі. 

Метою статті є узагальнення теоретичних основ 
використання інноваційних технологій навчання ма-
тематики в початковій школі. 

Виклад основного матеріалу. Проблема іннова-
тизації математичної освіти молодших школярів на 
різних історичних етапах досліджувалися науковця-
ми в чітко визначених напрямах. Так, до кінця ХІХ 
ст. були яскраво виражені два напрями щодо побудо-
ви її змісту. Перший спирався на теорію дидактично-
го матеріалізму, відповідно до якої головною метою 
навчання було транслювання учням якнайбільшої 
суми знань (так званий «знаннєцентризм»). Другий – 
будувався на теорії дидактичного формалізму, згідно 
з якою навчання розглядається як засіб розвитку при-
родних здібностей учнів, їхніх пізнавальних інтер-
есів і психічних процесів. Особливо цінним для сьо-
годення виявляється звернення формальної теорії до 
особистості дитини. Саме формальна теорія дала по-
штовх для розвитку нових ідей у педагогіці на межі 
ХІХ і ХХ ст. У цей період розгорнувся рух «нових 
шкіл», зорієнтованих на дитину. Одним з перших по-
ширював і реалізовував ідею дитиноцентризму аме-
риканський педагог і філософ Дж. Дьюї. У результаті 
філософсько-педагогічних пошуків учений розробив 
концепцію змісту освіти з такими основними позиці-
ями інноватизації, що були підґрунтям для викорис-
тання інноваційних технологій навчання математики 
у початковій школі: 

– реальність навчального матеріалу (вивчаються ті 
речі, які мають життєве значення для дитини); 

– цілісність (поєднання у пізнавальній діяльності 
розумових, фізичних та емоційно-вольових сил 
дитини); 

– діяльнісний підхід у навчанні (введення в на-
вчальні програми проектів);

– проблемність у навчанні як обов’язкова умова 
розвитку самостійного і критичного мислення; 

– ігрова діяльність як важливий засіб виховання 
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молодших школярів; 
– урахування інтересів дитини як першорядного 

чинника, що впливає на навчання [1]. 
Співзвучні ідеї були реалізовані у період рефор-

мування вітчизняної шкільної освіти. На основі 
ґрунтовного аналізу змін в українській початковій 
освіті Л. Березівська відзначає такі основні періоди: 
1904–1914 рр., коли розроблення змісту освіти від-
бувалось у зв’язку з навколишнім середовищем учня, 
у поєднанні матеріальної та формальної складових 
освіти, з урахуванням принципу наступності; 1914–
1916 рр., коли зміст освіти розроблявся з урахуван-
ням природних здібностей дитини, реалій її життя, 
поєднувалися формальна і реальна складові, про-
стежувалася концентричність побудови навчального 
матеріалу [2, с.15-28]. Такі самі ідеї реалізовувалися 
в часи наступних освітніх реформ аж до контррефор-
ми 30-х – початку 50-х років ХХ ст., яка відзначилася 
переходом до «школи навчання». Під час реформи, 
пов’язаної з відновленням зв’язку школи з життям 
(1956–1964 рр.), у змісті освіти виявлялися деякі 
ознаки, суголосні сучасним ідеям компетентнісно-
інноваційно зорієнтованого навчання, а саме: сис-
темність, комплексність, наступність і взаємозв’язок 
усіх освітніх ланок.

 Для цього періоду властива активізація педаго-
гічних пошуків у галузі навчання математики, які 
проаналізовано у монографії Н. Глузман. Науковець 
підсумовує, що мета засвоєння основ математичних 
знань, умінь їх застосування визначена в цей період 
як цілком природна для предмета. Її реалізація, хоча 
й мала виразне знаннєве спрямування, передбачала 
також розвивальну й виховну складові, важливі для 
активної миследіяльності учнів [3]. 

Яскравим представником педагогів-новаторів 
означеного періоду є В. Сухомлинський – провід-
ник ідеї дитиноцентризму. Розглядаючи його праці 
«Розумова праця і зв’язок школи з життям», «Розум 
і руки», «Людина неповторна» та ін. як теоретичні 
основи нашого дослідження, зазначимо, що науко-
вець довів необхідність пов’язувати розумові зусил-
ля учнів з умінням користуватися здобутими зна-
ннями в повсякденні. На думку педагога, у такому 
поєднанні виявляється готовність дитини до життя. 
Резюмувавши, відзначимо, що у педагогічній систе-
мі В. Сухомлинського послідковуються такі ознаки 
зорієнтованості на інноватизацію змісту навчання, як 
інтегративність, проблемний характер, міжпредмет-
ність, багатофункціональність, практична спрямова-
ність [4, с. 55-65]. 

Слушною у цьому контексті є висновки педагога 
про поліфункціональність змісту навчання математи-
ки, оскільки він передбачає активізацію різноманіт-
них розумових процесів, використання інтелектуаль-
них й практичних вмінь, а опанувавши його школяр 
матиме змогу розв’язувати різноманітні проблеми у 
повсякденному житті [5]. Ця думка підкреслює ак-
туальність використання інноваційних технологій 
навчання математики у початковій школі як інстру-
менту розвитку математичної компетентності учнів.

Здійснивши історико-ретроспективний аналіз ре-
формування педагогічної науки України, Л. Березів-
ська підсумовує, що у період так званих часткових 
перетворень в шкільній освіті 1964–1984 рр. зміст 
навчання збагатили новаційні ідеї, науково обґрун-

товані й практично реалізовані такими науковцями 
і педагогами, як М. Бантова, Г. Бельтюкова, М Бог-
данович, П. Ерднієв, М. Моро, Л. Скаткін та ін. До-
слідниця зазначає, що реформа загальноосвітньої і 
професійної школи, запроваджена 1984 р., сприяла 
оновленню змісту початкової математичної освіти. 
Розгортання інноваційних процесів сприяло виник-
ненню на тлі традиційного теоретико-множинного 
підходу до побудови змісту навчання математики 
більш прогресивного – зорієнтованого на розвиток 
в учнів функціонального та просторового мислення. 
Так сформувався новий напрям у математичній осві-
ті – теорія розвивального навчання. Її ідеї втілили 
Н. Віленкін, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, 
Л. Занков, Н. Істоміна, Л. Петерсон та ін. [2, с.335].

Як і в «традиційному» курсі математики, вони 
будували зміст навчання у початкових класах на ін-
новаційній основі: від засвоєння поняття числа, фор-
мування усних і письмових обчислювальних умінь 
до застосування їх у розв’язуванні текстових задач. 
Відмінність полягала у меті навчання математики 
– інтелектуальному розвиткові учня. Так, у першо-
му напрямі прослідковується пріоритетність інфор-
мативної функції навчання (знаннєвоцентричної), в 
другому – розвивальної, що кардинально змінює по-
будову курсу навчання. 

Точкою відліку інноваційних змін у системі ві-
тчизняної початкової математичної освіти науковці 
називають 2001 рік, коли відбувся перехід загально-
освітніх навчальних закладів на новий зміст, струк-
туру і термін навчання. Упродовж наступного деся-
тиліття було розроблено й реалізовано нормативне 
і навчально-методичне забезпечення організації на-
вчально-виховного процесу на засадах гуманізму і 
дитиноцентризму. Зміст навчання, презентований у 
Державному стандарті початкової загальної освіти 
і нових навчальних програмах, уперше в історії ві-
тчизняної освіти був суттєво збагачений діяльнісним 
компонентом, ціннісними аспектами виховання і 
розвитку молодших школярів. Їх відмінною особли-
вістю стало уведення поняття «компетентності», ві-
дображення результативної складової змісту освіти, 
посилення інтеграції на рівні змістових ліній і діяль-
нісно-практичної спрямованості навчально-вихов-
ного процесу. Ними визначено курс на зменшення 
питомої ваги готової інформації на користь засво-
єння учнями особистісно значущого, емоціогенного 
навчального матеріалу, набуття особистого досвіду 
творчої діяльності. 

Науково-критичний аналіз розвитку змісту освіти 
впродовж двох останніх десятиліть здійснила О. Сав-
ченко [6]. Дослідницею окреслено основні принципи 
добору і структурування навчального математичного 
змісту, з-поміж яких:

– відповідність соціальним запитам розбудови де-
мократичного суспільства, потребам розвитку 
громадян як вільних особистостей; 

– багатокомпонентність; 
– взаємозв’язок цілей навчання, розвитку і вихо-

вання, що передбачає наявність у змісті сукуп-
ності компонентів, які відображають соціальний 
досвід людства, особисті потреби учнів, урахову-
ють вплив середовища; 

– диференціація й інтеграція та ін. [6, с.25-29]. 
Підсумовуючи зазначимо, що в оновленому змісті 
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початкової математичної освіти поєдналися знаннєва 
і діяльнісна (функціональна) складові.  

У 2011 р. затверджено нову редакцію Державного 
стандарту початкової загальної освіти, де визначено 
компетентнісно спрямований курс розвитку системи 
освіти. Навчання математики в початкових класах має 
будуватися відповідно до вимог Державного стан-
дарту початкової загальної освіти, який розроблено 
відповідно до мети початкової школи з урахуванням 
пізнавальних можливостей і потреб молодших шко-
лярів. Державний стандарт ґрунтується на засадах 
особистісно-зорієнтованого та компетентнісного 
підходів, що зумовлює чітке визначення результатив-
ної складової засвоєння змісту початкової загальної 
освіти [7, с.2]. Згідно цього документу, зміст освіт-
ніх галузей може бути реалізований через окремі на-
вчальні предмети. Освітня галузь «Математика» реа-
лізується в курсі початкової школи через навчальний 
предмет «Математика». Метою цієї освітньої галузі 
є формування предметної математичної та ключо-
вих компетентностей, необхідних для самореалізації 
учнів у швидкозмінному світі [7, с.14]. 

Праналізувавши нову редакцію Державного стан-
дарту початкової загальної освіти, відзначимо, що 
його змістова частина (освітня галузь «Математика») 
та нова навчальна програми зазнала істотних змін. У 
цьому контексті слушною є думка С. Скворцової, що 
загалом, нововведення в навчальній програмі з мате-
матики, забезпечують наступність між дошкільною 
та початковою освітою, дозволяють створити під-
ґрунтя для виявлення учнями компетентності, врахо-
вувати навчальні можливості й пізнавальні потреби 
учнів, є основою для використання інноваційних 
технологій навчання [8, с.9-12]. Відповідно до Наці-
ональної рамки кваліфікацій та нової редакції Дер-
жавного стандарту (ДС) початкової загальної освіти 
розроблено нову базову навчальну програму з мате-
матики, яка відповідає вимогам сучасного етапу роз-

витку початкової освіти.
До процесів оновлення математичної освіти на-

уковці відносять реформування та модернізацію. 
Вони пов’язані з необхідністю забезпечити життє-
діяльність математичної освіти, фундаментальність 
математичної підготовки, формування математич-
ного стилю мислення, дієвість застосування мате-
матичних знань на широкому колі математичних 
завдань з теоретичним та прикладним змістом, по-
чинаючи з початкової школи і на основі використан-
ня інноваційних технологій навчання математики. 
Модернізація орієнтує вчителя початкових класів на 
організацію математичної освіти за новою парадиг-
мою, неперервність математичного розвитку учнів, 
формування математичної культури молодших шко-
лярів. Реформування ж співвідноситься з формалі-
зацією математичної освіти, переважанням техноло-
гічного вдосконалення (використання інноваційних 
технологій) математичної освіти [9, с. 5-6], що по-
требує розробки інноваційних підходів і системи 
психолого-педагогічної підготовки вчителя почат-
кових класів [10] та врахування наукових розвідок, 
які складатимуть теоретичні основи використання 
інноваційних технологій навчання математики в по-
чатковій школі. 

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Історично склалося так, що математична 
складова є однією з базових для формування основ 
грамотності молодших школярів. Нині гуманітари-
зація та гуманізація освіти, технологізація проце-
су навчання від дошкільної ланки освіти до вищої 
школи складають актуальні концепти математичної 
освіти. Сучасна педагогічна наука вказує напрями 
освітніх перебудов у теоретичній площині відповід-
но до державних стандартів та шляхом практичного 
впровадження інноваційних моделей навчання, що 
визначаються як основи використання інноваційних 
технологій навчання математики в початковій школі. 
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THEORETICAL BASICS OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES WITHIN TEACHING 
MATHEMATICS AT ELEMENTARY SCHOOL

The paper argued the importance of mathematics education innovatization of elementary school students. The 
study of mathematics at elementary school forms students’ culture of thinking, promotes cognitive personality traits, 
qualities of thought. Studying mathematics provides such personal qualities as students’ desire for truth, perseverance, 
ability to concentrate, critical thinking, and others. In the process of teaching mathematics not only intelligence, but 
also the character, moral and aesthetic personality, memory, language, imagination, emotions develop. One of the 
main  reasons  for  the decline of  intellectual  capacity  is  usage of  outdated  technologies  of  teaching mathematics, 
partially, at elementary school, and the  leveling aspects of modern pedagogy and innovatization of education. At 
the present stage of development of the educational sector at the elementary school, the goal is to create favorable 
conditions for development and self-development of the individual student, to ensure his cognitive tools necessary for 
effective functioning in society.

In the process of logical and systematic analysis of the results of research of modern scientists it has been 
determined that their preferred direction was the embodiment of the content of teaching ideas of humanization and 
humanitarization,  harmonization  of  the  scope  and  complexity  of  content with  age-capacity  of  elementary  school 
children, designing their personal development, which can be viewed as individual milestones of innovatization of 
learning mathematics at elementary school.
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Ключові слова: Міжнародна організація Франкофонії, французька мова, культурно-освітня діяльність, 
міжнародне співробітництво.

Вступ. Сучасні глобалізаційні процеси, розви-
ток інформаційних й телекомунікаційних технологій 
сприяють відкритості кожного національного сус-
пільства, а також формують підвалини до інтегра-
ції нашої держави в єдине європейське середовище. 
Проте кожна європейська країна намагається зайня-
ти чільне місце в кожному напрямі інтеграційного 
процесу, розуміючи важливе значення врахування 
своїх власних національних пріоритетів. Для цього 
вони використовують як економічні, політичні, так і 
культурні важелі впливу. Серед останніх слід назва-
ти створення можливостей для ознайомлення інших 
культур з власною національною, пропагування на-
ціональної мови за кордоном, залучення іноземних 
фахівців для навчання і роботи у своїх школах, уні-
верситетах, науково-дослідних лабораторіях та на 
підприємствах. 

Як показує аналіз міжнародних програм та об-
мінів (Еразмус+, Еразмус Мундус, стипендіальні 
програми Університетської агенції Франкофонії, Ні-
мецької служби академічних обмінів DAAD, програ-
ми Жана Моне та ін.) міжнародне співробітництво 
на сучасному етапі досить ефективно функціонує 
на рівні освіти й науки. Організаторами й учасни-
ками цих обмінів створюються спільні наукові про-
екти, освітні програми, розробляються інтегровані 
навчальні плани тощо. У рамках кожної програми 
передбачена й лінгвістична співпраця, що вклю-
чає в себе не тільки оволодіння певною мовою, а й 
ознайомлення з культурою, історією, повсякденним 
життям носіїв іноземної мови. Таким чином, від-
бувається міжкультурний діалог між представника-
ми різних національностей, усуваються мовний та 
культурний бар’єри, формуються принципи й засади 
полікультурності європейської спільноти. Водночас 
відбувається й популяризація власного способу жит-
тя, культури, мови та формується позитивний імідж 
держави на європейській арені загалом. У цьому пла-
ні діяльність Міжнародної Організації Франкофонії 
як одного з головних інструментів міжкультурної 
співпраці Французької Республіки заслуговує на осо-
бливу увагу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методологічні засади та поняттєві характерис-
тики освітнього простору досліджували українські й 
зарубіжні науковці: В. Журавський, Н. Касярум [1], 
© Лучкевич В.В.

Б. Квеско, Е. Мещ, В. Левін, Л. Онокой, В. Серіков, 
Т. Франчук, І. Фрумін, Г. Щевелева [2], А. Ясвін та 
ін. Дослідженню питання входження України до 
європейського освітнього простору в умовах глоба-
лізації та інтеграції присвячено праці І. Артьомова, 
А. Грязнової, М. Згуровського, А. Корецької, В. Кре-
меня [3], В. Лугового, Л. Пуховської, Ю. Рудавсько-
го [4], А. Сбруєвої.

Роль різноманітних міжнародних фондів та аген-
цій в організації й формуванні принципів європей-
ської освіти й науки розкрито у працях С. Белякова, 
Б. Вульфсона, Н. Лавриченко [5], О. Петрушкової, 
Г. Хоружого, Ж. Чернякової та ін. Побіжно окремі ас-
пекти діяльності франкофонних організацій в міжна-
родних наукових й академічних проектах висвітлено 
у дослідженнях В. Кожемякіної [6], М. Коржакової, 
Є. Куралєсіної, О. Мітькіної [7], Ю. Черемисинова. 
Утім питання внеску Міжнародної організації Фран-
кофонії у розвиток європейського освітнього просто-
ру залишається малодослідженим.

Мета статті – проаналізувати діяльність Між-
народної організації Франкофонії та виявити осо-
бливості її мовно-освітньої діяльності в за межами 
Франції.

Виклад основного матеріалу. Створення Міжна-
родної Організації Франкофонії (МОФ) має тривалу 
історію та бере свій початок від Служби культурного 
і технічного співробітництва – міждержавної органі-
зації, створеної 20 березня 1970 року, яка об’єднала 
27 франкомовних країн [8]. Головними завданнями 
цієї організації, що об’єднувалася довкола французь-
кої мови як спільної для всіх країн членів-учасниць, 
було поширення власних національних культур та 
посилення культурної і технічної співпраці між 
ними. Примітно, що ініціаторами створення Служ-
би культурного і технічного співробітництва були 
африканські лідери та громадські діячі: президент 
Сенегалу Леопольд Седар Сенгор, президент Тунісу 
Хабіб Бургіба, принц Камбоджі Сіанук, лідер хрис-
тиянської общини Лівану Шарль Еллу та нігерієць 
Хамані Діорі. Саме вони заклали підвалини фрна-
кофонної асоціації, в якій вбачали гуманний спосіб 
боротьби за збереження та поширення своїх націо-
нальних культур серед інших народів.

Створення Служби культурного і технічного спів-
робітництва сприяло організації спеціалізованих 
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структур в адміністративних апаратах країн-учас-
ниць, серед яких Франція, ведучи активну зовніш-
ню культурну політику, почала виконувати провід-
ну роль. На початку 1974 року при Міністерстві за-
кордонних справ Франції було створено спеціальну 
службу з питань франкофонії [7, с. 200]. Завдяки її 
діяльності відбувалися постійні зустрічі представни-
ків фрнакомовного світу, налагоджувалися контакти 
з іншими країнами, де була поширена французька 
мова як іноземна, виходили французькі періодичні 
видання, проводилися виставки, кіноперегляди за 
кордоном, популяризувалася французька культура та 
мова загалом.

Впродовж десятиліть франкофонна асоціація роз-
вивалася та реорганізовувалися або створювалися 
нові міжнародні структури: міжнародна Вища рада 
(1983), Вища рада Франкофонії (1984), Консульта-
тивний комітет французької мови та Генеральний 
комісаріат французької мови (1984), Вища рада 
французької мови (1989), Міжурядове агентство 
Франкофонії (1997). Важливим етапом в діяльності 
франкофонної організації було створення державно-
го інституту – Вищої ради Франкофонії, яка стала 
консультативним органом при президентові Фран-
цузької республіки. В її обов’язки входило спосте-
реження за розвитком Франкофонії у різних сферах 
життя, надання консультацій з питань культури, на-
уки, лінгвістики, новітніх технологій, розробка ідей 
та пропозиції щодо пропагування французької куль-
тури й мови.

У 2005 році Міжурядове агентство Франкофо-
нії було реорганізоване в Міжнародну організацію 
Франкофонії, яка об’єднала 55 країн-учасниць та 13 
країн-спостерігачів, у яких вивчається французька 
мова як іноземна. У діяльності МОФ виокремлюють-
ся чотири основні напрями діяльності: популяриза-
ція французької мови та культурного й лінгвістично-
го різноманіття; пропаганда миру, демократії та прав 
людини; сприяння розвитку освіти, в тому числі і ви-
щої, та наукових досліджень; поширення міжнарод-
ної співпраці з метою встановлення довготривалих 
відносин та солідарності народів [8].

Інституційними органами МОФ є: саміт Франко-
фонії (конференція грав держав та урядів, які входять 
до МОФ), очільником якого є генеральний секретар; 
конференція міністрів Франкофонії; постійна Рада 
Франкофонії. У функції саміту Франкофонії входить 
обговорення та прийняття резолюцій, які необхід-
ні для ефективного функціонування організації, об-
рання генерального секретаря, прийняття нових чле-
нів-учасників МОФ, визначення її мовно-культурної 
політики на дворічний термін тощо. На Конференції 
міністрів Франкофонії обговорюються політичні ас-
пекти функціонування МОФ, діяльність асоціатив-
них членів та спостерігачів організації. Серед завдань 
постійної Ради Франкофонії слід виділити: підготов-
ку до саміту Франкофонії, аналіз та оцінку ефектив-
ності прийнятих на саміті рішень, виконання різних 
доручень, розроблених самітом та конференцією мі-
ністрів [9]. Відмітимо також, що МОФ має чотири по-
стійно діючі представництва в Нью-Йорку і Женеві в 
штаб-квартирах ООН, в Аддис-Абебі в Африкансько-
му Союзі, в Брюсселі в Європейському Союзі. Окрім 
того, МОФ має п’ять регіональних представництв: у 
Того, Габоні, В’єтнамі, Гаїті та Румунії. 

Поширенню франкофоннної культури та фран-
цузької мови сприяють чотири основні оператори 
МОФ: Університетська агенція Франкофонії, Афін-
ська французька школа, TV 5 monde – міжнародний 
франкофоннний канал, Міжнародна асоціація мерів-
франкофонів. Цими асоціаціями організовуються 
просвітницькі, культурні й науково-освітні програми. 
Зокрема Університетська агенція Франкофонії будує 
свою діяльність у чотирьох напрямах: сприяння у 
підготовці кадрів шляхом підвищення мобільності 
студентів і викладачів, які здобувають корисні прак-
тичні навички; полегшення вступу до мережі дослід-
ників, команд, лабораторій та їх підрозділів; підтрим-
ка інституцій на шляху їх модернізації управлінсько-
го апарату; здійснення свого внеску в міжнародну 
репутацію університету і франкомовного наукового 
співтовариства [10]. У свою чергу, серед важливих 
напрямів діяльності каналу TV 5 monde є розробка 
навчальних матеріалів для самостійного й групово-
го оволодіння французькою мовою із застосуванням 
новітніх інформаційних технологій [11]. Матеріали 
згруповані за рівнем складності (від А 1 до С 2) та 
сприяють ефективному вивченню французької мови 
у поєднанні з лінгвокультурологічним компонентом. 
Пріоритетним завданнями Міжнародної асоціації 
мерів-франкофонів є модернізація муніципального 
управління та встановлення й розвиток демократич-
них відносин у суспільстві. Як видно, пріоритетна 
роль в діяльності МОФ відводиться мовно-освітній 
та просвітницько-культурній політиці.

У рамках культурно-освітньої діяльності МОФ 
слід також виділити функціонування Міжнародної 
федерації викладачів французької мови, що нарахо-
вує понад 70 000 педагогів, що входять до 165 асо-
ціацій; діяльність мережі цифрових кампусів, що 
нараховує 29 відділень та 11 інформаційних центрів, 
з яких 6 розміщені в Україні; 20 багатонаціональних 
науково-дослідних центрів, що базуються на прин-
ципах мультикультуралізму та демократії; діяльність 
Фонду Ашетт, яка спрямована пропаганду французь-
кої мови, поширення знань про культуру, історію, лі-
тератури Франції [9].

Важливу роль у поширенні французької мови і 
культури у різних країнах відіграє «Альянс Фран-
сез» – культурний французький центр. Їх відділення 
представлені у 140 країнах, які працюють під егідою 
посольства Франції у кожній країні [12]. Зокрема в 
Україні функціонує 7 центрів: у Києві, Львові, Рівно-
му, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську й Харкові. 
Основними завданнями цих центрів є сприяння роз-
витку культурного розмаїття, знайомство з франко-
мовною культурою, організація й проведення курсів 
французької мови, підготовка до складання іспитів 
DELF/DALF. За сприяння Міністерства закордонних 
справ Франції, у зарубіжних країнах також функціо-
нують французькі інститути, мета яких популяризу-
вати французьку мову і культуру та розвивати довго-
тривале співробітництво між країнами. Ці інститути 
тісно співпрацюють з «Альянс Франсез», ососбоиво 
у питання організації і проведенні франкофонних 
свят, виставок, культурних подій, а також різноманіт-
них стажувань для викладачів, вчителів і студентів у 
Франції та Україні [13].

Слід відмітити, що у рамках популяризації фран-
цузької мови та культури у світі діяльність МОФ 
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пов’язана з Генеральною дирекцією французької 
мови та мов Франції, підпорядкованої Міністерству 
культури і зв’язку Франції, яка координує діяльність 
усіх громадських і приватних організацій, що за-
ймаються пропагандою французької мови, особливо 
у сфері освіти і культури. При Міністерстві націо-
нальної освіти та наукових досліджень функціонує 
EduFrance – державна організація, яка була створена 
у 1998 році та реорганізована у 2007 в Campus France. 
Серед її важливих завдань слід виділити розробку та 
поширення методик викладання французької мови 
як іноземної та популяризацію вищої системи освіти 
Франції. Окрім того, при Міністерстві національної 
освіти функціонує й Національний центр дистан-
ційної освіти, створений ще у 1939 році з головним 
офісом у місті Пуатьє. Діяльність цього центру зо-
середжена на розробці на впровадженні навчальних 
курсів французької мови для різноманітних потреб 
та різних вікових категорій [7, с. 207]. Як видно, ді-
яльність МОФ тісно пов’язана з різними інституцій-
ними органами Французької республіки, які мають 
на меті розширення франкофонного культурно-лінг-
вістичного простору.

Висновки. Діяльність МОФ зосереджується на 

культурно-освітньому аспекті, що проявляється в 
організації різноманітних курсів французької мови, 
розробці нових методів та підходів до вивчення фран-
цузької мови як іноземної, укладанні підручників, 
розробці цілої низки вправ для формування комуні-
кативної, соціокультурної й граматичної компетенцій 
особистості, впровадженні дистанційної освіти, а 
також проведенні різноманітних культурно-просвіт-
ницьких заходів на території зарубіжних країн. 

Організація тісно співпрацює з різними універ-
ситетами та науково-дослідними інститутами й ла-
бораторіями, що сприяють встановленню довготри-
валої міжнародної співпраці. Надання різноманітних 
грантів і стипендій іноземним науковцям, вчителям, 
студентам сприяє поширенню французької мови і 
культури у їхніх країнах. Окрім того, розроблений 
дидактичний матеріал, підручники та аудіо- й віде-
озаписи можна використовувати у навчально-вихов-
ному процесі українських шкіл та університетів.

Перспективним напрямом дослідження вважаємо 
вивчення досвіду діяльності різних франкофонних 
організацій, що діють в Україні з метою застосуван-
ня позитивних моментів в українській освітньо-куль-
турній політиці.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФРАНКОФОНИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В  статье  проанализированы  становление  и  развитие Международной  организации Франкофонии, 
выявлены  особенности  ее  культурно-образовательной  деятельности  за  пределами Франции.  Определены 
приоритетные задачи франкофонной организации в формировании современного европейского культурно-
образовательного  пространства.  Установлено,  что  деятельность  Международной  организации 
Франкофонии способствует как популяризации французского языка и культуры в мире, так и распространению 
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ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATION OF FRANCOPHONIE IN THE FORMATION OF 
MODERN

EUROPEAN CULTURAL AND EDUCATIONAL SPACE

The article focuses on the formation and development of the International Organization of Francophonie, which 
originates from the Cultural Services and Technical Cooperation, the intergovernmental organization established in 
1970  that united 27 French-speaking countries.  In  this article  the priority  tasks of Francophone organization  in 
the  formation  of  a modern European  cultural  and  educational  space  have  been  outlined. Among  these  tasks we 
should mention: the organization of various courses of the French language, the development of new methods and 
approaches to the study of French as a foreign language, the publication of textbooks, the development of series of 
exercises to form communicative, socio-cultural and grammatical competences of a personality, the introduction of 
distance learning, and holding various cultural and educational activities on the territory of foreign countries. It has 
been found out that the International Organization of Francophonie closely cooperates with various universities and 
research institutes and laboratories, facilitating the formation of a long-term international cooperation. 

Key words: International Organization of Francophonie, French language, cultural and educational activity, 
international cooperation.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА МАТЕРІАЛІ ЛІТЕРАТУРНОГО 
КРАЄЗНАВСТВА

У  статті  розглядається  питання  патріотичного  виховання  учнів  на  матеріалі  літературного 
краєзнавства. Уточнено сутність поняття “патріотизм” на основі аналізу енциклопедичної літератури. 
Виділено  засоби  реалізації  –  історія,  природа,  література,  образотворче  мистецтво  рідного  краю. 
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Ключові  слова:  патріотизм,  патріотичне  виховання,  літературно-краєзнавча  робота,  засоби 
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Вступ. Сучасні динамічні процеси в Україні, 
пов’язані з реформуванням в політиці, економіці, 
соціальній сфері, актуалізують проблему патріотич-
ного виховання підростаючого покоління. Сьогодні, 
як ніколи, необхідні креативні підходи та нові шляхи 
до виховання патріотичних якостей особистості. При 
цьому не варто забувати, що регіональна культура, 
що представляє собою художній геній, споконвічні 
прагнення етносу, виступає потужним джерелом і 
міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вона 
має унікальні можливості впливу на особистість та 
формування в неї національного світогляду, духо-
вності, моральності, утвердження любові до Батьків-
щини. 

Ідея національно-патріотичного виховання осо-
бистості втілена в державних документах, зокрема 
в Національній доктрині розвитку освіти у XXI сто-
літті (2002), Концепції національно-патріотичного 
виховання (2009), Концепції національно-патріо-
тичного виховання дітей та молоді (2015), Концепції 
Загальнодержавної цільової програми патріотичного 
виховання громадян на 2013-2017 роки, Указі Пре-
зидента України (№ 580/2015) “Про стратегію на-
ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2016-2020 роки”; міжнародних документах (ре-
комендації ЮНЕСКО “Про виховання в дусі миру”, 
“Резолюція з прав людини”, “Конвенція про права 
дитини”) та інших державних і науково-методичних 
матеріалах, що спрямовують оновлення освітньо-ви-
ховного процесу в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важ-
ливе значення в аспекті досліджуваної проблеми ма-
ють загальнотеоретичні праці зарубіжних педагогів – 
А.Дістервега, Д.Дьюї, Я.Коменського, Й.Песталоцці, 
Ж.Руссо та вітчизняних класиків – Г.Ващенка, 
О.Духновича, А.Макаренка, І.Огієнка, С.Русової, 
Г.Сковороди, В.Сухомлинського, К.Ушинського 
та ін. Теоретичні та методологічні основи форму-
вання особистості з глибоким почуттям патріотиз-
му представлені у працях І.Беха, О.Вишневського, 
П.Кононенка, В.Кременя, В.Кузя, М.Левківського, 
О.Сухомлинської, М.Стельмаховича, Б.Ступарика, 
Д.Чижевського та ін. Особливості формування 
національних цінностей в учнів різних вікових 
груп відображені в роботах І.Зверєвої, В.Коваля, 
А.Москальової, П.Онищука та ін. У психолого-педа-
© Марфинець Н.В.

гогічній науці окреслено шляхи розвитку почуття ет-
нічної ідентичності як емоційно-психологічної осно-
ви патріотизму, що знайшло відображення у роботах 
О.Гевко, П.Онищука та ін. Теоретико-методичні за-
сади літературно-краєзнавчої роботи у своїх працях 
розробляли Л.Башманівська, І.Волинець, М.Горда, 
А.Лисенко, Л.Ходанич, В Романько та ін. 

Аналіз теорії та практики організації літературно-
краєзнавчої роботи в навчальних закладах Закарпат-
тя на сучасному етапі засвідчує, що питанню патрі-
отичної складової в змісті регіонального компонента 
з літературного краєзнавства в науковій літературі 
приділяється недостатня увага. 

З огляду на актуальність проблеми, мета статті 
− здійснити обґрунтування поняття “патріотизм”; ви-
значити зміст літературного краєзнавства, який най-
більшою мірою сприяє патріотичному вихованню 
школярів (на прикладі Закарпаття). 

Виклад основного матеріалу. У загальному 
розумінні патріотизм – це любов до Батьківщини, 
гордість за духовні і матеріальні цінності рідного на-
роду, прагнення своїми діями та інтересами віддано 
служити рідній землі. В житті патріотизм проявля-
ється в комплексному поєднанні певних почуттів, 
знань, ціннісних орієнтацій та установок. Етимоло-
гічно слово “патріотизм” походить від латинського 
“patris” – батьківщина, Вітчизна. Слово перейшло з 
грецької πατρίς, що означає країна батьків, предків. 
Академічний тлумачний словник української мови 
це слово пояснює як любов до батьківщини, відда-
ність своєму народові, готовність для них на жертви 
й подвиги [1, с.97]. 

У філософії патріотизм розглядається як одне з 
найглибших громадянських почуттів, змістом якого 
є любов до батьківщини, відданість своєму народо-
ві, гордість за надбання національної культури, що 
виявляється у практичній діяльності, спрямованій на 
всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів 
[2, с.480]. Окрім того, філософи, політологи, соціаль-
ні психологи визначають патріотизм як моральний і 
суспільний принцип, що характеризує ставлення лю-
дини до своєї країни і оцінку особистістю елементів 
вітчизни. 

“Словник іншомовних слів” патріотизм також 
трактує як любов до вітчизни, відданість своєму на-
родові, готовність до подвигів і жертв в ім’я інтересів 
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своєї вітчизни [3, с.720]. У Радянському енциклопе-
дичному словнику патріотизм означено як “любов 
до батьківщини” [4, с.988]. В Українському педаго-
гічному словнику дане поняття означено як “одне з 
найглибших громадянських почуттів, змістом якого 
є любов до батьківщини, відданість своєму народо-
ві, гордість за надбання національної культури” [5, 
с.249]. Одне із найавторитетніших енциклопедичних 
видань Larousse паріотизм також пояснює як любов 
до вітчизни, тобто країни, місця, де народився, спіль-
ноти індивідів, які мешкають на одній землі, єдині у 
своїх культурних традиціях і в прагненнях захищати 
свої цінності [6, с.667]. Навіть короткий аналіз довід-
кової літератури свідчить, що переважна більшість 
джерел, трактуючи зміст слова “патріотизм”, роблять 
наголос на значенні любові до батьківщини, рідної 
землі, свого культурного середовища. Любов до Ві-
тчизни є однією з визначальних рис кожного свідо-
мого громадянина. Будучи якістю синтетичною, па-
тріотизм включає в себе моральне і дієве ставлення 
до себе та інших людей, до природи, до етносу, нації, 
до матеріальних та духовних надбань суспільства. 
Власне тому патріотизм як природне почуття тісно 
пов’язане із моральністю конкретної особистості.

Національно-патріотичне виховання сьогодні 
розглядається як цілеспрямований і свідомо здій-
снюваний процес організації і стимулювання актив-
но-творчої діяльності підлітків, оволодіння ними 
знаннями про культурно-історичний досвід україн-
ського народу, формування в них ціннісного ставлен-
ня до Батьківщини [7]. Найважливішим пріоритетом 
національно-патріотичного виховання є формування 
ціннісного ставлення особистості до українського 
народу, Батьківщини, держави, нації [8]. Здійснення 
завдань та мети патріотичного виховання досягають-
ся різними засобами реалізації, серед яких є історія, 
символіка, природа, література, образотворче мисте-
цтво рідного краю. 

Знання історії рідного краю виступає на перший 
план. На основі історико-культурних знань учні ма-
ють можливість оцінювати минуле рідного краю і 
прогнозувати майбутнє. Орієнтовна тематика даного 
напряму: “Символіка Закарпаття”, “Життя і творчість 
відомих діячів краю – приклад жертовного служіння 
рідній землі”, “Легенди та перекази Срібної Землі”, 
“Герої минулого і сучасного” тощо. Великі можли-
вості для виховання патріотичних почуттів дають 
уроки літератури рідного краю, на яких учні озна-
йомлюються із художніми переказами про легендар-
ні постаті минулого Срібної Землі, серед яких: “Пе-
реказ про князя Лаборця”, “Федір Корятович”, “Про 
опришка Пинтю”, “Як Пинтя розбив Хустський за-
мок”, “Про Довбуша”, “Микола Шугай”; легенди про 
історію замків, про походження сіл, назви гір та річок 
[9; 10]. Видатні постаті, патріотично спрямовані, що 
уміють переборювати життєві труднощі і йдуть до 
власної мети, стають зразком для вироблення в учнів 
життєвих стратегій, моделі поведінки. Аналіз сюже-
тів цих творів сприяє формуванню в учнів мораль-
но-етичних цінностей, усвідомлення себе частиною 
певного етносу з величною історією. Власні думки 
учні можуть висловити в ході написання творчих ро-
біт за прочитаними художніми творами.

З-поміж усього різноманіття комплексу етнокуль-
турних відомостей слід надати перевагу фольклор-

ним і літературним творам, синтетично поєднуючи 
вивчення літератури із суміжними видами мистецтв 
(архітектурою, музикою, образотворчим та декора-
тивно-ужитковим мистецтвом). Завдяки жанровому 
різноманіттю, художній образності, емоційній наси-
ченості в них виразно відображено етнічний колорит. 
Їх комплексне залучення до процесу патріотичного 
виховання дозволить у доступній формі знайомити 
школярів із культурною самобутністю рідного краю. 
Окрім того, механізм формування патріотичної ви-
хованості, як на нашу думку, має базуватись не на 
голослівному проголошенні патріотичних лозунгів, а 
на глибоко особистісному сприйнятті високих ідей, 
закладених у літературних та мистецьких творах. 
Робота за цим напрямом може включати такі теми: 
“Дерев’яні церкви Закарпаття”, “Кам’яна сакральна 
книга Срібної Русі”, “Музична скарбничка Карпат”, 
“Прислів’я, приказки, афоризми про рідний край”, 
“Патріотична лірика кращих майстрів поетичного 
слова Закарпаття”, “Мистецька вітальня”, “Духо-
вні скрижалі” тощо. В кожній конкретній ситуації, 
коментуючи мистецький витвір чи літературний 
матеріал, вчитель може зосереджувати увагу на тих 
моментах, які найбільше сприяють духовному збага-
ченню, вихованню в дусі патріотизму, формуванню 
національних світоглядних позицій школярів.

Багато можливостей для патріотичного вихован-
ня дають уроки вивчення творчості О. Духновича. 
Видатний вітчизняний педагог та культурно-освітній 
діяч зазначав, що треба любити свій народ не тільки 
тому, що він славний, але і тому, що він твій, а хто 
стидається свого народу, той сам себе стидається [11, 
с.172]. При опрацюванні поезій “Я русин був”, “Ле-
бедина пісня”, афоризмів ставимо запитання: “Чи ак-
туальні ці твори сьогодні, Чому?” Учні висловлюють 
власні міркування про зміст поезій і їх актуальність, 
акцентують увагу на тому, що в творах звучить за-
клик любити рідну землю, мову батьків і прадідів. 
Школярі висновки роблять самі, а вчитель за потре-
би їм допомагає. Важливо, щоб висновки прозвучали 
в класі, адже ми проектуємо життєві принципи О. 
Духновича на учнів, виховуючи в них почуття патрі-
отизму, глибокої прив’язаності до землі свого наро-
дження.

Справжній патріотизм і людяність пронизують 
поетичні твори В. Гренджі-Донського: “Верховино-
мати”, “Люби свій рідний край”, “Моя пісня”, “Люби 
рідну мову”. Не можна без хвилювання читати ряд-
ки, сповнені безмірної туги за рідним краєм: “Ша-
нуй, люби свій рідний край,/ Що дав тобі життя,/ В 
чужині долі не шукай,/ Нема там пробуття” (“Люби 
свій рідний край”). Це гострий біль митця, це пісня-
ностальгія за рідною землею. У поетичній мініатю-
рі “Люби рідну мову” автор закликає любити “миле 
руське слово”, “не стидатися” його і пам’ятати, що 
ми є синами великого роду, бо “Отці твої знали вмер-
ти за свободу, /Будь їх гордим сином, за волю бо-
рись!” В. Гренджа-Донський звертається до наступ-
ного покоління з проханням осмислити роль рідної 
мови у житті людини. Але найважливіша суть поезії, 
як на нашу думку, – значно глибша. Це заклик проти 
етно-національного нігілізму, заклик з метою пробу-
дити черствих і байдужих краян, яким не вистачає 
доброти, людяності, мудрості, любові до рідної землі 
та мови своїх отців та дідів. Ідеї патріотизму знахо-
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дять свій вияв і в прозі В.Гренджі-Донського – по-
емі “Червона скала”, повісті “Микола Шугай”, які з 
успіхом сприймаються учнями середнього і старшо-
го шкільного віку.

Художній світ одного із кращих майстрів пейзаж-
ної лірики Закарпаття – Ю.Боршоша-Кум’ятського 
– вражає розмаїттям, красою відтворення рідної 
природи, пристрасним ствердженням світлої жит-
тєрадісності та патріотичних почуттів засобами ху-
дожнього слова. Поезіям Ю. Боршоша-Кум’ятського 
притаманні масштабність бачення світу й людини, 
філософічність, оживлення природи рідної землі, яка 
у творах поета динамічна, дзвінкоголоса, сповнена 
чарівними мелодіями, вражає багатством колористи-
ки, запаховими образами. 

Опрацьовуючи поетичні твори Ю. Боршоша-
Кум’ятського – “Гір зелених я дитина”, “Гей, не є на 
світі краще”, “Люблю тебе, рідний краю”, “У Карпа-
тах світає”, “Гори мої Карпатські” – підводимо шко-
лярів до висновків: “мила та рідна хата”, де кожен 
народився, і “та зелена долиночка, на якій бавився” 
(“Люблю тебе, рідний краю”); “не є на світі краще…
так красненько та миленько, як в нашій полонині” 
(“Гей, не є на світі краще”). Якою б дорогою не по-
вертався ліричний герой додому, він незмінно бачить 
перед собою веселу Верховину – Божий рай: зелені 
долиночки, високі гори, потоки срібнозвучні, бори 
зелененькі. Любов до рідного краю – це символ духо-
вної краси людини. Такі поезії, впливаючи на дитину, 
міцно закарбовуються в пам’яті і сприяють зароджен-
ню глибинних високопатріотичних почуттів. І хоча в 
молодшому шкільному віці такий процес відбуваєть-
ся в основному на підсвідомому рівні, то в середньо-
му шкільному віці яскраво простежується перехід їх 
в осмислену громадянську позицію дитини.

Із захопленням читають учні на уроках літерату-
ри рідного краю поезії Марійки Підгірянки “Зелена 
Верховина”, “Моя земелько, ти ріднесенька”, “При-
сяга”, “А як була полонина”. Школярі замислюють-
ся над тим, як шанобливо і з великою ніжністю та 
любов’ю авторка звертається до рідної землі: “ Моя 
земелько ти ріднесенька/ Святе моє кохання,/ Для 
тебе була перша пісенька,/ Тобі буде й остання” 
(“Моя земелько, ти ріднесенька”). 

Читачам імпонують також герої п’єси-казки “В 
чужому пір’ю”. При опрацюванні драматичного тво-
ру, учні з’ясовують проблемне питання “Яку людину 
уособлює образ Синички 1?” Важливо організува-
ти діалоги: учень-учень, учень-педагог, учень-клас, 

стимулювати дискусію. Це сприятиме формуванню 
громадянської позиції учнів, у яких треба виховувати 
такі необхідно життєві риси, як незалежність думки, 
оптимізм, дієвість на благо рідного краю. Доцільно 
запропонувати учням обґрунтувати й прокоменту-
вати висновки. Наприклад: “Цей твір надзвичайно 
актуальний у наш час. Адже багато людей у пошу-
ках багатства, бездумно втрачають найважливіше і 
рідніше – рідну землю. Марійка Підгірянка вчить, 
як треба любити рідну землю,на якій ми народилися. 
Адже наша земля – наша берегиня і домівка, колиска 
і годувальниця”.

Глибокий патріотизм і людяність пронизують 
інші поетичні твори знаних закарпатських митців 
слова, які запропоновані чинними програмами з лі-
тератури рідного краю [12; 13; 14]: С. Жупанина, Зо-
реслава, Марусі Тисянської, Х. Керити, П. Скунця 
та ін. Особливо захоплюються учні красою рідної 
землі: “Нема в мене ні покоїв, ні пишної хати,/Лиш 
є в мене сині гори – високі Карпати!” (Маруся Ти-
сянська –“Нема в мене…” ); “У золоті горять Карпат 
верхів’я,/ Кришталем ясним дзвонить водоспад…/ 
Ще змалечку, ще змалечку хотів я/ Почути голос тих 
гірських принад” ( Зореслав – “В полонині”); “Краю 
мій, зелений, величавий,/ Де на скелях – снігу валу-
ни./ Темно-русі букові причали/ Кличуть моє серце 
з далини” (Х. Керита – “Краю мій”). Художній світ 
поетів Закарпаття вражає пристрасним захопленням 
нев’янучою красою рідної землі. Поетичні мініатю-
ри збагачують духовний світ школярів, вчать помі-
чати неповторність природи рідної землі, сприяють 
формуванню естетичного сприйняття світу приро-
ди, розвитку творчої уяви, осмисленню духовного 
зв’язку з рідною землею. В комплексі запропоновані 
твори покликані виховувати справжню любов до рід-
ного краю.

Таким чином, для становлення громадянина-па-
тріота рідної землі необхідно наповнити всі ланки 
навчально-виховного процесу змістом, який би ві-
дображав історію, мистецтво, культуру, символіку, 
природу рідного краю. Саме такий зміст забезпечу-
ватиме формування в школярів почуття патріотизму, 
пошани до рідної землі, розвинутої духовної культу-
ри особистості, формування її інтелектуального та 
культурного потенціалу як найвищої цінності сус-
пільства. Увесь комплекс виховного впливу, в якому 
активізовано етнокультурний потенціал Закарпаття, 
повинен бути нормою існування життя учня в родин-
ному осередку та шкільній установі.
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PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 
ON THE MATERIAL OF LITERARY LOCAL HISTORY

On the basis of encyclopaedias, the essence of the concept of "patriotism" has been disclosed. It has been 
proved that the most important priority of national-patriotic education at the present stage is the formation of value 
attitude of the individual to the nation, homeland, state, nation. It has been shown that love for one's homeland is 
one of the defining features of every conscious citizen. The paper presents the means of implementation - the history, 
nature,  literature,  art  native  land.  To  carry  out  patriotic  education means  reasonably  approximate  local  history 
literary contents directions as integral components of a comprehensive means of educational activities: historical 
and cultural, folk and artistic, poetic. In the context of the study concluded that the most effective means of educating 
patriotic feelings of the individual is fiction literature of the native land.
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В статті на основі аналізу наукової літератури та результатів дослідження розглядаються наукові 
підходи до проблеми самореалізації особистості. Уточнено зміст понять «самореалізація», «самопізнання», 
«самооцінка»,  «саморозвиток».  Проаналізовано  модель  самоорганізації,  яка  включає  в  себе  три  основні 
блоки: когнітивний, практичний та корекційний. Визначено соціально-педагогічну структуру самореалізації 
особистості, яка містить три елементи: самопізнання, самооцінку та саморозвиток. 
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Вступ. Проблема самореалізації є досить акту-
альною у соціально-педагогічній науці. Адже сучас-
ні соціальні-економічні та політичні умови вимага-
ють від особистості життєвої активності, здатності 
до самоствердження та саморозвитку, вміння вико-
ристовувати свої можливості та здібності у різних 
ситуаціях життєдіяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
номанітним аспектам проблеми самореалізації осо-
бистості присвячені праці вітчизняних і зарубіжних 
учених. Так, вітчизняні науковці Н. Громова, Н. Ко-
місаренко, Л. Левченко, В. Муляр та інші розгляда-
ють самореалізацію особистості як соціальний про-
цес, який включає в себе творчий потенціал, культу-
ру і свободу особистості; дослідники О. Баришева, 
Н. Борисова, Ж. Воронцова, В. Зарицька, А. Кова-
льова, А. Мудрик та інші розкривають особливості 
самореалізації та можливі напрями діяльності стар-
шокласників. Учені-класики західноєвропейської 
та американської психологічної науки (А. Маслоу, 
Е. Фромм, К. Юнг та ін.) обґрунтовують потребу в 
самореалізації як базову потребу особистості.

Метою статті є аналіз наукових підходів до про-
блеми самореалізації особистості.

Виклад основного матеріалу. Як відзначає Л. Ко-
ростильова, термін «самореалізація» (self-realization) 
вводиться до Словника з філософії та психології, ви-
даному в 1902 р. в Лондоні і трактується як «здій-
снення можливостей розвитку Я» [1, с. 8].

В свою чергу, вітчизняний науковець Л. Лев-
ченко визначає самореалізацію як фундаментальну 
і найвищу потребу підростаючого покоління. На 
практиці процес самореалізації вчена трактує як 
«послідовні акти самопізнання, самооцінки, прояву 
творчої активності, самостійності, самовираження – 
обов’язково на просторі справді творчої, дослідниць-
кої роботи, обраної добровільно» [2, с.43].

Цікавою є позиція Ж. Воронцової, яка розглядає 
самореалізацію в системі потреб особистості та ви-
значає її як «процес найбільш повного розкриття і 
зростання сутнісних сил людини в процесі багато-
гранної, вільної діяльності» [3, с.58]. 

Досить вагомими є погляди С. Гармаш, яка ствер-
джує, що самореалізація посідає певне місце в сис-
темі потреб особистості і виступає для неї сенсожит-
тєвим процесом. Тому самореалізацію особистості 
слід розглядати як «свідомий процес найбільш по-
© Мільчевська Г.С.

вного розкриття і зростання сутнісних сил людини в 
процесі багатогранної, вільної діяльності, який роз-
гортається під дією суперечностей між «Я»-ідеалом і 
«Я»-реальністю, і має різні рівні свого становлення і 
розвитку» [4, с.58-70].

Зокрема вітчизняний вчений І. Краснощок, пе-
редбачає, що людина в процесі самореалізації усві-
домлює те, чим вона володіє та чого вона хотіла б 
досягти, а також робить вибір практичних дій для 
втілення свого досвіду в реальну дійсність [5, с.12].

Водночас, В. Зарицька, самореалізацію особис-
тості розглядає як «процес і результат застосування 
особистістю у повсякденному житті і праці набутих 
компетенцій, удосконалення і розвиток їх включен-
ням у творчу особистісно значущу діяльність і отри-
мання від неї не тільки користі для себе і для інших, 
а й внутрішнього задоволення» [6, с.18].

Досліджуючи специфіку самореалізації особис-
тості, вітчизняний філософ І. Чхеайло зазначає, що 
шлях людини до себе передбачає єдність пізнання і 
практики. На думку вченої, самореалізація особис-
тості – це «всебічна актуалізація внутрішньобуттєво-
го потенціалу людини у тій чи іншій сфері соціальної 
діяльності з користю для себе та в інтересах навко-
лишнього середовища і суспільства» [7, с.34].

Заслуговує на увагу структурно-функціональна 
модель самореалізації, яку запропонувала зарубіж-
ний науковець Л. Коростильова, де автор виокремлює 
три основні блоки («хочу», «можу», «потрібно»), які 
за умови правильного співвідношення стають запо-
рукою успішної самореалізації. Блок «хочу» містить 
бажання, інтереси, прагнення, що спонукають люди-
ну до активної діяльності, тим самим демонструю-
чи можливості самореалізації. Блок «можу» перед-
бачає самопізнання людиною своїх можливостей та 
адекватне самооцінювання. Якщо особистість здатна 
усвідомити свої реальні здібності та якості, то уяв-
лення своїх можливостей буде адекватним. Блок 
«потрібно» сприяє самоорганізації та саморегуляції 
особистості, а також визначає соціальний запит сто-
совно людини. Цей блок охоплює поняття свободи 
та контролю, в свою чергу контроль поділяється на 
самоконтроль та соціальний контроль [1, с.58].

Важливим для нашого дослідження є педагогічні 
ідеї А. Мудрика, який розглядає самореалізацію як 
«реалізацію людиною активності у значущих для неї 
сферах життєдіяльності та взаємовідносин» [8, с.26]. 
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Зокрема науковець О. Румянцева визначає само-
реалізацію як основний життєвий процес особис-
тості, в якому людина розкриває свої здібності та 
можливості за допомогою реалізації своїх цілей та 
прагнень в життя. Автор вважає основним внутріш-
нім критерієм самореалізації – активність особистос-
ті в реалізації життєвих установ. Вона визначає три 
рівні аналізу проблеми самореалізації особистості, а 
саме: філософський, соціологічний та психологічний 
[9, с.19].

В свою чергу, сучасним ученим Г. Нестеренко роз-
роблено модель самоорганізації, яка включає в себе 
три основні блоки: когнітивний, практичний та корек-
ційний. Складові когнітивного блоку (самоспостере-
ження, самопізнання, самоусвідомлення, самовизна-
чення) відповідають на питання «що я можу знати?» та 
допомагають особистості усвідомити свої можливості 
і здібності, а вже через самоідентифікацію прийти до 
самовизначення, тобто з’ясування своєї життєвої по-
зиції. Практичний блок представляє собою сукупність 
процесів самовповноваження, самопрограмування, са-
мовдосконалення, самоактуалізації та самореалізації, 
які допомагають особистості впорядкувати отримані 
знання та відповісти на питання «що я мушу робити?». 
На основі аналізу цих процесів, людина здійснює сві-
домий життєвий вибір, ставить перед собою певні цілі 
та окреслює шляхи їх досягнення. Корекційний блок 
моделі самоорганізації включає в себе наступні проце-
си: самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, самовряду-
вання, які дають відповідь на питання «на що я можу 
сподіватися?» [10, с.83].

Важливим для нашого дослідження є вчення відо-

мого американського психолога та філософа А. Мас-
лоу [11], який розробив оригінальну концепцію само-
реалізації (автор використовував термін «самоактуа-
лізація») та дослідив сутнісні характеристики цього 
явища. На думку вченого, всі самоактуалізовані люди 
залучені до якоїсь справи, вони віддані цьому проце-
су і це є для них свого роду призначенням. 

Таким чином, на основі аналізу наукової літера-
тури та педагогічних досліджень ми виокремлюємо 
такі основні підходи щодо вивчення проблеми осо-
бистісної самореалізації:

1. Самореалізація особистості розглядається в 
контексті самопізнання та саморозвитку (Ж. Во-
ронцова, Г. Гандзілевська, С. Гармаш, П. Горностай, 
І. Краснощок, Л. Левченко, В. Муляр, О. Савчук, 
Н. Юхименко).

2. Особистісна самореалізація досліджується 
в аспекті застосування людиною своїх здібностей 
та можливостей в процесі життєдіяльності для до-
сягнення певного результату (В. Демиденко, В. За-
рицька, А. Ковальова, Є. Карпова, Л. Користильова, 
Т. Логвиненко, І. Чхеайло, В. Ягупов).

3. Специфіка особистісної самореалізація ви-
вчається з позиції прояву соціальної активності та 
перманентного стану високорозвиненої особис-
тості (В. Гупаловська, Г. Коджаспірова, А. Мудрик, 
Л. Петько, О. Румянцева).

4. Самореалізація трактується як осягнення жит-
тєвого призначення (В. Доній, Г. Несен, Г. Нестерен-
ко, Л. Сохань, М. Чапка).

Вважаємо за доцільно визначити наступну струк-
туру самореалізації особистості (рис. 1.1).

 
 
 
 

 Самопізнання Саморозвиток Самооцінка 

Особистісна самореалізація  

Рис. 1.1. Структура самореалізації особистості старшого підлітка 

Отже, аналіз наукових підходів до проблеми са-
мореалізації дозволив виявити, що особистість умов-
но проходить три сходинки в процесі самореалізації: 
самопізнання, самооцінка та саморозвиток. Самопіз-
нання передбачає дослідження людиною самої себе, 
вивчення своїх здібностей та можливостей. В свою 
чергу, самооцінка допомагає особистості визнати 
важливість та значимість своєї особистості, оцінити 
свої переваги та недоліки. На основі самопізнання та 
самооцінки особистість починає втілювати свої пла-
ни та задуми у життя – розпочинається процес са-
морозвитку. Особистість, що реалізовує свої задуми 
одночасно і самовдосконалюється. Так, самовдоско-

налення вважають найвищою формою усвідомлено-
го саморозвитку.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Самореалізація носить комплексний між-
дисциплінарний характер, тому що вивчається на 
перехресті різних наук, і ми визначаємо це поняття 
так: особистісна самореалізація старшого підлітка 
− це сукупність процесів самопізнання, самооцінки, 
саморозвитку, метою яких є розкриття здібностей, 
можливостей, якостей особистості і як результат − 
втілення їх у життя для отримання позитивного та 
корисного результату для себе і соціуму в цілому. 

Список використаної літератури
1. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Л.А.Коростылева. 

– СПб: Изд-во «Речь», 2005. – 222 с.
2. Левченко Л.С. Творча самореалізація старшокласників у науково- дослідницькій діяльності шкіл нового типу: дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.01 / Левченко Людмила Степанівна; Сумський держ. педагогічний ін-т ім. А.С.Макаренка. – 
Суми, 1999. – 211 с.

3. Воронцова Ж.В. Самореалізація особистості старшокласника у процесі диференційованої навчальної діяльності: дис. 
... канд. пед. наук, спец.: 13.00.09 «теорія навчання» / Воронцова Жанна Вадимівна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. 
– Х., 2007. – 243 с.

4. Гармаш С.А. Педагогічні умови самореалізації особистості старшокласника у позакласній виховній роботі: дис. 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

181



...канд. пед. наук : 13.00.07 / Гармаш Світлана Анатоліївна; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 
Х., 2004. – 245 с. 

5. Краснощок І.П. Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного 
університету: дис. ...канд. пед. наук, спец.: 13.00.07 «теорія та методика виховання» / Краснощок Інна Петрівна; 
Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2002. – 214 с.

6. Зарицька В. В. Формування у старшокласників здатності до самореалізації: дис. ... канд. психол. наук, спец.: 13.00.07 
«теорія та методика виховання» / Зарицька Валентина Василівна; Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т держ. та 
муніципального управління». – Запоріжжя, 2006. – 209 с.

7. Чхеайло І. І. Самореалізація особи (соціально- філософський аналіз): дис. ... канд. філос. наук, спец.: 09.00.03 
«соціальна філософія» / Чхеайло Ірина Іванівна; Харківський військовий ун-т. – Х., 2000. – 181 с. 

8. Мудрик А.B. Социaльная педагогика : yчебн. для студ. высш. yчеб. зав. / А.B. Мудрик. – 6-e изд., перераб. и доп. – M.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 224 c .

9. Румянцева О.М. Ценностные ориентации как фактор самореализации личности в спорте: дис. …канд. псих. наук : 
19.00.01 / Румянцева Ольга Михайловна; Российская госуд. акад. физ. культ. – Москва, 2001. – 174 с.

10. Нестеренко Г. О. Синергетичний вимір самореалізації особистості в умовах трансформації суспільства : дис. ... канд. 
філос. наук, спец.: 09.00.03 «соціальна філософія» / Нестеренко Галина Олегівна; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 
2002. – 201 с. 

11. Maslow A. Self-actualizing and Beyond. – In: Challenges of Humanistic Psychology. − NY., 1967.

Мильчевская Анна
кандидат педагогических наук

кафедра социальной работы, социальной педагогики и дошкольного образования
Мелитопольский государственный педагогический университет

им.Б.Хмельницкого, Мелитополь, Украина

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В статье на основе анализа научной литературы и результатов исследования рассматриваются 
научные подходы к проблеме самореализации личности. Уточнено содержание понятий «самореализация», 
«самопознания»,  «самооценка»,  «саморазвитие».  Проанализирована  модель  самоорганизации,  которая 
включает в себя три основных блока: когнитивный, практический и коррекционный. Определена социально-
педагогическая  структура  самореализации  личности,  которая  содержит  три  элемента:  самопознание, 
самооценку и саморазвитие.

Ключевые слова: самореализация, самопознание, самооценка, саморазвитие, личность.

Milchevska Anna
Candidate of Pedagogical Sciences

Department of Social Work, Social Pedagogy and Pre-school Education
Melitopol State Pedagogical University named after B.Khmelnitsky,

Melitopol, Ukraine

PERSONAL SELF-REALIZATION AS A SOCIAL-PEDAGOGICAL PROBLEM
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МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАУКОВОГО ТЕЗАУРУСУ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Анотація.  Актуальність  дослідження  проблеми  висвітленої  у  статті  полягає  у  необхідності 
формування,  розвитку  та  впорядкування  наукового  тезаурусу  вітчизняної  теорії  управління  освітою,  як 
окремої галузі педагогіки. На основі глибокого аналізу науково-педагогічної літератури авторка обґрунтовує 
основні методологічні підходи та принципи моделювання наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління 
освітою. Перспективи подальшого дослідження цієї проблеми пов’язані зі створенням на основі обґрунтованої 
методології та принципів, тезаурусу (словника, довідника) термінів і понять вітчизняної теорії управління 
освітою.

Ключові слова: методологія, принципи, тезаурус, управління, освіта.

Вступ. Виокремлення управління освітою як на-
укової галузі вимагає формування, розвитку та впо-
рядкування відповідного понятійного апарату. Багато 
термінів цієї галузі мають іншомовне походження, що 
передбачає необхідність вивчення особливостей їх ви-
користання у сфері управління освітою в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти проблеми управлінської діяльності в освіті 
досліджували О. Адаменко, К. Бабанський, В. Бегей, 
Є. Березняк, В. Бондар, О. Василенко, Л. Данилен-
ко, А. Єрмола, В. Звєрєва, Г. Капто, О. Касьянова, 
Ю. Конаржевський, Б. Коротяєв, В. Лазарев, В. Пі-
кельна, П. Третьяков, Є. Хриков та ін.

Дослідженню проблем тезаурусу присвячені ро-
боти таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як 
В. Демченко, М. Епштейн, О. Збанацька, С. Клепко, 
А. Костина, Вал. Луков та Вл. Луков, Т. Маркарова, 
Сандра К. Роу і Алан Р. Томас, С. Сисоєва, І. Соколо-
ва, М. Чурсін та ін. 

Але, незважаючи на це, слід констатувати, що 
комплексні, системні дослідження проблеми розви-
тку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управлін-
ня освітою в Україні не проводились.

Отже, недостатня теоретична розробленість за-
значеної проблеми, її теоретична та практична зна-
чущість спричинили необхідність здійснення аналі-
зу розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії 
управління освітою.

Мета статті – визначити основні методологічні 
підходи та принципи моделювання наукового тезау-
русу вітчизняної теорії управління освітою.

Виклад основного матеріалу. Вперше термін 
«тезаурус» використав флорентійський учений Бру-
нето Латіні у заголовку до систематизованої енци-
клопедії, назвавши свою працю «Книга про скарб», 
що відповідало семантиці поняття «тезаурус» — 
скарбниця, багатство [6].

Термін «тезаурус» є науково актуальним та до-
статньо усталеним у педагогіці, він широко вико-
ристовується в науково-педагогічній літературі, але, 
незважаючи на це, до теперішнього часу, ще немає 
однозначного і загальноприйнятого визначення цьо-
го поняття. 

Аналіз різних літературних джерел з проблемати-
ки дослідження, дозволив нам виділити три смислові 
групи визначень поняття «тезаурус»: перша група 
- «словникова», головні одиниці-ознаки: тезаурус – 
© Місько Н.В.

це система (спеціально організована система слів та 
виразів); тезаурус – це зв’язки (організація тезаурусу 
передбачає наявність семантичних зв’язків – прямих 
і зворотних між його смисловими елементами); те-
заурус – це одномовний словник; друга група - «ін-
формаційно-пошукова», головні одиниці-ознаки: 
тезаурус – це система; тезаурус – це зв’язки між лек-
сичними одиницями дискрепторної (інформаційно-
пошукової) мови; тезаурус – це система зв’язків між 
елементами інформаційно-пошукової та природної 
мови; тезаурус – компонент інформаційно-педаго-
гічного середовища або програмного забезпечення 
взагалі; тезаурус – це одномовний словник; третя 
група – «знанієва», головні одиниці-ознаки: тезаурус 
– складна система понять, знань; тезаурус – зв’язки 
між поняттями якої-небудь області знань; тезаурус – 
зв’язки між різними областями знань; тезаурус – ком-
понент уявлення людини; тезаурус – необов’язково 
одномовний словник.

У першій смисловій групі тезаурус розглядаєть-
ся як тип побудови одномовного словника. У другій 
тезаурус представляє собою основу функціонування 
інформаційно-педагогічного середовища, інформа-
ційно-пошукової мови. Третя група розглядає тезау-
рус як систему уявлень, знань людини про оточую-
чий світ або окремих його областей.

У нашому дослідженні поняття «тезаурус вітчиз-
няної теорії управління освітою» ми розглядаємо у 
широкому та вузькому розумінні. У широкому розу-
мінні, як складну, відкриту, упорядковану, ієрархічну 
систему категорій, понять, термінів, які є основою 
вихідних положень вітчизняної теорії управління 
освітою. У вузькому, як універсальну модель тер-
міносистеми теорії управління освітою (тезаурус – 
словник основних термінів вітчизняної теорії управ-
ління освітою).

О. Петунін зазначає, що для педагогічних дослі-
джень, які мають достатньо високий рівень загально-
сті, поняття «тезаурус» потребує розгляду в категорі-
ях діалектики: (1) всезагальне представляє тезаурус 
як єдине світове багатство; (2) загальне – тезауруси 
наук, які входять до предметних областей; (3) особли-
ве – тезауруси навчальних дисциплін; (4) одиничне 
– тезаурус особистості в освітньому процесі [2, с.51].

В результаті наукових досліджень, проведених 
В. Богословським, Н. Бордовською, В. Ізвозчіковим, 
Л. Монаховою, О. Шиловою та іншими науковцями 
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в категоріях діалектики виділені і обґрунтовані рівні 
уявлення поняття «тезаурус»: категоріальний рівень 
- картина світу, виражена в поняттях і зв’язках між 
ними; конкретно-науковий рівень - синтаксично де-
термінований, відкритий інформаційний базис пев-
ної наукової області, семантично структурований у 
відповідності з наявними на даний момент специфіч-
ними для неї відносинами; рівень навчальної дисци-
пліни – логічно замкнута підмножина відповідного 
наукового тезаурусу, призначеного для засвоєння 
його людиною, яка навчається з метою успішного 
орієнтування та функціонування в аналізованій пред-
метній області; особистісний рівень - привласнення 
людиною, яка навчається запасу активно використо-
вуваних знань, умінь, навичок і т.п., який актуалізу-
ється під впливом певних умов [2].

С. Сисоєва, І. Соколова у своїх дослідженнях 
виходять з того, що тезаурус характеризується сис-
темною цілісністю і процесуальною неперервністю 
в органічній єдності загального, особливого, інди-
відуального та специфічно-предметного. Як загаль-
не – тезаурус розглядається як єдина картина світу, 
що відображена в поняттях та зв’язках між ними. Це 
так званий категоріальний рівень презентації тезау-
руса. Рівень особливого відображає тезауруси знань, 
що входять в предметні площини. По суті йдеться 
про синтаксично-детермінований відкритий інфор-
маційний базис певної галузі науки, семантично 
структурований відповідно до специфічних для неї 
відносин, що є усталеними в науці або склалися на 
початок дослідження проблеми. На індивідуальному 
(особистісному) рівні тезаурус є, по суті, сукупністю 
системних знань одного окремого індивіда або групи 
суб’єктів, відображений певним чином в його або їх 
свідомості [3].

Створення адекватного і відкритого для поповне-
ння і розвитку тезауруса, як правило, відбувається на 
основі моделювання предметної області. Застосову-
вані в цьому випадку моделі являють собою струк-
турно-логічні схеми функціонально взаємозалежної 
системи об’єктів тієї чи іншої предметної області. 
Вважається, що тезаурус буде в цілому визначе-
но, якщо будуть задані його морфологія, ієрархія і 
взаємозв’язки понятійних структур (ядер) [7].

Аналіз науково-педагогічної літератури з до-
сліджуваної проблеми дозволив нам виділити три 
основні етапи моделювання наукового тезаурусу ві-
тчизняної теорії управління освітою. Перший етап - 
моделювання предметного поля (предметної області) 
вітчизняної теорії управління освітою, другий етап 
– перетворення отриманої моделі предметного поля 
вітчизняної теорії управління освітою на модель те-
заурусу вітчизняної теорії управління освітою, тре-
тій етап − наповнення моделі тезаурусу вітчизняної 
теорії управління освітою конкретним змістом у ви-
гляді словника (довідника) термінів і понять.

Побудова (створення) тезаурусного поля будь-
якого досліджуваного процесу, в тому числі і педа-
гогічного, - це структурування і візуалізація наявної 
бази даних, представленої в систематизованих бло-
ках (фасетах) [1]. Створення тезаурусного поля надає 
можливість дослідникові систематизувати вже наяв-
ну інформацію і структурувати спектр подальшого 
інформаційного, пізнавального або дослідницького 
пошуку [2].

При складанні тезаурусних полів необхідно ви-
користовувати основні закономірності візуальної 
подачі текстового матеріалу: зчитування інформа-
ції відбувається «зліва – направо», «зверху – вниз»; 
грамотне розташування елементів один до одного за 
значимістю має співвідноситися як «ближче – далі», 
«вище – нижче», «минуле – теперішнє – майбутнє», 
«центр – периферія», «фокус – перспектива»; кольо-
ри, графічні символи, коди і шифри, які відобража-
ють ієрархічні взаємозв’язки елементів що входять в 
тезаурус, здійснюють безпосередній вплив на ефек-
тивність сприйняття і запам’ятовування [1].

Отже, спираючись на вищезазначені теоретичні 
положення, розглядаючи тезаурус у категоріях діа-
лектики, у нашому дослідженні ми виходили з того, 
що науковий тезаурус вітчизняної теорії управління 
освітою характеризується системною цілісністю і 
процесуальною неперервністю в органічній єдності 
загального, особливого та одиничного.

Враховуючі вищезазначене, пропонуємо власну 
модель наукового тезаурусу вітчизняної теорії управ-
ління освітою, яка представлена у таблиці 1.

На нашу думку, представлена модель наукового 
тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою ві-
дображає середовище і саму людину, як системи, що 
постійно оновлюються і доповнюються.

Тезаурус як особистісне утворення, з одно-
го боку, відрізняється динамічністю, мінливістю, 
пов’язаними з тими перетвореннями, які відбува-
ються в процесі управлінської діяльності, сприяє 
особистісному присвоєнню необхідної інформації, 
знань і досвіду, виконує організуючу, керуючу і сти-
мулюючу роль. З іншого боку, тезаурус постійно 
збагачується, вдосконалюється у зв’язку з розвитком 
самої сфери управління освітою. 

При наповненні вищезазначеної моделі науково-
го тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою 
конкретним змістом у вигляді словника (довідника) 
термінів і понять, на нашу думку, доцільно спиратися 
на систему принципів відбору та класифікації понять 
у наукових дослідженнях неперервної професійної 
освіти обґрунтовану С. Сисоєвою та І. Соколовою [5].

Отже, враховуючи міждисциплінарний характер 
такого феномену, як науковий тезаурус вітчизняної 
теорії управління освітою, нами виділені такі прин-
ципи відбору і класифікації понять, як: історизму, 
системності, цілісності, автономності, антрополо-
гічний, онтологічний, діалогічності, самопізнання, 
креативності, фрактальності, тезаурусного моделю-
вання понять [4].

Висновки. Упорядкування понятійної системи 
вітчизняної теорії управління освітою пов’язано зі 
структуризацією її предмету. В процесі наукового 
дослідження відбувається тезаурусне моделювання 
знань, визначення і класифікація базових понять, 
що скорельовані на розробку моделі нового науко-
вого знання в предметній площині вітчизняної теорії 
управління освітою. Науковий тезаурус вітчизняної 
теорії управління освітою є моделлю знань, що є 
проекцією на реальні процеси управління освітою. 
Перспективи подальшого дослідження висвітленої 
у статті проблеми пов’язані зі створенням на осно-
ві обґрунтованої методології та принципів тезаурусу 
(словника, довідника) термінів і понять вітчизняної 
теорії управління освітою.
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Таблиця 1.
Модель наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою

І. Загальний (категоріальний) рівень тезаурусу
1.1. Управління
1.2. Об’єкт
1.3. Суб’єкт
1.4. Освіта
1.5. Закономірності
1.6. Принципи
1.7. Система 
1.8. Структура
1.9. Середовище
1.10. Діяльність
1.11. Цикл
1.12. Функції
1.13. Процес
1.14. Планування
1.15. Організація
1.16. Контроль
1.17. Регулювання
1.18. Метод
1.19. Культура
1.20. Якість
ІІ. Особливий (конкретно-науковий) рівень тезаурусу
2.1. Поняття, які характеризують розвиток вітчизняної теорії управління освітою
2.2. Поняття пов’язані з суб’єктами управління освітою та їх діяльністю
2.3. Поняття пов’язані з типами освітніх установ та їх підрозділами
2.4. Поняття пов’язані з методичною роботою та контрольно-аналітичною діяльністю
2.5. Поняття пов’язані з плануванням роботи навчального закладу
2.6. Поняття пов’язані з кадровою роботою
2.7. Поняття пов’язані з роботою з батьками
2.8. Поняття пов’язані з завданнями управлінської діяльності
2.9. Поняття пов’язані з психологічними аспектами управління
2.10. Поняття пов’язані з обладнанням навчальних закладів
ІІІ. Одиничний (особистісний) рівень тезаурусу
Сукупність системних, концептуалізованих знань суб’єктів управління навчальними закладами (окремого 
індивіда або групи суб’єктів)
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАУЧНОГО ТЕЗАУРУСА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

Актуальность  исследования  проблемы  освещенной  в  статье  заключается  в  необходимости 
формирования, развития и упорядочения научного тезауруса отечественной теории управления образованием, 
как  отдельной  области  педагогики.  На  основе  глубокого  анализа  научно-педагогической  литературы 
автор обосновывает основные методологические подходы и принципы моделирования научного тезауруса 
отечественной теории управления образованием. Перспективы дальнейшего исследования этой проблемы 
связаны с  созданием на основе обоснованной методологии и принципов, тезауруса  (словаря,  справочника) 
терминов и понятий отечественной теории управления образованием.
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METHODOLOGY OF MODELING THE SCIENTIFIC THESAURUS 
OF HOME EDUCATION MANAGEMENT THEORY

Relevance of the research problems highlighted in the article has been grounded as the need to create, develop 
and organize scientific theory thesaurus of national education management as a separate branch of pedagogy. Based 
on profound analysis of scientific and educational literature the author has substantiated the basic methodological 
approaches and principles of modeling scientific  thesaurus of national education management  theory. The model 
of  scientific  thesaurus  of  national  education management  theory  has  been  presented  in  the  article  reflecting  the 
environment and  the person as a  system  that  is  constantly updated and  supplemented. The conceptual  system of 
national education management  theory due  to  the structuring of  the subject has been provided.  In  the process of 
research of thesaurus the knowledge modeling, identification and classification of basic concepts are correlated to 
the development of new models of scientific knowledge in the subject plane theory of national education management. 
Science Thesaurus of national education management theory is a model of knowledge that is the projection of the 
actual processes of educational management. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

У  статті  висвітлені  поняття  «технологія»,  «педагогічна  технологія»,«здоров’язбережуваль
на  технологія».  Проаналізовано  ефективність  застосування  у  вищому  медичному  навчальному  закладі 
технології проведення занять з фізичного виховання в природних умовах татехнології емоційної підтримки 
майбутніх  лікарів  (на  основі  використання  музики  на  заняттях  з  фізичного  виховання).  Упровадження 
окреслених  здоров’язбережувальних  технологій  в  процес  фізичного  виховання  майбутніх  лікарів  сприяло 
формуванню у них культури здоров’я. 

Ключові слова: технології, педагогічні технології,здоров’язбережувальні технології, майбутні лікарі, 
фізичне виховання.

Вступ. Для реалізації основних професійних 
функцій (діагностики, лікування та профілактики 
захворювань) крім фундаментальної медичної під-
готовки, ґрунтовних професійних знань, належного 
практичного досвіду майбутньому лікарю необхід-
ний достатній рівень здоров’язбереження який від-
бувається на засадах сформованої культури здоров’я. 
Це зумовлено тим, що професійна діяльність ме-
дичного працівника потребує значних фізичних і 
психічних навантажень, великої концентрації уваги, 
пам’яті та спостережливості. Як зазначає низка нау-
ковців [1; 2; 4] цього можна досягнути за допомогою 
правильного застосування здоров’язбережувальних 
технологій(ЗТ) у процесі професійної підготовки 
майбутніх лікарів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що науковці досліджують різні аспекти 
здоров’я, використовуючи різноманітні техноло-
гії. Зокрема, педагогічні здоров’язбережувальні 
технології в системі підготовки фахівців вищої 
школи досліджували А. Мітяева [1] та Ю. Палі-
чук [2]; здоров’язбережувальні освітні техноло-
гії вивчав Н. Смірнов [3], проте характеристиці 
здоров’язбережувальних технологій у підготовці 
майбутніх лікарів не було приділено належної уваги.

Метою статті є висвітлення нових 
здоров’язбережувальних технологій, які ефективно 
можна застосувати у процесі фізичного виховання 
майбутніх лікарів.

Виклад основного матеріалу. Термін «техноло-
гія» в педагогічну науку введений з виробництва, 
де визначається як сукупність методів впливу зна-
ряддями праці на фізичні, хімічні й інші властивості 
предмета праці. Технологія розглядається як система 
приписів, алгоритмів для виконання дослідницької 
та практичної діяльності. На відміну від методик 
(дослідження, навчання, виховання) технологія міс-
тить чітко й однозначно задані цілі, передбачає мож-
ливість об’єктивних, поетапних і підсумкових змін 
досягнутих результатів. У сучасних умовах розви-
тку суспільства технологічність стає вирішальною 
характеристикою організації навчально-пізнавальної 
діяльності студента та передбачає перехід на якісно 
новий ступінь його професійної підготовки [2, с.38]. 

Термін «педагогічна технологія» зародився біль-
© Назарук В.Л.

ше трьох десятиліть тому в США і спочатку спів-
відносився з ідеєю технізації навчального процесу, 
прихильники якої вбачали в якості основного спо-
собу підвищення ефективності навчального процесу 
широке використання технічних засобів навчання. В 
останні роки в багатьох наукових дослідженнях, при-
свячених педагогічним технологіям, виявляється її 
нове розуміння. Воно полягає у тому, що педагогічна 
технологія це не лише використання технічних засо-
бів навчання, але й виявлення принципів і розробка 
прийомів оптимізації освітнього процесу шляхом 
аналізу факторів, що підвищують освітню ефектив-
ність [2; 4;5].

Зокрема В. Чайка педагогічні технології розгля-
дає, як комплексний інтегративний процес, який 
охоплює усіх його учасників та містить ідеї, засоби, 
способи і методи організації діяльності для аналізу 
проблем, що охоплюють всі аспекти засвоєння знань 
[5,с.290-291].Ю. Палічук зазначає, що у педагогічній 
технології «важливе значення має зворотній зв’язок, 
що забезпечує можливість контролювати навчальні 
досягнення студентів, коригувати окремі методи і 
прийоми, які становлять основу технологічного про-
цесу» [2,с.42].

Так, Л. Тіхомірова стверджує, що важливість і 
значущість будь-якої технології полягає в тому на 
скільки вона є здоров’язбережувальною. Дослідни-
ця розглядає здоров’язбережувальні технології не як 
самостійні, а як необхідну умову та якісну характе-
ристику освітніх технологій [4]. Поділяє ці погляди 
й А. Мітяева, яка поняття «здоров’язбережувальні 
освітні технології» визначає, як поєднання мето-
дів, прийомів і принципів, педагогічної роботи, 
які доповнюючи традиційні технології навчаль-
но-виховного процесу, наділяють його ознаками 
здоров’язбереження [1, с.100]. На думку Ю. Палі-
чука, здоров’язбережувальна технологія містить у 
собі сприятливі умови навчання студента у вищо-
му навчальному закладі, що передбачають відсут-
ність стресу, адекватність вимог і методик навчання 
та виховання, їх раціональну організацію [2,с.69]. 
Н. Смирнов здоров’язбережувальні технології визна-
чає, як систему психолого-педагогічних та організа-
ційних методів, прийомів і технологій, спрямованих 
на охорону і зміцнення здоров’я студентів, форму-
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вання в них культури здоров’я [3].
Н. Смирнов пропонує таку класифіка-

цію здоров’язбережувальних технологій: 
здоров’язбережувальні освітні технології, фізкуль-
турно-оздоровчі, медико-гігієнічні та екологічні 
здоров’язбережувальні технології, технології забез-
печення безпеки життєдіяльності [3,с.21].

Ми погоджуємось із думкою Ю. Палічу-
ка про те, що концептуально обґрунтована 
здоров’язбережувальна технологія – є перспектив-
ним напрямом і надійним фундаментом для форму-
вання нового погляду на систему вищої освіти [2, 
с.51-52].Незважаючи на наявність великої кількості 
визначень поняття «здоров’язбережувальні техно-
логії», науковці єдині у своєму баченні цього фено-
мену, як одного із важливих напрямів покращення 
здоров’я студентської молоді в процесі підготовки 
майбутніх фахівців. Враховуючи значний інтерес з 
боку науковців та актуальність проблеми викорис-
тання здоров’язбережувальних технологій, у нашому 
дослідженні використовувалися наступні ЗТ:

– технологія  проведення  занять  з фізичного  ви-
ховання в природних умовах  (парк, лісосмуга, берег 
річки чи озера). Заняття з фізичного виховання (як і 
інші форми занять фізичними вправами) часто нази-
вають заняттями здоров’я, коли ж вони проводяться 
на свіжому повітрі та в природних умовах, їх оздо-
ровчий вплив підвищується в декілька разів.

Доцільність проведення занять з фізичного вихо-
вання в природних умовах полягає в тому, що:

– знання, вміння і навички здобуті на таких занят-
тях можна використовувати для самовдоскона-
лення, у побуті, військовій справі, для самозахис-
ту та виживання в екстремальних умовах природ-
ного та соціального середовища;

– вони забезпечують всебічний і гармонійний роз-
виток особистості на основі комплексного вирі-
шення завдань фізичного, екологічного, валеоло-
гічного, естетичного та морального виховання;

– такі заняття створюють можливість комплексного 
поєднання фізичних вправ, природних сил та гігі-
єнічних факторів як засобів фізичного виховання;

– через свою простоту та доступність створюють 
найкращі умови для використання природних за-
собів фізичного виховання для формування куль-
тури здоров’я майбутніх лікарів;

– поєднання фізичних прав з дією температурного 
подразника та свіжого повітря, сприятливо впли-
ває на терморегуляційні механізми центральної 
нервової системи;

– майбутні лікарі мають змогу максимально ефек-
тивно використовувати будь-які засоби наявні в 
природних умовах, що позбавить їх можливості 
знаходити виправдання власної бездіяльності.
Ще одним позитивним моментом дії занять з 

фізичного виховання в природних умовах є те, що 
часто лікарю доводиться виконувати свій професій-
ний обов’язок у різних умовах: кліматичних, геогра-
фічних, стихійних лих, збройних конфліктів тощо. 
І тому важливо, щоб його організм крім стресових 

чинників психологічного характеру, які пов’язані із 
професійною діяльністю був максимально присто-
сований та адаптований до різного роду природних 
факторів.

– технологія емоційної підтримки майбутніх лі-
карів (на основі використання музики на заняттях з 
фізичного виховання). Спеціальні фізіологічні дослі-
дження виявили позитивний вплив музики на нерво-
ву, серцево-судинну, дихальну, імунну та інші сис-
теми організму людини. Виконання фізичних вправ 
під музику привчало майбутніх лікарів до відчуття 
музичного ритму, такту, розміру, висоти звуків та 
форм музичних композицій. Переконані, що хороше 
засвоєння цих музичних елементів значно допоможе 
майбутніми лікарями і в їхній професійній діяльнос-
ті, а саме:

– вимірювати частоту серцевих скорочень та вста-
новлювати відсутність чи наявність брадикардії 
та тахікардії;

– вимірювати артеріальний тиск і прослуховувати 
слабкі удари;

– прослуховувати за допомогою фонендоскопа та 
діагностувати трахеїти, бронхіти і запалення ле-
гень;

– точно діагностувати звуки, отримані при застосу-
ванні методу перкусії людського тіла тощо.

– Проведення фізичних вправ під музику забезпе-
чувало підвищення ефективності педагогічного 
процесу, а саме:

– створювало для викладача хорошу можливість 
уважно спостерігати за студентами в процесі їх 
фізичної активності;

– надавало можливість навчати та контролювати їх 
правильне дихання і техніку виконання рухів;

– сприяло тому, що з боку викладача вчасно роби-
лись зауваження щодо правильності виконання 
фізичних вправ.
У залежності від змісту занять фізичного вихо-

вання ми використовували музику як: 
– елемент супроводу рухової діяльності (ведення 

м’яча та виконання штрафних кидків у баскетбо-
лі, індивідуальне володіння м’ячем та виконання 
подач у волейболі);

– музичний фон під час виконання фізичних вправ 
(проведення естафет, рухливих ігор, вправ на роз-
слаблення та відновлення працездатності);

– як засіб, безпосередньо пов’язаний з рухом вико-
нання під музику різних танцювальних і гімнас-
тичних вправ.
Викладений матеріал дозволяє зробити наступ-

ні висновки. Зважаючи на актуальність досліджу-
ваної проблеми, слід зазначити, що впровадження 
здоров’язбережувальних технологій в процес фізич-
ного виховання майбутніх лікарів сприятиме форму-
ванню у них культури здоров’я. Показниками цього 
процесу є: піднесення емоційного стану студентів, 
більш якісне виконання ними фізичних вправ, під-
вищення їхньої рухової активності, розвиток почуття 
краси і естетики, формування інтеграційних зв’язків 
та ін.
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В статье рассмотрены понятия «технология», «педагогическая технология», «здоровьесберегающая 
технология».  Проанализирована  эффективность  применения  в  высшем  учебном  заведении  технологии 
проведения  занятий  по  физическому  воспитанию  в  естественных  условиях  и  технологии  эмоциональной 
поддержки  будущих  врачей  (на  основе  использования  музыки  на  занятиях  по  физическому  воспитанию). 
Внедрение  определенных  здоровьесберегающих  технологий  в  процесс  физического  воспитания  будущих 
врачей способствовало формированию у них культуры здоровья. 
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PECULIARITIES OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES USAGE WITHIN TRAINING OF 
DOCTORS-TO-BE

The concepts of «technology» «pedagogical technology» «health saving technology» are defined in the article. 
The effectiveness usage of technology of physical education classes in the out of doors is analyzed. To improve the 
health of doctors-to-be it is advisable to spend significant part of physical education classes outdoors. The feasibility 
of physical education classes in the out-of-doors is that: the knowledge and skills gained in these exercises can be used 
successfully in various spheres of life; they provide comprehensive and harmonious development of personality based 
on  the complex challenges of physical, environmental, valeological, aesthetic and moral education;  these classes 
provide  the  opportunity  to  integrated  combination  of  exercise,  and natural  forces  as  hygiene  factors  of  physical 
education. In addition, we applied the technology of emotional support of doctors-to-be (through the usage of music 
in  the classroom for physical education). The  implementation of defined health saving  technologies  into physical 
education of doctors-to-be helped to shape their health culture. The indicators of  this process were: a significant 
rise of the emotional state of doctors-to-be, more conscientious performance of physical exercise, increasing of their 
physical activity, development of a sense of beauty and aesthetics, the formation of interdisciplinary integration links.

Key  words:  technologies,  pedagogical  technologies,  health  saving  technologies,  doctors-to-be,  physical 
education.

Стаття надійшла до редакції 29.04.2016 р.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

189



УДК 378.12:37.041
Ніколаєску Інна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів
КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників  

Черкаської обласної ради», м. Черкаси, Україна

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ВЕБ-САЙТИ 
ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА 

СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто значення сучасних освітніх веб-сайтів для здійснення педагогічної діяльності 
викладача системи післядипломної освіти. На основі узагальнення наукової літератури уточнено сутність 
поняття  професійної  самореалізації  особистості  в  цілому  та  професійно-педагогічної  самореалізації 
викладача. Відмічено, що використання викладачами системи післядипломної освіти веб-сайтів є необхідною 
складовою професійно-педагогічної самореалізації та вимагає забезпечення певних організаційно-педагогічних 
умов та спеціально організованого інформаційно-освітнього простору.

Ключові  слова:  викладач  системи  післядипломної  освіти,  інтернет-ресурси,  інформаційно-
комунікаційні технології, професійно-педагогічна самореалізація, освітні веб-сайти.

Вступ. Проблема професійно-педагогічної са-
мореалізації викладацької спільноти набуває осо-
бливої актуальності в умовах упровадження в сфе-
ру освіти, зокрема системи післядипломної освіти, 
нових інформаційних технологій, що призводить 
до зміни ролі викладача в освітньому процесі, його 
педагогічних поглядів і методологічних підходів, го-
товності передавати свої знання і досвід на новому 
теоретичному та практичному рівнях. Як зазначає 
О. Корчажкіна, педагог перестає бути єдиним дже-
релом інформації для тих, хто навчається. Саме він 
повинен організувати процес навчання таким чином, 
щоб перетворити традиційне освітнє середовище в 
високотехнологічну, сучасну систему, що відповідає 
вимогам інформаційного суспільства [5, c. 170].

Як засвідчує практика та досвід професійної ді-
яльності в сфері післядипломної освіти, класичні 
методи навчання не завжди бувають економічно 
ефективними, тому їм на зміну приходять більш про-
гресивні електронні системи, які сприяють здійснен-
ню продуктивної професійної діяльності викладача 
системи післядипломної освіти. Серед них помітну 
роль відіграють сучасні освітні веб-сайти як складові 
Інтернет-простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
фесійна самореалізація особистості є однією з клю-
чових міждисциплінарних проблем, яка вивчається 
представниками психології, філософії, соціології, 
культурології та педагогіки. Теоретико-практич-
ні засади професійно-педагогічної самореалізації 
висвітлюються у працях В. Байлука, В. Боброва, 
Б. Гершунського, У. Джеймса, Р. Кетелла, Н. Лосєвої, 
Т. Маслової, В. Осколкової та інших. Важливе зна-
чення для нашого наукового пошуку мають результа-
ти досліджень у сфері інформатизації освіти В. Без-
палька, В. Бикова, Р. Гуревича, М. Жалдака, М. Козя-
ра, Ю. Машбиця, Є. Полат, І. Роберт, С. Семерікова 
та інших. Незважаючи на досягнуте в досліджуваній 
нами сфері, питання використання викладачами сис-
теми післядипломної освіти сучасних освітніх веб-
ресурсів поки-що не знайшли належного осмислен-
ня й трактування в сучасних дослідженнях, а тому 
вимагають додаткового вивчення й узагальнення.

Метою статті є аналіз та узагальнення сучасних 

© Ніколаєску І.О.

освітніх веб-сайтів як інноваційних засобів, які спри-
яють продуктивній професійно-педагогічній саморе-
алізації викладача системи післядипломної освіти.

Виклад основного матеріалу. Дослідження про-
блематики, пов’язаної з професійно-педагогічною 
самореалізацією особистості викладача, неодмінно 
актуалізує необхідність різнопланового з’ясування її 
ключових складових та критеріїв. Із цих позицій у 
тематиці вивчення теоретико-методологічних засад 
професійно-педагогічної самореалізації важливим є 
аналіз підходів сучасних авторів до визначення по-
няття професійно-педагогічної самореалізації, які 
трактують її як процес розвитку і реалізації своїх 
можливостей і задатків у професійній діяльності [1, 
2]. Нам імпонує думка В. Байлука, згідно з якою про-
фесійно-педагогічна самореалізація може бути як 
продуктивно-позитивною, так і негативною, поєд-
нуючи у собі позитивну і негативну самореалізацію. 
Під продуктивною професійно-педагогічною само-
реалізацією дослідник розуміє таку діяльність, яка 
“детермінується істинними потребами суспільства, 
істинними потребами і можливостями особистості, 
тобто будується на позитивній цінніснонормативній 
базі, відповідає і вимогам до такого виду діяльнос-
ті суспільства, і вимогам до нього її суб’єкта” [1, 
c. 211]. Дослідивши сутнісні аспекти самореалізації 
особистості, В. Байлук запропонував критерії профе-
сійно-педагогічної самореалізації, серед яких чільне 
місце займає виготовлення в процесі професійної 
праці суспільно корисного продукту, задоволеність 
працівника самим процесом і результатом праці, а 
також матеріальною винагородою за працю, а також 
суспільне визнання значущості праці людини, її до-
сягнень [1, c. 211].

Розглядаючи феномен професійного становлення 
та розвитку педагога, А. Батаршев вважає, що одні-
єю із складових цього феномену є професійно-педа-
гогічна самореалізація як потреба в безперервному 
саморозвитку і самовдосконаленні, мотивація до 
творчого потенціалу і дивергентного мислення [2, 
с. 63]. Ефективність професійно-педагогічної само-
реалізації, на думку науковця, оцінюється такими 
показниками, як-то “успіх-неуспіх”, задоволеність 
працею та продуктивна діяльність.

Отже, професійно-педагогічна самореалізація ви-
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кладача є складовою його професійного становлен-
ня й має інтегративний характер, який обумовлений 
особливостями професійно-педагогічної діяльності 
в системі післядипломної освіти.

У сучасному інформаційному світі продуктив-
но професійно й педагогічно самореалізовуватися 
сприяють інформаційні та комунікаційні технології 
(ІКТ), які надають необмежені можливості в пошу-
ку, відборі, обробці та зберіганні інформації. Завдя-
ки використанню інформаційних та комунікаційних 
технологій в освіті відбувається зміщення акцентів з 
самих можливостей комп’ютера на вихід в інформа-
ційний простір мережі Інтернет.

Принагідно зазначимо, що особливу роль у про-
фесійній діяльності викладача системи післядиплом-
ної освіти відіграють освітні веб-сайти як складові 
Інтернет-простору. Поняття веб-сайту є відносно 
новою термінолексемою, яка не зафіксована як зако-
нодавча чи-то педагогічна категорія. Проте в одному 
із нормативних документів надано визначення веб-
сайту та веб-порталу як певного поєднання технічної 
та інформаційної складової [6]. Згідно з п. 1. 3 цього 
документу, веб-сайт – це сукупність програмних та 
апаратних засобів з унікальною адресою у мережі 
Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що пе-
ребувають у розпорядженні певного суб’єкта і забез-
печують доступ юридичних та фізичних осіб до цих 
інформаційних ресурсів та інші інформаційні послу-
ги через мережу Інтернет.

У розрізі нашого дослідження зацікавленість ста-
новлять освітні веб-сайти, які сприяють здійснененю 
результативної професійо-педагогічної самореаліза-
ції викладача системи післядипломної освіти, зокре-
ма:

- сайти,  створені  з  метою  дистанційного  на-
вчання студентів і навчання студентів на стаціона-
рі (наприклад, сайт «електронний курс лекцій», сайт 
«лабораторний практикум», сайт «електронний під-
ручник», сайт для тестування, оцінки знань та ін.). 
Такі веб-сайти – це веб-проекти, що дозволяють здій-
снювати освітній процес за допомогою телекомуні-
каційних мереж;

сайти,  присвячені  дослідницькій  діяльності (на-
приклад, сайти дослідницьких робіт студентів, ви-
кладачів, науковців, віртуальні наукові лабораторії, 
так звані “творчі майстерні”, сайти науково-дослід-
них і навчальних центрів. Авторською розробкою 
такого дослідницького веб-сайту є інтернет-школа 
педагога-дослідника (О. Норкіна) (http://chipo.klasna.
com/), яка містить як теоретичні матеріали з пробле-
ми дослідницької компетентності, так і дистанцій-
ний курс «Вчимося здійснювати педагогічне дослі-
дження» як чинник розвитку дослідницької компе-
тентності вчителів математики;

- сайти, що представляють віртуальні мето-
дичні об’єднання (наприклад, сайти для тематичних 
семінарів, телеконференцій, форумів в он-лайн ре-
жимі з питань освіти та ін.). Важливою особливістю 
таких ресурсів є можливість коментування та оціню-
вання (тобто суспільного визнання) розміщених пе-
дагогом робіт, що сприяє підвищенню задоволеності 
педагога результатами своєї праці;

сайти  довідникового  характеру. Анкетування 
викладачів закладів післядипломної освіти підтвер-
дило, що найбільш відомими в педагогічному спів-

товаристві є наступні сайти: безкоштовні бібліотеки 
мережі за різними педагогічним проблемам (http://
allbest.ru/libraries.htm), освітній портал (http://www.
osvita.org.ua/), портал Академії педагогічних наук 
України (http://www.apsu.org.ua), портал компа-
нії «Кирило і Мефодій» (http://www.km.ru) та інші. 
Більшість педагогів прагне займатися в електронних 
бібліотеках, оскільки перевагами такого навчання є 
можливість працювати в бібліотеці у зручний час у 
зручному місці, а також оптимізація професійної ді-
яльності за рахунок економії часових і трудових ре-
сурсів, можливість віртуально перебувати в бібліоте-
ці іншого міста чи країни;

навчальна преса (електронні видання і сайти тра-
диційних газет, журналів та інших видань з вільним 
доступом). Електронна періодика освітнього харак-
теру представлена як українськими, так і російськи-
ми електронними журналами з педагогіки, яких вже 
досить багато. Найбільш поширеними є “Теорія і 
методика управління освітою” (http://tme.umo.edu.
ua/), «Науковий вісник Донбасу. Серія “Педагогічні 
науки” (http://nvd.luguniv.edu.ua/), “Народна освіта” 
(http://narodnaosvita.kiev.ua), “Інформаційні техно-
логії і засоби навчання” (http://journal.iitta.gov.ua/), 
“Освітологічний дискурс” (http://od.kubg.edu.ua/
index.php/journal), “Педагог” (http://www.bspu.altai.
su/bspu_info/pedagog), “Курьер образования” (http://
www.courier.com.ru), “Зеркало” (http://www/iph.ras.
ru/~mc), “Образование: исследование в мире” (http://
www.oim.ru), “Вопросы интернет-образования” 
(http://www.center.fio.ru/vio), ‘Эйдос’ (http://www.
eidos.ru). Перелік електронних фахових видань, зо-
крема, України засвідчив, що за класифікацією, яка 
поділяє їх на паралельні, оригінальні та інтегровані 
[4], усі вони є оригінальними, тобто це електронні 
журнали, які розповсюджуються виключно в елек-
тронній формі. Вони не є копіями, тобто електро-
нними версіями традиційних друкованих видань або 
відсканованими архівами в Інтернеті, тобто не є па-
ралельними. Хоча загалом для електронних видань 
саме ця форма є найбільш розповсюдженою, адже не 
потребує великих затрат, у тому числі і фінансових. 
Також усі електронні фахові видання з педагогіки не 
є інтегрованими, адже не є розширенням і доповне-
нням традиційного друкованого видання.

- персональні  сайти (сайти вчених, виклада-
чів та інших працівників сфери освіти) [3, с. 108]. 

Відповідно до поданої вище класифікації коротко 
проаналізуємо освітній веб-сайт КНЗ «Черкаський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогіч-
них працівників Черкаської обласної ради» за інфор-
маційно-комунікаційним наповненням та сферою 
професійно-педагогічної самореалізації викладача 
системи післядипломної освіти (http://oipopp.ed-sp.
net/).

Вeb-сайт закладу був створений з метою актив-
ного впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у практику роботи закладу освіти та як 
інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освіт-
нього процесу. На вирішення актуальних питань на-
вчання та виховання учнівської молоді, здійснення 
саморозвитку та самовдосконалення педагогів об-
ласті було створено розділи, які містять інноваційний 
характер. Сьогодні велика увага в системі післяди-
пломної освіти приділяється розвитку дистанційної 
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освіти − комплексу освітніх послуг, які надаються 
користувачеві за допомогою спеціалізованого інфор-
маційно-освітнього середовища на будь-якій відстані 
від установ освіти. Саме тому як попит на дистанцій-
не навчання та використання дистанційних освітніх 
технологій у розділі “Віртуальна академія наук” ство-
рена інтернет-рубрика дистанційного навчання Чер-
каського обласного інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників, а саме атестаційні кур-
си підвищення кваліфікації (http://adc.ippro.com.ua/
moodle/), який дає можливість здійснювати навчан-
ня педагогів регіону області у міжкурсовий період у 
формі он-лайн лекцій та вебінарів, надавати он-лайн 
консультації з актуальних питань психолого-педа-
гогічного спрямування. У той же час такий освітній 
проект є професійною карткою викладача, оскільки 
викладацька спільнота презентує свої наукові розроб-
ки та створює навчально-методичні продукти у формі 
спецкурсів, лекцій, міні-тренінгів тощо.

Змістовним прикладом веб-сайту довідникового 
характеру є сайт-каталог колекції цифрових освітніх 
ресурсів Черкаського ОІПОПП (http://oipopp.ed-sp.
net/digital-resources-collection ) як інформаційне зі-
брання цифрових ресурсів, що включають наочні 
і тематичні колекції, об’єднані єдиною системою 
опису ресурсів і єдиною пошуковою системою. Тут 
розміщені навчально-методичні, художні і наукові 
тексти, мультимедійні презентації, електронні по-
сібники, комп’ютерні програми, мультимедійні про-
екти, розробки нестандартних уроків, практичні, 
самостійні та контрольні роботи, тестові завдання, 
звукові й музичні файли, цифрові копії та авторські 
розробки художніх і науково-популярних фільмів, 
аудіокниги, мультимедійні ігри та конкурси, відео 
майстер-класи, графічні зображення, фото, таблиці, 
картографічні системи, моделі фізичних явищ, при-
родно-наукових і соціальних процесів, словники, ін-
формаційні довідки тощо.

Стрімке зростання мережі Інтернет в Україні та 
за її межами дало поштовх для існування та функці-
онування віртуальних освітніх спільнот регіонально-
го рівня. Задіяні в освітньому процесі, вони мають 
багато характеристик і форм, а також відрізняються 
своїми цілями, методами, завданнями, програмами, 
аудиторією тощо. Нами виявлено, що в сучасному 
інформаційному просторі існує безліч видів і форм 
віртуальних освітянських спільнот, які створено 
безпосередньо вчителями-практиками, об’єднаних 
спільною метою та інтересами: предметні методичні 
об’єднання, об’єднання педагогів початкових класів, 
об’єднання класних керівників і вихователів групи 
продовженого дня, школи передового педагогічного 
досвіду і розвитку професійної майстерності, педа-
гогічні студії, педагогічні лабораторії, кафедри, педа-
гогічні союзи та асоціації.

В якості підтвердження значущості такої інно-
ваційної форми діяльності викладачами нашого на-

вчального закладу були створені віртуальні педаго-
гічні спільноти (інтернет-клуби “Кліо”, “Палітра”, 
“Дивограй дошкільної освіти”, “Псі-фактор”та інші) 
(http://chipo.klasna.com/) як творчі майданчики для 
професійно-педагогічної самореалізації особистості 
викладача та інноваційної форми професійного на-
вчання, вдосконалення та експериментування педа-
гогічної спільноти.

Отже, узагальнюючи зазначене вище, конста-
туємо, що кількість освітніх веб-сайтів стає дедалі 
більше, що призводить до необхідності їхнього по-
дальшого узагальнення та дозволить ефективніше 
підходити до пошуку і використання Інтернет-ресур-
сів викладачами. Різноманітність сучасних освітніх 
веб-сайтів надають широкий спектр для професійно-
педагогічної самореалізації викладача системи піс-
лядипломної освіти. Разом з тим, необхідно відзна-
чити, що незважаючи на наявність великої кількості 
освітніх ресурсів, у системі післядипломної освіти 
часто виникають невідповідності між можливостями 
інформаційних технологій і їх реальним застосуван-
ням у професійній діяльності викладача. Проблема 
полягає в тому, що переважна більшість викладачів 
післядипломної освіти, на жаль, не володіє необ-
хідними інформаційними компетенціями, необхід-
ними для ефективного застосування комп’ютерних 
технологій, у тому числі освітніх ресурсів. Ситуа-
ція ускладнюється і тим, що інформаційні техноло-
гії швидко оновлюються – з’являються нові, більш 
ефективні і складні, засновані на штучному інтелек-
ті, віртуальній реальності, геоінформаційних сис-
темах тощо. Труднощі освоєння комп’ютерних тех-
нологій виникають ще й через відсутність не тільки 
методичної бази їх використання в цій сфері, але і 
чіткого уявлення про формування інформаційної 
компетентності педагога, що змушує викладача на 
практиці орієнтуватися лише на особистий досвід і 
вміння емпірично шукати шляхи ефективного засто-
сування інформаційних технологій [1].

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. Інформатизація системи післядипломної 
освіти дозволяє побудувати інноваційну модель на-
вчального процесу, створити якісні умови для резуль-
тативної взаємодії учасників навчання, презентувати 
можливості для здійснення продуктивної професій-
но-педагогічної самореалізації викладача. Величезну 
роль у закладах післядипломної освіти з використан-
ням сервісів Інтернет відіграють сучасні мережні 
технології. Досвід роботи в інституті післядиплом-
ної освіти засвідчує, що використання персональ-
них освітніх веб-сайтів є необхідним і невід’ємним 
ресурсом професійно-педагогічної самореалзації ви-
кладачів. Перспективами подальших досліджень є 
аналіз існуючих персональних веб-сайтів викладачів 
системи післядипломної освіти та створення автор-
ського сайту як платформи для професійно-педаго-
гічної самореалізації.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЕБ-САЙТЫ
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В  статье  рассмотрено  значение  современных  образовательных  веб-сайтов  для  осуществления 
педагогической деятельности преподавателя системы последипломного образования. На основе обобщения 
научной  литературы  уточнена  сущность  понятия  профессиональной  самореализации  личности  в  целом 
и  профессионально-педагогической  самореализации  преподавателя.  Отмечено,  что  использование 
преподавателями системы последипломного образования веб-сайтов является необходимой составляющей 
профессионально-педагогической  самореализации  и  требует  обеспечения  определенных  организационно-
педагогических условий и специально организованного информационно-образовательного пространства.

Ключевые  слова:  преподаватель  системы  последипломного  образования,  интернет-ресурсы, 
информационно-коммуникационные  технологии,  профессионально-педагогическая  самореализация, 
образовательные веб-сайты.
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MODERN EDUCATIONAL WEB-SITES AS MEANS OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL SELF-
REALIZATION OF A TEACHER OF POSTGRADUATE EDUCATION

The problem of professional and pedagogical self-realization of teaching community is of particular relevance 
in the implementation of education, particularly of postgraduate education, new information technologies, leading 
to the changing role of the teacher in the educational process. It has been found that among modern information 
technologies play a prominent role in modern educational web sites as components of the Internet space. The analysis 
of scientific literature allowed to distinguish types of educational web-sites and briefly describe them. The semantic 
and  technical  content of  the website Cherkassy Regional  Institute of Postgraduate Education has been abalized, 
which was  established  to  active  introduction of  ICT  in  the  practice  of  educational  and networking as  a  tool  for 
all participants  in  the educational process. The heading online distance  learning has been anlized, which allows 
teachers to exercise training area in the region between courses in the form of online lectures and webinars provide 
online  consultations  on  topical  issues  of  psychological  and  pedagogical  direction;  a  site-catalog  collections  of 
digital educational resources as information gathering digital resources, including visual and thematic collections, 
integrated unified system resource description and only search engine. A variety of educational web-sites enables 
productive of professional and pedagogical self-realization lecturer of postgraduate education.

Key words: lecturer of postgraduate education, Internet resources, information and communication technology, 
professional-pedagogical self-realization, educational websites.
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У  статті  викладено  результати  аналізу  професійної  підготовки  майбутніх  перкладачів  та 
дослідження  впливу  інтерактивного  навчання  на  формування  готовності  до  професійної  діяльності 
майбутніх перекладачів. У дослідженні уточнено сутність готовності до професійної діяльності майбутніх 
перекладачів; визначено умови становлення готовності; сформульовано суть інновацій навчального процесу 
та подано загальну характеристику інтерактивних технологій навчання.

Ключові  слова:  готовність,  професійна  діяльність,  майбутні  перекладачі,  інтерактивне  навчання, 
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Вступ. Зростаючі потреби суспільства у пере-
кладачах-професіоналах, фахова підготовка котрих 
відзначається високою кваліфікацією, конкурентноз-
датністю, належним рівнем інтелектуального розви-
тку, передбачає спрямованість освіти на формування 
у них професійної компетентності. Створення і реа-
лізація сприятливих педагогічних умов для самороз-
витку майбутніх перекладачів ґрунтується на вико-
ристання педагогічних інновацій, у яких пріоритета-
ми є процесуальність, полілогічність і діалогічність 
міжособистісної взаємодії, миследіяльність, можли-
вості самореалізації завдяки створенню комплексу. 
Адже освіта є такою галуззю соціальної сфери, де 
стійкий розвиток інноваційної діяльності має розгля-
датися як процес відтворення людського капіталу на 
розширеній, інноваційній основі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає 
змогу стверджувати, що готовність випускника ви-
щої школи до професійної діяльності трактується 
по-різному в сучасних дослідженнях, що обумовле-
но розбіжністю наукових підходів і специфікою кон-
кретної професійної діяльності, а феномен інновацій 
розглядається науковцями як «ідеї та пропозиції (що 
в багатьох випадках ґрунтуються на результатах від-
повідних спеціальних наукових досліджень, соціо-
політичних і технічних розробок), які можуть стати 
основою для створення нових видів суспільного бут-
тя, продукції чи значно поліпшити характеристики 
(технічні, моральні, правові, економічні тощо) існу-
ючої реальності, створення нових процесів, послуг, 
усього того, що може покращити «якість життя» 
людства» [7, с. 97-98]. 

Визначення мети та завдань дослідження. Ме-
тою дослідження є визначити вплив використання 
інтерактивних технологій на формування готовності 
майбутніх перекладачів до професійної діяльності.

Задля досягнення поставленої мети визначено 
основні завдання наукового пошуку: 

1. Дослідити та визначити сутність поняття «го-
товність».

2. Окреслити умови становлення готовності вці-
лому та професійної готовності зокрема.

3. Визначити категорії спрямування інновацій.
4. Сформулювати суть інтерактивного навчання 

та його вплив на формування готовності майбутніх 
перекладачів до професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Питанням 
© Онищук А.С.

визначення категорії «готовність» займались 
К.Абульханова-Славська, Б.Ананьєв, А.Деркач, 
Є.Ільїн, Л. Кандибович, Д.Узнадзе та ін. Учені за-
значають, що поняття готовності представляє стій-
ку, багатомірну, багатокомпонентну характеристику 
особистості, складовими якої є мотиваційний, когні-
тивний, діяльнісний та інші компоненти. Аналіз до-
сліджень свідчить, що цілісне вивчення індивідуаль-
них особливостей загального розвитку особистості, 
виявлення її професійної спрямованості, ціннісних 
орієнтацій, мотивів, характеру, темпераменту, по-
треб, інтересів є необхідним при формуванні готов-
ності майбутніх фахівців до професійної діяльності.

У ході дослідження сутності поняття «готовнос-
ті» встановлено, що немає єдиного загальновизна-
ного визначення цієї дефініції, оскільки кожен автор 
надає їй власне тлумачення і відповідно обґрунтовує 
його. Особливістю є відмінність характеристик щодо 
вивчення даного терміну в залежності від галузі наук. 

Термін «готовність» у тлумачній словниковій 
літературі визначається у двох значеннях: як згода 
будь-що робити, або як стан, при якому все зроблено 
та підготовлено для чогось. У психологічних слов-
никах також виявлено певні відмінності тлумачення 
терміну «готовність», що 1) визначається установ-
кою, спрямованою на виконання деяких дій і при-
пускає наявність певних знань, умінь, навичок; 2) 
розглядається як сформованість психологічних влас-
тивостей, без яких неможливе успішне оволодіння 
діяльністю; 3) активно-дієвий стан особи, установка 
на певну поведінку, мобілізація сил для виконання 
завдання; 4) факт, при якому особи краще пристосо-
вуються до асоціювання певних поєднань стимулів 
та реакцій; 5) фактор, що визначає стан готовності до 
дії як з’єднання чинників, які характеризують різні 
рівні і сторони готовності. 

Отже, окреслене поняття розуміється як готов-
ність до певної дії з особливим прагненням здійсни-
ти цю дію належним чином, внутрішнє бажання ді-
яти відповідно до встановлених норм та правил.

Дослідження терміну «готовність» психолога-
ми також має свою специфічну сутність, оскільки 
у центрі визначення є особистість із її внутрішніми 
станами, психічними та характерологічними особли-
востями. Важливим елементом є мотиваційна спря-
мованість, установка на певну дію, налаштування 
можливостей особистості для успішної дії в даний 
момент, внутрішнє налаштування особи на певну 
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поведінку при виконанні навчальних і трудових за-
вдань, установка на активні дії.

У дисертаційному дослідженні І.Машук готов-
ність визначається як особливий психічний стан, зу-
мовлений комплексом об’єктивних та суб’єктивних 
чинників, який характеризується оптимальною мобі-
лізацією всіх ресурсів організму й утворюється вна-
слідок розвитку сукупності особистісних якостей та 
завдяки цілеспрямованій підготовці особистості». 
Під «сукупністю особистісних якостей» науковець 
розуміє передусім професійно-значущі якості осо-
бистості, у тому числі інтелектуальні та вольові зді-
бності; наявність індивідуально-оптимального рівня 
емоційного збудження; наявність професійної спря-
мованості, установок, мотивів, потреб; усвідомлен-
ня цілей; наявність професійних знань, навичок та 
умінь [5].

Готовність завжди була об’єктом дослідження 
педагогічної спільноти. Важливість та доцільність 
даного терміну викликає дискусії серед науковців у 
сфері педагогіки. У дослідженні готовності до пе-
дагогічної діяльності А.Деркач виводить поняття 
готовності як цілісний прояв властивостей особи, 
на його думку, розвиток готовності означає органі-
зацію системи з накопичення суспільної інформації, 
стосунків, поведінки …, що, активізуючись, може 
забезпечити особу можливістю ефективно вико-
нувати свої функції [2, с.8]. Н.Іпполітова окреслює 
готовність як результат інтеграційної освіти, актив-
но-дієвий суб’єктивний стан особи, що характеризує 
мобілізацію сил для виконання поставленого профе-
сійного завдання [4, с.117].

Досліджуючи змістовне визначення терміну «го-
товність» встановлено, що це відповідність особис-
тості певному рівню компетентності, тобто здатність 
на професійному рівні застосовувати отриманні зна-
ння, вміння та навички на практиці та спроможність 
швидко якісно здійснювати професійні дії. Викорис-
тання та врахування елементів готовності у підго-
товці фахівців з перекладу забезпечить їх якісну та 
ефективну роботу в майбутньому. 

Таким чином, професійна готовність у сучасних 
наукових дослідженнях розуміється як закономірний 
результат спеціальної підготовки, самовизначення, 
освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. 
Її визначають як психічний, активно-дієвий стан 
особистості, складну якість, систему інтегрованих 
властивостей, що регулює професійну діяльність, за-
безпечує її ефективність; як цілеспрямований прояв 
особистості, що охоплює погляди, переконання, зна-
ння, звички, уміння, ставлення, мотиви, вольові та 
інтелектуальні якості, почуття, установки. Її станов-
лення відбувається в ході моральної, психологічної, 
професійної та фізичної підготовки і є результатом 
всебічного особистісного розвитку студента з ураху-
ванням вимог, обумовлених особливостями професії. 
Окрім цього, дослідники визначають психологічну 
готовність як важливу умову цілеспрямованої ефек-
тивної діяльності, її стійкості та регуляції. Вона дає 
можливість особистості вдало виконувати професій-
ні обов’язки, правильно застосовуючи попередній 
досвід, знання, особистісні якості та адаптуючись до 
виконання певних дій при виникненні непередбачу-
ваних перешкод.

Формування професійної готовності передба-

чає: розвиток функціональної основи психічної ре-
гуляції діяльності; розвиток знань і поглядів на світ 
професій, формування цінності і значущості праці в 
суспільстві, особистих цінностей, схильностей і зді-
бностей, орієнтацій і вимог професії тощо; розви-
ток особистого досвіду і «привласнення» цінностей 
культури, зокрема, культури технологічної; інтегра-
цію ціннісно-мотиваційної, операційної та функціо-
нальної готовності в єдиному суб’єкті в даній ситу-
ації.

Реалізація інноваційних підходів у вищій школі 
вважається процесом творення, запровадження та 
поширення в освітній практиці ВНЗ нових ідей, за-
собів, педагогічних та управлінських технологій, у 
результаті яких підвищуються показники (рівні) до-
сягнень структурних компонентів вищої освіти, від-
бувається перехід системи підготовки майбутніх фа-
хівців до якісно нового стану. Комплексне значення 
терміну «інновація» полягає в тому, що це поняття 
складається з власне ідеї та процесу її практичної ре-
алізації [3, с.338].

Інновації в освіті умовно можна поділити на такі 
категорії залежно від їх спрямування: 

1) інновації теоретичного характеру, до яких уві-
йшли теорії, ідеї, концепції, які ще потребують роз-
робки, доведення до практичного рівня (наприклад, 
теорія неперервної освіти, синергетичний підхід в 
освіті, гуманізація освіти, гуманітаризація вищої 
освіти тощо);

2) інновації практичного характеру – це нові педа-
гогічні технології, які використовуються у навчаль-
ному процесі (наприклад інтерактивне навчання, 
дистанційне навчання, технологія мультимедійного 
навчання, технологія проектного навчання, тренінго-
ві технології навчання тощо);

3) інновації інтеграційного характеру: а) це ті ін-
новації, які мали теоретичний характер і отримали 
подальший розвиток на практиці (наприклад, роз-
вивальне навчання, діяльнісний, особистісно-орієн-
тований підхід, контекстне навчання (технології мо-
делювання ситуацій) тощо; б) інновації, які спочатку 
з’явилися на практиці, а далі обґрунтовувались в тео-
ретичному аспекті (наприклад, технології активного 
навчання) [1, с.56].

Обґрунтовуючи важливість та актуальність ін-
новаційних педагогічних технологій, зазначимо, що 
їх мета не тільки удосконалити попередні уміння та 
навички, а й сформувати нові, й у майбутньому ге-
нерувати ідеї, використовувати міждисциплінарний 
підхід на основі міжпредметних зв’язків. 

Найбільш сучасною і продуктивною є інтерак-
тивна модель навчання – спеціальна форма організа-
ції пізнавальної діяльності, що має конкретну, перед-
бачувану мету – створити комфортні умови навчан-
ня, за яких кожен студент відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 
навчальний процес будується на умовах постійної, ак-
тивної взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, вза-
ємонавчання (колективне, групове, навчання у співп-
раці), де студент і викладач є рівноправними, рівно-
значними суб’єктами навчання, що сприяє створенню 
атмосфери співпраці, взаємодії у студентському ко-
лективі, формуванню цінностей, навичок і вмінь [6].

Дидактичною метою використання інтерактив-
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них технологій у процесі формування особистості 
майбутнього перекладача є розвиток його творчо-
го потенціалу; здатності до самосвідомості і само-
управління; уміння раціонально організовувати свою 
діяльність; оперувати інформацією; розвивати про-
фесійну компетентність. 

Інноваційні інтерактивні методи навчання іно-
земних мов, які базуються на гуманістичному під-
ході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення 
особистості, на розкриття її резервних можливос-
тей і творчого потенціалу, створюють передумови 
для ефективного поліпшення навчального процесу 
у вищих навчальних закладах. Використання інтер-
активних методів надає можливість вирішити кому-
нікативно-пізнавальні задачі засобами іншомовного 
спілкування. Таким чином, новітні методи навчання 
іноземних мов сприяють вирішенню проблем кому-
нікативного, пізнавального та виховного характеру: 
розвивати уміння і навички спілкування, встановити 
емоційний контакт із студентами, навчити їх працю-
вати в команді, зважати на думки і висловлювання 
інших.

Сучасна комунікативна методика пропонує широ-
ке впровадження в навчальний процес активних не-
стандартних методів і форм роботи для кращого сві-
домого засвоєння матеріалу. На практиці виявили до-
сить високу ефективність такі форми підготовки май-
бутніх перекладачів, як індивідуальна, парна, групова 
і робота в команді. Найбільш відомі форми парної і 
групової роботи: внутрішні (зовнішні) кола (inside/
outside circles); мозковий штурм (brain storm); читання 
зигзагом (jigsaw reading); обмін думками (think-pair-
share); парні інтерв’ю (pair-interviews); рольові та ді-
лові ігри (role-playing and business games) та ін.

Корисним видом діяльності є створення дискусій 
англійською мовою на різноманітну тематику. До-
цільно створювати професійно-орієнтовані дискусії. 
За основу таких обговорень можна брати інформа-
цію з прочитаних текстів та статей. Викладач бере 
на себе роль організатора спілкування, формулює пи-

тання, звертає увагу на оригінальні думки учасників, 
суперечливі питання, допомагає у розв’язанні напру-
жених моментів, що виникають під час дискусії.

Висновки. Отже, стан готовності майбутнього 
фахівця до професійної діяльності поєднує когнітив-
ну сторону (знання, вміння та навички, здобуті в ході 
навчання), та професійну придатність (охоплює су-
купність індивідуальних особливостей особистості, 
її здібностей та характерологічних рис, необхідних 
для результативної роботи). Крім цього, проблема 
формування готовності людини до діяльності має і 
моральний бік – як суспільний обов’язок та особисте 
визнання.

Авторське трактування сутності готовності май-
бутніх перекладачів до професійної діяльності відо-
бражає розуміння цього феномену як складного осо-
бистісного утворення, інтегральну характеристику 
особистості, що є комплексним відображенням ці-
лого ряду особистісних рис і професійних якостей, 
необхідних для успішної фахової діяльності. Готов-
ність майбутніх перекладачів спрямовується на вияв 
професіоналізму, дає змогу максимально реалізувати 
себе в конкретній діяльності, сприяє самовдоскона-
ленню, саморозвитку перекладача.

Використання інтерактивних технологій у про-
цесі професійної підготовки майбутніх перекладачів 
спрямоване на формування особистості, яка володіє 
креативним та аксіологічним потенціалом, техноло-
гіями творчого саморозвитку, самовдосконалення, 
самоактуалізації. Інтерактивне навчання майбутніх 
перекладачів створює сукупний ефект, який виявля-
ється в тому, що на фоні програмного засвоєння знань 
з іноземних мов формуються вміння співпрацювати 
на основі стратегії взаємодії; формується комуніка-
тивна компетентність, що визначається зміною сти-
лю спілкування, усвідомленням бар’єрів спілкування 
та вирішенням комунікативних завдань; виявляється 
толерантність, яка характеризується сприйняттям ін-
ших людей і забезпечує повноту й адекватність іншо-
мовного спілкування в різних ситуаціях.
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of  interactive  technologies. The analysis  of  recent  research and publications makes  it  possible  to assert  that  the 
readiness of high school graduate to professional activity is  treated differently, due to the divergence of scientific 
approaches and specific character of a particular professional activity. The phenomenon of innovation is regarded 
by scientists as "the ideas and proposals (mainly based on the results of relevant specific research and sociopolitical 
and technological thesis) that could be the basis for new types of social life, production or significantly improve the 
characteristics (technical, moral, legal, economic etc.) of reality, new processes, services, anything that can improve 
the  "quality  of  life".  The  formation  of  professional  readiness  includes:  development  of  functional  foundations  of 
activity mental regulation; development of profession forming knowledge, values and importance of work in society, 
personal  values, aptitudes and abilities  etc; development of personal  experience and "appropriation" of  cultural 
values, including technological culture; integration of value-motivational, operational and functional readiness in a 
single subject in a given situation.
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ДІАГНОСТИКА КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
ФІЗИКИ

У  статті  проаналізовано  різні  підходи  до  визначення  когнітивних  стилів,  розмежовано  поняття 
“когнітивного  стилю”  та  “стилю  навчання”,  розкрито  особливості  типових  проявів  того  чи  іншого 
когнітивного  стилю  у  навчанні.  Запропоновано  класифікацію  когнітивних  стилів  Розкрито  особливості 
навчально-пізнавальної  діяльності  представників  різних  когнітивних  стилів,  технологію  діагностики 
когнітивних стилів у процесі вивчення фізики. Врахування вчителем когнітивних стилів учнів забезпечить 
ефективність дидактичної взаємодії та сприятиме підвищенню якості навчання. 
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Вступ. Впровадження особистісно-орієнтованих 
технологій у сучасній школі передбачає врахування 
сукупності параметрів, які відображають індивіду-
альні особливості учнів і складають основу їх ког-
нітивних стилів. Поняття когнітивного (навчального) 
стилю введено у вітчизняну педагогічну терміноло-
гію порівняно недавно. В той час, як зарубіжний пе-
дагогічний досвід містить велику кількість напрацю-
вань. 

У процесі взаємодії суб’єктів навчально-пізна-
вального процесу складаються, формуються ті чи 
інші зв’язки, відношення, зміст яких, у великій мірі, 
залежить від стилю навчальної діяльності, або ког-
нітивного стилю. Знанням когнітивних стилів учнів 
визначається ефективність навчання, в цілому та 
якість засвоєння знань, зокрема.

Отже розробка проблеми діагностики стилів на-
вчання учнів уможливить визначення умов форму-
вання адекватного стилю діяльності педагога. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема діагностики навчальних стилів тісно пов’язана 
із проектуванням педагогічних технологій. Як заува-
жує В.П.Беспалько, “… педагогічна технологія ха-
рактеризується у відношенні цілеутворення принци-
пом діагностичної цілеспрямованості” [1, с.30]. По 
суті, діагностичність – це одна з основоположних 
ознак технології: 1) точно і чітко описано особистіс-
ну якість на такому рівні, що її безпомилково можна 
диференціювати від будь-яких інших якостей; 2) ви-
значено спосіб для виявлення якостей, що підляга-
ють діагностуванню; 3) можливе вимірювання інтен-
сивності діагностованої якості; 4) існує шкала оцінки 
якості, що базується на результатах вимірювання.

Таким чином, результативність діагностики ви-
мірюваної якості залежить від чіткості визначення 
мети діагностики, від нашої здатності представити 
досліджувану якість на рівні модельних уявлень, на 
основі яких у подальшому буде можливо обґрунту-
вати критерії оцінки сформованості якості та визна-
чити способи її виявлення.

Дослідження у галузі психофізіології [2] перекон-
ливо доводять необхідність врахування у процесі на-
вчання, а відтак і при проектуванні методичної сис-
теми вчителем, відмінностей у психофізіологічному 
розвитку людей. У звичайній масовій школі легше 
вчитися дітям із низькою функціональною асиме-
трією півкуль, тобто тим, які у засвоєнні знакових 
систем здатні використовувати не лише ліво-, але і 
правопівкульну стратегію. 
© Опачко М.В.

Виявляється, що виникнення неврозів у ранньо-
му шкільному віці пов’язане із порушеннями між-
півкульної взаємодії, яка спричинена переважанням 
“лівостороннього” компонента у навчанні. Адже 
традиційне навчання, як правило орієнтується на 
формування логічного, системного мислення, що ви-
значає його спрямованість на лівопівкульний розви-
ток, ігноруючи “половину розумових можливостей 
дітей” [2, с.23]. Але ж відомо, що саме права півкуля 
пов’язана із розвитком творчого мислення та інтуї-
ції. А.Л.Сиротюк акцентує увагу батьків, вчителів 
на необхідності вироблення такої стратегії навчання, 
яка б, враховувала індивідуальні відмінності дітей і 
оптимально забезпечувала цілісний розвиток інте-
лекту. Окрім того, дослідниця звертає увагу на від-
мінності між учнями за статевою ознакою, розкриває 
їх сутність, простежуючи окремі вікові етапи розви-
тку дітей. 

Визначення когнітивних стилів на основі аси-
метрії півкуль та статевих відмінностей у розвитку 
дітей дозволяє ґрунтовніше усвідомити механізми 
засвоєння та особливості реакції дітей у типових на-
вчальних ситуаціях. 

У контексті особистісно центрованої методології 
психологічної науки В.В.Рибалка, розкриваючи сут-
ність індивідуально-психологічного підходу, визна-
чає “найголовніші, базові…, стабільні властивості 
нервової системи, тобто її психофізіологічні, індиві-
дуально-типологічні властивості, зокрема темпера-
мент та функціональну асиметрію півкуль мозку” [3, 
с.40]. Згідно цих положень когнітивний стиль може 
бути описаний двома параметрами: 1) асиметрією 
півкуль; 2) типом темпераменту. Найбільш повно 
така класифікація представлена у типології К.Юнга. 
Але її адаптація до діагностики стилів навчання до-
волі складна справа, мабуть і непотрібна, оскільки 
переваги цієї типології вбачаються у можливості 
здійснення психокорекційної роботи. 

В основу класифікації навчальних стилів, пред-
ставленої у дослідженні І.О.Зуєва покладено уявлен-
ня про 1) асиметрію півкуль; 2) риси інформаційної 
модальності (візуальна, аудіальна, кінестетична) [4]. 
На основі цих ознак виокремлюються такі навчальні 
стилі: лівовізуальний, правовізуальний, лівоаудіаль-
ний, правоаудіальний, лівокінестетичний, правокі-
нестетичний. Орієнтація на такі стилі навчання, на 
нашу думку, дає цілісне уявлення про специфіку їх 
функціонування та особливості підготовки вчителя 
до організації адекватного спілкування з учнями. 
Але, діагностика цих стилів вимагає знань із сфери 
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психофізіології, психодіагностики, а результати діа-
гностики краще використовувати у проектуванні ін-
дивідуальної навчальної траєкторії учня. 

Науковці звертають також увагу на залежність 
успішності навчання від стилю навчання [5]. Оскіль-
ки у стилі навчання відображено індивідуальні влас-
тивості особистості, то зрозуміло, що успішність у 
навчанні, забезпечується рівнем розвитку індивіду-
альних властивостей учнів. Але, окрім того, ефек-
тивність навчально-пізнавальної діяльності учнів 
залежить від умінь вчителя враховувати індивіду-
альні відмінності. Для того, щоб студенти-майбутні 
вчителі могли враховувати відмінності між учнями у 
процесі засвоєння змісту навчання і використовувати 
знання про когнітивні стилі у професійній педаго-
гічній діяльності, необхідно, насамперед, розробити 
діагностичну методику для визначення когнітивних 
стилів учнів. І цим самим удосконалити технологію 
навчання, що проектується вчителем у рамках кон-
кретної методики. 

У попередніх дослідженнях нами розроблялась 
проблема ефективності управління навчально-пізна-
вальною діяльністю учнів. У зв’язку з чим згадува-
лась залежність ефективності управління від знання 
учителем когнітивних стилів учнів [6]. Але проблема 
діагностики стилів навчання у цьому дослідженні не 
розглядалась.

Отже актуальність досліджуваної проблеми ви-
пливає із суперечності між потребою удосконалення 
ефективності дидактичної взаємодії та відсутністю 
системності у підготовці майбутнього вчителя до 
врахування когнітивних стилів учнів у процесі на-
вчання, зокрема, у процесі вивчення фізики в школі.

Метою статті є розкриття сутності діагностики 
стилів навчання у процесі вивчення фізики в школі. 
Для досягнення мети слід було виконати наступні за-
вдання: 1. Розкрити сутність поняття “когнітивного 
стилю”, розмежувати поняття “навчального стилю” 
і “стилю навчання”. 2. Обґрунтувати ознаки когні-
тивних стилів та запропонувати їх класифікацію. 3. 
Розкрити сутність процедури діагностики стилів у 
процесі вивчення фізики в школі. 

Виклад основного матеріалу. Під когнітивним 
стилем розумітимемо стійкі властивості особистості, 
які відображають індивідуальні особливості сприй-
няття, переробки і трансформації інформації, що 
складає основу навчальної одиниці (теми, розділу, 
модуля тощо). Особливості сприйняття інформації 
пов’язані з функціональною асиметрією півкуль го-
ловного мозку. З лівою півкулею пов’язана аналітич-
на функція сприйняття світу, здатність до логічного 
мислення, читання, рахунку. Права півкуля відпові-
дає за образне сприйняття, просторову орієнтацію, 
художнє мислення, творчі прояви, продукування 
сновидінь. Але різниця між півкулями визначається 
не стільки особливостями використання інформації 
(вербальна чи образна), скільки способами її органі-
зації, характером її переробки. 

Когнітивний або пізнавальний, навчальний стиль 
не слід плутати із стилем навчання. Стиль навчання 
це сума прийомів, яким людина віддає перевагу в 
певний період навчання. Він розвивається відповідно 
до вроджених здібностей, але впродовж життя змі-
нюється та удосконалюється. Стиль навчання може 
допомогти людині досягти хороших результатів у 
засвоєнні певного типу навчальних програм, але він 
може ускладнити досягнення хороших результатів у 
вивченні іншого типу навчальних програм [6, с.103]. 

Когнітивний стиль – це переважаючий, доміную-
чий спосіб сприйняття і переробки інформації, який 
відображає індивідуальні властивості особистості; 
ним визначається ефективність засвоєння змісту на-
вчання (іншими словами, індивідуальна проекція 
на реалізацію змісту навчання). А стиль навчання 
відображає характеристику якостей особистості, на-
приклад: якості характеру: дисциплінованість, аку-
ратність, відповідальність, ініціативність, цілеспря-
мованість тощо; ціннісні орієнтації: відданість, аль-
труїзм, раціоналізм, прагматизм тощо (іншими сло-
вами, індивідуальна проекція на самоорганізацію у 
навчанні). Тобто когнітивний стиль і стиль навчання 
– це різні сторони однієї і тієї ж людини. Якщо учні 
відносяться до одного й того ж когнітивного стилю, 
то вони можуть різко відрізнятися стилем навчання. 
Оскільки когнітивний стиль відображає, у більшій 
мірі, успадковані властивості, то стиль навчання – 
результат соціалізації дитини.

Відмінності у навчальних стилях, обумовлені 
функціональною асиметрією півкуль мозку дуже чіт-
ко простежує Л.А.Сиротюк [2]. Правопівкульні учні 
орієнтуються у сприйнятті на образи, зв’язок інфор-
мації з реальністю, проблемний виклад матеріалу, 
творчі завдання, експериментування, музичний фон 
(ритмічність). Лівопівкульні, здебільшого орієнту-
ються на деталі, абстрактний, лінійний і послідовний 
виклад матеріалу, багаторазове повторення і тишу 
під час навчальної діяльності.

У класах, із переважанням учнів правопівкульно-
го типу мислення, незалежно від навчальних переваг 
учителя, більшість з готовністю перетворить будь-
який тип діяльності у синтетичну. У цьому випадку 
лівопівкульні діти потрапляють у групу ризику [2, 
с.32]. Навпаки, у класах, з переважанням лівопів-
кульних дітей, діти правопівкульного типу мислення 
“застрягають” у деталях, якщо вчитель відноситься 
до аналітичного типу мислення, а навчальна програ-
ма реалізується за абстрактно-лінійним типом. 

Важливе значення знання про когнітивні стилі 
має і для контролю та оцінювання успішності учнів. 
Для оцінювання результатів навчання правопівкуль-
них учнів варто надавати перевагу усному опитуван-
ню, використанню завдань з обмеженим терміном 
виконання, питань “відкритого” типу (на розгорнуту 
відповідь). Для оцінювання лівопівкульних варто ви-
користовувати розв’язування задач, письмові роботи 
з необмеженим терміном виконання, питання “закри-
того” типу (на вибір варіанту відповіді).

Діагностична процедура у випадку представле-
ної класифікації опирається на метод спостереження 
і аналізу. Насамперед – це спостереження за рухом 
очей, оскільки пізнавальна активність, яка виникає в 
одній із півкуль, стає поштовхом для руху очей в про-
тилежну сторону. Тому рух очей можна розглядати як 
показник відносної активності двох півкуль. Ті учні, 
які у процесі мислення відводять очі вліво – є право-
півкульними, вправо – лівопівкульними.

Об’єктом аналізу стає мова і мовлення, а також 
успішність виконання навчальних завдань з окремих 
дисциплін.. Діти з домінуванням правої півкулі не 
контролюють правильність своєї мови. Види діяль-
ності, які вимагають постійного самоконтролю, бу-
дуть виконуватись ними погано. В усному мовленні 
будуть виникати проблеми в доборі слів, матимуть 
місце змістові прогалини, особливо, якщо правопів-
кульний учень ще й імпульсивний (холерик), пробле-
ми можуть виникати і в граматиці.
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Діти з домінуванням лівої півкулі контролювати-
муть свою мову, і не матимуть успіху у вільному ви-
словлюванні. Якщо їх просити підвести підсумки, то 
вони переживатимуть певні труднощі. Лівопівкуль-
ним учням потрібна допомога у пришвидшенні тем-
пів усного мовлення та письма. Однак їх точність у 
вживанні слів і застосуванні правил, зазвичай вища, 
аніж у їх правопівкульних однокласників [2, с.23].

Слід також відмітити, що правопівкульні учні 
більш успішні у вивченні геометрії, завдяки її про-
сторовій природі. Алгебра вимагає логіки, послі-
довного мислення та алгоритмічної діяльності, тому 
вона краще засвоюється ліво півкульними учнями.

У класифікації І.О.Зуєва для діагностики ви-
окремлених когнітивних стилів пропонується екс-
прес-методика, яка також орієнтована на: 1) спосте-
реження за рухом очей; 2) аналіз відповідей на пи-
тання анкети про переважаючий тип модальності у 
роботі з інформацією [4]. На нашу думку, учень не 
завжди може (хоче) дати правдиву відповідь на окре-
мі питання анкети. Адже бажання учнів виглядати в 
очах інших (дорослих, зокрема) більш кращим, не 
додає об’єктивності загальним результатам.

Класифікація когнітивних стилів Девіда Колба 
(David Kolb) орієнтована не лише на актуалізацію 
пізнавальних процесів, а й вибір адекватних методів 
організації навчальної діяльності [6]. На основі двох 
параметрів, а саме: 1)спосіб сприймання інформації 
(конкретний і абстрактний); 2)спосіб обробки інфор-
мації (абстрактна концептуалізація та експеримен-
тування) – він виокремлює чотири когнітивні стилі: 
1.конкретний, рефлективний (новатори, або диверга-
тори); 2.абстрактний, рефлективний (аналітики, або 
aсимілятори); 3.конкретний, активний (динамічні, 
або акомодатори); 4.абстрактний, активний (практи-
ки або конвергатори).

Скоріш за все, діагностика виокремлених стилів 
передбачає тривалу процедуру спостереження та 
аналізу поведінкових реакцій у типових ситуаціях 
взаємодії, що виникають у процесі навчання. 

Згідно ще одного підходу [7] визначення когнітив-
ного стилю зводиться до процедури “примірювання 
на себе” ознак, що описують той чи інший стиль. 

Візуальний. Сюди відносяться люди, що воліють 
використовувати в процесі навчання картинки, зо-
браження, діаграми, кольори і діаграми зв’язків. 

Кінестетичний  (вчися діючи). До цього стилю 
належать люди, які вчаться, діючи – малюють схе-
ми, використовують навколишні об’єкти або беруть 
участь у рольових іграх.

Аудіальний. Цей тип включає людей, які роблять 
наголос на слухові відчуття, використовують ритм, 
музику, слухають записи, складають віршики для 
кращого засвоєння інформації.

Вербальний. Люди, які відносяться до цього сти-
лю навчання, використовують словесні прийоми в 
письмовій та усній мові, наприклад, роблять кон-
спекти або проговорюють інформацію вголос.

Логічний. Сюди можна віднести тих, хто воліє 
використовувати логічні прийоми для з’ясування ін-
формації. Такі люди добре розуміють, навіщо їм по-
трібна та чи інша інформація, і краще бачать у пер-
спективі.

Соціальний. Ті, хто люблять займатися в групах 
або парами, концентруючись на взаємодії з іншими 
в процесі навчання, відносяться до цього стилю на-
вчання.

Відокремлений. Люди, які відносяться до цього 

стилю, люблять вчитися самостійно, часто займа-
ються самонавчанням.

На нашу думку, у представленій класифікації 
виникають питання щодо класифікаційних ознак. 
Виокремлені стилі: соціальний і відокремлений 
очевидно описують переважаючий спосіб виконан-
ня завдань і є результатом, скоріше емпіричних уза-
гальнень, аніж теоретичних міркувань. Соціальний і 
відокремлений стилі скоріше відображають особис-
тісні характеристики, тобто представляють стилі на-
вчання. Тоді як перші чотири ознаки відносяться до 
навчальних стилів. 

Узагальнення різних підходів до виокремлення 
когнітивних стилів дозволило нам запропонувати 
класифікацію, в основу якої покладено дві ознаки: 
1) асиметрію півкуль (ліво- і правопівкульні); 2) мо-
дальність у відображенні інформації (екставертова-
ність, інтровертованість). Класифікація когнітивних 
стилів у цьому випадку представлена чотирьма ти-
пам: лівопівкульний екстраверт, лівопівкульний ін-
траверт, правопівкульний екстраверт, правопівкуль-
ний інтраверт. 

Друга ознака у класифікації презентує стійку ха-
рактеристику людини, яка відображає нейродинаміч-
ні властивості нервової системи. Екстра- та інтровер-
тованість доволі широко представлена у літературі, 
тому детальніше зупинимось на поведінкових осо-
бливостях представників виокремлених стилів. 

Лівопівкульний екстраверт надає перевагу робо-
ті із знаковою символікою, може ставити уточнюючі 
питання. Формулює чіткі відповіді, і енергійно де-
монструє те, що йому незрозуміло. Доведення окре-
мих положень здійснює аргументовано і експресив-
но, незрозумілі аспекти намагається з’ясувати через 
стосунки з оточенням (вчителями, однокласниками). 

Лівопівкульний інтроверт надає перевагу “вну-
трішньому мисленню”, у з’ясуванні незрозумілих 
аспектів поводиться стримано, але аналізує пояснен-
ня вчителя та інших учнів, намагаючись простежити 
причинно-наслідкові зв’язки. На запитання вчителя 
відповідає стримано, лаконічно, по-суті, виявляючи 
розуміння в деталях і цифрах.

Правопівкульний екстраверт поводить себе, зде-
більшого нестримано. Уточнення окремих аспектів 
може викликати бурхливі емоції, до речі так само, як 
і успіхи. Розв’язок проблеми, здебільшого виникає у 
формі інсайту, блискавичного прозріння. Засвоєння 
змісту навчання супроводжується непослідовністю 
і емоційністю, причому різної модальності (трудно-
щі викликають гнів, обурення, злість; якщо питання 
зрозумілі і не представляють складності – то спо-
стерігається піднесений настрій, задоволення, захо-
плення, особливо, якщо наведені ним приклади за-
стосування явища, процесу були вдалими. 

Правопівкульний інтроверт – це вдумливий мис-
литель, заглиблений у світ образів, що виникають у 
процесі засвоєння нової теми, занурений у пізнання 
нових граней відомих раніше речей. Як правило, вчи-
тель, за браком часу, не завжди може і хоче проник-
нути у світ уявлень такої дитини. Сповільненість у 
діях, нерішучість у відповідях створюють враження 
про такого учня, як не дуже старанного (а іноді, ліни-
вого). Але, насправді, слід розуміти, що із усіх стилів 
це найбільш вразливий і найменш пристосований до 
колективного навчання.

Для діагностики виокремлених стилів слід роз-
крити їх поведінку у типових ситуаціях дидактичної 
взаємодії (див. табл.1). 
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Таблиця 1.
Прояви різних когнітивних стилів у типових ситуаціях взаємодії

К.С.
Сит. 
взаємод.

ЛЕ ПЕ ЛІ ПІ

За
св

оє
нн

я 
те

ор
ет

ич
ни

х 
зн

ан
ь

Акуратно записує, уважно 
слідкує за послідовністю 
викладок, з’ясовує при-
чинно-наслідкові зв’язки, 
активно підтримує вчителя, 
уточнює деталі. 

Відмічає практичну значи-
мість, наводить приклади 
із різних сфер практики, 
непослідовний у записах, 
робить замальовки в зошиті

Зосереджений на де-
талях, уважно фіксує 
теоретичні викладки, 
відволікається під час 
обговорення 

Відстороненість від ото-
чення дозволяє занури-
тись у світ образів, що 
виникають під час пояс-
нення вчителем нового 
матеріалу

Ро
зв

’я
зу

ва
нн

я
за

да
ч

Виконує акуратно за зраз-
ком, правильно записує 
умову задачі, викладки 
розв’язування послідов-
ні і логічні, акуратність у 
розрахунках і встановлен-
ні одиниць вимірювання. 
Утруднення у розв’язуванні 
розв’язування якісних за-
дач, або задач на оцінку по-
ведінки фіз. об’єкта у зміне-
них умовах

Короткий запис умови ро-
бить з помилками, пропус-
кає дані. Або не звертає 
увагу на невідомі величини. 
Опускає логічні викладки. 
Одразу переходить до під-
становки у формулу і ви-
крикує готову відповідь.
Якісні задачі розв’язує кра-
ще і любить більше, ніж 
розрахункові, супроводжує 
пояснення емоційними ко-
ментарями.

Уважно записує і слід-
кує за логікою викла-
док, не поспішає про-
водити розрахунки. На-
магається зрозуміти хід 
розв’язку і фіксує алго-
ритм. Легко відтворює 
хід розв’язку для типо-
вих задач. Нетипові за-
дачі можуть викликати 
труднощі. 

Записи веде неакуратно, 
робить перекреслення в 
зошиті, часто неуважний 
і переписує з дошки не 
той розв’язок, розуміє 
хід розв’язку, але обтя-
жують деталі і комента-
рі, пояснення розв’язку 

 Е
кс

пе
ри

м
ен

ту
ва

нн
я

Дотримується інструкції, 
голосно коментує свої дії та 
дії товаришів, послідовно 
проводить вимірювання і 
акуратно записує дані в та-
блицю. Обчислює похибки 
і робить висновки. Якщо 
результати експерименту 
суттєво відрізняються від 
табличного значення емо-
ційно висловлює незадово-
лення, відтворює послідов-
ність розрахунків 

Не вчитується у інструк-
ції, інтуїтивно налаштовує 
установку, захоплено екс-
периментує, пробує різні 
варіанти, ускладнює екс-
пер. питаннями на кшалт 
“А якщо…, то що…?” За-
носить результати поспі-
хом, так само проводить 
розрахунки, з письмовим 
формулюванням висновків 
переживає труднощі.
Необачливий у дотриманні 
правил безпеки.

Намагається самостійно 
розібратись у інструкції 
до роботи. Спокійно і 
впевнено збирає уста-
новку, проводить серію 
дослідів, намагається 
вести акуратно записи, 
намагається вникнути 
у розрахунки похибок 
вимірювання, висновки 
лаконічні, стримані.

З цікавістю розглядає 
лабораторну установку, 
придумує різні варіанти 
її використання, важ-
ко зосереджується на 
меті конкретної роботи, 
з оформленням роботи 
не поспішає, не розу-
міє, для чого проводити 
розрахунки очевидного, 
може до кінця заплута-
тись у послідовності ви-
конання завдань. 

Уз
аг

ал
ьн

ен
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 і 
си

ст
ем

ат
и-

за
ці

я

Демонструє знання законів, 
правил, формул. Аналізує 
факти і явища, окремі ви-
сновки емоційно коментує. 
Розповідь будує в логічній 
послідовності, використо-
вує узагальнені таблиці, ко-
ментує їх. 

Виділяє у темі те, що спо-
добалось, що викликало 
емоційні переживання. 
Охоплює тему в цілому, на-
водить приклади застосу-
вання в різних галузях ви-
робництва і побуту. Розпо-
відь доповнює малюнками, 
кольоровими слайдами. 

Розповідь стисла, ла-
конічна, послідовна. 
Може доповнюватись 
графіками, діаграма-
ми, до яких подаються 
короткі пояснення. Це 
може мати вигляд “Не 
сподіваюсь на успіх, ні 
на що не претендую”.

Уникає публічності, але 
в разі необхідності може 
показати не абиякі зна-
ння, хоча у виступі буде 
небагатослівним, але зо-
браження (наочність), 
яке супроводжує корот-
кими коментарями, при-
вертає увагу учнів. Під-
водячи підсумки може 
прогнозувати перспек-
тиви 

К
он
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ь 
і о
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ню

-
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Тестові завдання на вибір 
правильного варіанту від-
повіді, розрахункові задачі, 
творчі завдання (викорис-
тання алгоритму в змінених 
умовах) 

Письмове завдання на роз-
горнуту відповідь, творчі 
завдання на аналогії і по-
рівняння. Усне опитування 
може супроводжуватись 
емоційним сплеском 

Тестові завдання на ви-
бір правильного варіан-
ту відповіді, розрахун-
кові, типові задачі, за-
вдання на знаходження 
пропущених у форму-
лах позначень фізичних 
величин

Усне опитування, за-
вдання на розгорнуту 
відповідь, творчі завдан-
ня-ребуси, задачі з дина-
мічним розвитком змісту

Визначення особливостей проявів різних когні-
тивних стилів у типових ситуаціях взаємодії дозво-
лить учителеві краще розуміти своїх учнів і врахову-
вати ці особливості у процесі проектування системи 
уроків. 

Для визначення приналежності учнів до того чи 
іншого когнітивного стилю та з’ясування доміную-
чого стилю у конкретній групі учнів (шкільний клас) 
використовуються методи: 1) спостереження; 2) ана-
ліз продуктів діяльності учнів (письмові роботи); 3) 
аналіз усних повідомлень (відповідей).

Технологія діагностики когнітивних стилів учнів 

у процесі вивчення фізики передбачає реалізацію на-
ступних етапів:

1. Формулювання мети і завдань діагностики (для 
чого проводиться процедура, наприклад, для роз-
робки системи диференційованих завдань; для 
активізації процесу формування експерименталь-
них умінь і навичок тощо).

2. Засвоєння знань про особливості проявів когні-
тивних стилів у типових ситуаціях дидактичної 
взаємодії.

3. Проведення серії спостережень.
4. Аналіз усних і письмових відповідей.
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5. Узагальнення результатів, підсумки.
6. Формулювання висновків щодо розподілу учнів 

за когнітивними стилями.
7. Досягнення цілей (наприклад, розроблено сис-

тему диференційованих завдань для підведення 
підсумків з розділу “…” тощо). 
Висновки. Узагальнення результатів досліджень 

у контексті вокремлення і визначення когнітивних 
стилів уможливило розкриття теоретичних засад 
діагностики стилів навчання учнів. Для цього було 

визначено поняття “когнітивного стилю”, проведено 
уточнення і розрізнення понять когнітивного (пізна-
вального, навчального) стилю і стилю навчання; за-
пропоновано класифікацію когнітивних стилів, реко-
мендації для вчителів з діагностування когнітивних 
стилів та використання знань про них у процесі ви-
вчення фізики.

Подальші розвідки у цьому напрямі пов’язані із 
використанням майбутніми вчителями знань про ког-
нітивні стилі у процесі проектування ними методич-
них систем.

Список використаної літератури
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
2. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом физиологии: Пр. руков. для учит. и родит./ Алла Леонидовна Сиротюк – М.: 

ТЦ «Сфера», 2000. – 128 с. 
3. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-

понятійного апарату). Навч.-метод. посібник /В.В.Рибалка. – К.: «Ніка-центр», 2003. – 204 с. 
4. Зуев И.О. Учебные стили. Експресс-методика и рекомендации педагогам [Текст] / И.О.Зуев // Практична психологія та 

соціальна робота: Науково-практичний та освітньо-методичний журнал. − 2002. − №6. − С.16-20, 65
5. Емельянова Н.В. Формирование и развитие компетенций будущих специалистов по связям с общественностью с 

учетом индивидуальных стилей обучения [Електронний ресурс]/ Наталия Викторовна Емельянова //Материалы 4-й 
международной научной интернет-конференции «Профессиональное самосознание и экономическое поведение 
личности», 2011. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: <https://sites.google.com/ site/konfep/Home/2-sekcia/
emelanova>. − Загол. з екрану. − Мова рос. 

6. Опачко М. Психологічні особливості управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів /Магдалина Опачко // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота. – Випуск 22. – 
С.101-104

7. Сім основних стилів навчання. До якого належите Ви? – [Електронний ресурс]. − Режим доступу:<http://www.osvita.
org.ua/articles/1752.html>− Загол. з екрану. − Мова укр.

Опачко Магдалина Васильевна
кандидат педагогических наук, доцент

кафедра педагогики и психологии
Государсвенное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ужгород, Украина

ДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ

В статье проанализированы различные подходы к определению когнитивных стилей, разграничены 
понятия “когнитивного  стиля”  и  “стиля  обучения”,  раскрыты особенности типичных  проявлений того 
или  инного  когнитивного  стиля  в  обучении. Предложена  классификация  когнитивных  стилей.  Раскрыты 
особенности  учебно-познавательной  деятельности  представителей  различных  когнитивных  стилей, 
технологию  диагностики  когнитивных  стилей  в  процессе  изучения физики.  Учет  учителем  когнитивных 
стилей  учащихся  обеспечит  эффективность  дидактического  взаимодействия  и  будет  способствовать 
повышению качества обучения. 
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DIAGNOSTICS OF COGNITIVE STYLES OF PUPILS IN THE PROCESS OF PHYSICS STUDYING

Implementation of personality-oriented technologies in modern school takes into consideration the complex 
of parameters that reflect the individual characteristics of students and form the basis of their learning styles. The 
development of  the problem of  the educational process with the consideration of students’  learning styles make it 
possible to identify those factors that influence the formation of an adequate style of the teacher. The consideration of 
students’ learning styles ensures the effectiveness of the didactic interaction and will enhance the quality of education. 
In the article the author analyses different approaches to determine the learning styles of students, especially their 
recognition by specific to the learning style characteristics. The features of the teaching and learning activities of 
representatives of different learning styles have been disclosed. The author discloses the concept of teaching style 
that characterizes the dominant actions, techniques, methods inherent to the teacher and represent in a certain way 
the features of its behavior in the teaching and learning activities. The author works out recommendations, which 
will support the teacher to take into account the learning styles of students to ensure the effectiveness of didactic 
interaction and increase the efficiency of individual teaching style.

Key words: cognitive style, learning style, teaching style, classifications of styles.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
У ВИЩОМУ ПРАВООХОРОННОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В статті досліджуються ефективні форми проведення семінарських занять у вищому правоохоронному 
навчальному закладі. Підтверджено той факт, що семінар з елементами проблемності, семінар методом 
«круглого  столу»  та  семінар  з  використанням  аналізу  конкретних  ситуацій  сприяють  формуванню  у 
майбутніх  офіцерів  уміння  вирішувати  завдання  професійного  характеру.  Запорукою  успішності  такого 
заняття є ерудованість та методична майстерність педагога, детальна підготовка до заняття з розробкою 
розгорнутого плану або сценарію.

Ключові  слова:  семінарське  заняття, професійна спрямованість, правоохоронний вуз,  круглий стіл, 
семінар з елементами проблемності.

Вступ. Професія «офіцер» є однією з найсклад-
ніших у людському суспільстві, оскільки вимагає від 
її суб’єкта здатності з високою ефективністю вирі-
шувати завдання всіх типів професійної діяльності в 
екстремальних умовах. Реалізація таких здібностей 
забезпечується високим рівнем професійної підго-
товки фахівців. Виходячи з цих положень, виникає 
необхідність пошуку найбільш ефективних форм 
проведення занять з дисциплін, які викладаються 
у вищому правоохоронному навчальному закладі, 
які б сприяли формуванню у курсантів необхідних 
якостей. Класичні форми занять (лекції, практичні і 
лабораторні) не завжди можуть забезпечити швидку 
адаптацію курсантів до вузівської системи навчання. 

Практика свідчить, що семінар є одним із осно-
вних методів обговорення навчального матеріалу 
у вищій військовій школі. Семінари проводяться із 
найскладніших питань (тем, розділів) навчальної 
програми з метою поглибленого вивчення навчальної 
дисципліни, вони прививають курсантам і слухачам 
навички самостійного пошуку й аналізу навчальної 
інформації, формування та розвитку наукового мис-
лення, вміння брати активну участь у творчій диску-
сії, робити правильні висновки, аргументовано ви-
словлювати та відстоювати свою думку.

На сьогодні семінари є в навчальних планах усіх 
військових (правоохоронних) вузів України, оскіль-
ки вони сприяють розширенню загального наукового 
світогляду, ознайомленню курсантів і слухачів з най-
важливішими проблемами та дослідженнями в галу-
зях наук, що вивчаються.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пе-
дагогічна ефективність застосування семінарських 
занять отримала обґрунтування у працях дидакти-

© Палагнюк М.Г., Лімбах Ф.З., Палагнюк І.Д.

ків Б.П.Єсипова, В.П.Стрезикозина, А.В.Усової, 
В.В.Зав’ялова та інших. У зарубіжних джерелах умо-
вам ефективного застосування семінарських занять 
присвячені дослідження Дж.Трампа. Сучасні вчені 
присвятили свої наукові праці вивченню необхіднос-
ті проведення семінарських занять задля підготовки 
компетентних, творчо обдарованих фахівців різнома-
нітних сфер [1], [2], [3], [7].

Метою статті є визначення серед великої кіль-
кості тих основних форм семінарських занять, які 
характерні для проведення у вищому правоохорон-
ному навчальному закладі, та складення алгоритму 
роботи військового викладача в період підготовки до 
семінару.

Виклад основного матеріалу.  Сьогодні існує 
безліч методів і форм проведення семінарів, що за-
безпечують творчий характер пізнавальної діяльнос-
ті курсантів і слухачів, викликають бажання учасни-
ків до дискусії, реалізують дидактичні принципи і 
функції виховного навчання, стимулюють у курсан-
тів дослідницькі прагнення.

Виходячи з того, що семінар у правоохоронному 
вузі є груповим заняттям під керівництвом викладача, 
його основними завданнями є реалізація таких цілей:

– поглибити й закріпити у курсантів і слухачів зна-
ння, здобуті на лекціях та в ході самостійної ро-
боти;

– перевірити ефективність і результативність само-
стійної роботи курсантів і слухачів над навчаль-
ним матеріалом;

– привити у курсантів навички пошуку, узагальнен-
ня та викладення навчального матеріалу в кур-
сантській аудиторії;

– виробити вміння формулювати, обґрунтовувати 
та викладати власне судження з питання, що об-
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говорюється, вміння відстоювати свої погляди.
Семінар не зводиться до закріплення або копі-

ювання знань, отриманих на лекції, його завдання 
значно ширші, складніші та цікавіші. В залежності 
від змісту теми та характеру рекомендованих по ній 
джерел, від рівня підготовленості, організованості 
та працездатності конкретної семінарської групи, її 
спеціалізації та професійної спрямованості, від до-
свіду використання різних семінарських форм на 
попередніх заняттях у практиці семінарських занять 
можна виділити ряд форм: − розгорнута бесіда; − об-
говорення доповідей і рефератів; − семінар-диспут; 
− навчальна тематична дискусія; − семінар-екскур-
сія; − семінар-дослідження; − коментоване читання; 
− вправи на самостійність мислення; − семінар-коло-
квіум; − спеціальний семінар та ін.

У вищому правоохоронному навчальному закладі 
особливу увагу приділяють семінару з елементами 
проблемності. Під час занять такого типу військо-
вий викладач за допомогою спеціально відібраних 
проблемних ситуацій спрямовує роботу курсантів і 
слухачів, тим самим стимулюючи їх до самостійно-
го мислення й активного пошуку відповідей на по-
ставлені запитання. До структурних складових цього 
виду семінару належать: навчальна проблема, про-
блемна ситуація, проблемне питання.

Військовий викладач послідовно поєднує осно-
вні питання теми семінару, для того щоб активізува-
ти увагу аудиторії, забезпечити колективний пошук 
рішення. Проблемність питання забезпечується ре-
альною ситуацією, важливою для майбутньої про-
фесійної діяльності фахівця-правоохоронця. Для 
постановки проблемного питання та з метою ство-
рення проблемної ситуації необхідно досконало орі-
єнтуватися у матеріалі, що розглядається, та володіти 
певною вправністю. Саме тоді семінар перестає бути 
просто видом заняття, це свого роду перехід до на-
уково-дослідної роботи, в процесі якої з’являються 
доповіді, реферати, дослідницькі роботи. 

Як свідчить досвід, військовий педагог при фор-
муванні проблемної ситуації повинен володіти на-
уковою ерудицією та методичною майстерністю 
проведення семінару, оскільки проблемний семінар 
– це головний засіб поглибленого вивчення предме-
ту. Такі семінари виключають бездіяльність курсан-
тів і слухачів на заняттях. Мета активізації курсантів 
шляхом проблемного навчання полягає в тому, щоб 
підвищити рівень їхньої розумової діяльності та на-
вчити системі розумових дій, яка характерна для ви-
рішення нестереотипних завдань, що вимагають за-
стосування творчої розумової діяльності.

Останнім часом у навчальному процесі дуже акту-
альними стали семінари методом «круглого столу». 
Практика проведення занять таким методом у спеці-
ально обладнаних аудиторіях дозволяє стверджувати 
про його ефективність. На думку А.М.Матюшкіна, 
такий семінар забезпечує розвиток творчого та про-
фесійного мислення, пізнавальної мотивації та про-
фесійного використання знань у навчальних умовах 
[6].

Цей метод є одним із варіантів діалогу. Якщо пра-
вильно і творчо підготувати таке заняття, залучити 
до участі у ньому фахівців з досвідом, цікавих осо-
бистостей, воно набуває надзвичайної корисності 
в пізнавальному відношенні. За «круглим столом» 

курсанти в ході бесіди з фахівцями, ученими, пред-
ставниками суспільних організацій, державних ор-
ганів реалізують принцип колективного обговорення 
проблеми, уміння поєднати елементи доведення і 
переконання впродовж дискусії. Порядок підготовки 
і проведення «круглого столу» визначається специ-
фікою самого методу. Курсантам і слухачам завчасно 
повідомляється тема, тривалість семінарського за-
няття для підготовки ними запитань, які їх цікавлять, 
в межах теми, що вивчається.

В ході колективної роботи разом з викладачем, 
керівником семінару, з запрошеними фахівцями кур-
санти засвоюють нові знання, обмінюються інфор-
мацією, набувають навичок сперечатися, перекону-
вати, аналізувати. Такі семінари характеризуються 
демократичністю, активним характером обговорення 
питань, стимулом до самостійного творчого мислен-
ня, зв’язком з практикою.

Курсанти-філологи, які поглиблено вивчають 
іноземну мову, мають унікальну можливість взяти 
участь у «круглому столі» з запрошеними фахівця-
ми зарубіжних країн. Такий семінар не лише є дуже 
інформативним, він стимулює курсантів активно ви-
вчати іноземну мову, подолати лінгвоетнічний бар’єр 
та поставити питання фахівцю, не боячись допусти-
ти при цьому помилку у висловленні. 

Звичайно, курсантські круглі столи – це не інно-
вація, однак уміння виступити зі своєю ідеєю іно-
земною мовою, зрозуміти й усвідомити ідеї інших, 
дати оцінку або висловити критику стосовно інших 
суджень – це уміння, яке значно сприяє саморозвит-
кові та самоорганізації курсантів.

«Круглий стіл» починається виступом викладача, 
потім з повідомленнями виступають учасники семі-
нару (один-два виступів по 10-12 хвилин). Після цьо-
го викладач надає можливість курсантам (слухачам) 
поставити запитання фахівцю, викликає інтерес до 
дискусії та управляє її ходом. Курсанти вступають у 
діалог з ведучим, висловлюють свою думку стосовно 
проблем, що обговорюються. На завершення «круг-
лого столу» викладач аналізує розкриття проблеми 
та актуальності питань, поставлених на семінарі, 
ступінь зацікавленості курсантів в обговоренні.

Добре зарекомендував себе метод проведення 
семінару в правоохоронному вузі шляхом аналізу 
конкретних ситуацій. Таким заняттям приділяється 
особливе значення, адже курсанту під час складання 
державного екзамену з профілюючої дисципліни не-
обхідно виконати саме таке завдання: прийняте пра-
вильне рішення у конкретній ситуації, спираючись 
на теоретичні знання нормативної, правоохоронної 
бази. 

Методика семінару полягає у використанні викла-
дачем конкретних ситуацій з професійної військової, 
юридичної практики. Головне завдання курсантів і 
слухачів полягає у проведенні глибокого аналізу за-
даної ситуації та знаходженні остаточного рішення. 
Метод передбачає реалізацію таких функцій, як до-
слідження, вивчення, оцінка, навчання, виховання, 
розвиток, самооцінка і самоконтроль. В ході вирі-
шення запропонованої ситуації курсанти і слухачі 
користуються аналізом, використовуючи свої знання 
і свій досвід, використовують набуті в навчальному 
процесі критерії аналізу. У конкретній ситуації кур-
санти самостійно виявляють неефективність та по-
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милковість їх суджень, змінюючи свій погляд на про-
блематику завдання.

Результати нашого дослідження свідчать, що 
успіх семінару може залежати від багатьох складо-
вих:

– теоретичної, педагогічної та методичної підготов-
ки військового викладача;

– організаторської роботи з підготовки семінар-
ського заняття;

– ступеня підготовленості курсантів і слухачів, їх 
активності на самому занятті.
Підготовка семінару повинна починатися з ви-

вчення військовим викладачем вихідної документа-
ції, визначення (уточнення) цілей та завдань семіна-
ру, часу підготовки курсантів і слухачів. В результаті 
цієї роботи у викладача повинно скластися чітке уяв-
лення про дидактичні та виховні цілі семінару, обсяг 
робіт, який повинен виконати кожний його учасник, 
проблеми, які потрібно висвітлити в лекції, щоб мати 
можливість глибоко в них розібратися на семінарі. 
Тільки після цього можна приступати до опрацюван-
ня плану проведення семінарського заняття. План, 
який видається курсантам і слухачам до проведення 
семінару, є основним методичним документом для 
організації їхньої самостійної роботи.

В залежності від обраної методики проведення 
семінару план може мати різну структуру. Не див-
лячись на те, що в якості обов’язкових його компо-
нентів виступають тема, дидактичні та виховні цілі 
заняття, організаційно-методичні вказівки, навчальні 
питання, які повинні бути розглянуті, теми допові-
дей, повідомлень, рефератів, рекомендована літера-
тура, навчальні питання, які повинні обговорюватись 
на семінарі, складають основу плану.

Аналогічні вимоги повинні висуватися й до теми 
рефератів (доповідей, повідомлень), якщо вони пе-
редбачені планом семінару.

Обсяг матеріалу, що виноситься на семінар, ви-
значається часом, який для цього відводиться, та 
кількістю питань. Для двохгодинного заняття їх, 
як правило, повинно бути не більше 2-3. З цих же 
позицій необхідно вирішувати питання про харак-
тер та обсяг рекомендованої літератури. У перелік 
обов’язкової літератури слід віднести, насамперед, 
першоджерела, які безпосередньо розкривають тему, 
що розглядається. Додаткова необов’язкова літера-
тура розрахована на більш підготовлених курсантів 
та слухачів, які особливо зацікавлені такою пробле-
мою. У список додаткової літератури включають, як 
правило, монографії, статті зі збірників та періодики. 
Обсяг додаткової літератури повинен бути також не-
великим. Непогано, якщо викладач на лекції згадає 
про цю літературу, дасть стислу характеристику, за-
цікавить курсантів і слухачів.

Зупинімося детальніше на особливостях роботи 
військового викладача в період підготовки до семіна-
ру. Насамперед відмітимо, що завчасна видача плану 
семінару – запорука успішної підготовки до нього 
кожного курсанта й слухача. Якщо ж до цього часу 
в лекції була розкрита проблема, що розглядається, 
створена проблемна ситуація, викликаний інтерес, 
то це буде значно активізувати підготовку курсантів 
і слухачів до чергового заняття. Найбільш доцільно 
практичну роботу кожного курсанта і слухача з під-
готовки до семінару організовувати в чотири етапи.

На першому етапі необхідно за планом семінару 
з’ясувати тему, мету та навчальні питання. Кожно-
му курсанту (слухачу) слід визначити свою роль та 
сформулювати завдання на семінарі (підготовка ре-
ферату, виступу і т.д.), обсяг та порядок роботи, пе-
редбачити, які й коли будуть потрібні першоджерела 
з кожного питання, який матеріал підготувати для 
обґрунтування, які додаткові матеріали можна буде 
використати, де їх знайти.

Другий етап підготовки до семінару включає ро-
боту зі збору матеріалу та ознайомлення з рекомен-
дованою літературою.

Третій етап включає глибоке вивчення джерел та 
оформлення їх у вигляді конспекту.

Четвертий (заключний) етап  передбачає погли-
блену роботу з конспектом, проведення його розміт-
ки (підкреслити заголовки, виділити найбільш важ-
ливі цитати і т.д.), складання плану виступу.

На всіх етапах курсанти та слухачі працюють 
або під безпосереднім керівництвом викладача (осо-
бливо характерно для молодших курсів військового 
вузу), або в режимі консультування.

На першому етапі підготовки курсантів (слухачів) 
до семінару військовому викладачу доцільно провес-
ти колективну консультацію. У період поглибленої 
роботи курсантів і слухачів над рекомендованими 
джерелами викладач, як правило, проводить індиві-
дуальні консультації та співбесіди. На цьому етапі 
він контролює підготовку основних доповідей та по-
відомлень, а також виступів на наступному занятті.

Коли викладач вже сформував своє уявлення 
про готовність курсантів і слухачів до семінару, він 
приступає до розробки (уточнення) робочого плану 
(сценарію) проведення семінарського заняття. Це 
пов’язано з тим, що реалізація пізнавальної мети в 
ході семінару вимагає від нього вмілого методичного 
управління.

Як показує досвід, ключовими в побудові тако-
го сценарію є два принципи: принцип наростання 
складності проблемних завдань на кожному занятті 
та упродовж всього курсу та принцип цільової сис-
темності. Старанна підготовка надає викладачу ве-
ликі можливості оперативно керувати семінаром, 
використовуючи при будь-яких ситуаціях наперед 
заготовлений матеріал. Може далеко не все, що на-
мічено й записано в сценарії, буде використано пе-
дагогом, але наявність цього матеріалу надасть йому 
впевненості та дозволить вільно себе почувати при 
будь яких ситуаціях.

Практика роботи військових вузів рекомендує, 
щоб робочий план семінару або методична розробка 
оформлялися згідно з прийнятими в даному військо-
вому навчальному закладі вимогами та включали 
титульний лист з вхідними даними, вступ, основну 
та заключну частини. У робочому плані семінару, як 
правило, відображається зміст стислого вступного 
слова викладача, приблизний розподіл часу з питань 
і виступів, порядок відпрацювання матеріалу, зміст 
заключного слова.

Що стосується розрахунку часу, зрозуміло, що 
для двохгодинного та чотирьохгодинного семінару 
він буде різним. При цьому військовий викладач орі-
єнтовно повинен виходити з того, що в ході семінару 
час виділяється на вступне слово не більше 5 хвилин; 
основна доповідь одного із курсантів (слухачів) – до 
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15-20 хвилин; виступи з місць – до 10 хвилин; поста-
новка нових питань, виправлення неточностей та по-
милок курсантів і слухачів, заключне слово до всього 
семінару – в межах 25-30 хвилин.

Таким чином, на організацію, управління ходом 
семінару та підведення підсумків у загальному ви-
трачається біля 25 відсотків відведеного навчального 
часу. Решту часу військовий викладач розподіляє у 
залежності від складності питань, що розглядаються.

Викладений матеріал дозволяє зробити такі ви-
сновки:

1) семінар є ефективним методом проведення за-
няття у вищому правоохоронну навчальному закладі, 
який допомагає курсантам і слухачам підготуватися 
до виконання майбутньої професійної діяльності;

2) вибір форми семінарського заняття залежить 
від багатьох факторів, в особливості від змісту мети, 
її обсягу та рівня підготовленості, спеціалізації та 
професійної спрямованості семінарської групи;

3) для максимальної наближеності майбутніх офі-
церів-правоохоронців до ситуацій виконання служ-
бових обов’язків, з метою навчання професійної 
компетенції курсантів та підготовки їх до вирішення 
завдань професійного характеру найбільш ефектив-
ним є проведення проблемного семінару (семінару з 
елементами проблемності), семінару методом «круг-
лого столу» та семінару з використанням аналізу 
конкретних ситуацій;

4) запорукою успішного проведення семінарсько-
го заняття є ерудованість та методична майстерність 
військового педагога, детальна підготовка до заняття 
з розробкою розгорнутого плану або сценарію.

У наступних дослідженнях автори планують 
зупинитися на вивченні «сократівського» методу на-
вчання та використання методу «мозкової атаки», а 
також провести аналіз доцільності проведення таких 
занять у вищому правоохоронному навчальному за-
кладі. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ
В ВЫСШЕМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В  статье  исследуются  эффективные  формы  проведения  семинарских  занятий  в  высшем 
правоохранительном  учебном  заведении.  Подтверждается  тот  факт,  что  семинар  с  элементами 
проблемности, семинар методом «круглого стола» и семинар с использованием анализа конкретных ситуаций 
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содействуют формированию  у  будущих  офицеров  умения  решать  задачи  профессионального  характера. 
Залогом успеха такого занятия являются эрудированность и методическое мастерство педагога, детальная 
подготовка к занятию с разработкой развернутого плана или сценария.

Ключевые  слова:  семинарское  занятие,  профессиональная  направленность,  правоохранительная 
высшая школа, круглый стол, семинар с элементами проблемности.
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PECULIARITIES OF CONDUCTING SEMINARS AT HIGHER EDUCATIONAL LAW ENFORCEMENT 
INSTITUTIONS

The article emphasizes educational and multicultural importance of seminars that teach the students how to 
freely apply acquired knowledge, to analyse educational information, to take active part in debates and to be able to 
reasonably express and defend own opinions. Based on the vast experience gained during arranging and conducting 
seminars,  the  teachers of  the higher educational  law enforcement  institution were able  to conclude  that  the most 
effective forms of these lessons are those that include the elements of problem solving, "round table" workshops and 
case studies. These types of seminars contribute to formation of future officers’ ability of solving various professional 
problems in the line of duty. A seminar is not limited to copying or consolidating the knowledge gained at lectures: its 
tasks are much broader, more complex and interesting. Our findings show that effectiveness of a seminar depends on a 
number of components: theoretical, pedagogical and methodological expertise of an instructor; thorough preparation 
of seminars; cadets’ and students’ readiness and active participation in the workshop. Methodological competence 
and skills of a teacher and detailed preparation for lessons, which includes drawing of comprehensive lesson plan, 
are equally important. Making a detailed plan of a seminar will make young teachers more confident, helping them 
feel free at any situations. 

Key  words:  seminar,  professional  direction,  higher  educational  law  enforcement  institution,  round  table, 
problem-based workshop.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ 
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті висвітлено особливості розгляду проблеми організації професійної підготовки робітників 
у  педагогічній  та  психологічній  літературі,  охарактеризовано  професійну  компетентність  майбутніх 
висококваліфікованих  робітників  та  розкрито  необхідність  використання  компетентнісного  підходу  для 
забезпечення результативної професійної підготовки учнів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі 
професійно-технічного  навчального  закладу.  Орієнтація  змісту  підготовки  майбутніх  кваліфікованих 
робітників на потреби ринку праці та сучасні економічні виклики є актуальним завданням для модернізації 
й розвитку освіти.

Ключові  слова:  професійна  компетентність,  формування,  компетентнісний  підхід,  професійно-
технічний навчальний заклад, учні.

Вступ. У Державному переліку професій з під-
готовки кваліфікованих робітників у професійно-
технічних навчальних закладах однією з провідних 
на підприємствах машинобудівної і металообробної 
промисловості є професія токаря по металу. Наяв-
ність високої кваліфікації токаря, його професійна 
компетентність та професіоналізм тісно пов’язані з 
якістю освіти, яка, у свою чергу вимагає оновлен-
ня змісту, урахування державних вимог щодо його 
якості й обсягу на рівні досягнень науки, техніки, 
технології й світового досвіду. Важливе значення 
на сьогодні має також розробка новітнього науково-
методичного забезпечення навчально-виробничого 
процесу, уведення в освітнє середовище професійно-
технічних навчальних закладів інноваційних підхо-
дів до організації навчання, відповідної переорієнта-
ції педагогічного мислення.

Загалом орієнтація змісту підготовки майбутніх 
токарів на потреби ринку праці та сучасні економічні 
виклики, удосконалення процесу формування їхньої 
професійної компетентності є актуальним завданням 
для модернізації й розвитку освіти, забезпечення її 
випереджального характеру та спрямованості на 
зростання економічного потенціалу держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вчення особливостей професійної освіти також має 
тривалу історію. Зокрема одними з перших робіт у 
цьому напрямі були дослідження з історії професій-
но-технічної освіти Я. Звягільського та М. Іванова 
«Професійна освіта на Україні», роботи Н. Авдієн-
ко «Народна освіта на Україні», А. Альберштейна 
та В. Ястржембського «Система народної освіти», 
С. Сірополка «Історія освіти на Україні» та «Народ-
на освіта на Совєтскій Україні», надруковані у 30-ті 
роки ХХ ст. Ці дослідники виявили особливості й 
специфіку процесу професійної підготовки в істо-
ричній ретроспективі, зокрема проаналізували варі-
ативність розвитку профосвіти, обумовлену соціаль-
но-економічним замовленням.

Наступний етап фундаментальних та прикладних 
досліджень різних аспектів професійно-технічної 
освіти припадає на 70-ті роки ХХ ст. Учені С. Бати-
шев, А. Веселов, Е. Осовський, Ю. Татур та ін. ви-
вчали різні проблеми професійно-технічної освіти, 
економіки, історії робітничого класу та колгоспного 
селянства. У їх роботах розкрито історію розвитку 
профтехшколи та педагогічної думки з питань під-
© Паржницький О.В.

готовки кваліфікованих робітників у контексті соці-
ально-економічного та культурного розвитку країни. 

Безпосередньо історію становлення і розвитку 
системи підготовки робітничих кадрів України з кін-
ця XIX до початку 80-х років XX століття системати-
зовано у праці М. Пузанова й Г. Терещенка «Нариси 
історії професійно-технічної освіти в Українській 
РСР» [9]. Слід зазначити, що хоча зазначені праці 
мали чітко виражене ідеологічне спрямування, зве-
личували роль партійного керівництва закладами та 
установами професійно-технічної освіти, все ж вони 
вводили до наукового обігу з питань історії розвитку 
систем робітничої підготовки значну кількість доку-
ментального та статистичного матеріалу. 

Сьогодні історію професійно-технічної освіти 
вивчають О. Коханко (становлення і розвиток підго-
товки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою 
освітою в Україні (1969–1994 рр.)), І. Лікарчук (про-
фесійно-технічна освіта України: історичний шлях і 
перспективи), Н. Падун (професійно-технічна освіта 
в Україні (1929–1940)), А. Селецький (розвиток сис-
тем робітничої підготовки в Україні), Є. Степанович 
(становлення і розвиток вищої спеціально освіти на 
Україні у другій половині XIX – на початку XX ст.), 
О. Сухомлинська (історія українського шкільництва 
(1905–1935)), М. Харламов (розвиток професійно-
технічної освіти в УСРР у 1921–1929 рр.), Л. Шепель 
(підготовка кадрів спеціалістів в УРСР з робітників і 
селян (20-ті рр. XX ст.).

Учені В.Бондар, Ю.Зіньковський, С.Максименко, 
Н.Ничкало та ін., які розглядають різні аспекти ме-
тодології, педагогіки, психології, методики профе-
сійної освіти і навчання, звертаючи увагу на необхід-
ність виконання тих завдань, що постали перед еко-
номікою, освітою та безпосереднім професійним на-
вчанням кваліфікованих робітників в Україні. Окремі 
аспекти підготовки фахівців у ПТНЗ є предметом 
досліджень у дисертаційних роботах Р.Гуревича, 
Н.Дорошенко, І.Жорової, М.Пальчук, Л.Старовойт, 
Л.Сушенцевої та ін. Дослідники вказують на важ-
ливість реформування галузі професійно-технічної 
освіти, вибір змісту і форм професійної підготовки 
кваліфікованих робітників у зв’язку з світовою гло-
балізацією, міжнародною конкуренцією, потребами 
ринку праці. 

Серед психологів назвати учених, що розглядають 
компетентність в контексті професіоналізму та про-
фесійного розвитку, вивчають окремі сторони, етапи 
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та фактори, які впливають на формування професій-
ної компетентності та професійне становлення май-
бутніх фахівців. Так, наприклад, учені Л.Божович, 
М.Боришевський, Е.Клімов, Е.Зеєр, Т.Кудрявцев, 
А.Маркова, В.Чебишева, В.Шадріков та ін. з’ясували 
окремі аспекти становлення особистості професіо-
нала, охарактеризували психічні новоутворення, що 
забезпечують успішне виконання трудових функцій 
на кожному з етапів професійного розвитку, зокре-
ма на етапах професійної підготовки, професійної 
адаптації, самореалізації та професійної зрілості. 
Сучасні вимоги до підготовки особистості фахівця, 
особливості адаптації молодих робітників на вироб-
ництві, ринку праці досліджують також Н.Вінник, 
С.Герасіна, С.Моськін, О.Тарасова та ін.

Загалом праці цих дослідників забезпечили ви-
окремлення професійної педагогіки в самостійну 
галузь знань, обґрунтували історичну значимість на-
бутків професійної освіти з позицій гуманістичної й 
демократичної етики. Зазначені дослідники на осно-
ві аналізу широкого кола джерел, з використанням 
набутків філософії, соціології, педагогіки, психоло-
гії, економіки та інших наук започаткували новий 
підхід до визначення основних положень структури 
та організації професійної освіти. Проте слід зазна-
чити, що проблема формування професійної компе-
тентності майбутніх токарів практично не була пред-
метом окремого наукового дослідження. 

Метою статті є розгляд стану дослідження про-
блеми формування професійної компетентності у 
кваліфікованих робітників. 

Виклад основного матеріалу. Одним з пріо-
ритетних на сьогодні є вивчення проблеми удоско-
налення системи організації професійно-технічної 
освіти через впровадження компетентнісного підхо-
ду. Поняття компетентності почали використовувати 
спочатку в США, а потім у Західній Європі з 60-х 
років ХХ ст. Серед перших вчених, хто обґрунтував 
необхідність впровадження компетентнісного підхо-
ду, слід назвати С. Уіддета, Дж. Равенна, В. Хутма-
хера та ін. 

Спочатку категорії «компетенція» і «компетент-
ність» використовували у теорії й практиці навчання 
мови (особливо не рідної), а також при аналізі профе-
сіоналізму в управлінні, менеджменті та спілкуванні 
[4]. Сьогодні поняття «компетентність» є досить вжи-
ваним. У Словнику іншомовних слів компетентність 
(лат. competens (competentis) – належний, відповід-
ний) визначено як коло повноважень тієї чи іншої 
установи або особи; коло питань, щодо яких особа 
має знання, досвід [13, с. 282]. За Дж. Равеном, компе-
тентність є специфічною здатністю, що необхідна для 
ефективного виконання конкретних дій у конкретній 
предметній сфері та охоплює вузькоспеціальні зна-
ння, особливі предметні навички, способи мислення, 
а також розуміння відповідальності за свої дії [10]. 

У колективній монографії «Компетентнісний під-
хід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи» під загальною редакцією О. Овчарук, 
компетентність потрактовано як спеціально структу-
ровані (організовані) набори знань, умінь, навичок 
і ставлень, що їх набуває особистість у процесі на-
вчання та які дозволяють їй визначати, тобто іден-
тифікувати і розв’язувати, незалежно від контексту 
(від ситуації) проблеми, характерні для певної сфери 
діяльності [7, с.17]. 

Загалом поняття «компетентність» сьогодні вико-
ристовують як результативно-діяльнісну характерис-

тику освіти в контексті підготовки молодих людей, 
необхідну і достатню умову для досягнення резуль-
тату професійної діяльності. Відповідно компетент-
нісний підхід проголошено одним із напрямів стра-
тегії розвитку освіти та загалом модернізації змісту 
й організації професійної освіти.

Власне поняття «професійна компетентність» у 
багатьох випадках характеризують із погляду того, 
на що здатна компетентна людина (тобто щодо ре-
зультату формування компетентності, через відпо-
відні компетенції, насамперед сукупність знань, 
умінь, навичок, досвіду і т.д.). Зокрема, вчені при 
визначенні компетентності звертають увагу на її зо-
внішні прояви. Так, наприклад, Г. Коджаспірова ха-
рактеризує професійну компетентність як володіння 
фахівцем необхідною сумою знань, умінь і навичок, 
що є основою формування професійної діяльності, 
спілкування й особистості фахівця – носія певних 
цінностей, ідеалів, свідомості [6]. 

Насамперед учені визначають професійну ком-
петентність через опис її структури, характеристику 
структурних компонентів, визначаючи її як сукуп-
ність знань, умінь і навичок (через опис відповід-
них знань, умінь, здатностей і т.д., з використанням 
терміна «компетенція»). Зокрема Е. Зеєр зазначає, 
що компетентність – це змістовні узагальнення тео-
ретичних і емпіричних знань, представлених у формі 
понять, принципів, смислотвірних положень, а також 
узагальнені способи дій, що забезпечують продук-
тивне виконання професійної діяльності. У найбільш 
загальному вигляді компетентності, на думку дослід-
ника, можна визначити як цілісну й систематизовану 
сукупність узагальнених знань [3]. 

У свою чергу Б. Гершунський вважає, що катего-
рія «професійна компетентність» визначається, голо-
вним чином, рівнем професійної освіти, досвідом та 
індивідуальними здатностями людини, її мотивова-
ним прагненням до безперервної самоосвіти й само-
вдосконалення, творчим і відповідальним ставлен-
ням до справи» [1, с.65]. 

Інші вчені характеризують професійну компе-
тентність у контексті професіоналізму, як синонім 
до поняття «професіоналізм». Професіоналізмом 
прийнято позначати особливу властивість люди-
ни систематично, ефективно й надійно виконувати 
складну діяльність у найрізноманітніших умовах. У 
понятті «професіоналізм» відображено такий сту-
пінь оволодіння людиною професійної діяльності, 
яка відповідає усталеним у суспільстві стандартам і 
об’єктивним вимогам. Зокрема, на думку А. Марко-
вої, професійна компетентність означає насамперед 
здатності й уміння людини виконувати певні трудові 
функції, досягати результатів. Дослідниця співвідно-
сить професіональну компетентність із різними ас-
пектами зрілості [8].

Психолого-акмеологічні дослідження трактують 
професійну компетентність як складову професіона-
лізму. Зокрема А. Деркач, В. Зазикін та ін. розгляда-
ють професійну компетентність як головний когні-
тивний компонент підсистеми професіоналізму осо-
бистості й діяльності, систему знань, коло проблем 
або питань, що дозволяє суб’єкту праці виконувати 
професійну діяльність із високою продуктивністю 
[2]. Основні відмінності компетентності від профе-
сіоналізму, на думку А. Деркача й В. Зазикіна, по-
лягають в домінуванні гностичного або когнітивного 
компонента. Йдеться про наявність у компетентно-
го суб’єкта необхідних професійних знань, важливу 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

209



роль рефлексивно-статусного компонента, що дає 
право за рахунок авторитетності діяти певним чи-
ном, а також регулюючу функцію нормативного ком-
понента, який визначає коло повноважень та впливає 
на форми поведінки й професійних відносин [2].

Загалом урахування результатів психолого-пе-
дагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що 
професійну компетентність не можна ототожнювати 
із професіоналізмом (особливо із професіоналізмом 
особистості), але вона є необхідною умовою його 
досягнення. Професійна компетентність є важли-
вою характеристикою якості підготовки фахівця та 
передумовою ефективності його трудової діяльнос-
ті. Професійна компетентність є загальнонауковою 
категорією, однак у різних науках у розуміння її 
сутнісних характеристик вкладається свій зміст, що 
обумовлено як завданнями відповідної науки, так і 
специфікою власне тієї чи іншої професійної діяль-
ності. З урахуванням даних науково-педагогічної лі-
тератури компетентність ми будемо розглядати як су-
купність взаємозалежних характеристик особистості 
(знань, умінь, навичок, способів виконання діяльнос-
ті, досвіду практичного використання знань і вмінь, 
характеристик мислення, що забезпечують здатність 
приймати ефективні рішення, діяти раціонально і 
т.д.), що необхідні для ефективного виконання за-
вдань професійної діяльності. 

Використання компетентнісного підходу у про-
фесійній освіті є перспективним напрямом її удоско-
налення та модернізації відповідно до вимог сього-
дення. Його відмінність від традиційного, на думку 
А. Хуторського, полягає у відмові від усталеного на-
копичення учнями і трансляції викладачем готових 
знань, певної інформації та відомостей. Уведення 
компетентнісного підходу, зазначає А. Хуторський, 
дозволяє ефективно вчити учнів, уміло використо-
вувати набуті знання для вирішення конкретних за-
вдань або проблемних ситуацій [14]. 

Перевага компетентнісного підходу також ви-
являється у діяльнісному аспекті освіти. І. Родигіна 
серед переваг компетентнісного підходу називає те, 
що при ньому основним змістом навчання є дії, опе-
рації, що співвідносяться з проблемою, яку потріб-
но розв’язати. Такий діяльнісний зміст у навчальних 
програмах, на думку вченої, розкривається через 
способи діяльності, уміння, навички, які необхідно 
сформувати, досвід майбутньої професійної діяль-
ності, що його повинні накопичити та осмислити 
учні, а також через навчальні досягнення учнів при 
вирішенні професійних, позанавчальних та життєвих 
завдань [11, c. 17]. У цьому випадку метою навчання 
стає не засвоєння сукупності відомостей про об’єкти 
навколишнього світу, а освоєння учнями умінь, необ-
хідних для вирішення різноманітних типових чи не-
стандартних ситуацій.

Сутність компетентнісного підходу, на думку 
Г. Селевка, означає поступову переорієнтацію домі-

нуючої освітньої парадигми з переважно трансляції 
знань, формування навичок на створення умов для 
оволодіння комплексом компетенцій, розвиток здат-
ності випускника до діяльності в сучасному ринко-
во-економічному, інформаційно і комунікаційно на-
сиченому просторі [12, с.138].

Загалом використання компетентнісного підходу 
в професійній освіті, на думку вчених, сьогодні до-
зволяє забезпечувати високий рівень підготовки май-
бутніх фахівців, ґрунтовне оволодіння випускниками 
професійних навчальних закладів уміннями успішно 
виконувати завдання професійної діяльності вже з 
перших днів роботи за фахом, високу гнучкість та 
професійну мобільність, підвищувати їх соціальну 
активність, конкурентоспроможність в ринкових 
умовах.

Впровадження компетентнісного підходу, як свід-
чить практика, допомагає співвіднести рівень підго-
товки у професійно-технічних навчальних закладах 
з потребами ринкової економіки, забезпечити ви-
робництво високопрофесійними й конкурентоспро-
можними кадрами. Компетентнісний підхід дозволяє 
будувати навчальний процес з урахуванням багато-
профільності та багаторівневості й реалізовувати 
ідеї безперервності, інтеграції, інтенсифікації, стан-
дартизації, індивідуалізації освіти, що забезпечують 
кожному члену суспільства можливість підвищувати 
свою кваліфікацію, розширювати коло професійних 
знань та умінь. У перспективі це допоможе задоволь-
нити освітні запити різних верств населення, потре-
би споживачів освітніх послуг відповідно до сучас-
них вимог.

Висновки. Проблеми організації систем профе-
сійної підготовки робітників є важливим предметом 
розгляду в педагогічній та психологічній літературі. 
Професійну компетентність майбутніх висококва-
ліфікованих робітників можна трактувати як сукуп-
ність взаємозалежних характеристик особистості 
(знань, умінь, навичок, способів виконання діяльнос-
ті, досвіду практичного використання знань і вмінь, 
характеристик мислення, що забезпечують здатність 
приймати ефективні рішення, діяти раціонально і 
т.д.), що необхідні для ефективного виконання за-
вдань професійної діяльності. 

У наш час компетентнісний підхід учені назива-
ють одним із перспективних напрямів модернізації 
професійно-технічної освіти. Сьогодні для забезпе-
чення результативної професійної підготовки випус-
кників професійно-технічних училищ у професій-
ному середовищі необхідне виокремлення переліку 
необхідних компетентностей як результату навчан-
ня. Використання компетентнісного підходу вимагає 
оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно 
до запланованого результату навчання, варіативності 
освітніх програм, форм і технологій навчання, вису-
ває певні вимоги використання методів навчання та 
організації навчальної і виробничої діяльності учнів.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В  статье  освещены  особенности  рассмотрения  проблемы  организации  профессиональной 
подготовки рабочих в педагогической и психологической литературе, охарактеризована профессиональная 
компетентность  будущих  высококвалифицированных  рабочих  и  раскрыта  необходимость  использования 
компетентностного  подхода  для  обеспечения  результативной  профессиональной  подготовки  учеников 
в  профессионально-ориентированной  образовательной  среде  профессионально-техническое  учебного 
заведения.  Ориентация  содержания  подготовки  будущих  квалифицированных  рабочих  на  потребности 
рынка  труда  и  современные  экономические  вызовы  является  актуальной  задачей  для  модернизации  и 
развития образования.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентностный подход, профессионально-
техническое учебное заведение, ученики.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SKILLED WORKERS AS A 
PEDAGOGICAL PROBLEM

The peculiarities of the problem of workers professional training in pedagogical and psychological literature, 
the professional competence of future skilled workers was featured and the need for competence-based approach to 
ensure effective training of students in professionally oriented educational environment of vocational institution was 
revealed in the article. Targeting of content of training of future skilled workers on the labour market and the current 
economic challenges is an urgent task for the modernization and development of education.

Key words: professional competence, competence approach, vocational school, students.

Стаття надійшла до редакції 12.04.2016 р.
Рецензент: докт.пед.наук, проф. Діденко О.В.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

211



УДК 378.147
Повідайчик Оксана Степанівна

кандидат педагогічних наук, доцент
Варга Наталія Іллівна

кандидат соціологічних наук, доцент

кафедра соціології та соціальної роботи 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

РОЛЬ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Дана  стаття  присвячена  визначенню  ролі  додаткової  освіти  в  процесі  формування  готовності 
студентів до науково-дослідної роботи. Здійснено аналіз поняття «додаткова освіта», розглянуто її функції. 
Обґрунтована необхідність педагогічного сприяння під час формування готовності студентів до науково-
дослідної роботи в процесі додаткової освіти. Визначено, що педагогічне сприяння передбачає діяльність 
педагога,  спрямовану  на  розширення  уявлень  майбутніх  фахівців  про  наукові  дослідження  в  аспекті  їх 
професії та створення умов для розвитку їх здібностей до науково-дослідної роботи. 

Ключові слова: науково-дослідна  робота,  додаткова  освіта,  педагогічне  сприяння,  професійна 
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Вступ. Сучасне суспільство, яке здійснює запит 
на підготовку фахівців високої кваліфікації, не може 
задовольнитися спеціалістами, які є носіями певно-
го обсягу виключно професійної інформації. Необ-
хідною складовою нинішніх професіоналів є здат-
ність активно займатися творчою працею, володіти 
ефективними методами дослідної роботи. Очевидно 
в кожній професії є прихований елемент творчості 
і потреба наукового пошуку в розв’язанні профе-
сійних завдань, що вимагає формування готовності 
випускників вищих навчальних закладів до науково-
дослідної роботи.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема організації наукових досліджень студентів у 
ВНЗ є багатогранною. Її значущість у процесі про-
фесійної підготовки знайшла своє відображення як 
у вітчизняній (Л.Акопян, О.Антонова, Ю.Грицай, 
О.Дубасенюк, Л.Колесник, Т.Мельникова, 
Б.Надієнський, О.Рудницька та ін.), так і у зарубіжній 
науковій думці (Дж.Бен-Девід, Дж.Еліот, Л.Елтон, 
Б.Мун, Н.Нейман та ін.). Більшість дослідників від-
значають необхідність вдосконалення навчальних 
програм підготовки фахівців різних професійних 
сфер з урахуванням освітніх і наукових потреб сту-
дентів, що знаходить своє відображення, перш за 
все, у навчальних планах, формах та методах роботи, 
формуванні системи додаткової освіти.

Метою статті є визначення ролі додаткової осві-
ти в процесі формування готовності студентів до на-
уково-дослідної роботи. Завдання статті: здійснити 
аналіз поняття «додаткова освіта» і розглянути її 
функції; обґрунтувати необхідність педагогічного 
сприяння під час формування готовності студентів 
до науково-дослідної роботи та визначити його осо-
бливості в процесі додаткової освіти.

Виклад основного матеріалу. Визначальними 
видами діяльності в процесі формування готовності 
студентів до науково-дослідної роботи (НДР) є реалі-
зація ними наукових досліджень, професійно-науко-
ве спілкування і засвоєння певної частки соціального 
досвіду. Доцільність здійснення студентами науко-
вих досліджень випливає з генетичної залежності 
процесів екстеріоризації, про домінування яких у 
© Повідайчик О.С., Варга Н.І.

психічній діяльності свідчить самостійне вирішення 
ними дослідницьких завдань. Деякі вчені зазначають 
про вирішальне значення здійснення студентами до-
слідження для формування в них дослідницьких зді-
бностей [1]. 

Розглянемо деякі напрямки підготовки студентів 
до наукових досліджень у вищому навчальному за-
кладі. Базові підходи регламентуються робочими 
програмами дисциплін і передбачають акцентування 
на творчому пізнанні, а не на репродуктивному за-
своєнні знань. Це вимагає введення в освітній про-
цес таких елементів наукових досліджень як:

− наукова постановка завдань на лекційних, прак-
тичних і лабораторних заняттях щодо опрацювання 
дослідницьких та експериментальних даних;

− підготовка студентами рефератів, курсових, 
кваліфікаційних робіт з описанням даних експери-
менту, в тому числі з критичним аналізом опрацьова-
ної наукової літератури;

− підготовка звітів про проходження виробничих, 
педагогічних, переддипломних на інших видів прак-
тик.

Робота студентів базується на поступовому 
ускладненні поставлених завдань, а характер їхньої 
діяльності змінюється від пізнавальної (репродук-
тивне засвоєння знань на молодших курсах) до твор-
чої (проведення досліджень на старших курсах). Та-
кий підхід дозволяє залучати до наукової роботи як 
студентів молодших курсів, так і старшокурсників, 
для яких НДР є стимулом поглиблення знань з об-
раного фаху. Варто відзначити, що студенти молод-
ших курсів не володіють розвинутою готовністю до 
НДР, щоб ставити перед собою наукові питання і са-
мостійно їх вирішувати. Тому можливість активного 
формування готовності до НДР, починаючи з перших 
років навчання, студенти можуть отримати тільки 
в сфері додаткової освіти – наукових гуртках, про-
блемних групах, науково-дослідницьких семінарах, 
наукових читаннях, тренінгах тощо. 

Під додатковою освітою будемо розуміти «таку 
парадигму чи доктрину освіти, яка на перше місце 
ставить розвиток особистості, її пізнавальних зді-
бностей, а не просто досягнення певного рівня тих 
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чи інших додаткових знань, умінь і навичок». Це вид 
освіти, спрямований на всебічне задоволення освіт-
ніх потреб людини в інтелектуальному, духовно-мо-
ральному і професійному вдосконаленні і не перед-
бачає підвищення рівня освіти [2, с.37].

Додаткова освіта головним чином спрямована на 
вирішення проблем, пов’язаних із розвитком осві-
ченості і професійної кваліфікації особистості, які 
виникають в процесі фахової підготовки. Головною 
проблемою при цьому є задоволення індивідуаль-
них соціокультурних потреб людини. Вона не може 
бути повністю вирішена під час здобуття майбутнім 
спеціалістом основної освіти внаслідок відсутності 
чіткого спрямування на індивідуальні форми роботи. 

В процесі формування готовності майбутніх фа-
хівців до НДР у вищому навчальному закладі додат-
кова освіта виконує такі функції: 

− освітню – навчання студентів за додатковими 
освітніми програмами, отримання ними нових 
знань; 

− виховну – збагачення та розширення культурного 
середовища закладу, визначення щодо цього чіт-
ких моральних орієнтирів, прилучення молоді  до 
культурних цінностей; 

− креативну – створення гнучкої системи для реа-
лізації індивідуальних творчих інтересів особис-
тості; 

− компенсаційну – освоєння студентами нових на-
прямів діяльності, які поглиблюють і доповню-
ють основну освіту та створюють емоційно зна-
чуще підґрунтя для засвоєння змісту загальної 
освіти; 

− профорієнтаційну – формування стійкого інтере-
су до соціально значущих видів діяльності, спри-
яння визначенню життєвих планів із урахуванням 
професійної орієнтації; 

− інтеграційну – створення єдиного освітнього про-
стору навчального закладу; 

− соціалізаційну – освоєння студентами соціально-
го досвіду, набуття навичок встановлення соці-
альних зв’язків і  розвиток особистісних якостей; 

− функцію самореалізації – самовизначення сту-
дентами в соціально та культурно значущих сфе-
рах життєдіяльності, особистісний саморозвиток.
У процесі додаткової освіти формування готовнос-

ті студентів до НДР передбачає: підготовку доповідей 
на основі опрацювання літературних джерел; участь в 
обговоренні актуальних питань у певній галузі знань; 
асистентську участь у дослідженнях, які реалізуються 
викладачами й аспірантами кафедр тощо.

Таким чином, додаткова освіта здійснюється поза 
рамками основних освітніх програм шляхом інди-
відуальної педагогічної діяльності і відзначається 
як загальноосвітнім (підвищення освіченості), так і 
професійним (підвищення кваліфікації) спрямуван-
ням. Основну і додаткову освіти можна співвіднести 
таким чином: загальними для цих систем є цілі на-
вчання – підвищення рівня освіченості і формуван-
ня позитивного ставлення до освіти. Основна освіта 
задає канву, на якій додаткова допоможе знайти ін-
дивідуальний шлях розвитку особистості. Друга (до-
даткова) освіта може обумовити інтерес до першої, 
ліквідувати недоліки в розвитку особистості, надати 
можливість вільного вибору, сприяти «задоволенню 
потреб студентів у професійному розвитку» [3, с.20].

Під час формування готовності студентів до 

НДР визначальна роль належить викладачу. Так, 
Є.Євладова відзначає основні функції педагога в про-
цесі додаткової освіти – педагогічна підтримка і пе-
дагогічне сприяння. Підтримка трактується вченою 
як виступ на захист кого-небудь, а сприяння означає 
активну участь у справах інших людей і підтримку 
в певному виді діяльності. При цьому дослідниця 
розглядає педагогічне сприяння як вид педагогічної 
підтримки, предметом якої є спільний із студентами 
процес визначення їхніх інтересів, цілей, можливос-
тей, шляхів вирішення проблем. Ідеєю сприяння в 
додатковій освіті є надання студентам можливості 
діяти і бути суб’єктом власної діяльності [4].

У наукових працях, присвячених педагогічному 
сприянню в сфері вищої освіти, даний феномен ви-
значається або як вид педагогічної діяльності, або 
як створення спеціальних умов в освіті для розвитку 
особистості майбутнього фахівця [1; 3; 4]. Дослідни-
ця Т.Мельникова розглядає педагогічне сприяння як 
допомогу, яка надається студентам з боку викладача 
для досягнення ними конкретних цілей [5, с.12]. 

Стосовно нашого дослідження педагогічне спри-
яння становленню готовності студентів до НДР 
розуміється як діяльність педагога, спрямована на 
розширення уявлень майбутніх фахівців про науко-
ві дослідження в контексті їх майбутньої професії, 
створення умов для розвитку їхніх здібностей до на-
укових досліджень шляхом викладення відповідним 
чином систематизованого змісту освіти, організації 
його засвоєння у взаємодії, під час якої реалізуються 
суб’єкт-суб’єктні відносини.

Отже, педагогічне сприяння в процесі формуван-
ня готовності студентів до НДР передбачає:

− встановлення ділових відносин викладачів і сту-
дентів та професійне спілкування протягом до-
слідження;

− педагогічний супровід дослідження та допомога 
у вирішенні студентами різноманітних дослід-
ницьких завдань.
При цьому використовуються такі методи навчан-

ня: проблемно-евристичний і продуктивний (виража-
ється переважно самостійним виконанням студентом 
поставленого завдання); проблемно-інформаційний 
і репродуктивно-продуктивний (спільне вирішення 
проблем); інформаційно-алгоритмічний і репродук-
тивний (передбачає пряме управління діяльністю 
студента). Визначальною формою роботи є науково-
дослідний семінар. Ця форма взаємодії викладача із 
студентами дозволяє повідомляти їм необхідну ін-
формацію, роз’яснювати її, заслуховувати доповіді 
та організовувати дискусії. Крім семінару проводять-
ся ділові ігри, конференції, консультації, бесіди та ін.

Висновки. Таким чином, формування готовності 
студентів до науково-дослідної роботи відбувається 
як у процесі основної, так і додаткової освіти. Метою 
додаткової освіти є всебічний розвиток особистості, 
її пізнавальних здібностей, а не просто досягнення 
певного рівня тих чи інших додаткових знань, умінь 
і навичок. Необхідною умовою додаткової освіти під 
час формування готовності студентів до науково-до-
слідної роботи є педагогічне сприяння, під яким ро-
зуміється діяльність педагога, спрямована на розши-
рення уявлень майбутніх фахівців про наукові дослі-
дження в аспекті їх майбутньої професії та створення 
умов для розвитку їхніх здібностей до наукових до-
сліджень.
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направленную на расширение представлений будущих специалистов о научных исследованиях в аспекте их 
профессии и создание условий для развития их способностей к научным исследованиям.

Ключевые слова: научно-исследовательская  работа,  дополнительное  образование,  педагогическое 
содействие, профессиональная подготовка специалистов.

Povidaychyk Oksana 
Candidate of Pedagogical Sciences, Ph.D., Assistant Professor

Varga Natalia 
Candidate of Sociological Sciences, Ph.D., Assistant Professor

Department of Sociology and Social Work
Sate Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University»

Uzhhorod, Ukraine

ROLE OF ADDITIONAL EDUCATION IN THE PROCESS OF FORMATION OF STUDENTS' 
READINESS TO RESEARCH WORK

This article focuses on the definition of the role of additional education in the process of formation of students’ 
readiness  to  research work. The main  types of  research work  for  future professionals  in  the basic  education are 
examined. They are: academic setting of tasks for lectures, practical classes and laboratory research concerning on 
assessing the exploratory and experimental data; preparing students essays, term papers, theses with the description 
of experimental data, including critical analysis of processed scientific literature; preparation of reports of industrial, 
educational, pre-graduation ad other practice.The necessity of additional education in the process of formation of 
students’ readiness to scientific research is justified. It is directed to meet the educational needs of human intellectual, 
spiritual and professional development and increasing of education. The basic directions of educational assistance in 
the process of additional education are analyzed. They are: establishing business relationships between teachers and 
students and professional communication during the research; research support and solving various research tasks 
by students; assistance in the performance of students’ research and presentation the results.

Keywords: research work, additional education, educational assistance, vocational training.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БІЖЕНЦЯМИ

У статті розкрито зарубіжний досвід соціальної роботи з біженцями. Охарактеризовано діяльність 
міжнародних  організацій  (Управління  Верховного  Комісара  ООН  у  справах  біженців,  Міжнародної 
Організації з Міграції, ЮНЕСКО, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Європейської Ради з питань 
біженців  та  вигнанців  та  інших),  які  здійснюють  значний  вплив  на  розробку  міжнародних  підходів  і 
стандартів соціальної роботи з біженцями та вимушено переселеними особами. Розкрито основні напрями 
і форми соціальної роботи з біженцями. Схарактеризовано особливості професійної підготовки майбутніх 
соціальних  працівників  у  вищих  навчальних  закладах  США  і  Канади  до  роботи  з  означеною  категорією 
клієнтів. 

Ключові  слова:  міграційна  політика,  біженці,  соціальна  робота,  соціальна  робота  з  біженцями, 
напрями  і  зміст соціальної роботи  з біженцями,  соціальний працівник, професійна підготовка соціальних 
працівників,  рівні  професійної  підготовки,  технології  професійної  підготовки  майбутніх  соціальних 
працівників,  практична  підготовка,  підготовка  майбутніх  соціальних  працівників  до  міжкультурної 
взаємодії.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок із важливими науковими або практич-
ними завданнями. Провідним завданням міграцій-
ної політики будь-якої держави є подолання стихій-
ності міграції, розробка результативних механізмів 
впливу на цей процес, забезпечення нормальних 
умов життєдіяльності (проживання, працевлашту-
вання, навчання біженців) та зменшення негативних 
впливів біженства на людей. Запорукою успішної 
реалізації цих завдань є усвідомлення необхідності 
професійного підходу до вирішення проблем біжен-
ців та належної професійної підготовки соціальних 
працівників до роботи з означеною категорією клі-
єнтів. 

Вивчення досвіду практичної роботи соціальних 
служб з біженцями дало змогу виявити суперечність 
між життєво необхідними потребами суспільства у 
соціальних працівниках, які володіли б технологіями 
роботи з біженцями і реальним станом їх підготовки 
до роботи з означеною підготовки майбутніх фахів-
ців до роботи із біженцями.

Для національної системи професійної освіти під-
готовка соціальних працівників до роботи з біжен-
цями – проблема нова, вона потребує цілого комп-
лексу активних науково-методичних пошуків, змін 
в навчальному процесі. До них необхідно віднести 
вдосконалення освітньо-професійної програми під-
готовки, програм навчальних дисциплін, програмно-
методичне забезпечення навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання досліджуваної 
проблеми, і на які спирається автор. Актуальним 
питанням теорії і практики соціальної роботи в Укра-
їні присвячено роботи В. Беха, І. Звєрєвої, М. Лука-
шевича, І. Миговича, В. Полтавця; професійної під-
готовки соціальних працівників О. Карпенко, І. Козу-
бовської, Г. Лактіонової, Л. Міщик та інших. Дослі-
дження зарубіжного соціальної роботи і професійної 
підготовки соціальних працівників представлено у 
працях Л. Віннікової, Н. Гайдук, В. Козубовського, 
Г. Лещук, Н. Микитенко, О. Ольхович, О. Пічкар, 
О. Пришляк, Г. Слозанської, Н. Собчак та інших. 
© Поліщук В.А.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Зважаючи на недостатній рівень вивчення й 
висвітлення досвіду соціальної роботи з біженцями 
і професійної підготовки майбутніх соціальних пра-
цівників до роботи з означеною категорією клієнтів, 
вважаємо за доцільне проаналізувати нагромадже-
ний досвід соціальної роботи з біженцями і підго-
товки майбутніх соціальних працівників до роботи із 
зазначеною категорією у США і Канаді та окреслити 
його прогресивні ідеї з метою запозичення в нашій 
країні.

Зв’язок роботи з науковими планами, програ-
мами, темами. Матеріали статті виконано відповід-
но до плану науково-дослідних робіт Тернопільсько-
го національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка «Теоретичні і методичні осно-
ви соціально-педагогічної діяльності і соціально-пе-
дагогічної освіти» (РК № 0109U002310). 

Формулювання цілей статті. Метою пропоно-
ваної статті є вивчення досвіду роботи з біженцями 
і професійної підготовки майбутніх соціальних пра-
цівників до роботи з означеною категорією клієнтів 
у США і Канаді.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. На основі аналізу наукових напрацювань укра-
їнських (В.Андрієнко, С.Бритченко, І.Ковалишин, 
О.Копиленко, О.Малиновська, В.Олефір, О.Піскун, 
Ю.Римаренко, Г.Суботенко, С.Чехович, О.Шамшур, 
М.Шульга. та ін.), американських та канадських уче-
них (Д.Берніер, Дж.Брінкман, М.Коумлі, К.Лайонс, 
Дж.Мартін, Дж.Паркер, Л.Роджлер, М.Шерраден та 
ін.), які розкривають теоретичні і практичні основи 
соціальної роботи з біженцями, з’ясовано, що фено-
мен біженства є складовою міжнародних міграційних 
процесів і характеризується перетином громадянами 
кордонів країни виходу. За причинами, що спричиня-
ють досліджуване явище, біженство належить до ви-
мушених міграцій, тобто таких, коли рішення щодо 
зміни місця проживання приймається під впливом 
обставин, які мають пряму чи потенційну загрозу 
для життя, здоров’я чи майна громадян та їх сімей: 
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природні катаклізми, екологічні лиха, соціально-по-
літичні фактори тощо. Біженцями вважають осіб, які 
перебувають за межами країни свого походження; 
зазнають обґрунтованих побоювань переслідування 
на основі расової і релігійної приналежності, грома-
дянства, належності до певної соціальної групи, до-
тримання певних політичних переконань; не мають 
можливості чи бажання користуватись захистом кра-
їни виходу чи повертатися до неї. 

Провідну роль у вирішенні проблем біженства (в 
тому числі і в реалізації соціальної роботи з біжен-
цями) у міжнародному контексті відіграють міжна-
родні організації (Управління Верховного Комісара 
ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Міжнарод-
на Організація з Міграції (МОМ), ЮНЕСКО, Між-
народний Комітет Червоного Хреста, Європейська 
Ради з питань біженців та вигнанців та інші), які 
виконують функцію посередників між біженцями 
та урядами країн, що їх приймають. Означені між-
народні організації надають здебільшого виконують 
такі функції: допомогають державним структурам і 
неурядовим організаціям, які працюють у сфері мі-
грації; надають безпосередню допомогу біженцям та 
особам, які шукають притулку; здійснюють навчан-
ня представників влади, соціальних працівників, 
працівників неурядових організацій, що сприяє по-
ширенню прогресивний ідей міжнародного досвіду, 
впровадженню інноваційних технологій роботи з бі-
женцями, апробованих у світовій практиці. 

У процесі дослідження нами з’ясовано, що у США 
і Канаді основні напрями, зміст і форми соціальної 
роботи з біженцями зумовлені ліберальною соціаль-
ною політикою цих країн та основоположними між-
народно-правовими нормами і правилами, які інкор-
поровані в їх національне законодавство. З’ясовано, 
що робота з біженцями у цих країнах передбачає такі 
основні напрями: соціальний (надання тимчасового 
притулку, забезпечення харчуванням, одягом); со-
ціально-педагогічний (розробка і реалізація комп-
лексних реабілітаційних програм зі створення умов 
щодо вивчення мови, культури, навчання, оволодін-
ня професією, психолого-педагогічного консульту-
вання); соціально-правовий (сприяння законному 
в’їзду на територію країни, правове просвітництво і 
консультування); фінансовий (матеріальна допомо-
га, грошові позики на перевезення членів родини); 
соціально-трудовий (допомога у професійному са-
мовизначенні, оволодінні професією, перекваліфі-
кації, працевлаштуванні); соціально-інформаційний 
(надання інформації щодо освітньої сфери та сфери 
охорони здоров’я); медико-соціальний (медична до-
помога). Соціальна робота з біженцями в США і Ка-
наді здійснюється на основі партнерської співпраці 
державних і неурядових громадських організацій і 
спрямована на забезпечення їх інтеграції у соціальну 
структуру країни.

На основі аналізу рекомендацій Міжнародної 
Федерації Соціальних Працівників, Міжнародної 
Асоціації Шкіл Соціальної Роботи, Ради з Освіти у 
Галузі Соціальної Роботи, Національної Асоціації 
Соціальних Працівників США, Канадської Асоціації 
Соціальних Працівників виокремлено основні кон-
цептуальні засади освітньої парадигми підготовки 
соціальних працівників до роботи з біженцями: ви-
знання цінностей соціальної роботи; взаємне визна-
ння культурних та етнічних особливостей учасників 

процесу; вирішення соціальних проблем конкретно-
го індивіда чи групи з гуманістичних, толерантних 
позицій; адекватність освітньо-кваліфікаційного рів-
ня соціального працівника вимогам суспільної прак-
тики; орієнтація на неперервну професійну освіту, 
формування професійної компетентності; підготов-
ка асистентів соціальних працівників із середовища 
біженців (партнерська модель практичної діяльнос-
ті); етно-сензитивний характер соціальних послуг. 
Окрім цього, виявлено, що специфіка підготовки со-
ціальних працівників до роботи з біженцями у США 
і Канаді зумовлена соціальною політикою держави; 
законодавчо-нормативною базою; досвідом роботи 
з біженцями; нормативно-правовими документами 
міжнародних організацій; вимогами споживачів цих 
послуг; цінностями й етичними принципами соці-
альної роботи.

На основі аналізу рекомендацій Міжнародної 
Федерації Соціальних Працівників, Міжнародної 
Асоціації Шкіл Соціальної Роботи, Ради з Освіти у 
Галузі Соціальної Роботи, Національної Асоціації 
Соціальних Працівників США, Канадської Асоці-
ації Соціальних Працівників і напрацювань укра-
їнських науковців щодо професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників у вищих навчаль-
них закладах Канади і США (Н.Гайдук, Н.Собчак, 
Н.Микитенко, О.Ольхович та ін.) нами виокремлені 
основні концептуальні підходи до професійної під-
готовки майбутніх соціальних працівників до роботи 
з біженцями: визнання людини як найвищої цінності 
земного буття; визнання культурних та етнічних осо-
бливостей учасників соціальної взаємодії, вирішення 
соціальних проблем конкретного біженця чи групи 
біженців на основі гуманістичних підходів; адекват-
ність рівня професійної підготовки соціального пра-
цівника вимогам суспільної практики; орієнтація на 
неперервне професійне зростання професійних соці-
альних працівників; підготовка асистентів і помічни-
ків соціальних працівників із середовища біженців. 

Узагальнення результатів наукових напрацювань 
дає підстави стверджувати, що у США і Канаді про-
цес підготовки соціальних працівників до роботи з 
біженцями здійснюється у вищих навчальних за-
кладах, має різнорівневий характер, базується на 
концепції неперервності освіти; характеризується 
міждисциплінарним підходом і партнерськими вза-
єминами з різними соціальними установами. 

Аналіз змісту професійної підготовки соціальних 
працівників у вищих навчальних закладах США і 
Канади дав змогу з’ясувати, що підготовка майбут-
ніх фахівців до роботи з біженцями здійснюється у 
процесі вивчення інваріантного і варіативного компо-
нентів. Інваріантний компонент передбачає вивчення 
загальноосвітніх та базових професійних дисциплін і 
направлений на оволодіння знаннями з теорії і прак-
тики соціальної роботи, соціальної політики і служб 
соціального забезпечення, цінностей та етики соці-
альної роботи. Варіативний – спрямований на спеціа-
лізовану підготовку та задоволення інтересів майбут-
ніх фахівців через вивчення дисциплін за вибором. 

На основі аналізу законодавчих нормативних 
освітніх документів, наукового доробку з проблеми і 
практики професійної підготовки соціальних праців-
ників у вищих навчальних закладах США і Канади 
виявлено такі особливості досліджуваного процесу:

– в обох країнах підготовка соціальних праців-
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ників здійснюється за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, магістра і доктора соціальної ро-
боти;

– у процесі професійної підготовки майбутнім 
фахівцям пропонують обов’язкові й елективні курси, 
які спрямовані на теоретичну підготовку й оволодін-
ня технологіями роботи з різними категоріями біжен-
ців. Це такі курси, як : “Теорія і практика роботи з 
біженцями”, “Соціальна робота з іммігрантами та 
біженцями”, “Розуміння культури етнічних груп та 
іммігрантів”, “Етносензитивна практика соціальної 
роботи”, “Соціальна робота з мультикультурними 
спільнотами”, “Мультикультуральні та багатогене-
раційні підходи до зцілення людини у стані втрати 
та горя”, “Практика “наснаження” біженців” (стиму-
лювання активності; формування вмінь відстоювати 
свої права, оволодіння технологіями самостійного 
вирішення проблем), “Методи поліетнічної практи-
ки: практика “наснаження” біженців: спільнот, які 
пересуваються”, “Методи поліетнічної практики: 
етнографічне інтерв’ю у практиці “наснаження”, 
“Практика у галузі мультикультурного психічного 
здоров’я”; 

– у програмі підготовки бакалаврів соціальної 
роботи (в контексті їх підготовки до роботи з біжен-
цями) передбачено вивчення: соціальної політики; 
подій і процесів, що спричиняють масове переміщен-
ня людей; діяльності соціальних служб і соціальних 
працівників з реалізації програм і проектів допомоги 
біженцям; проблем інтеграції біженців;

– у процесі професійної підготовки магістрів 
значну увагу приділено науково-практичним аспек-
там їх підготовки до діяльності на мезо- і макрорів-
нях; оволодінню менеджментом і технологіями соці-
альної роботи з біженцями;

– програми післядипломної освіти соціальних 
працівників передбачають поглиблене вивчення різ-
номанітних технологій соціальної роботи з біженця-
ми.

У процесі дослідження з’ясовано, що вагому роль 
у процесі професійної підготовки майбутніх соці-
альних працівників до роботи з біженцями відіграє 
система практичного навчання. Особливістю профе-
сійної підготовки майбутніх соціальних працівників 
у вищих навчальних закладах США і Канади є те, 
що навчальний процес побудований на практико-орі-
єнтованих моделях навчання. Провідне місце серед 
форм професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників до робот із означеною категорією клієн-
тів займають різні види практик.

Так, на рівні бакалаврату майбутні соціальні 
працівники проходять такі види практик: генераліс-
тичну (ознайомлювальну); практичну діяльність у 
соціальних установах й агенціях під наглядом супер-
візора; самостійну практичну діяльність в соціальній 
службі з метою формування професійних компе-
тенцій та вмінь і навичок. Особливої уваги з метою 
упровадження в практику професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників у вищих навчаль-
них закладах України заслуговує досвід проведення 
практикумів-семінарів (які спрямовані на інтеграцію 
практичного навчання під час практики з поглибле-
ним вивченням теоретичних курсів або окремих тем 
з актуальних проблем соціальної роботи). Інтегрова-
ні практикуми-семінари часто проводяться із залу-
ченням провідних науковців і висококваліфікованих 

фахівців соціальної роботи. Акредитовані програми 
на ступінь бакалавра соціальної роботи США перед-
бачають не менше 400 годин практичної підготовки 
під наглядом супервізора; дворічні магістерські про-
грами – мінімум 900 годин. У Канаді відповідно на 
практичну підготовку студентів бакалаврату відво-
диться 700 годин; однорічної магістратури – 450 го-
дин; дворічної – 900 годин. 

На впровадження заслуговує досвід здійснення 
практичної підготовки майбутніх фахівців у мігра-
ційних службах, в урядових та неурядових устано-
вах, що працюють з біженцями. Така система прак-
тичного навчання сприяє тому, що майбутні соціаль-
ні працівники навчаються інтегрувати теорію і прак-
тику, аналізувати, активно застосовувати на практиці 
ті знання, уміння і навички, які вони засвоїли в про-
цесі теоретичної підготовки. Маючи справу з реаль-
ними соціальними і особистими проблемами різних 
категорій населення, опиняючись у реальній ситуації 
надання професійної допомоги, студенти опанову-
ють професійними компетенціями, що сприяє фор-
муванню в них готовності до професійної діяльності.

Практичному спрямуванню підготовки майбутніх 
соціальних працівників до роботи з біженцями спри-
яють: практично зорієнтовані технології процесу на-
вчання (рольові ігри, робота в групі, робота в коман-
ді, оволодіння методами “практики наснаження” та 
культуральносензитивної практики); волонтерська 
робота з біженцями; залучення майбутніх фахівців 
до розробки і реалізації різнопланових проектів і 
програм соціальної допомоги біженцям.

Важливим аспектом підготовки майбутніх соці-
альних працівників до роботи з біженцями є підго-
товка до міжкультурної взаємодії. Основні завдання 
міжкультурного тренінгу полягають: в ознайомленні 
учасників із культурними відмінностями у міжосо-
бистісних стосунках за допомогою програвання си-
туацій, у яких щось відбувається по-різному в обох 
культурах; у можливості трансферу отриманих знань 
на нові ситуації. 

Висновки. Таким чином можна стверджувати, 
що у США і Канаді процес підготовки соціальних 
працівників до роботи з різними категоріями клієнтів 
(також і до роботи з біженцями) має різнорівневий 
характер, базується на концепції навчання упродовж 
усього життя і принципах системності, наступності, 
послідовності у реалізації змісту і технологій; ха-
рактеризується міждисциплінарним підходом і парт-
нерськими взаєминами з соціальними установами. 
З’ясовано, що обом країнам притаманні спільні базо-
ві засади професійної підготовки соціальних праців-
ників до роботи з біженцями, що зумовлено специ-
фікою соціальної роботи, вимогами до професійної 
компетентності фахівця та професійно-зумовленими 
особистісними якостями фахівця (самоконтроль, 
здатність до емпатії, відсутність упередженого став-
лення щодо представників інших культур, толерант-
ність, відсутність етнічних та расових упереджень 
тощо). 

У процесі професійної підготовки майбутніх со-
ціальних працівників значну увагу приділено на-
уково-практичним аспектам їх підготовки до роботи 
з біженцями та іммігрантами; оволодінню техноло-
гіями соціального “втручання” в життя і ситуацію 
досліджуваної категорії клієнтів; менеджменту соці-
альної роботи з біженцями.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БЕЖЕНЦАМИ
В  статье  раскрыт  зарубежный  опыт  социальной  работы  с  беженцами.  Охарактеризовано 

деятельность международных организаций  (Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, 
Международной  Организации  по  Миграции,  ЮНЕСКО,  Международного  Комитета  Красного  Креста, 
Европейского Совета по вопросам беженцев и изгнанников и других), которые осуществляют значительное 
воздействие  на  разработку  международных  подходов  и  стандартов  социальной  работы  с  беженцами  и 
вынужденными переселенцами. Раскрыты основные направления и формы социальной работы с беженцами. 
Охарактеризованы особенности профессиональной подготовки будущих социальных работников в высших 
учебных заведениях США и Канады к работе с означенной категорией клиентов. 
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SOCIAL WORK WITH REFUGEES

In  the  article  international  practices  of  social  work  with  refugees  have  been  highlighted.  The  activity 
of  international  organizations  (United  Nations  Office  of  the  High  Commissioner  for  Refugees,  International 
Organization  for Migration, UNESCO,  International  Red Cross Committee,  European Council  on Refugees  and 
Exiles, etc.) that significantly influence the development of international approaches and standards of social work 
with refugees and displaced persons have been characterized. Main directions and forms of social work with refugees 
have been defined. Peculiarities of skills training of social workers working with refugees at universities of the USA 
and Canada have been determined.Thus it can be argued that in the USA and Canada the process training of social 
workers to work with different groups of clients (also to work with refugees) has a multi-level character; is based on 
the concept of life-long learning and the principles of consistency, continuity, consistency in the implementation of 
content and technology; is characterized with the interdisciplinary approach and partnerships with social agencies. 
It has been found that both countries shared basic principles inherent in the training of social workers to work with 
refugees, due to specific social work professional competence requirements for professional and vocational caused 
specialist personal qualities (self-control, capacity for empathy, lack of prejudice against members other cultures, 
tolerance, lack of ethnic and racial prejudices, etc.).

Key words: migration policy, refugees, social work, social work with refugees, direction and contents of social 
work with refugees, a social worker, training of skills for social workers, levels of skills training, training technology 
for intending social workers, practical training, intending social workers training for intercultural exchange.
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ПІДХОДАХ

У  статті  досліджено  проблему  розвитку  професійної  компетентності  майбутнього  керівника 
навчального  закладу  в  наукових  підходах;  проведено  аналіз  понять  керівник  навчального  закладу, 
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Вступ. В умовах орієнтації освіти на професійно-
особистісний розвиток суб’єктів педагогічних сис-
тем найбільш затребуваними в освітньому закладі є 
фахівці, які здатні досліджувати навчально-виховний 
процес, планувати стратегії й тактики розвитку освіт-
нього закладу та шляхи особистісно-професійного 
розвитку вихованців, ухвалювати самостійні рішен-
ня, здійснювати корегувальну і контрольно-оцінюю-
чу діяльність. Підвищення фахової компетентності 
керівників навчальних закладів відбувається в сис-
темі післядипломної педагогічної освіти. Післяди-
пломна освіта функціонує відповідно до Конституції 
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про загальну середню освіту» Державної 
національної програми «Освіта: Україна ХХІ століт-
тя», Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ 
сторіччі та інших нормативно-правових актів, що 
забезпечують прогностичну та законодавчо-правову 
базу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Сучасний керівник навчального закладу пови-
нен мати такі якості особистості, як готовність до 
безперервного розвитку, креативність, здібність до 
взаємодії, мобільність, аналітичні, прогностичні та 
інші здібності. Вказані особливості фахівця та якос-
ті особистості формуються, зокрема, у магістрантів 
спеціальності «Педагогіка вищої школи», оскільки 
випускники вказаної спеціальності підготовлені до 
роботи, у тому числі, за таким видом професійної ді-
яльності, як організаційно-управлінська (менеджер 
системи педагогічної освіти). Саме тому ми дослі-
джуємо проблему розвитку професійної компетент-
ності майбутнього керівника навчального закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз наукової літератури свідчить, що розвитку про-
фесійної компетентності керівника навчального за-
кладу присвячені праці Б.Ананьєва, В.Афанасенка, 
В.Барка, М.Боришевського, Л.Васильченка, 
Л.Даниленко, В.Дружиніна, Г.Єльникової, В.Зелюк, 
Л.Карамушки, М.Корнієнка, Н.Коломінського, 
Н.Лейтеса, С.Максименка, О.Мармази, В.Маслова, 
Є.Потапчука, Дж.Равена, О.Сафіна, Т.Скрипаченка, 
© Попадич О.О., Мордяк Я.М.

Т.Сорочан, Б.Теплової, А.Філіппова та ін. 
Метою статті є дослідження проблеми розвитку 

професійної компетентності майбутнього керівника 
навчального закладу у наукових підходах.

Виклад основного матеріалу. Сучасні вимоги до 
керівника навчального закладу сформульовані в За-
коні України «Про загальну середню освіту»: «По-
саду керівника загальноосвітнього навчального за-
кладу незалежно від підпорядкування, типу і форм 
власності може займати особа, яка є громадянином 
України, має вищу педагогічну освіту на рівні спе-
ціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не 
менше трьох років, успішно пройшла атестацію ке-
рівних кадрів освіти у порядку, встановленому Мі-
ністерством освіти і науки України» (ст. 24, п. 2) [5, 
с.60].

За даними відкритої мережевої енциклопедії «Ві-
кіпедія», «компетентний» – це «той, хто володіє ком-
петенцією – низкою повноважень певного закладу, 
особи або колом справ, питань, що підпорядковані 
чиємусь веденню». «Competent» (франц.) – компе-
тентний, правомірний. «Competens» (лат.) – відпо-
відний, здатний. «Competence» (англ.) – здатність [4].

У Національній доктрині розвитку освіти (за-
твердженої Указом Президента України від 17 квітня 
2002 року, №347/2002) компетентність тлумачиться 
як «система теоретико-методологічних, нормативних 
положень, спеціальних наукових знань, організацій-
но-методичних, технологічних умінь, які об’єктивно 
необхідні особистості для виконання посадово-
функціональних обов’язків, відповідних моральних 
і психологічних якостей» [12].

«Професіоналізм – це інтегративна якість особис-
тості, яка характеризує ставлення людини до обра-
ної професії, створює систему стійкого домінування 
певних мотивів, визначає особливості поведінки та 
дій, забезпечує визначений рівень й успішність про-
фесійної діяльності» [14].

«Професійна компетентність – це інтегративне 
утворення особистості, що поєднує в собі сукупність 
знань, умінь, навичок, досвіду і особистісних якос-
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тей, які обумовлюють готовність і здатність особис-
тості діяти у складній ситуації та вирішувати профе-
сійні завдання з високим ступенем невизначеності; 
здатність до досягнення більш якісного результа-
ту праці, ставлення до професії як до цінності» [9, 
с.157].

Аналізуючи сучасний стан менеджменту профе-
сійної діяльності керівних кадрів, Л.Троєльнікова 
констатує, що концептуальна модель керівника має 
визначатися трьома взаємопов’язаними компонента-
ми. Перший орієнтований на ефективний розвиток 
професіоналізму особистості, другий – на розвиток 
професіоналізму діяльності, третій – професіоналіз-
му самовдосконалення [13].

У структурі системи професійних компетенцій 
керівника вищого навчального закладу В.Зелюк виді-
лив два основні блоки: базові компетенції та функці-
онально-посадові компетенції. Компетенції кожного 
з блоків взаємообумовлені та взаємно доповнюють 
одна одну. До базових компетенцій автор відносить 
загальнокультурну, громадянську, інформаційно-ко-
мунікативну та соціально-психологічну. До функці-
онально-посадових – адміністративно-управлінську, 
нормативно-правову, дослідницьку, підприємницьку 
та презентаційну [6, с.7].

Ґрунтовний аналіз становлення поняття управлін-
ня навчальним процесом проведено Т.Сорочан [11, 
с.127]. Найбільш значущими функціями управління 
нею визначено науково-теоретичну та контрольно-
оцінювальну. Науково-теоретична реалізується за 
допомогою формування в педагогічного колективу 
методологічної, нормативно-законодавчої та загаль-
нотеоретичної обізнаності. Друга функція забезпе-
чує регулювання та оцінювання педагогічної діяль-
ності в процесі управління.

У зарубіжних дослідженнях термін «компетент-
ність» пов’язується з певними навичками діяльності, 
передусім – професійної. У європейській науці скла-
лося й більш широке тлумачення компетентностей. 
Так, на думку експертів з освіти Ради Європи, компе-
тентності передбачають: спроможність особистості 
сприймати та відповідати на індивідуальні та соці-
альні потреби; комплекс ставлень, цінностей, знань і 
навичок тощо. Під компетентністю майбутнього фа-
хівця зарубіжні вчені розуміють відповідно структу-
ровані (організовані) сукупності знань, умінь, нави-
чок і ставлень, які набуваються в процесі навчання. 

Доцільним щодо природи компетентності є 
вчення Дж.Равена [10, с.187], який стверджує, що: 
компоненти компетентності будуть розвиватися й 
проявлятися лише у процесі цікавої для людини ді-
яльності; ефективна діяльність як результат декіль-
кох факторів значно більше залежить від цілої низки 
незалежних, взаємопов’язаних компетентностей, які 
охоплюють широкий спектр ситуацій у процесі руху 
до мети, ніж від рівня окремої компетентності або 
здібності, що проявляється в конкретному випадку; 
конкретна ситуація, у якій опиняється індивід, без-
посередньо впливає на формування в нього ціннос-
тей та на можливість розвитку та оволодіння новими 
компетентностями. 

 На основі змісту управлінських функцій дирек-
тора школи В.Маслов розробив модель професійної 
компетентності керівника загальноосвітнього на-
вчального закладу і виділив такі її функції: інформа-

ційна функція управління; прогнозування та моде-
лювання управління; управлінське рішення; органі-
заційно регулятивна функція управління; оціночно-
коригуюча функція [8, с.96]. 

Аналізуючи підходи до визначення критеріїв про-
фесійної компетентності керівника навчального за-
кладу, запропоновані Г.Єльниковою, простежуємо 
розгляд науковцем змісту даного об’єкта вивчення з 
точки зору створення нормативної моделі його оці-
нювання [3]. 

Зміст моделі управлінської компетентності керів-
ника навчального закладу, розроблений О.Мармазою, 
виражається на основі аналізу його цільових функ-
цій-завдань, виокремлення теоретичних (тенденцій, 
закономірностей, законів, принципів), які необхідні 
для наукового управління. До змісту моделі ком-
петентності входять функції процесу керівництва, 
що базується на етапах (функціях) універсального 
управлінського циклу (прийняття рішення, організа-
ція й регулювання, оцінка результатів та корекція), 
але з урахуванням специфіки діяльності навчального 
закладу і його підрозділів [7, с.178].

Можливим удосконалення управління сучасною 
школою Л.Даниленко вважає модернізацію таких 
функцій керівника: прогностичної, консультативної, 
представницької, менеджерської та політико-дипло-
матичної [2, с.49]. 

Спираючись на оціночні та інтегративні харак-
теристики, ми формулюємо визначення, яке вико-
ристовується у нашому дослідженні: професійна 
компетентність майбутнього керівника навчального 
закладу – це сукупність знань і вмінь, необхідних 
для виконання конкретних функцій, що відобража-
ють основні напрями, види і форми управлінської ді-
яльності й в цілому складають базову основу моделі 
посадової компетентності; це складне інтегративно-
динамічне особистісне утворення, що складається 
з ієрархічно взаємопов’язаних функціонально-осо-
бистісного і структурно-особистісного ресурсів, що 
виявляються у рівні розвитку основних (когнітив-
ного та діяльнісного) і підтримуючих (мотиваційно-
го, емоційно-вольового та ціннісно-рефлексивного) 
компонентів, що дозволяють керівнику впевнено ре-
алізовувати управлінські функції адекватно ситуації.

При формуванні складу і змісту професійної ком-
петентності майбутнього керівника навчального за-
кладу слід мати на увазі, що кожна компетенція має 
когнітивну (знання і розуміння), діяльнісну (прак-
тичне і оперативне застосування знань) і мотивацій-
но-ціннісну (цінності як органічна частина способу 
сприйняття і життя з іншими людьми в соціальному 
контексті) складові [1].

Зазначимо, що загалом термін «професійна ком-
петентність» вживається для оцінки професійних 
станів особистості. Є декілька визначень терміну 
«професійна компетентність педагога». Це пов’язано, 
насамперед, із широтою його змістовних характерис-
тик, котрі об’єднують такі поняття, як «професіона-
лізм», «професійна кваліфікація» тощо. Професійна 
компетентність педагога не обмежується вузькими 
професійними функціями. Тому в широкому аспек-
ті – це сукупність теоретичних знань, практичних 
умінь, досвіду, особистісних якостей учителя, діа-
лектичний перебіг яких забезпечує ефективність та 
результативність педагогічної діяльності [9, с.49].
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Вважаємо, що ключова компетентність визнача-
ється як здатність людини здійснювати складні полі-
функціональні, поліпредметні, культуродоцільні види 
діяльності, які здатні ефективно розв’язувати відпо-
відні проблеми. Загальногалузеві компетентності на-
буваються студентом протягом засвоєння змісту тієї 
чи іншої освітньої програми на всіх курсах вищого 
навчального закладу. Предметні компетентності роз-
виваються впродовж вивчення різних навчальних 
дисциплін у вищому навчальному закладі. 

На нашу думку, компетентність майбутнього 
керівника навчального закладу має інтегративну 
природу, адже її джерелом є різні сфери культури 
(духовної, громадської, соціальної, педагогічної, 
управлінської, правової, етичної, екологічної тощо), 
вона вимагає значного інтелектуального розвитку, 
включає аналітичні, комунікативні, прогностичні та 
інші розумові процеси. Компетентність включає еко-
логічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, опе-
раційно-технологічну, етичну та інші складові змісту 
підготовки та передбачає нарощування знань, умінь, 
досвіду професійно-особистісного саморозвитку 
творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення. 
Так, прикладом ключових компетентностей є здат-
ність працювати в команді, розв’язувати конфлікти, 
застосовувати інформаційні й комунікаційні техно-

логії, творчість і винахідливість, здатність застосову-
вати знання й технології тощо. 

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. З огляду на сказане, сутність змісту про-
фесійної компетентності майбутнього керівника на-
вчального закладу включає такі напрями управління: 
навчальний заклад як соціальна система, здійснення 
функцій управління відповідно до традиційної теорії 
управління закладом освіти, особливості управління 
навчальним закладом в умовах ринкових відносин, 
спрямованість на розвиток педагогічної системи 
навчального закладу, опанування інновацій, ство-
рення оригінальної освітньої практики. Особливу 
роль у процесі навчання студентів магістратури за 
спеціальністю «Педагогіка вищої школи» відіграє 
управлінсько-педагогічна підготовка, що передбачає 
оволодіння обсягом знань з управління, економіки, 
психології, педагогіки. Одним із шляхів оновлення 
змісту розвитку професійної компетентності май-
бутнього керівника навчального закладу відповідно 
до сучасної освітньої політики, інтеграції України 
до європейського та світового освітнього простору є 
запровадження компетентністного підходу. Перспек-
тиви подальших досліджень вбачаємо у дослідженні 
методики формування професійної компетентності 
майбутніх управлінців навчальних закладів.
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PROBLEM OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FUTURE MANAGER OF AN 
EDUCATIONAL INSTITUTION IN SCIENTIFIC APPROACHES

In  terms  of  expanding  the  functions  of  educational  systems  in  particular  the  humanization  of  education, 
vocational and personal development of  the staff at educational establishments,  the highly qualified  teachers are 
needed.  In  the  article  the  problem  of  professional  competence  of  the  future  head  of  the  institution  in  scientific 
approaches has been research; the concepts of school managers,  their competence, professional competence, etc. 
has been eanalysed; the definition of «professional competence of a head of institution» has been proposed; scientific 
development of domestic and foreign scientists has been reviewed to assess the professional competence of a head 
of  institution  in  the modern education system;  the contents of  some models of management,  the competence of a 
head  of  institution  have  been  analyzes; we  have  found  found  that  the  professional  competence  of  a manager  is 
a  combination of  theoretical  knowledge, practical  skills,  experience, personal qualities,  dialectical  course which 
provides the efficiency and effectiveness of educational activities.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПАРАДИГМИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

В статті розглядаються питання професійної підготовки вчителя-дослідника у вищих педагогічних 
закладах  Великої  Британії.  Зокрема,  підкреслюється,  що  цілеспрямована  підготовка  вчителів  у  Великій 
Британії розпочалась в кінці ХІХ століття. Як результат трансформації світової і британської системи 
освіти  в  ХХІ  столітті  утверджується  нова  освітня  парадигма,  яка  полягає  в  зміні  акцентів  позиції 
сучасного вчителя – з функціонального виконавця він перетворюється на педагога-дослідника, 

Ключові  слова:  Велика  Британія,  система  педагогічної  освіти,  професійна  підготовка  вчителя, 
вчитель-дослідник, дослідницька парадигма.

Вступ. Питання вдосконалення професійної під-
готовки вчителя посідають чільне місце серед акту-
альних питань педагогічної науки. Сьогодні недо-
статньо готувати вчителя, який володіє відповідними 
фаховими знаннями, вміннями і навичками профе-
сійної педагогічної діяльності. На сучасному етапі 
розвитку суспільства є запит не просто на вчителя 
– транслятора знань, а на вчителя, який володіє до-
свідом творчої діяльності і методологією наукового 
пізнання, здатністю самостійно оновлювати свої зна-
ння, розширювати світогляд, вдосконалювати педа-
гогічну майстерність, вчителя-дослідника. 

Це, безперечно, стосується й України, де особли-
во глибокою є суперечність між потребою вітчизня-
ної освіти у педагогах, які володіють дослідницьки-
ми вміннями і навичками і реальним станом профе-
сійної підготовки вчителя-дослідника.

Досвід професійної підготовки такого вчителя на-
громаджено у багатьох зарубіжних країнах, зокрема 
досить вагомі здобутки є у Великій Британії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти педагогічної освіти Великої Британії висвіт-
лювали у своїх у працях такі вітчизняні дослідники 
: Н.Авшенюк (стандартизація педагогічної освіти), 
В.Базуріна (підготовка вчителів іноземних мов), 
А.Бойко (система тьюторства), О.Волошина (під-
готовка вчителів початкової школи), О.Данильченко 
(підготовка вчителів рідної мови), І.Задорожна (ме-
тодична підготовка вчителя), Ю.Кищенко (зміст 
педагогічної освіти), М.Лещенко (естетичне вихо-
вання вчителя), О.Локшина (реформування системи 
освіти), Н.Погребняк (реформування вищої осві-
ти), Л.Пуховська (професійна підготовка вчителя), 
Ю.Розенфельд (система вищої освіти), А.Сбруєва 
(досягнення і перспективи британської освітньої 
реформи), А.Соколова (структура педагогічної під-
готовки), С.Старовойт (сучасна британська освітня 
система), А.Статкевич (дистанційна освіта), Н.Сулим 
(підготовка вчителів англійської мови), Н.Яцишин, 
І.Шкурко (педагогічна практика) та ін. Водночас, 
проблема підготовки вчителя-дослідника у вищих 
навчальних закладах Великої Британії поки що не 
досліджена достатньо.

Метою даної статті є проаналізувати особливос-
ті реалізації дослідницької парадигми в педагогічній 
освіті Великої Британії.

Виклад основного матеріалу. Професійна під-
готовка вчителів для викладання в загальноосвітніх 
© Попович І.Є.

школах Великої Британії розпочалась в кінці ХІХ 
століття. Це відбулося під впливом соціально-еко-
номічного розвитку, технічного прогресу, а також у 
зв’язку з інтенсивним розвитком наук про людину і 
суспільство [1; 2; 3]. 

На початку ХХ століття поступово почали фор-
муватися основні елементи змісту професійної під-
готовки вчителя середньої школи  загально-педаго-
гічна підготовка, предметно-методична підготовка і 
педагогічна практика. До середини ХХ століття оста-
точно сформувалася триступенева національна сис-
тема освіти, яка включала початкову, середню і всі 
наступні рівні освіти, які належать до вищої освіти.

В організації і змісті професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів на педагогічних від-
діленнях університетів і в педагогічних коледжах 
упродовж всього ХХ-го століття відбувалися значні 
зміни. Найбільш дискусійними питаннями були : 
співвідношення професійної і загальної підготовки, 
спеціальної предметної і професійно-педагогічної, 
загально-педагогічної і методичної підготовки вчи-
теля середньої школи. 

В кінці ХХ століття у вищій освіті Великої Бри-
танії, в тому числі й педагогічній, відбуваються осо-
бливо суттєві перетворення, спрямовані на стандар-
тизацію освіти, які знайшли відображення в різних 
нормативно-правових документах «Базова підготов-
ка вчителя» (1989; 1992). «Правила про одержання 
педагогічної освіти» (1989), «Про викладання та 
вищу освіту» (1998); «Реформа базової підготовки 
вчителя» (1991), «Біла книга: Вища освіта: нові під-
ходи» (1991; 2003) та ін.[4].

Слід підкреслити, що вже кінці ХХ-го століт-
тя у Великій Британії актуальною стала проблема 
співвідношення викладання і дослідницької роботи 
в діяльності сучасного вчителя. На початку ХХІ-го 
століття ця проблема набула ще більшого значення. 
Сьогодні в британській системі освіти, я і загалом у 
західноєвропейській, є запит саме на вчителя-дослід-
ника [5].

В 2004 році питання вдосконалення професійної 
підготовки сучасного вчителя обговорювалися Ра-
дою Європи, де, зокрема. відзначалося, що сучасний 
вчитель повинен знаходитися у постійному творчому 
пошуку, займатися самоосвітою, оволодівати новими 
методиками викладання, розробляти інноваційні ме-
тоди, вдосконалювати навчальні плани та ін., що є 
свідченням необхідності підготовки вчителя-дослід-
ника.
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Як результат трансформації світової і британ-
ської системи освіти в ХХІ столітті утверджується 
нова освітня парадигма, яка полягає в зміні акцентів 
позиції сучасного вчителя – з функціонального ви-
конавця він перетворюється на педагога-дослідника 
(teacher-researcher), який володіє значним творчим 
потенціалом, здатністю до рефлексивного мислення, 
постійної самоосвіти, самовдосконалення своєї про-
фесійно-педагогічної діяльності [6].

В дослідницькій сфері педагогічної освіти тради-
ційно прийнято розглядати дослідження як вивчення 
дій вчителя в професійній діяльності, яке передбачає 
аналіз, роздуми педагога над своєю роботою з ме-
тою її вдосконалення. Це сприяє значній позитив-
ній мотивації учасників освітнього процесу шляхом 
рефлексії результатів власних пошуків в період під-
готовки у вищому навчальному закладі і подальшій 
безперервній освіті.

Дослідницька діяльність – це складний, динаміч-
ний, безперервний процес, який включає пізнаваль-
ну активність педагога і його творчий потенціал, 
здатність до рефлексивного мислення, готовність 
до професійної самоосвіти, самовдосконалення – 
всі ці якості спрямовані на пошук нових технологій 
навчання, генерацію практико-орієнтованих знань і 
формування ціннісних орієнтацій молоді. Дослід-
ницька парадигма забезпечує таку побудову системи 
вищої освіти, при якій засвоєння навчального мате-
ріалу, виховання дослідницької культури і розвиток 
інтелекту є нерозривним процесом. Дослідницька 
парадигма в освіті культивує ціннісне ставлення до 
діяльності, оскільки в її контексті забезпечуються 
умови для побудови індивідуальної дослідницької 
траєкторії, включення проектно-дослідницької ді-
яльності в освітній процес.

Моделювання процесу підготовки вчителя-до-
слідника у Великій Британії базується на трьох 
запропонованих британськими вченими (С.Борг, 
Е.Кеммбел, Д.Шон) моделях: «ефективний вчи-
тель» (effective teacher), діяльність якого спрямова-
на на створення сприятливого психологічного клі-
мату в класі, виявлення здібностей і потенційних 
можливостей кожного учня, сприяння творчому 
розвитку дітей в процесі навчальної діяльності, « 
вчитель, здатний до рефлексії» (reflective teacher), 
який глибоко осмислює власну професійну педа-
гогічну діяльність, а також діяльність своїх колег, 
регулярно оцінює її результати, «вчитель, здатний 
до трансформацій» (transformative teacher), який не 
просто готує учнів до успішного функціонування в 
суспільстві, а займає позицію активного діяча, готує 
учнів до участі в суспільно-корисних перетворен-
нях в державі.

Аналіз змісту навчальних програм підготовки 
британських педагогів свідчить про особливу побудо-
ву курсів з дослідницькою траєкторією, яка полягає в: 

– упровадженні в процес професійної підготов-
ки навчальних модулів, спрямованих на оволодіння 
майбутніми вчителями науковими знаннями і форму-
вання проективних, конструктивних, прогностичних 
умінь, необхідних для здійснення дослідницької ді-
яльності;

– забезпеченні ефективної взаємодії і співро-
бітництва між студентами і викладачами, створенні 
можливостей для безперервного саморозвитку і са-
мореалізації студентів;

– наданні методичної підтримки і допомоги май-
бутнім вчителям під час педагогічної практики;

– створення сприятливих умов для реалізації 
вчителем-дослідником результатів свої досліджень і 
їх розповсюдження.

Важливою особливістю британської системи 
освіти є наявність значної кількості програм і спеці-
альних служб для підтримки процесу професійного 
становлення вчителів і проведення їх наукових до-
сліджень.

Дуже суттєвим є той факт, що у Великій Британії 
пильна увага звертається на підбір відповідних ви-
кладацьких кадрів, які здійснюють професійну під-
готовку вчителів. В 2000 році був відкритий Інститут 
навчання і викладання в системі вищої освіти (The 
Institute for Learning and Teaching in Higher Education). 
Завдання даної структури полягає в розробці і під-
тримці професійних стандартів підготовки вчителя. 
У відповідності з акредитованими програмами підго-
товки для сектору вищої освіти претендентам необ-
хідно продемонструвати навички професійної діяль-
ності в таких досить широких галузях : викладання 
і підтримка студентів в навчанні; участь в розробці 
і плануванні навчальних занять і програм навчання; 
оцінювання і зворотний зв'язок зі студентами; ство-
рення ефективного навчального середовища; оцінка 
особистісного розвитку студентів; інтеграція дослід-
ницької діяльності і викладання (єдність викладан-
ня-дослідження).

В процес підготовки вчителів упроваджено моду-
лі, які забезпечують оволодіння знаннями і вміння-
ми в проектуванні професійної діяльності (Lifelong 
Learning, Advanced Diploma for Teachers, Professional 
Doctorate Education). Завданнями модулів є розвиток 
у студентів нахилів до пошукової діяльності, твор-
чого вирішення навчально-виховних завдань; ово-
лодіння теорією і практикою науково-педагогічного 
дослідження; формування навичок роботи з різними 
джерелами інформації; оволодіння системою знань 
про організацію і проведення педагогічного експери-
менту тощо.

Суттєвою зміною в програмах для майбутніх 
вчителів є значне підвищення кількості практичних 
досліджень, значна частина яких проводиться під 
час проходження практики в школі. В процесі прак-
тики студентам – майбутнім вчителям створюються 
необхідні умови для саморозвитку і самореалізації. 
Як складова частина професійної підготовки вчите-
ля педагогічна практика спрямована на творче за-
стосування студентами набутих теоретичних знань, 
зокрема при вивченні курсів педагогіки, психології, 
методичних і спеціальних дисциплін, формування у 
них практичних умінь і навичок, необхідних у про-
фесійній педагогічній діяльності. 

В процесі реформування освітньої системи бри-
танські вчені звертають значну увагу на питання 
зв’язку дослідницького компонента у професійній 
діяльності вчителя з розвитком самого навчального 
закладу, небезпідставно вважаючи, що дослідницька 
діяльність вчителів позитивно впливає на розвиток 
навчального закладу [7].

Слід підкреслити, що на сьогоднішній день реалі-
зація дослідницької парадигми в педагогічній освіті 
Великої Британії є пріоритетним напрямком робо-
ти Національного бюро педагогічних досліджень 
(National Teacher Research Panel). Національна інвес-
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тиційна стратегія в сфері науки та інновацій серед 
основних завдань передбачає значне збільшення ви-
трат на проведення наукових досліджень; посилення 
співробітництва між вищими навчальними заклада-
ми і школами; підвищення професійних навичок пе-
дагогів в сфері новітніх технологій.

Висновки. Сучасна педагогічна освіта у Великій 
Британії передбачає підготовку вчителя, який володіє 

не тільки фаховими знаннями, вміннями і навичками 
професійної педагогічної діяльності, але й вміннями 
проводити самостійні наукові дослідження. Питан-
ня порівняльного аналізу особливостей підготовки 
вчителя-дослідника в навчальних закладах Великої 
Британії та України і можливості впровадження про-
гресивних ідей британського досвіду вимагають по-
дальшого дослідження.
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Today  in  British  educational  system  the  very  teacher-researcher  is  much  in  demand.  Being  the  result  of 
transformation of the world’s as well as British educational system, the new educational paradigm is being established 
in the XXI-st century. It aims to change accents in position of a contemporary teacher: i.e.: from a mere functional 
executor  one  develops  into  teacher-researcher,  possessing  a  great  creative  potential,  ability  to  reflexively  think, 
constant self-education and perfection of one’s professional pedagogic activity. The research work is a complicated, 
continuous  and  dynamic  process,  which  comprises  teacher’s  cognitive  activity  and  creative  potential,  ability  to 
reflexively think as well as readiness for professional self-education and self-perfection. All the features mentioned 
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system cultivates value-oriented treatment towards the activity, as it supplies the conditions for the individual research 
trajectory formation as well as inclusion of project-research work into educational process.
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У ЗМІСТІ СУЧАСНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Статтю  присвячено  проблемі  формування  ефективної  моделі  компетентного  студента  із 
застосуванням основних груп стратегій навчання: метакогнітивних, когнітивних та соціально-афективних. 
Автором досліджено особливості професійної підготовки майбутнього фахівця у контексті стратегічного 
вивчення  іноземної  мови,  проаналізовано  сучасну  модель  компетентного  студента,  виокремлено  та 
обґрунтовано загальні характеристики, які притаманні суб’єктам навчання.

Ключові слова: компетентний студент, модель компетентного студента, іншомовна комунікативна 
компетентність, стратегічна компетентність, стратегії навчання, професійна підготовка фахівця.

Вступ. Зростаюча потреба у спілкуванні та співп-
раці між різними країнами світу, сучасний розвиток 
крос-культурної взаємодії та міжнародної кооперації 
порушує питання орієнтації навчального процесу на 
активну самостійну роботу студентів, забезпечення 
умов для їхньої самоосвіти та саморозвитку, ство-
рення належного освітнього середовища для фор-
мування особистісної активності у навчанні та, як 
результат, здійснення ефективної професійної діяль-
ності іноземною мовою (ІМ).

Відповідно, одним із важливих напрямків роз-
витку здатності суб’єкта освітнього процесу само-
стійно здійснювати свою навчальну діяльність з 
оволодіння ІМ є формування у нього оптимальних 
компетентностей, що, своєю чергою, забезпечить 
можливість підвищити рівень його іншомовної кому-
нікативної компетентності у контексті стратегічного 
вивчення ІМ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням виокремлення стратегічної компетентності 
(навчально-стратегічної, за С. Ніколаєвою [1, с. 443]) 
як напрямку дослідження займались освітяни М. Ке-
нейл і М. Свейн, які вивчали проблеми викладання й 
оволодіння ІМ, що засвідчило важливість свідомого 
ставлення до навчального процесу і навчальних дій. 
Як вважали автори, суть стратегічної компетентності 
«полягає у досконалому володінні стратегіями вер-
бального та невербального спілкування для підви-
щення ефективності цього процесу чи уникнення 
зриву у ньому, викликаного наявними умовами ситу-
ації спілкування, що його обмежують, або недоско-
налою комунікативною компетентністю» [2, с. 30]. 

Перші ж характеристики успішних/компетентних 
студентів (Good or Expert Language Learner, GLL) в 
основному були здійснені у контексті формування 
стратегічної компетентності та зосереджувалися на 
знаннях, зокрема, на використанні когнітивних та 
соціально-афективних стратегій, а також загальних 
знань студентів. Так, на початку 1970-х, дослідники 
(Дж. Рубін, Г. Штерн, М. Фройліх) виокремили та 
охарактеризували поняття «успішний/компетентний 
учень», який вивчає мову (GLL). Фундаментальні 
основи, закладені науковцями, подальшого розвитку 
й конкретизації набули у працях М. Веше, Л. Вонг-
Фільмор, К. Гозенфельд, Е. Терон, і стали підґрунтям 
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для створення концепції самоуправління студента/
учня (Е. Апек, Е. Кохен, Дж. Рубін,) та розширення 
розуміння пізнавальних процесів успішних студентів 
(З. Ган, Е. Макаро, Дж. О’Меллі, Р. Оксфорд, Б. Хар-
лі, А. Шамо).

Метою статті є обґрунтувати основні аспекти 
моделі компетентного студента в сучасній системі 
освіти та охарактеризувати його особливості у змісті 
професійної підготовки майбутнього фахівця.

Досягнення поставленої мети передбачає реаліза-
цію таких завдань:

1) обґрунтувати теоретичні засади застосуван-
ня стратегій компетентними студентами для інтенси-
фікації навчального процесу;

2) проаналізувати й уточнити особливості су-
часної моделі компетентного студента;

3) виокремити основні характеристики, які 
притаманні здібним студентам.

Виклад основного матеріалу. Концепція компе-
тентного, або ж здібного, студента передбачає вико-
ристання особистісних стратегій для ефективного ви-
вчення ІМ, які суб’єкт навчання свідомо застосовує з 
ціллю розширити власну іншомовну компетентність.

Розрізняють три основні типи стратегій, які засто-
совують компетентні студенти: когнітивні, соціаль-
но-афективні і метакогнітивні. Сьогодні визначення 
когнітивних стратегій не є однозначними – «способи 
або методи, які спрощують навчальні завдання» [3, с. 
25] або «дії чи операції, які використовуються у про-
цесі навчання або вирішення проблеми і вимагають 
безпосереднього аналізу, перетворення, або синтезу 
навчальних матеріалів» [4, с. 23], – але зводяться до 
того, що вони є свідомими способами організації 
освітнього процесу. Соціально-афективні стратегії 
допомагають контролювати свої емоції (афективні) і 
залучають до активної участі у парних та групових 
видах діяльності, що, своєю чергою, сприяє спілку-
ванню (соціальні), тобто вони передбачають навчан-
ня через взаємодію та обмін інформацією. За допо-
могою метакогнітивних стратегій суб’єкт навчання 
планує, організовує й контролює власну освітню ді-
яльність, аналізує досягнення. 

Компетентні студенти можуть використовувати 
одні й ті ж стратегії, проте дослідження показують, 
що результативність навчання залежить від їхнього 
усвідомленого застосування як комплексного явища 
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[3, с.32], адже відомо, що стратегії є найбільш ефек-
тивними, якщо їх вдало поєднувати, таким чином 
успіх залежить не від використання однієї стратегії, 
а від їх доцільної організації та поєднання [5, с.773].

Сучасна модель компетентного студента – само-
управління студента – (Learner Self-Management, 
LSM) є інтерактивною, тобто вона передбачає по-
стійну взаємодію між механізмом контролю суб’єкта 
навчання виконання  завдання (метакогнітівними 

стратегіями, які відносяться до процесу регулюван-
ня та сприяють в плануванні, контролі та оцінюван-
ні навчання) та його знаннями і переконаннями, щоб 
досягнути навчальних цілей в умовах, що динамічно 
змінюються.

Самоуправління студента включає наступні ета-
пи виконання завдання: планування, спостереження 
(моніторинг), оцінювання, вирішення проблеми і за-
стосування (реалізація) [6, с.37] (рисунок 1).

Рисунок 1. Етапи виконання завдання (самоуправління студента).

Плануючи виконання певного завдання студенти 
повинні: 1) поставити перед собою реалістичні цілі 
в межах конкретних термінів (компетентні студенти 
можуть коригувати свої цілі відповідно до визначе-
ного часу, їхніх знань (мови, предмета) та розуміння 
того, на чому їм потрібно зосередити увагу в подаль-
шому); 2) визначити критерії для оцінювання резуль-
тативності, щоб бачити відповідність поставленої 
цілі досягнутому; 3) проаналізувати завдання, щоб 
мати змогу розробити послідовність дій для його 
опрацювання; 4) встановити реальні терміни вико-
нання, що допоможе оцінити чи переоцінити розу-
міння вимог завдання та збагнути, наскільки реаліс-
тичними були цілі. 

За допомогою моніторингу суб’єкти навчання ви-
діляють труднощі, які у них могли б виникнути при 
виконанні завдання: недостатня сконцентрованість 
уваги, емоційна нестійкість, проблеми у розумінні 
інструкції завдання, можливість неефективного за-
стосування необхідної стратегії. 

Оцінюючи результат виконання завдання, сту-
денти визначають, чи досягнули вони поставлених 
цілей [6, с.38-40], моделюючи, таким чином, власну 
траєкторію навчання й підвищуючи особистісну ак-
тивність та самореалізацію у ній.

Проте, як тільки компетентні студенти визначи-
ли, що не досягнули мети (виконання завдання не 
є успішним), вони починають аналізувати можливі 
причини невдачі та усувають їх (студенти ретельно 
перевіряють процес реалізації завдання, повторно 
розглядаючи такі етапи як моніторинг, оцінювання та 
планування (тобто критерії, терміни виконання, цілі), 
щоб виконати поставлене завдання ) [6, с. 40-41].

Аналіз літературних джерел і наш практичний 
досвід уможливлюють зробити узагальнення, що 
стратегії навчання у вивченні ІМ є саморегулятивни-
ми засобами, які визначають досягнення і розвиток 

комунікативних здібностей. Однак суб’єкти навчан-
ня не завжди усвідомлюють ефективність і доціль-
ність свідомого застосування стратегій в освітньому 
процесі, що мінімізує його високу результативність.

Розуміння змісту моделі компетентного студента 
також поєднує його знання та переконання щодо суті 
навчання, завдання, самопізнання, можливості засто-
сування загальних знань та стратегій (рисунок 2).

Розуміти суть завдання – дуже важливо, оскільки 
студенти повинні усвідомлювати: 1) цілі завдання, 2) 
його вимоги та 3) спосіб виконання.

Самопізнання (особистісні переконання) має 
вирішальне значення для студентів, які формують 
власну манеру навчання, яка відповідає ситуації або 
персональним потребам в освітньому процесі, та на-
вчаються визначати особисті переваги щодо стилів 
навчання й мотивації, що дозволяє ефективно вико-
ристовувати свій потенціал у процесі навчання. 

Важливим є розуміння відповідальності у навчан-
ні. Так, студенти, які вважають, що за результат від-
повідає викладач, можуть бути досить пасивними і 
неспроможними контролювати власне навчання; або 
які переконані, що помилки перешкоджають вивчен-
ню ІМ, можуть бути не активними у навчанні.

Компетентні студенти ефективно використову-
ють загальні знання, щоб визначити свої цілі й до-
цільність застосування стратегій; спостерігати за 
прогресом навчання та оцінювати його ефективність. 
Виділяють такі види знань: загальні, культурологіч-
ні, лінгвістичні, контекстуальні, текстові і суспільні. 
Ми переконані, що поєднання кількох стратегій (ме-
такогнітивних, когнітивних чи соціально-афектив-
них) не бути результативними, якщо це не буде під-
кріплено достатніми знаннями. Також модель компе-
тентного студента передбачає виконання додаткових 
та опрацювання складніших за структурою завдань у 
рамках дисципліни, що вивчається. 
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Рисунок 2. Компоненти (знання та переконання), необхідні для 
ефективного досягнення цілі.

Дослідники вважають, що активність студентів є 
незмінною в усіх галузях знань і посилює незалеж-
ність і автономність навчального процесу, а також 
уможливлює застосування стратегічних знань і в по-
дальшій професійній діяльності. Хоча використання 
стратегій може відрізнятись індивідуально, за віко-
вими властивостями, гендерними аспектами, стилем 
навчання, типом особистості та особливостями куль-
тури, науковці виділяють ряд загальних характерис-
тик, які притаманні здібним студентам і стверджу-
ють, що вони:

1) мають відповідні, сприятливі переконання про 
себе як суб’єктів навчання і власне процес навчання, 
добре розвинені когнітивні та соціально-афективні 
стратегії, достеменні знання про характер завдань і 
достатні загальні знання;

2) свідомо можуть оцінити вимоги певного за-
вдання, визначити і застосувати відповідні стратегії 
навчання, пояснити успіхи і невдачі та бути відпо-
відальними у навчанні;

3) опираються на свої власні знання і переконан-
ня, для того щоб організувати використання опти-
мальних методів, тактик та стратегій;

4) є гнучкими у використанні своїх знань, пере-
конань, мотивації і когнітивних процесів;

5) є адаптивними, тобто можуть виконати ряд за-
вдань, ефективно виявити проблему і знайти альтер-
нативні рішення [6, с. 47], тобто вони є швидкими у 
вирішенні завдання, допускаючи при цьому незначні 
помилки;

6) виконують завдання на більш глибокому рівні, 
а не поверхнево;

7) якісно та ґрунтовно аналізують завдання (про-
блему): компетентні студенти намагаються зрозуміти 
та обміркувати, тоді як менш здібні негайно присту-
пають до його виконання;

8) мають більш розвинені навички самоконтро-
лю та самопізнання: швидше усвідомлюють допуще-
ні помилки та правильність їх виправлення [7, с.17-
20];

9) використовують стратегії у поєднанні (когні-
тивні, метакогнітівні, соціально-афективні) для під-
вищення розуміння завдання та управління власною 
поведінкою й емоціями;

10) здійснюють ефективний контроль змін, 
пов’язаних з процесом навчання, отриманою інфор-
мацією і навколишнім середовищем;

11) володіють комплексними знаннями про орга-
нізацію мовної системи як рідної, так і ІМ [6, с.77].

Таким чином, студенти, які успішно вивчають ІМ, 
характеризуються результативним використанням 
стратегій та можливістю їх удосконалення при під-
вищенні рівня комунікативної компетентності, адже 
доцільність використання стратегій змінюється від-
повідно до професійного росту студентів (вони, як 
правило, використовують стратегії, які відповідають 
етапу навчання, на якому вони знаходяться, їх віку, 
стилю навчання та меті вивчення ІМ).

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки: стратегії навчання є одними з основних 
чинників, які показують як саме і наскільки ефектив-
но компетентні студенти вивчають ІМ, а відтак фор-
мують у них уміння вирішення конкретних навчаль-
них завдань чи проблем та особистісну позицію у 
виборі найефективнішої траєкторії у навчанні, що на 
сучасному етапі розвитку освіти є фундаментальним 
чинником у підготовці висококваліфікованих фахів-
ців.

Тим не менше, проблема компетентності студен-
тів у вивченні ІМ ще не є достатньо досліджена, тому 
ми не претендуємо на вичерпність складових харак-
теристик моделі компетентного студента. Зокрема, 
необхідна більш детальна інформація про взаємодію 
механізму контролю суб’єкта навчання (виконання 
завдання) та його знаннями і переконаннями. Також 
необхідно більш ґрунтовно дослідити залучення 
стратегій у навчальний процес. Було б корисно знати 
як на поєднання виокремлених у дослідженні страте-
гій може впливати соціум.
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researched to extend the understanding of the model of the GLL have been sketched.
Key words: a good language learner, a model of a good language learner, foreign language communicative 
competence, strategic competence, learning strategies, professionally directed expert’s training.
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З'ясовано  пріоритетне  значення  здоров’я  в  житті  як  конкретної  людини,  так  і  суспільства  в  цілому. 
Визначено трактування поняття «здоров’я», як природна, абсолютна життєва цінність, яка займає верхню 
ступінь в ієрархії цінностей. Уточнено його види та показники.
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Вступ. Особливе значення у розумінні здоров’я 
має його визначення. Історія розвитку знань про 
здоров’я налічує понад 2000 років. В основі форму-
вання світоглядної думки про збереження найбіль-
шої цінності, якою є здоров’я людини, стоять визна-
чні древньогрецькі філософи – Геракліт, Демокріт, 
Платон, Аристотель, Гіппократ та інші. Зокрема, 
Аристотель підкреслював, що «здоров’я людини – 
щастя». Гіппократ розумів організм людини як єди-
не ціле. Надавав великого значення питанням етики, 
поведінки, приділяючи увагу як організму, його при-
роді, так і оточуючому середовищу, умовам життя, 
гігієні тощо.

В одному зі своїх трактатів, Клавдій Гален сис-
тематизував і узагальнив знання древніх греків і 
римлян про здоров’я. Фундаментальним у його твер-
дженні є те, що кожен член суспільства може зберег-
ти своє здоров’я, але якщо систематично буде вести 
здоровий спосіб життя, не маючи шкідливих звичок. 
Люди хворіють в результаті нестриманості, неосвіче-
ності і зневажливого ставлення до здоров’я. 

Сучасне тлумачення здоров’я ми бачимо в Уставі 
Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) – 
«це стан повного фізичного, душевного та соціаль-
ного благополуччя, а не тільки відсутність хвороби 
чи фізичних вад».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблеми здоров’я займались 

такі вчені, як Є. Булич, І. Муравов – працюючи над 
розробкою вчення про здоров’я, вони наводять 79 
означень здоров’я, що запропоновані спеціалістами 
різних країн. Багатогранне осмислення безлічі визна-
чень стану здоров’я свідчить про те, що це поняття 
багатобічне.

Ю. Антамонов, А. Котова, В. Бєлов, стверджу-
ють, що «фізичне здоров'я людини – це стан орга-
нізму, при якому інтегральні показники функціо-
нальних систем лежать в межі фізіологічної норми і 
адекватно змінюються при взаємодії людини з серед-
овищем» [6].

Проблема ціннісних орієнтацій, зважаючи на ак-
туальність, відображена у численних джерелах, зо-
крема у працях С. Анісімова, І. Бокачева, М. Вебера, 
Л. Виготського, О. Здравомислова, М. Кагана, Г. Кос-
тюка, С. Максименка, М. Рокича та інших. 

Метою та завданнями дослідження є зясування 
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і доведення важливої ролі здоров’я в системі цінніс-
них орієнтацій кожної особистості і зокрема майбут-
ніх фахівців соціальної сфери.

Виклад основного матеріалу. Здоров’я є при-
родною, абсолютною життєвою цінністю, яка займає 
верхню ступінь в ієрархії цінностей. Здоров’я визна-
чає систему таких категорій суспільного буття, як 
інтереси та ідеали, гармонія і краса, зміст та щастя 
життя тощо. За мірою зростання добробуту населен-
ня, задоволення його природних первинних потреб, 
буде зростати істинна цінність здоров’я.

З поняттям «здоров’я» тісно пов’язане поняття 
«хвороба». Дослідити та порівняти здоров’я і хворо-
бу важко, а провести між ними чітку межу практично 
не видається можливим.

Людина є здоровою, якщо вирізняється гармоній-
ним фізично-розумовим розвитком, добре адаптова-
на до навколишнього фізичного та соціального серед-
овища. Повністю реалізує власні фізичні та розумові 
здібності, пристосовується до змін у навколишньо-
му середовищі, не виходять за межі норми, і робить 
свій внесок у добробут суспільства, який відповідає 
її здібностями. Здоров’я людини залежить від бага-
тьох факторів (природних і соціально обумовлених). 
ВООЗ визначило орієнтовне співвідношення різних 
чинників забезпечення здоров’я сучасної людини, 
виокремивши як основні чотири: генетичні чинни-
ки (20%); стан навколишнього середовища (20%); 
медичне забезпечення (8%); умови та спосіб життя 
людей (52%) [6].

Від віку, статі та індивідуально-типологічних 
особливостей людини залежить ступінь впливу окре-
мих чинників різної природи на основні показники 
здоров’я. Істотно впливає на здоров’я сучасної люди-
ни – спосіб життя. Здоров’я населення на 50-55 % ви-
значається саме способом життя. Спосіб життя – це 
одна з найважливіших біосоціальних категорій, які 
інтегрують уявлення про певний тип життєдіяльності 
людини. Спосіб життя визначається особливостями 
повсякденної діяльності людини, вони об’єднують 
задоволення матеріальних та духовних потреб, нор-
ми та правила поведінки, трудову діяльність, побут, 
дозвілля, участь у суспільному житті тощо [5].

Спосіб життя визначається ступенем відповід-
ності форм життєдіяльності людини біологічним 
законам, який має сприяти збереженню його адапта-
ційних можливостей, виконанню соціально-біологіч-
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них функцій.
Сьогодення зумовлює протиріччя між еволюцій-

ним розвитком суспільства і теперішнім способом 
життя, які можна тлумачити, як зниження рухової 
активності нижче рівня, який забезпечує виживан-
ня в еволюції організму; протиріччя між руховою 
активністю, яка знижується, і зростаючим наванта-
женням на мозок людини, перенапругою централь-
ної нервової системи, вищої нервової діяльності та 
психіки; комфортні умови існування зі зниженням 
функціональних можливостей організму і розвитком 
детренованості адаптаційних механізмів; порушен-
ня балансу природних харчових компонентів у бік 
збільшення у харчуванні питомої ваги ненатураль-
них (синтезованих) речовин [3].

Хвороби сучасної людини провокуються спосо-
бом життя і повсякденними діями. Збільшення очіку-
ваної середньої тривалості життя пов’язують з поліп-
шенням умов життя і праці, а також раціоналізацією 
життєдіяльності людей.

Здоров’я – це складна система взаємодій яка поді-
ляється на такі види: 

– фізичне здоров’я – стан гомеостазу, динамічної 
рівноваги різних органів, систем і організму людини 
в цілому, тобто це оптимальне функціонування орга-
нізму людини, його систем, органів, тканин, клітин.

– психічне здоров'я – це стан мозку людини, 
при якому забезпечується адекватна емоційна, інте-
лектуальна, свідомо-вольова взаємодія з зовнішнім 
середовищем. Психічне здоров'я включає інтелек-
туальне, емоційне та характерологічне. Стан психіч-
ного добробуту людини можна визначити, як розви-
нуту емоційну сферу, увагу, сприйняття, мислення, 
запам'ятовування, які на високому рівні, керуючись 
власною свідомістю, характером, волею адекватно 
проявляють себе в різних ситуаціях життєдіяльності.

– духовне здоров'я – це стан свідомості психіки 
людини, погоджений з вимогами законів природи, 
суспільства, мислення, суттю власного буття і при-
значення в світі. Духовне, така категорія, що визна-
чає притаманну людині здатність бути самосвідомим 
суб'єктом мислення, почуттів і волі, що виявляється 
в досягненні цілей та творчій діяльності.

– соціальне здоров'я – це соціальні умови і від-
носини людини у суспільстві, що узгоджуються з 
законами природи і сприяють розвиткові життя та 
діяльності людей. Людина є здоровою лише при на-
явності нормальних матеріальних, духовних умов, а 
також відносин між людьми [1].

З огляду на важливість для людського життя, 
здоров'я повинно займати першочергове місце у сис-
темі ціннісних орієнтацій кожної людини і зокрема 
майбутніх фахівців соціальної сфери. Е. Шпрангер 

відзначає, що ціннісні орієнтації становлять основу 
особистості; за допомогою їх людина в повній мірі 
здатна пізнати світ. Ціннісна орієнтація уособлює ду-
ховний початок, результат спільного людського існу-
вання, характеризує залучення суб’єкта в різні сфери 
культури і суспільного буття.

Гуманістична психологія наголошує на існуванні 
в особистості певного ступеня свободи від оточу-
ючого світу, забезпечується це наявністю ціннісно-
змістовних орієнтацій. Наприклад, К. Роджерс роз-
виває ідею про те, що за допомогою визначених ідей, 
змістів, цінностей людина в змозі розкрити самого 
себе та будувати власні стратегії розвитку і само-
вдосконалення [9].

Психологічна наука трактує ціннісні орієнтації, 
як «важливий компонент світогляду особистості 
або групової ідеології, що представляє уподобання і 
прагнення особистості або групи стосовно тих або 
інших узагальнених людських цінностей (добробут, 
здоров’я, комфорт, пізнання, громадянські свободи, 
творчість, праця тощо)» [7, с.545].

Звертаючись до проблем управління ціннісними 
орієнтаціями особистості, А. Донцов та Л. Архан-
гельський аналізують призначення ціннісних орі-
єнтацій та називають їх внутрішніми регуляторами 
поведінки, які визначають спосіб життя та засоби 
формування особистості [4; 2, с.11–17].

Ціннісні орієнтації за допомогою цілепокладання 
визначають соціальну активність та регулюють пове-
дінку особистості, оцінюють події та явища, виділя-
ють їх значення, займаючи положення між системою 
особистісних значень та мотиваційно-потребнісною 
галуззю [8].

Викладений матеріал дозволяє зробити такі ви-
сновки, здоров'я – це внутрішній стан людини, що 
характеризується відсутністю хвороб і фізичних 
ушкоджень, фізичним, психічним, соціальним до-
бробутом, взаємовідносинами функцій організму, 
рівноцінною взаємодією з природним і соціальним 
середовищем, свідомістю і життєвою активністю, 
діяльністю, гармонійним розвитком, відтворенням 
повноцінно-здорового потомства і тривалістю життя. 

Створені людьми умови і відносини мають відпо-
відати природним закономірностям, вони і забезпе-
чать стійкість здоров'я. Матеріальні здобутки та між-
особистісні відносини будь-що мають узгоджуватися 
з природо-суспільними законами. Здоров'я людини 
можна розглядати у онтогенетичному і філогенетич-
ному аспектах. Розвиток здоров'я людини залежить 
від внутрішнього стану людини, а також зовнішніх 
соціальних чинників, а від так має займати найви-
щий рівень в системі ціннісних орієнтацій кожної 
особистості.
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ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В статье проводится анализ исследований по становлению и развитию проблемы здоровья и его места 
в системе ценностных ориентаций современной личности, в частности будущих специалистов социальной 
сферы. Выяснено приоритетное значение здоровья в жизни, как конкретного человека, так и общества в 
целом. Определено трактование понятия «здоровье», как естественная, абсолютная жизненная ценность, 
которая занимает верхнюю ступень в иерархии ценностей. Уточнены его виды и показатели.
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HEALTH IN SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS FUTURE 
PROFESSIONALS IN SOCIAL SPHERE

In the article the analysis of research on the formation and development of health problems has been carried 
out as well as its place in the system of value orientations of modern identity, including the future experts of social 
sphere. The priority of health in the life the individual as well as society in general has been grounded. The treatment 
of the concept "health" is determined as natural, the absolute value of life, which occupies the top level of a hierarchy 
of values. It has been proved that the person is healthy, if he/she is well adapted to the surrounding physical and 
social environment, fully implements own physical and mental abilities, adjusts to changes in the environment and 
makes contributions to the welfare of society, which corresponds to capabilities. 

Key words: health, identity, society, lifestyle, value orientations.

Стаття надійшла до редакції 17.04.2016 р.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

232



УДК 364.27:316.624 (159.922.736.4)
Ратинська Оксана Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Публікація присвячена дослідженню змісту соціальної профілактики адиктивної поведінки підлітків. У 
статті досліджено теоретичні основи соціальної профілактики адиктивної поведінки підлітків, розглянуто 
сутність  і  зміст  адиктивної  поведінки  та  проведено  її  діагностику,  проаналізовано  форми,  методи  та 
принципи  соціальної  профілактики  адиктивної  поведінки  підлітків.  Також  проведено  практичну  роботу, 
щодо розробки і апробації комплексу заходів з соціальної профілактики адиктивної поведінки підлітків.

Ключові  слова: профілактика,  адиктивна  поведінка, підлітки,  соціальний  працівник,  алкоголізм, 
тютюнопаління, наркоманія, токсикологічні речовини.

Вступ. Стрімке зростання кількості підлітків з 
адиктивною поведінкою і висока соціальна значу-
щість проблеми характеризує вивчення даного пи-
тання, як одного з центральних у сучасній науковій 
літературі. Ця проблема має давню історію. Багато 
дослідників в нашій країні і за кордоном займалися 
проблемою алкоголізму, наркоманії, але до одно-
го знаменника не прийшли, тому що вона складна 
і багатогранна отже, одного рішення бути не може. 
Питання, пов'язані з адиктивною поведінкою під-
літків, піднімаються у багатьох психологічних до-
слідженнях. Наявність надзвичайно високої концен-
трації агресії у суспільстві і відсутність однозначної 
і адекватного наукового визначення цього складного 
феномена роблять проблему дослідження адиктивної 
поведінки однієї з найбільш актуальних проблем су-
часного світу, важливою теоретичною і практичною 
задачею.

 Одним із надзвичайно важливих напрямків робо-
ти соціального працівника сьогодні є популяризація 
серед дітей переваг здорового способу життя. До-
сить тривожним є факт, що з року в рік збільшується 
число неповнолітніх з різними видами залежностей. 
А профілактична робота в освітніх закладах нажаль 
здійснюється не систематично і носить епізодичний 
характер. Тому соціальний працівник у школах по-
винен докладати максимум зусиль, щоб дослідити і 
попередити адиктивну поведінку в підлітків.

Тому сьогодні особливу увагу потрібно зверну-
ти на відбудову чіткої навчально-виховної системи, 
яка б забезпечувала створення і збагачення традицій 
освіти, різнобічну соціально значущу діяльність, ор-
ганізацію змістовного проведення дозвілля, індиві-
дуальний підхід до роботи із підлітками, ранню про-
філактичну роботу щодо попередження негативних 
явищ серед них. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тер-
мін «адиктивна поведінка» в наукову літературу 
ввів Ц.П. Короленко, теорію адикції досліджували 
Д.Семенов, В.Качалов, О.Кондратьєв, С.Кулаков, 
Б.Левін; питання профілактичної роботи з підлітками 
розглядали О.Личко, В.Бітінський, В.Оржеховська, 
Н.Максимова, О.Пилипенко, І.Фіцула, В.Лютий, 
О.Кирилова, А.Макеєва та ще багато інших. Про-
довж років проблема адиктивної поведінки дослі-
джується і описується різними авторами.

Аналіз наукових джерел та практичної роботи 
© Ратинська О.М.

фахівців засвідчили, що актуальність проблеми до-
слідження визначається протиріччями між зростан-
ням темпів уживання психоактивних речовин серед 
підлітків, між великим спектром мотивів уживання 
тютюну, алкоголю, наркотиків, між сучасними про-
блемами молоді та реальним рівнем профілактичної 
роботи. Тому постає проблема пошуку нових форм 
і методів соціальної роботи у сфері профілактики 
адиктивної поведінки підлітків.

Актуальність теми даної роботи зумовлена тим, 
що діти є майбутнім держави, її інтелектуальним по-
тенціалом, основою економічного, політичного та 
суспільного життя. Проблема адиктивної поведінки 
є сьогодні надзвичайно актуальною, особливе зане-
покоєння викликає її поширення серед дітей через 
незворотну шкоду на організм неповнолітніх тютю-
нопаління, вживання алкоголю, наркотиків, токсико-
логічних речовин. Запобігти цьому може детальне 
вивчення цього явища і створення системи соціаль-
ної профілактики адиктивної поведінки на рівні те-
риторіальної громади.

Метою статті є проаналізувати теоретичні та 
практичні аспекти соціальної роботи з профілактики 
та корекції адиктивної поведінки підлітків.

У відповідності з метою були визначені наступні 
завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретичні основи проявів адик-
тивної поведінки підлітків.

2. Дослідити зміст адиктивної поведінки, її види, 
форми, методи та принципи.

3. Здійснити аналіз соціальної профілактики адик-
тивної поведінки у підлітків.

4. Провести діагностику і профілактику адиктивної 
поведінки серед підлітків та здійснити аналіз її 
результатів.
Виклад основного матеріалу.  Термін «адик-

тивна поведінка» (від англійської addiction – хибна 
звичка, пристрасть до чого-небудь, порочна схиль-
ність) був уведений В. Міллером у 1984 році для 
характеристики зловживання різними речовинами, 
які змінюють психічний стан, включаючи алкоголь, 
наркотики і тютюн, до того, як від них сформується 
фізична залежність [6, с. 105]. 

У вітчизняну соціальну практику термін «адик-
тивна поведінка» прийшов із наркології. Потім 
його зміст було доповнено і перенесено у психоло-
го-педагогічну практику, перш за все С.Кулаковим 
та А.Личко. Вивчення адиктивної поведінки від-
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бувається на інтегративних засадах фахівцями 
психології, соціології, медицини, соціальної педа-
гогіки. Дослідження даної проблеми продовжили 
Б.Братусь, І.П’ятницька, Д.Колесов, В.Оржеховська, 
О.Пилипенко, Н.Максимова та ін. Сьогодні багато 
дослідників вважають, що алкоголізм, наркоманія і 
тютюнопаління – це хвороби соціальні. 

Адикція і адиктивна поведінка є відносно новими 
поняттями, і на сьогоднішній час існує багато роз-
біжностей у їх визначенні. Наприклад, М.Барамзіна 
розуміє під адитивною поведінкою, поведінку, яка 
обумовлена «шкідливими звичками підлітків та 
юнацтва» (від addiction – пагубна звичка) [2, с.18]. 
На думку Н.Максимової, шкідливі звички у дітей і 
підлітків ще не існують як стійки психічні звички, 
а навпаки, відбувається тотальна ломка часових 
(отриманих від батьків та ін.) норм поведінки, уста-
новлень, стереотипів [7, с.15]. У дійсності, звички 
з’являються набагато пізніше, у зрілому віці і утво-
рюються вони на руїнах порушеного раніше і знову 
набутого досвіду.

Аналіз останніх досліджень провідних україн-
ських науковців дозволяє сказати, що намітилася 
тенденція до аналогічності думок у визначенні по-
няття «адиктивна поведінка». Загалом під адиктив-
ною поведінкою розуміють поведінку, що досягаєть-
ся різноманітними способами – фармакологічними 
й нефармакологічними, і це супроводжується розви-
тком суб’єктивно приємних емоційних станів [3; 5; 
8 та ін.].

Одне з останніх вичерпних визначень поняття 
«адиктивна поведінка» дала Т.Андреєва: «адиктивна 
поведінка – це поведінка людини, для якої притаман-
не прагнення до відходу від реальності шляхом штуч-
ної зміни свого психічного стану завдяки прийому 
різноманітних хімічних речовин чи постійній фікса-
ції уваги на певних видах діяльності з метою розви-
тку та підтримання інтенсивних емоцій» [1, с.70]. 

Продовжуючи цю думку, О.Сердюк зауважує: 
«поведінка, що передує різним видам хімічної за-
лежності, називається адиктивною поведінкою (від 
англ. addictive  behaviour– хибна залежність, нега-
тивна пристрасть, залежна (від наркогенних засобів) 
поведінка)» [9, с.304]. Вона може сформуватися вна-
слідок вживання різних груп наркогенних речовин і 
характеризується наявністю пов’язаних із цим про-
блем. Під наркогенними речовинами мають на увазі 
такі речовини, як наркотики, алкоголь та токсиколо-
гічні речовини.

Особливістю кількох досліджень є те, що вони 
ставлять запитання: яку стадію називати адиктив-
ною поведінкою: стадію, коли вже сформувалася за-
лежність, чи стадію, коли залежності ще немає. На 
сьогодні неможливо дати однозначну відповідь на 
це запитання. Щодо вживання психоактивних речо-
вин, то тут зрозуміло: більшість фахівців вважає, що 
адиктивна поведінка – це стадія, яка передує залеж-
ності, її логічно називати стадією зловживання [5, 
с.27-28]. До того ж, власне стадії залежності від пси-
хоактивних речовин уже мають свою назву: стадія 
залежності від алкоголю – алкоголізм, від наркотиків 
– наркоманія [10]. 

Дії соціально-педагогічного чи психологічного 
характеру на особистість, яка має залежність, ефек-
тивними не будуть, потрібне медичне втручання, 

лікування, а вже потім – соціальна реабілітація та 
третинна профілактика (профілактика рецидивів). 
Але щодо нехімічних адикцій, то тут завжди вико-
ристовується термін «залежність»: від азартних ігор, 
мобільного телефону, їжі тощо [4, с.24].

Отже, адиктивна поведінка – це поведінка, що пе-
редує виникненню фізичної залежності, стадія зло-
вживання у випадку і хімічних, і нехімічних адикцій 
– можлива стадія психологічної залежності.

До форм і методів первинної профілактики адик-
тивної поведінки відносять: інструктаж та консуль-
тування, лекції та практикум для учителів з методики 
антинаркогенного виховання, розробка і проведення 
в ході навчального процесу занять з предметів, які 
торкаються сутності та впливу психоактивних речо-
вин, лекції для батьків щодо видів психоактивних 
речовин, їх сутності та причин вживання, практикум 
для учителів щодо особливостей освіти і вихован-
ня учнів з акцентуаціями характеру, повідомлення 
психолога для батьків про особливості вікової пси-
хології періоду раннього юнацтва, психологічні тре-
нінги спілкування, формування впевненості в собі та 
вміння виходу зі стресових ситуацій, а також масові 
розважальні заходи як умова змістовного проведення 
дозвілля. До форм і методів вторинної профілакти-
ки відносять: відвідування наркодиспансеру та бесі-
ди старшокласників з наркоманами, що знаходять-
ся на лікуванні; бесіди із запрошеними на виховні 
години працівниками кримінальної служби міліції 
у справах неповнолітніх, відділу з незаконного обі-
гу наркотичних речовин, працівниками ЦСССДМ, 
працівниками медико-соціального реабілітаційного 
центру, лікарями-валеологами; це конкурси плакатів 
та стіннівок; соціально-психологічні тренінги з про-
філактики адиктивної поведінки старшокласників; 
підготовка волонтерів в рамках програми “Рівний – 
рівному”. До форм  і  методів третинної  профілак-
тики  слід  віднести: психологічний практикум для 
батьків щодо “технікики безпеки” тютюнопаління 
та вживання алкоголю в сім’ї, а також індивідуальну 
роботу психолога та соціального педагога із учнями 
групи ризику: бесіди, консультації, навчання мето-
дам релаксації.

Виділяють особливості підліткового періоду, які 
є групою факторів ризику у формуванні адитивної 
поведінки: підвищений егоцентризм; потяг до проти-
ставлення, протесту, боротьбі проти виховних авто-
ритетів; підвищене бажання стати дорослим і неза-
лежним від сім’ї; незрілість моральних переконань; 
занадто чутливе реагування на пубертатні зміни; 
схильність перебільшувати ступінь складності про-
блем; криза ідентичності; негативна чи несформова-
на Я-концепція; гіпертрофовані поведінкові реакції; 
перевищення пасивних допінг-стратегій у подоланні 
труднощів.

Вивчення наукової літератури, теоретичний ана-
ліз сутності та змісту адиктивної поведінки у під-
літків дозволяють окреслити тактику експеримен-
тальної роботи, сформувати необхідні вихідні поло-
ження, на яких будуть базуватись основні напрямки 
вдосконалення соціальної профілактики адиктивної 
поведінки підлітків.

З цією метою на даному етапі – етапі проведення 
констатувального експерименту, ми звернулись до 
різних видів метода опитування, серед яких рейтинг 
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і самооцінка. 
Експериментальну базу дослідження склали: 20 

учнів підліткового віку (12-14 років) Збаразької за-
гальноосвітньої санітарної школи інтернат I – III сту-
пенів Тернопільської обласної ради. 

Всі питання, які нас цікавили, ми сконцентрува-
ли у декількох анкетах, які нам дозволили поповнити 
об’єктивну картину ефективності здійснення профі-
лактики адиктивної поведінки, визначити ставлення 
старшокласників до психоактивних речовин та рівні 
їх вживання.

Таким чином, перше рангове місце, тобто най-
більш негативне ставлення у підлітків займає вжи-
вання токсикологічних речовин. На питання “які 
Ви знаєте токсикологічні речовини?” відповіді були 
такі: клей знають 86%, дихлофос – 75%, лаки, фар-
би – 45%, дезодоранти – 31%, ліки віднесли сюди 
29%, гриби – 17%. Ускладнились дати відповідь 14% 
респондентів. Друге рангове місце знову займає не-
гативне відношення до наркотиків. Але, незважаючи 
на це, тривожним є той факт, що 30,2 % учнів усклад-
нюються у визначенні відношення до наркотичних 
речовин; 4 % старшокласників вживають, тому що 
не хочуть виділятися серед інших, тобто вони зна-
ходяться під впливом негативного молодіжного угру-
пування; 10,6% учнів вживати наркотики подобаєть-
ся. Підлітки назвали такі види наркотичних речовин. 
Про існування героїну знають 76% респондентів, ма-
ріхуани – 67%, коноплі – 61%, кокаїну – 53%, “драп” 
назвали 39%, опіум – 29%, “винт” – 27%, ЛСД – 23%, 
гашиш – 20%, “колеса” – 17%. Відповіді демонстру-
ють, що школярі плутають сировину, з якої наркотик 
виготовляється, офіційну назву та сленг, яким корис-
туються наркомани, що доводить їх певну необізна-
ність в цьому питанні. Третє рангове місце по нега-
тивному відношенню займає паління тютюну. Чет-
верте рангове місце займає негативне відношення до 
міцних алкогольних напоїв. П’яте рангове місце, тоб-
то найменш негативне ставлення у старшокласників 
до слабоалкогольних напоїв. Дуже тривожним є той 
факт, що переважній більшості молодих людей вони 
подобаються (72,8%).

Наступним нашим кроком було виявлення рівнів 
вживання алкогольних речовин, на яких знаходять-
ся підлітки. Загалом міцні алкогольні напої вживає 
30,8% опитуваних. Із них 0,8% знаходяться на стадії, 
яка передує захворюванню на алкоголізм.

Проте найбільший рівень вживання займають 
слабоалкогольні напої. Причому, на помірному рів-
ні вживання знаходяться 11%; на небезпечному – 
37,4%; і на рівні продрому алкоголізму – 13,6%. 

Визначивши рівні вживання алкогольних речо-
вин, ми вирішили знов звернутись до причин, які 
спонукають підлітків до цього. Результати опиту-
вання дають нам чітке уявлення про причини вжи-
вання алкогольних речовин у підлітків. Вживання 
алкоголю отримують задоволення 39% опитуваних 
(перше рангове місце). Починають себе відчувати та-
ким чином дорослішими 16% (друге рангове місце). 
Майже така ж сама кількість вживає спиртне, тому, 
що нічого робити (11% - третє рангове місце). Важ-
ко дати відповідь на поставлене питання 11% стар-
шокласників (четверте рангове місце). Вживання 
алкоголю, на думку 8% опитуваних, є традицією на-
шого суспільства (п’яте рангове місце). Привчають 

випивати старші за віком друзі 7% (шосте рангове 
місце). Знімають психологічну напругу та заспоко-
юються за допомогою спиртного 4% (сьоме рангове 
місце). Лише 0,8% опитуваних в не знають про шко-
ду алкоголю (восьме рангове місце). Приклад бать-
ків впливає на 11% (дев’яте рангове місце). Майже 
така ж кількість намагається за допомогою вживання 
алкоголю наслідувати лідера (0,6%, десяте рангове 
місце). Найменшій кількості учнів (0,2%) потрібен 
алкоголь, щоб зняти фізичну напругу та покращити 
самопочуття (одинадцяте рангове місце).

Результати застосування методу спостереження 
використовувалися для зіставлення з іншими дани-
ми. Аналіз зовнішнього вигляду підлітка дозволяв 
зробити припущення про можливе зловживання ал-
коголем в даний час (особливості кольору обличчя, 
шкірних покривів, слизових оболонок і т.д.); про 
зв'язок з асоціальними групами, що виявляється в 
татуюваннях, специфічних деталях і зовнішності 
(певна зачіска означає приналежність до певного 
угрупування); про благополуччя сімейної атмосфери 
(брудний, неохайний вигляд або доглянутий); про ма-
теріальну забезпеченість сім'ї.

Після аналізу своїх вражень від спостереження і 
бесіди, що дозволяє скласти первинне уявлення про 
наявність алкогольної спадковості і соціальної ситу-
ації розвитку підлітка, ми приступали безпосередньо 
до аналізу результатів виконання завдань. Діагности-
ка була пов’язана із анкетою виявлення рівня алкого-
лізації у підлітків, що виявляє рівень алкогольної за-
лежності підлітків, та анкета «Чи шкодить алкоголь 
вашому здоров'ю?» з метою визначення обізнаності 
у підлітків проблемою вживання алкоголю. Застосу-
вання усіх методів діагностики дало змогу своєчас-
но виявити підлітків «групи ризику» і цілеспрямо-
вано здійснювати корекцію особливостей підлітків, 
схильних до адиктивної поведінки.

Корекційна програма була розрахована на учнів 
підліткового віку і була реалізована в рамках годин 
спілкування та за рахунок шкільного компоненту на-
вчальних програм. За характером направленості про-
грама є каузальною, тобто направленою на корекцію 
причин відхилень і виникнення адиктивної поведінки; 
її зміст має забезпечити позитивні особистісні зміни.

В рамках програми було розроблено тренінгові 
заняття «Корекція схильності вживання алкоголю у 
підлітків позбавлених батьківського піклування» з 
корекції схильності підлітків до вживання алкоголю.

За результатами дослідження було розроблено 
«Тренінгові заняття з корекції схильності вживання 
алкоголю у підлітків», що передбачає формування 
свідомого ставлення дітей до проблеми вживання 
алкоголю.

Тренінгова програма «Корекція схильності вжи-
вання алкоголю у підлітків» призначена для учнів 
6-8 класів. Основна ідея тренінгу – виховати в учнів 
відповідальне ставлення до власного здоров’я у про-
філактичній співпраці з їхніми близькими та соціаль-
ними педагогами.

Метою даного тренінгу є забезпечення сучасно-
го уніфікованого цілісного інформування й навчан-
ня учнів з корекції алкогольних проблем в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів.

Як свідчать відповіді на запитання, переважна 
більшість підлітків чітко усвідомили шкоду вживан-
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ня алкогольних речовин, вони свідомо можуть визна-
чити причини їх вживання. Набагато менша їх кіль-
кість вживає алкоголь для отримання задоволення, а 
поняття “задоволення ” і ”алкоголь ” взагалі стоять 
тепер осторонь. Набагато менша кількість опитува-
них вживає алкоголь щоб відчути себе дорослими; 
тому що привчають старші за віком друзі; від нічого 
робити; щоб зняти психологічну напругу, заспокої-
тись; щоб наслідувати лідера, за прикладом батьків 
і на зло всім. Підлітки стали досить впевнено про-
тистояти впливу навколишнього середовища, прове-
дення їх дозвілля стало більш змістовним і сплано-
ваним. 

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки:

1. У статті наведено теоретичне узагальнення та 
практичне розв’язання наукової проблеми адиктив-
ної поведінки підлітків у роботі соціального праців-
ника, що визначається у розробці, обґрунтуванні та 
практичному впровадженні системи корекції адик-
тивної поведінки у виховний процес загальноосвіт-
нього навчального закладу. 

2. Профілактика адиктивної поведінки підлітків 
має таку структуру: мета, об’єкт, суб’єкт, зміст, засо-
би, тобто форми і методи, що відповідає традиційній 
структурі соціальної роботи.

3. Установлено, що соціальними факторами адик-

тивної поведінки підлітків є: рівень напруженості в 
суспільстві; питні традиції суспільства; тиск реклами 
тютюнових і алкогольних виробів; негативна моло-
діжна субкультура; перехід до нової соціальної ролі; 
неможливість задоволення потреби у персоналізації; 
подвійна мораль. Психологічними факторами – осо-
бливості вікової психології; стрес та інформаційне 
перевантаження; потреба у зміні стану свідомості; 
потреба виходу з буденності. Соціальними умовами 
виникнення адиктивної поведінки є вплив сім’ї та сі-
мейного виховання, ситуації неблагополучних, кон-
фліктних, неповних сімей, типи неправильного ви-
ховання; негативний соціальний статус у колективі. 
Психологічними умовами – акцентуації, психопатії; 
готовність до вживання та особистісна схильність до 
вживання психоактивних речовин. 

4. Аналіз результатів дослідження здійснював-
ся за такими критеріями: сформованості морально-
психологічної стійкості особистості, інформованості 
про сутність і зміст адиктивної поведінки; ставлення 
учнів до всього комплексу дій, що був нами засто-
сований. Отже, більшість школярів, які брали участь 
в експерименті, знаходяться на високому та до-
статньому рівнях морально-психологічної стійкості 
особистості та інформованості про сутність і зміст 
адиктивної поведінки. Це свідчить про ефективність 
проведеної нами тренінгової програми.
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АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Публикация посвящена исследованию содержания социальной профилактики аддиктивного поведения 
подростков.  В  статье  исследованы  теоретические  основы  социальной  профилактики  аддиктивного 
поведения  подростков,  рассмотрены  сущность  и  содержание  аддиктивного  поведения  и  проведения 
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диагностики,  проанализированы  формы,  методы  и  принципы  социальной  профилактики  аддиктивного 
поведения  подростков.  Также  проведено  практическую  работу,  по  разработке  и  апробации  комплекса 
мероприятий по социальной профилактике аддиктивного поведения подростков.

Ключевые  слова:  профилактика,  аддиктивное  поведение,  подростки,  социальный  работник, 
алкоголизм, курение, наркомания, токсикологические вещества.
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SOCIAL PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR 
OF ADOLESCENTS

The publication is devoted to the study of the content of social prevention of addictive behavior in adolescents. 
In the article the theoretical basis of social prevention of addictive behavior of adolescents has been defined,  the 
nature and content of addictive behavior and diagnosis have been considered, the forms, methods and principles of 
social prevention of addictive behavior of adolescents have been analysed. Also practical work has been carried out 
on the development and testing of a set of measures for the social prevention of addictive behavior of adolescents. 
It has been established that social factors of addictive behaviour among adolescents are the following: tension in 
society; drinking traditions of society; pressure of  tobacco or alcohol advertising; negative youth subculture;  the 
transition to a new social role; inability to meet the need for personalization; double standard; psychological factors 
− especially psychology; stress and information overload; need to change the state of consciousness; need out of the 
ordinary. Social conditions of the emergence of addictive behaviour is the influence of family and family education, 
disadvantaged situations, conflict, single-parent families, the wrong types of education; negative social status in the 
team. Analysis of the results of research have been carried out by the following criteria: the formation of moral and 
psychological stability of personality, awareness of the nature and content of addictive behavior; the ratio of students 
to all the actions that we had applied. Consequently, most students who participated in the experiment are at high 
levels and sufficient moral and psychological stability of personality and awareness of  the nature and content of 
addictive behavior. This demonstrates the effectiveness of our ongoing training program.

Key words: prevention, addictive behavior, adolescents, social worker, alcoholism, smoking, drug addiction, 
toxicological substances.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Стаття присвячена теоретичному аналізу наукових підходів до поняття «професійна мобільність». 
Виокремлені основні підходи до поняття, що обумовлюють актуальність професійної мобільності працівників 
соціальної сфери. Також проаналізовано сутність професійно-педагогічної мобільності та основні напрями 
її формування. Розглянуто особливості формування професійної мобільності працівника соціальної сфери та 
проаналізовано основні етапи її формування.

Ключові  слова:  професійна  мобільність,  професійна  мобільність  працівників  соціальної  сфери, 
професійна компетенність, саморозвиток, якості особистості.

Вступ. Розвиток професійної мобільності май-
бутніх спеціалістів є надзвичайно актуальним на-
прямом розвитку сучасної педагогічної науки, адже 
прагнення стати успішним в різних сферах життєді-
яльності можна досягнути лише за умови мобільнос-
ті, динамізму, конструктивності, розвиненого почут-
тя відповідальності в професійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
тягом останніх років науковцями активно розробля-
ються технології формування професійної мобіль-
ності фахівців. Деякі аспекти вивчення професійної 
мобільності розглядаються у науковцями, вирізня-
ючи їх з-поміж проблем формування професійної 
компетентності фахівців різного профілю. Особли-
вості формування професійної мобільності в про-
цесі навчання у вищій школі розробляється в працях 
Є.Іванченко, І.Хом’юк, І.Шпекторенко, О.Яненко та 
ін. 

Водночас, практично відсутні спеціальні дослі-
дження, в яких безпосередньо розглядався б процес 
формування професійної мобільності майбутніх пра-
цівників соціальної сфери. 

Метою статті є аналіз проблеми розвитку про-
фесійної мобільності працівників соціальної сфери в 
науковій літературі.

Виклад основного матеріалу. У сучасних науко-
вих дослідженнях трактування професійної мобіль-
ності є неоднозначним, оскільки: 

а) це поняття використовується в різних галузях 
знань: філософії, соціології, економіці, психології та 
педагогіці тощо;

б) у різних мовах має неоднозначне тлумачення;
в) залежно від наукового вивчення мобільність 

поділяють за видами: академічна, еко, культурна, 
професійна, соціальна, територіальна, трудова.

У великій сучасній педагогічній енциклопедії 
Є.Рапацевич визначає професійну мобільність як 
«можливість і здатність успішно переключатися на 
іншу діяльність або змінювати вид праці. Професій-
на мобільність передбачає володіння системою уза-
гальнених професійних способів і умінь ефективно 
їх використовувати для виконання яких-небудь за-
вдань у суміжних областях виробництва і порівняно 
легко переходити від однієї діяльності до іншої [1, 
с.482]. Для України особливе значення має форму-
вання професійної мобільності для підготовки ви-
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сококваліфікованих працівників соціальної сфери. 
Воно зумовлене такими чинниками: 

–  по-перше, становлення фахівця соціальної сфери 
сучасного українського суспільства відбувається 
в умовах постійних соціально-економічних криз; 

–  по-друге, працівник соціальної сфери, як об’єкт 
модернізації системи вищої освіти повинен мати 
глибоку фундаментальну підготовку, володіти 
сучасними інформаційними технологіями, бути 
конкурентоспроможним, комунікативним, мати 
високу ефективну професійну підготовку; 

–  по-третє, спеціаліст повинен володіти таким 
багажем знань, які забезпечать йому не тільки 
швидке кар’єрне зростання, але й дадуть можли-
вість вільно орієнтуватися на ринку праці, чітко 
усвідомлювати професійні обов’язки й права та 
правильно спілкуватися зі своїми потенційними 
роботодавцями. 
Окрім цього, ринок праці та система вищої осві-

ти функціонують майже незалежно, що дає людині 
відчуття незахищеності, безперспективності, стає 
вагомою причиною соціальної дезадаптації. Таким 
чином професійна мобільність майбутнього праців-
ника соціальної сфери формується в умовах прак-
тичної підготовки, що призводить до пошуку шляхів 
формування професійної мобільності у вищих на-
вчальних закладах.

Ф.Рассказов, розглядаючи процес формування 
професійної мобільності, наголошує, що «мобіль-
ність у педагогічній сфері – це особлива якість осо-
бистості, що формується в процесі навчання і вихо-
вання та має найважливіший вплив на професіона-
лізм майбутнього фахівця» [2, с.55].

Аналізуючи поняття «професійна мобільність» 
Л.Горюнова, робить висновок про те, що його мож-
на розглядати у триплексі, що включає якість осо-
бистості (забезпечує внутрішній механізм розвитку 
людини через сформованість ключових та загально-
професійних компетентностей); діяльність людини 
(детермінована подіями, що змінюють середовище і 
результатом якої є самореалізація людини в житті та 
професії); процес перетворення людиною самої себе, 
а також навколишнього професійного та життєвого 
середовища) [3, с.186]. 

Професійна мобільність проявляється у творчому 
характері діяльності, в активному пошуку новатор-
ських підходів та інноваційних технологій, що надає 
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можливість людині дізнатися більше про інші моделі 
створення та поширення знань, дозволяє їй розшири-
ти мережу своїх контактів та спілкування, розвиває 
рівень особистої ініціативи та професійної комуні-
кабельності, реалізація яких стає можливою завдяки 
мобільності. 

Аналіз сучасних науково-педагогічних праць до-
водить існування декількох різних точок зору на по-
няття професійної мобільності. Так, ряд вчених на-
голошують на професійній мобільності, як мегапро-
фесійній якості спеціаліста, що визначає його профе-
сійну компетентність, тобто професійна мобільність 
є складовою професійної компетентності. 

Інша група вчених визначає професійну компе-
тентність як беззаперечну умову формування про-
фесійної мобільності. Також існує думка про те, що 
професійна мобільність, як і професійна компетент-
ність – відносно самостійні, хоча взаємообумовлені 
характеристики спеціаліста. 

О.Беспалько, Т.Гордєєва визначають дві домінан-
ти професійної мобільності: з одного боку – профе-
сійно-освітні можливості майбутнього кваліфікова-
ного працівника, а з іншого - вимоги, що висувають-
ся до вищого навчального закладу з боку суспільства 
й ринку праці у швидкості, рівні формування про-
фесійної мобільності і якості підготовки професійно 
мобільного кваліфікованого працівника. 

А.Капська, С.Архипова, О.Карпенко у своїх до-
слідженнях наголошують, що формування профе-
сійної мобільності можливе лише на основі форму-
вання певних компетенцій фахівця. На перший план 
дослідники ставлять базові знання з професій, рівень 
інформаційної компетентності, розуміння соціально-
рольової функції фахівця. Окрім вищезазнечених, 
науковцями було виділено здатність працювати у 
команді, комунікативні та управлінські вміння. На-
ступними, не менш важливими уміннями, вчені ви-
значають дослідницькі уміння та адаптивність до 
нових ситуацій. 

Професійна мобільність передбачає також висо-
кий рівень узагальнених професійних знань, готов-
ність до оперативного відбору і реалізації оптималь-
них способів виконання різних завдань в області сво-
єї професії. В умовах швидких змін техніки і техно-
логії виробництва професійна мобільність виступає 
важливим компонентом кваліфікаційної структури 
майбутнього спеціаліста. 

Загалом, професійна мобільність формується за 
трьома напрямами: 

1) освоєння нової сукупності професійних знань 
у різних сферах професійної праці (в основі даного 
виду професійної мобільності лежить кон’юнктура 
на ринку праці); 

2) поява інтегрованих професій (наприклад, пра-
цівник соціальної сфери, що включає в себе знання 
таких видів діяльності, як соціальний працівник, 
педагог, соціолог, психолог, медичний працівник, 
юрист та ін., що дозволяє йому на базі однієї профе-
сії освоювати надалі перераховані види професійних 
знань як нові професії); 

3) освоєння професій, що мають загально профе-
сійний, надспеціальний характер (наприклад, еконо-
міст, менеджер, маркетолог, юрист та ін.

У зв’язку із цим змінюється й характер вимог 
професії до людини. Замість пріоритету спеціальних 

знань в освоєнні професії формується пріоритет за-
гально професійних, міжпрофесійних знань. 

Сутність професійно-педагогічної мобільності 
виражається в готовності особистості до самороз-
витку, до самоосвіти й перетворення себе, побудови 
конструкту свого професійного «Я», готовності в 
процесі професійної діяльності успішно пристосову-
ватися до мінливих умов професійно-педагогічного 
середовища. 

О.Дементьева розглядає професійну мобільність 
як якість особистості, що дозволяє їй бути соціально 
активною, конкурентоспроможною, професійно ком-
петентною, здатною до саморозвитку й модернізації 
власної діяльності та зміни видів діяльності [4, с.6]; 

О.Беспалько як здатність швидко адаптуватися у 
різних сферах соціально-педагогічної діяльності, що 
базується на прагненні до самореалізації, самовдос-
коналення та сформованих ключових компетентнос-
тях [5, с.194]; 

Б.Мещеряков визначає її як здатність і готовність 
особистості досить швидко й успішно опановувати 
нову техніку та технологію, набувати знань та умінь, 
яких бракує, що забезпечує ефективність підготовки 
до нової професійної діяльності [6, с.24].

Зважаючи на те, що професійно мобільний фа-
хівець соціальної сфери у своїй професійній діяль-
ності спирається на основні положення педагогіки, 
соціальної роботи, політології, соціології, фізіології, 
правових дисциплін. У зв'язку з цим особливості 
формування професійної мобільності фахівця соці-
альної сфери носять інтегративний характер. Знання, 
які набуває майбутній спеціаліст у процесі профе-
сійної підготовки підвищують рівень загальної куль-
тури особистості. Крім того, розвиток загальноінте-
лектуальних вмінь покращують рівень професійної 
мобільності. 

Вчені в більшості виділяють чотири етапи фор-
мування професійної мобільності: 1) визначають 
рівень знань та мотивації до професійної мобільнос-
ті; 2) набуття обізнаності із даного питання, а також 
систематизація та узагальнення набутих знань; 3) 
підвищення рівня професійної мобільності шляхом 
вдосконалення отриманих знань та умінь, а також 
розвиток креативності та самостійності у процесі 
формування професійної мобільності. 4) Оцінка та 
коригування результатів формування професійної 
мобільності.

Отже, викладений матеріал дозволяє зробити на-
ступні висновки: що формування професійної мо-
більності майбутніх працівників соціальної сфери 
– це динамічний, системний педагогічний процес, 
що характеризується єдністю цілей, інноваційних 
технологій шляхом упровадження форм і методів 
навчання, спрямованих на формування особистості, 
готовності до саморозвитку, самоконструювання та 
адаптації у змінних умовах професійного середови-
ща в процесі професійної діяльності. Під професій-
ною мобільністю майбутніх працівників соціальної 
сфери розуміють здатність майбутнього спеціаліста 
вирішувати широке коло завдань в соціальній галузі, 
здатність оперативно, швидко опанувати нові спеці-
альності, бути готовим впоратися з новими профе-
сійними функціями, успішно оволодівати новими 
інноваційними технологіями, знаннями, уміннями і 
навичками.
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Вступ. Ринок праці дедалі більше потребує ви-
сококваліфікованих фахівців, які прагнуть до вдо-
сконалення свого професійного досвіду, здатних на-
лагоджувати взаємовигідні стосунки та співпрацю з 
вітчизняними та зарубіжними фахівцями, подолання 
комунікативних бар’єрів. Модель сучасного фахів-
ця вказує на необхідність пошуку нових підходів до 
його професійної підготовки для забезпечення конку-
рентноспроможності на ринку праці та ефективного 
виконання своїх професійних функцій. Свідченням 
необхідності застосування компетентнісного під-
ходу у підготовці майбутніх фахівців, формування 
професійної компетентності, ключових компетенцій 
та компетентностей є завдання визначені у Законах 
України «Про освіту» (2014 р.), «Про вищу освіту» 
(2014 р.), Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року (2013 р.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми професійної підготовки фахівців відображені 
у працях І. Беха, Н. Бібік, І. Зязюна; концептуальні 
засади реалізації компетентнісного підходу висвіт-
лено у працях Н. Нагорної, М. Нагач, А. Усачової; 
психолінгвістичні та методичні проблеми формуван-
ня професійної компетентності досліджували Л. Ар-
тюшкіна, А. Маркова, І. Зімняя; тлумачення понять 
«компетенція» та «компетентність» присвячені пра-
ці Дж. Равена, В. Введенського, Н. Бібік. Водночас 
аналіз науково-педагогічної літератури та наявної 
практики засвідчує, що сутність понять «компетент-
нісний підхід», «компетенція», «компетентність», 
«професійна компетентність» не осмислена належ-
ним чином і не має практичного визначення та об-
грунтування.

Мета статті полягає у визначенні та обгрунту-
ванні сутності понять «компетентнісний підхід», 
«компетенція», «компетентність», «професійна ком-
петентність».

Виклад основного матеріалу. Рівень освіченос-
ті, особливо за сучасних умов, не визначається об-
сягом знань, їх енциклопедичністю. З позицій компе-
тентнісного підходу рівень освіченості визначається 
здатністю розв’язувати проблеми різної складності 
на основі наявних знань. Компетентнісний підхід не 
заперечує значення знань, але він акцентує увагу на 
здатності викорис товувати здобуті знання. Тому ком-
© Рудніцька К.В.

петентнісний підхід є основоположним у підготовці 
майбутніх фахівців.

Компетентнісний підхід передбачає не лише 
трансляцію знань, умінь і навичок від викладача до 
студента, а формування у майбутніх фахівців профе-
сійної компетентності. Реалізація такого підходу пе-
редбачає використання відповідних освітніх техно-
логій у навчанні, рефлексію студентів, самостійність 
застосування у практичній діяльності професійних 
умінь і навичок. 

Компетентнісний підхід до освіти, зауважує 
М. Нагач, стає останнім часом все більш пошире-
ним і претендує на роль концептуальної основи 
освітньої політики, здійснюваної як державами, так 
і впливовими міжнародними організаціями, підси-
лює практичну орієнтацію освіти, підкреслює зна-
чення досвіду, вмінь та навичок, що спираються на 
наукові знання. Визначальним фактором у реалізації 
компетентнісного підходу є зорієнтованість на роз-
виток системного комплексу умінь, смислових орієн-
тацій, адаптаційних можливостей, досвіду і способів 
трансформаційної діяльності з отриманням конкрет-
ного продукту [6]. 

Поняття «компетентнісний підхід» В. Химинець 
ототожнює зі спрямованістю освітнього процесу на 
формування та розвиток ключових (базових, осно-
вних) і предметних компетентностей особистості. 
Компетентнісний підхід скеровує освіту на форму-
вання цілого набору компетентностей (знань, умінь, 
навичок, ставлень тощо), якими мають оволодіти 
майбутні фахівці. При цьому науковець наголошує 
на тому, що традиційна система освіти акцентувала 
основні зусилля на набутті знань, умінь і навичок, 
що догматично абсолютизувало знання і сформува-
ло знаннєвий підхід до навчання. Основна увага при 
цьому фокусувалася на самих знаннях, а те, для чого 
вони потрібні, залишалося поза увагою [11].

Компетентнісний підхід переміщує акценти з 
процесу накопичення нормативно визначених знань, 
умінь і навичок майбутніх фахівців у площину фор-
мування і розвитку здатності практично діяти і твор-
чо застосовувати набуті знання і досвід у різних си-
туаціях. Це вимагає від викладача змістити акценти 
у своїй навчально-виховній діяльності з інформа-
ційної до організаційно-управлінської площини. У 
першому випадку він відігравав роль «ретранслятора 
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знань», а в другому – організатора освітньої діяль-
ності. Змінюється і модель поведінки студента – від 
пасивного засвоєння знань до дослідницької актив-
ної, самостійної та самоосвітньої діяльності. Процес 
навчання наповнюється розвивальною функцією, 
що стає інтегрованою характеристикою. Така харак-
теристика має сформуватись у процесі навчання і 
включає знання, вміння, навички, ставлення, досвід 
діяльності й поведінкові моделі особистості.

Зважаючи на дефініції розглянутого феномена, 
вважаємо найбільш вдалим визначення компетент-
нісного підходу до навчання А. Усачової, яка поєд-
нує його з актуалізацією професійних знань і вмінь у 
діяльності за допомогою вирішення проблемних за-
вдань, творчості, самоаналізу, а також досвіду і спо-
собів перетворювальної діяльності із здобуттям кон-
кретного результату, тобто фахівець має бути ком-
петентним у вирішенні певного кола професійних 
завдань, використовуючи набуті теоретичні знання у 
практичній діяльності. Реалізація компетентнісного 
підходу до навчання майбутніх фахівців передбачає 
в першу чергу формування і розвиток їх компетент-
ностей [10]. 

Як зазначено в Програмі «DeSeCo» (Definition 
and Selection of Competencies), компетентність − це 
здатність успішно задовольняти індивідуальні та 
соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені 
завдання. Кожна компетентність заснована на поєд-
нанні взаємовідповідних знань, умінь і практичних 
навичок, ставлень та цінностей, поведінкових компо-
нентів, усього того, що особистість може мобілізува-
ти для активної дії [3, с. 90].

Словник професійної освіти визначає компетент-
ність (від. лат. сompetо – відповідний, підхожий) як 
сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної 
професійної діяльності: уміння аналізувати, передба-
чати наслідки професійної діяльності, використову-
вати інформацію [7].

На думку Дж. Равена, компетентність «...необхід-
на для ефективного виконання конкретної дії в кон-
кретній предметній галузі і включає вузькоспеціаль-
ні знання, особливі предметні навички, засоби мис-
лення, а також розуміння відповідальності за свої дії. 
Бути компетентним спеціалістом означає мати набір 
специфічних компетентностей різного рівня (бути 
здатним спостерігати, бути глибоко обізнаним у 
предметі, вміти самостійно ставити запитання, дово-
дити власну правоту, справлятися з міжособистісни-
ми конфліктами тощо)». До компетентностей автор 
відносить наявність у людини високого рівня ініці-
ативності, здатності організовувати інших людей на 
досягнення поставленої мети, готовність оцінювати 
і аналізувати соціальні наслідки своїх дій [8, с. 115]. 

В останні роки поняття компетентності виклика-
ло широку дискусію серед європейських країн-учас-
ників Організації економічного співробітництва та 
розвитку, де проводилися дослідження з цієї пробле-
матики, що відображено в Міжнародних документах 
Європи Міжнародної організації праці. У результаті 
було розроблено програму, у якій наголошується на 
тому, що ключові компетентності (key competencies) 
дають можливість особистості ефективно працюва-
ти у багатьох соціальних сферах, сприяють якісно-
му розвитку суспільства та особистому успіху, отже, 
можуть бути застосовані до багатьох життєвих сфер. 

Міжнародна комісія Ради Європи розглядає по-
няття компетентності як загальні вміння, що перед-
бачають: −спроможність особистості сприймати та 
відповідати на індивідуальні та соціальні потреби; 
−комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок. 

Таким чином, поняття «компетентність» має 
складний зміст, оскільки охоплює різні сторони осо-
бистості (як людини, суб’єкта діяльності, індивіду-
альності) та інтегрує її різноманітні характеристики. 

Близьким за змістом до поняття «компетентність» 
є поняття «компетенції», що вперше було запропо-
новано Міжнародною організацією праці на початку 
90-х років у системі підвищення кваліфікації та пе-
репідготовки управлінських кадрів. Поняття «компе-
тенція» є тотожним поняттям «знання» і «повнова-
ження». Під «компетенцією» розуміють: коло повно-
важень, наданих законом, статутом або іншим актом 
конкретному органу або посадовій особі; наперед 
задану вимогу (норму), сукупність взаємопов’язаних 
якостей особистості відносно означених предметів і 
процесів, необхідних для якісної продуктивної діяль-
ності; високу обізнаність із чим-небудь; узагальнені 
способи дій, що забезпечують продуктивне виконання 
професійної діяльності. «Компетенція» як семантична 
категорія є вторинною відносно категорії «компетент-
ність», оскільки розкриває функціональний аспект ді-
яльності фахівця як активного суб'єкта, що реалізує на 
практиці різні компетенції, якими він володіє. 

Різні підходи до обґрунтування категорій «компе-
тенція» та «компетентність» проаналізовано в праці 
В. Введенського, який вважає, що введення поняття 
компетенції в термінологічну систему сучасної тео-
рії освіти і педагогічну практику дасть змогу отрима-
ти деяку «додаткову вартість», а в цьому і полягатиме 
евристичний потенціал компетентнісного підходу в 
освіті [1].

Спільним для всіх спроб сформулювати визна-
чення компетенції є розуміння її як здібності (чи 
готовності) індивіда вирішувати різноманітні про-
блеми. Компетенція виявляється у сукупності знань, 
вмінь та навичок, необхідних для вирішення певного 
завдання. Компетентність, як і компетенція, є інте-
гральною характеристикою особистості. Компетен-
ція – сукупність взаємопов’язаних якостей людини 
(знання, уміння, навички), необхідних для здійснен-
ня ефективної діяльності в певній галузі, а компе-
тентність – володіння відповідними компетенціями, 
які включають особисте ставлення до предмета ді-
яльності.

Як стверджує Г.Єльникова, компетенція – це по-
няття, що стосується роботи і характеризує сферу 
професійної діяльності, у якій працівник є компе-
тентним, натомість компетентність – це поняття, що 
стосується людини, розкриває аспекти її поведінки й 
забезпечує професійно якісне виконання роботи [9].

Наведені тлумачення пояснюють відмінність між 
поняттями «компетенція» і «компетентність», визна-
чаючи компетенцію як еталон ефективної діяльності 
у певній предметній галузі, а компетентність – як рі-
вень опанування працівником компетенцій. На осно-
ві аналізу літературних джерел ми дійшли висновку, 
що компетентність – це не просто володіння знання-
ми (у таких випадках ми говоримо про ерудицію), 
але швидше потенційна готовність вирішувати за-
вдання зі знанням справи. 
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Теоретичний аналіз сутності понять «компетен-
ція», «компетентність» та «компетентністний підхід» 
дозволяє зробити висновок про необхідність дослі-
дження проблеми, пов’язаної з підвищенням якості 
професійної освіти.

Вирішення проблеми формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців значною мірою 
залежить від розуміння сутності професійної ком-
петентності. Проблема професійної компетентності 
фахівців сьогодні надзвичайно актуальна і знайшла 
теоретичне обґрунтування в психолого-педагогіч-
них працях сучасних дослідників. У них розгляда-
ються закономірності формування професіоналіз-
му, психології особистості, професійно значущих 
якостей. Ж. Дасюк пропонує таку дефініцію цього 
поняття: «Професійна компетентність – особистісні 
можливості спеціаліста, які дають йому змогу діяти 
конструктивно в рамках певної професійної ком-
петенції» [2, с.140]. Г. Чередніченко до цих особис-
тісних можливостей відносить загальні та спеціальні 
здібності людини до виконання певної професійної 
діяльності; знання, навички, вміння, а також накопи-
чений професійний та життєвий досвід; готовність 
до професійної діяльності [5]. 

Професійна компетентність реалізується у про-
фесійній діяльності, що залишається однією з най-
важливіших форм взаємодії людини із соціальним 
середовищем. У професійній компетентності поєд-
нуються об’єктивно визначені нормативними доку-
ментами система знань, умінь і навичок; особистісна 
складова – інтереси, прагнення, ціннісні орієнтації, 
мотиви самореалізації індивіда; вміння вирішити ту 
чи іншу проблему, здійснити активний пошук нового 
досвіду і визначити притаманну саме йому цінність, 
наявність вмінь та навичок самостійності у плану-
ванні, організації, контролі власної діяльності. 

Більшість вітчизняних учених використовують 
термін «професійна компетентність» як провідний 

компонент якості результату професійної підготовки 
фахівця, що визначається як відповідність професій-
ної підготовленості випускника ВНЗ до сучасних ви-
мог часу. 

Професійна компетентність визначається С. Мол-
чановим як обсяг компетенцій, коло повноважень у 
сфері професійної діяльності. У більш вузькому ро-
зумінні професійна компетентність трактується ним 
як коло питань, у яких суб’єкт володіє знаннями, до-
свідом, сукупність яких відображає соціально-про-
фесійний статус і професійну кваліфікацію, а також 
деякі особистісні, індивідуальні особливості, що за-
безпечують можливість реалізації певної професійної 
діяльності. Отже, автор розглядає компетентність як 
системне поняття, а компетенцію – як її складову [4].

Отже, буде правильним визначити професій-
ну компетентність як «інтегральну характеристику 
особистості, що визначає здатність вирішувати про-
фесійні проблеми і типові професійні завдання, що 
виникають у реальних ситуаціях професійної діяль-
ності, з використанням знань, професійного та жит-
тєвого досвіду, цінностей і нахилів».

Викладений матеріал дозволяє зробити висно-
вки, що «компетентнісний підхід» - передбачає не 
просту трансляцію знань, умінь і навичок від викла-
дача до студента, а формування у майбутніх фахів-
ців професійної компетентності; «компетенція» - су-
купність взаємопов’язаних якостей людини (знання, 
уміння, навички), які є необхідними для здійснення 
ефективної діяльності в певній галузі; «компетент-
ність» – володіння відповідними компетенціями, 
які включають особисте ставлення до предмета ді-
яльності; «професійна компетентність» - інтегральна 
характеристика особистості, що визначає здатність 
вирішувати професійні проблеми і типові профе-
сійні завдання, які виникають в реальних ситуаціях 
професійної діяльності, з використанням знань, про-
фесійного та життєвого досвіду, цінностей і нахилів.
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У статті пропонується огляд запропонованих студентам факультету іноземних мов Тернопільського 
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фізичного  виховання  і  апробованих  на  практичних  заняттях. Найбільша  увага  акцентується  на тай-бо-
аеробіці. Розкриваються важливі організаційні та методичні рекомендації проведення заняття, а також 
педагогічні умови, що підвищують ефективність впливу тай-бо на організм студентів та знижують ризик 
травматизму.

Ключові слова: тай-бо, аеробіка, фізичне виховання студентів, педагогічні умови.

Вступ. Система фізичного виховання щораз по-
повнюється новими ефективними засобами, які 
створюють можливість, навіть, за відсутності бажа-
ної спортивно-матеріальної бази, використати їх для 
оздоровлення студентської молоді. Це дає можли-
вість задовольнити запити і бажання юнаків і дівчат, 
які турбуються про свій зовнішній вигляд та стан 
здоров’я в цілому без фінансових затрат, які вимага-
ють сучасні фітнес комплекси.

Процес фізичного виховання у вищих навчаль-
них закладах будується викладачами та дозволяє їм 
включення у програми різноманітних традиційних, 
а також новітніх та нетрадиційних засобів. Найваж-
ливішим при цьому залишається такий фактор як рі-
вень підготовки, уміння та бажання викладачів само-
удосконалюватися у різних видах фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
процесі занять із студентами в Тернопільському 
педагогічному університеті поряд із традиційними 
волейболом, баскетболом, футболом, легкою атлети-
кою, де студенти оволодівають основними технічни-
ми елементами та тактичними діями, для успішного 
виступу на змаганнях із цих дисциплін, у програму 
поступово вводяться нові нетрадиційні засоби. Вони 
дозволяють розвивати фізичні якості, проявляти мак-
симальні фізичні кондиції при здачі нормативів фі-
зичної підготовленості, слугують цікавими вправами 
для підготовки організму до вирішення основних 
завдань на занятті, а також коригують тілобудову. В 
програму фізичного виховання студентів факультету 
іноземних мов включено наступні нетрадиційні засо-
би фізичного виховання: фрізбі, бадмінтон, пілатес, 
йога, стрейчинг, тай-бо-аеробіка [1].

Метою даної статті є ознайомлення з одним із не-
традиційних засобів – тай-бо-аеробікою, який вклю-
чено в процес фізичного виховання студентів фа-
культету іноземних мов, а також розкриття основних 
умов його використання на заняттях.

Виклад основного матеріалу. Під час вибору за-
собів до програми занять із студентами факультету 
іноземних мов керувалися досвідом попередніх ро-
ків, зацікавленістю дівчат та юнаків новими фітнес 
технологіями, врахуванням статевих особливостей 
набраних груп. Першочерговим фактором було за-
цікавити і хлопців, і дівчат до виконання вправ на 
занятті. Найкращий ефект спостерігався під час ви-
користання тай-бо-аеробіки.

© Середа І.О.

Тай-бо – це фітнес програма, яка поєднує у собі 
стільки різних елементів, що створює інтерес як для 
дівчат, так і для юнаків, оскільки це різноманіття 
побудоване на танцювальній аеробіці з елементами 
різних стилів танцю, а на додаток до цього викорис-
товуються такі чудові й корисні речі для юнаків, як 
прийоми самооборони і рухи з боксу. Тай-бо підхо-
дить як надзвичайно енергійним хлопцям і дівчатам, 
допомагаючи їм виплеснути надлишкові емоції, так 
і боязким, сором’язливим студентам-першокурсни-
кам, які в процесі занять розкривали свій енергетич-
ний потенціал і повірили у власні сили [2].

Причинами використання Тай-бо стали також на-
ступні фактори. По-перше, як і будь-яке аеробне на-
вантаження, заняття тай-бо допомагають ефективно 
спалювати зайві калорії: у годину приблизно 10-13 
одиниць на кожен кілограм ваги. Тобто, якщо вага 
приблизно 60 кілограм, то за заняття можна спалити 
600-700 калорій. Велике навантаження на руки і ноги 
призводить до того, що тіло набуває пружності і при-
вабливої форми за досить короткий проміжок часу. 
По-друге, ці вправи здійснюють позитивний вплив 
на системи організму: покращують м'язовий рельєф 
(адже силові прийоми активно зміцнюють м’язи рук 
і ніг, цілеспрямовано опрацьовують м'язи живота й 
спини); зміцнюють серцево-судинну систему; роз-
вивають витривалість (тренування по системі тай-бо 
дуже інтенсивні); приносять приємну втому і викли-
кають позитивні емоції; зміцнюють імунітет; форму-
ють гарну поставу та координацію. Ще один плюс – у 
результаті занять можна знизити стрес, який отриму-
ють студенти в процесі навчання [3].

По-третє, для занять тай-бо не потрібно ніяких 
дорогих пристосувань. З усієї екіпіровки на занятті 
потрібно лише спортивна форма з легкої натуральної 
тканини (бажано футболка і шорти), хороші кросів-
ки, гнучкі, з підошвою, яка не ковзає. У вигляді об-
тяжень можна використовувати гантелі або ж фляги 
з водою. Для постійного контролю за усіма учасни-
ками навчально-тренувального процесу важливою є 
наявність дзеркал. Та у разі їх відсутності, важливим 
є метод дзеркального відображення, який знайомий 
усім викладачам-практикам [3].

До того ж, тай-бо це новий стиль виконання ае-
робних вправ, а також різних варіацій рухів та їх 
комбінацій, який створює можливість здобути, окрім 
оздоровлення організму, ще й навички самозахисту, 
що є актуальним у наш час для молоді.
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Ефективність занять підвищуватимуть наступні 
умови:

1. Заняття тай-бо повинні проходити під ритмічну 
музику. Бадьора, динамічна, швидка музика заряджає 
енергією і дозволяє налаштуватися на потрібний лад.

2. Перед безпосереднім використанням даного 
виду вправ, варто декілька занять зосередити ува-
гу на основних кроках класичної або танцювальної 
аеробіки, які будуть поєднуватися із елементами 
тай-бо. Щоб підготувати студентів до занять тай-бо, 
варто запропонувати їм і степ-аеробіку. Це зміцнить 
м’язи для більш інтенсивних навантажень, які перед-
бачені системою тай-бо.

3. Запропоновані вправи повинні підбиратися та-
ким чином, щоб ті, хто займаються, поступово зви-
кали до безупинного навантаження і витримували 
його без особливої напруги. Варто пояснити, що ви-
конувати вправи потрібно легко, без різких рухів. Не 
варто доводити студентів до стану «горіння». Справа 
в тому, що відчуття печіння в області грудей може 
бути результатом коронарних порушень, і появи та-
ких симптомів потрібно всіляко уникати. Якщо від-
чувається печіння у м'язах, це також може слугувати 
сигналом того, що ці м'язи перенапружені і, отже, ри-
зик травматизації дуже великий. Таким чином, важ-
ливою умовою підбору вправ є виключення ризику 
одержання травм [4].

4. Велике значення має місце занять. Покриття 
підлоги в залі повинно бути дерев’яне та не слизь-
ке. Приміщення, де проводяться заняття, має бути 
просторим, щоб студенти не зачіпати один одного 
ліктями під час виконання вправ. Це зменшує ризик 
одержати травми.

5. Викладач-інструктор повинен бути профе-
сійний і часто звертатися до тих, хто займається на 
занятті. Індивідуальний підхід на заняттях відіграє 
дуже велике значення, оскільки у групі можуть бути 
студенти з різним рівнем фізичної та психологічної 
підготовленості. Сьогодні є маса способів ознайоми-
тися і удосконалити здібності до різного роду фітнес 
тренувань (семінари, тренінги). У цьому може до-
помогти і всесвітня мережа. Але важливим при цьо-
му є: правильна постановка завдання, яке потрібно 
вирішити на занятті; підбір відповідних завданню і 
можливостям студентів вправ; оволодіння технікою 
того чи іншого виду вправ; удосконалення уміння 
варіювати, швидко підбирати і замінювати вправи у 
комплексах. 

Важливою умовою успішного використання 
вправ тай-бо є методично правильна організація та 
побудова заняття, із поступовим підвищенням наван-
таження. Тому, із студентами спершу практикувало-
ся використання вправ тай-бо в процесі лише підго-
товчої частини заняття. Далі заняття тай-бо набувало 
предметного характеру і тривало цілу годину.

Розпочиналося заняття із розминки, яка включа-
ла кроки класичної аеробіки і біг, вправи на витри-
валість і різного роду стрибки. Коли м’язи «розігрі-
лися», пропонувалися вправи на розтяжку, оскільки 
удари руками і ногами передбачають виконання різ-
ких рухів. В основній частині заняття студенти при-
ступали до серії ударів та імітацій ударів, які вико-
нувалися у заданому темпі. Удари руками, колінами 
та ногами поєднувалися із танцювальними кроками 
класичної аеробіки:

1. Елементами, зміст яких складають різновиди 
ходьби (маршові, приставні, комбіновані, синкопова-
ні); стрибки (підскоки); біг .

2. Рухами змінами ведучої ноги – twist, step touch, 
open step, back curl, knee up, leg side, low kick, lunge, 
squat, grape wine, kick front, kick side, kick back, kick 

knee up, kick leg curl, repeater, double, cha-cha-cha, 
chasse, jump, jumping-jack, skip, scoop, scissors, pone.

3. Рухами, основою яких є просування вперед, на-
зад – walking, jogging, scoop.

4. Рухами зі зміною напрямку руху – в сторони 
(праворуч, ліворуч), по діагоналі, кутом, по квадра-
ту – double step touch, grape wine, cha-cha-cha, chasse.

5. Рухами ніг, в основі яких лежать повороти ту-
луба – turn, pivot turn, rivers, jump turn.

6. Рухами ніг, основу яких складають піднімання 
(махи) та згинання ніг (у кульшовому та колінному 
суглобах) – kick, leg back, leg side, kick front, kick side, 
kick back; squat, skip, lunge, back curl, leg curl, knee 
up, lift side, low kick, kick knee up, kick leg curl [5, 
с.71-80].

Це все поєднувалося у так званий «бійцівський 
танець». Після оволодіння запропонованим комплек-
сом студентам пропонувалося виконати його само-
стійно.

У процесі занятті студенти виконували також на-
ступні вправи-завдання:

«Невловимість руху». Уявляли перед собою силь-
ного суперника, який прагне завдати удару в облич-
чя і виконували рухи, прагнучи ухилитися від цього 
удару. Виконували вправу в ритмі музики близько 
хвилини.

«Кубики пресу». Пропонувалося лягти на кили-
мок, відірвати плечі від підлоги і одночасно з ударом 
рукою із силою видихати повітря. Виконували впра-
ву в швидкому темпі близько хвилини.

«Удар в сонячне сплетіння». Пропонувалося від-
творити удар суперника в живіт: для цього студенти 
відхиляли тулуб назад, ногу згинали і різко викидали 
вперед: коліно залишалося злегка зігнутим. Викону-
вали в ритмі музики близько хвилини.

«Битва». Стоячи, студенти відображали, як вони 
наносили удари противнику і прагнули захиститися: 
після кожного удару закривали обличчя руками. Всі 
рухи повинні були бути різкими і чіткими. Виконува-
ли в ритмі музики близько хвилини.

«Рівновага». Завданням було встати на одну ногу, 
іншу викинути убік і виконати нею кілька чітких, ко-
ротких і сильних ударів. Виконували в ритмі музики 
близько хвилини.

Після основної частини заняття студентам пропо-
нувалося виконання вправ у партері. Це переважно 
силові вправи з гантелями, вправи для зміцнення 
м’язів пресу та спини.

Для кращого розуміння пропонуємо один із комп-
лексів вправ аеробіки з елементами бойових мис-
тецтв:
1 блок (32 рахунки), виконується з правої ноги:
1 - 4. - Open step, напів нахил тулуба, руки зігнуті 
вперед, кисті в кулак
(імітувати уклін він умовного удару);
5 - 8. - Step touch;
1 - 4. - Open step, прямий удар рукою (панч);
5 - 8. - Step touch;
1 - 4. - Open step, удар рукою знизу (аперкот);
5 - 8. - Step touch;
1 - 4. - Open step, боковий удар рукою (хук);
5 - 8. - Step touch.
2 блок (32 рахунки) виконується з правої ноги:
1 - 2. - Chasse вправо, два прямих удари правою ру-
кою в сторону;
3 - 4. - Jump, два оплески в долоні;
5 - 6. - Chasse вліво, два прямих удари лівою рукою 
в сторону;
7 - 8. - Jump, два оплески в долоні;
1 - 2. - Lunge вправо, удар правою рукою в сторону;
3 - 4. - Lunge вліво, удар лівою рукою в сторону;
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5 - 8. - Lunge вперед, прямі удари правою, лівою ру-
кою (панч);
1 - 3. - Grape wine вправо;
4. - Knee up лівою;
5 - 6. - Leg side правою (імітувати удар ногою);
7 - 8. - Knee up лівою;
1 - 3. - Grape wine вліво;
4. - Knee up правою;
5 - 6. - Leg side лівою (імітувати удар ногою);
7 - 8. - Knee up правою.

Комбінація виконувалася асиметрично (також 
можливе симетричне виконання, але при цьому 

збільшиться кількість блоків). Темп швидкий та над 
швидкий (145 - 160 уд/хв. муз. акцентів).

Висновок. Включення у програму заняття фізич-
ного виховання студентів тай-бо-аеробіки підвищи-
ло їх ефективність, дало змогу зацікавити і юнаків, 
і дівчат до спільної рухової діяльності, регулярних 
занять фізичними вправами, а також підвищило ін-
терес до самостійних занять. Студенти стали цікави-
тися, де можна займатися додатково цим видом фі-
зичних вправ, пробували шукати в інтернет мережі 
ролики та займатися вдома самостійно.
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This article offers an overview of  the non-traditional means which were offered  to  the  students of  foreign 
languages department of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. The attention is focused on 
Tae Bo-aerobics. The great attention is paid to the pedagogical conditions that increase the effectiveness of the impact 
of Tae Bo on the student's body and also reduce the risk of injury. Including: 1. Musical accompaniment is mandatory 
requirement. Cheerful, dynamic and fast music energizes and allows you to tune in to the desired mood. 2. To prepare 
students for Tae Bo classes, on some lessons, you will need to focus on the basic steps of the classic aerobics with 
combination of Tae Bo. The step aerobics will strengthen the muscles for more intense exercises, which are included 
in the Tae Bo system. 3. The proposed exercise should be chosen taking into account the fact that students need to 
gradually get used to the uninterrupted physical activity and do them without taking much effort. 4. The place where 
classes are held is very important. Flooring in the sports hall should be wooden and not slippery. The room should be 
spacious, for students not to hurt each other with elbows while performing the exercise. 5. Teacher-instructor should 
be professional, who often interacts with students involved in class. 
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Вступ. В умовах стандартизації та інтеграції за-
гальної й професійної фізичної культури особливо 
зростає актуальність оптимізації процесу професій-
но-особистісної фізичної підготовки випускників 
факультетів фізичного виховання і спорту та про-
фільних вищих навчальних закладів. Проблема фор-
мування їхньої готовності до професійної діяльності 
набуває сьогодні великого значення. Гуманітарно-зо-
рієнтована освіта повинна бути спрямована на підго-
товку фахівця як суб’єкта власної фізичної культури, 
здатного до самопізнання та саморозвитку. У цьому 
випадку особистість сприймає діяльність у галузі 
фізичної підготовки як складову стилю життя, що 
сприяє цілям особистого вдосконалення [3; 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливий вплив на активізацію навчального процесу у 
вищій школі мають праці вітчизняних і зарубіжних 
дослідників щодо вдосконалення професійної під-
готовки майбутніх фахівців з використанням ав-
торських організаційно-методичних систем комп-
лексного професійного навчання і виховання [3; 4]. 
Загальні питання підготовки майбутніх фахівців з 
фізичної культури і спорту до професійної діяльнос-
ті вчителя, педагога, тренера розглядаються в пра-
цях М.Дутчака, Т.Круцевич [5; 6]. Окремі питання 
організації, управління, оцінювання якості фізич-
ної підготовки розглядаються в роботах Р.Антоніка, 
І.Боднара, А.Драчука [1; 2; 4].

Метою статті є вивчення педагогічних умов фор-
мування самопізнання фахівця фізичної культури 
в процесі навчання у вищій школі. Завдання дослі-
дження: 1. Визначити педагогічні умови формування 
самопізнання фахівця фізичної культури. 2. Розро-
бити модель формування готовності майбутніх фа-
хівців фізичної культури до самопізнання в процесі 
фізичної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Формування го-
© Сивохоп Е.М., Маріонда І.І.,Товт В.А.

товності студентів до самопізнання в процесі фізич-
ної підготовки обумовлено комплексом педагогічних 
умов. Під педагогічними умовами розуміються фак-
тори, які забезпечують ефективність навчального 
процесу. Ми визначили дві групи педагогічних умов: 
організаційно-педагогічні та особистісно-орієнтовані. 

1. Організаційно-педагогічні умови формування 
самопізнання:

1.1. Орієнтування  студентів  на  ціннісне  став-
лення  до  формування  особистості. За коректної 
оцінки педагогом особистості студента, у останнього 
формуються адекватні знання про відмінності між 
еталонними (нормативними) показниками і реаль-
ним станом речей, підвищується якість педагогіч-
ної взаємодії. Ця організаційно-педагогічна умова 
спрямовує систему педагог-учень на якісну зміну 
самосвідомості і «Я-концепції»; під впливом засобів 
фізичного виховання педагогічна дія направлена на 
розвиток функцій організму і зміну будови тіла.

1.2. Створення  настанови  на  продуктивну  вза-
ємодію  між  викладачем  і  студентом. У процесі 
спільної діяльності викладача і студента у остан-
нього спостерігається формування самосвідомості, 
основним наслідком якого є пізнання себе й уста-
новка на самовдосконалення. Характер спілкування 
педагога багато в чому визначається вмінням збаг-
нути внутрішній світ своїх студентів, забезпечити 
відповідальну, розумово й емоційно адекватну реак-
цію вихованців. Творчий діалог з викладачем, його 
емоційна підтримка проявлених студентом зусиль, 
допомагають останньому набути впевненості у сво-
їх силах, переконаності у значущості й необхідності 
самопізнання.

1.3. Етапність  і  послідовність  формування  го-
товності до самопізнання. На кожному етапі перед-
бачається вирішення певних завдань, для прикладу: 
забезпечити позитивне ставлення студентів до про-
цесу самопізнання; розвинути інтерес до фізкуль-
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турно-спортивної діяльності; сформувати потребу у 
всебічному аналізі власних переваг і недоліків; ви-
рішити завдання особистісного самовизначення; роз-
винути здібності до самопроектування особистісної 
програми фізичного самовдосконалення.

1.4. Регулярне проведення консультацій з метою 
створення  інформативної  бази  для  засвоєння  про-
фесійно значимих цінностей самопізнання в процесі 
фізичної  підготовки. На консультаціях триває фор-
мування навичок і вмінь орієнтування в науковій і 
навчальній інформації (вміння розбиратися в пото-
ці різноманітної інформації, вести пошук та обира-
ти репрезентативні джерела інформації залежно від 
проблеми вивчення, залучати додаткові джерела з 
метою більш повного розуміння того, що досліджу-
ється). Дуже важливо, щоб викладач на консультаці-
ях актуалізував і стимулював студента до фізичного 
самопізнання. 

1.5. Орієнтація студентів на довгострокову про-
граму  самопізнання. Опанувавши способи самопіз-
нання, студент може усвідомлено і самостійно давати 
установку на формування програми роботи над са-
мовдосконаленням, після того як закінчиться навчан-
ня у ВНЗ. Для цього розробляється план найближ-
чих, середніх й далеких перспектив індивідуального 
розвитку засобами фізичної підготовки, формуються 
вміння й бажання самостійного отримання нових 
знань, продовження вдосконалення вмінь і навичок. 

2. Особистісно-орієнтовані умови формування 
самопізнання:

2.1. Визначення  вектора  самопізнання  в  процесі 
фізичної підготовки з урахуванням професійно зна-
чимих  цінностей  особистості. Цілі й завдання по-
винні бути посильними, ясними, привабливими. Для 
цього освітній процес будується так, щоби ціннісні 
уявлення перетворювалися на перевірені особистим 
досвідом реальні мотиви самопізнання в процесі фі-
зичної підготовки. Самосвідомість направляється на 
активну участь у формуванні гуманітарної культури 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. 

2.2. Забезпечення  студентів  необхідними  мето-
диками щодо самооцінки свого фізичного та психіч-
ного  стану. Об’єктивна оцінка студентом свого фі-
зичного і психічного стану є свого роду індикатором 
і, одноразово,  регулятором його поведінки. Зміст 
експериментальних методик включав критичне 
ставлення до особистого фізкультурно-спортивного 
досвіду; мобілізацію психічних і фізичних можли-
востей у досягненні поставлених цілей; розвиток са-
модисципліни, вольових зусиль; авторський пошук 
методів самопізнання, адекватних власним можли-
востям. 

2.3. Вільний  вибір  студентами видів рухової ак-
тивності, адекватної віковим можливостям, рівню 
фізичної  підготовленості,  стану  здоров’я  і  пра-
цездатності. Визначення цілей своєї діяльності є 
показником активності особистості, вираженням 
суб’єктивної позиції студента в процесі фізичного 
самопізнання. Коли ж мета задається викладачем, а 
сам студент її не сприймає, то така співпраця буде 
пасивною. У вільному виборі технологій самоосвіти 
виділено такі елементи як: визначення мети й порів-
няння її із власними можливостями; розгляд умов, 
необхідних для досягнення мети.

2.4. Досягнення  студентами  особистісно-зна-

чущих  результатів  фізичного  самовдосконалення; 
розширення  і  збагачення  індивідуального  досвіду. 
Досягнення особистісно-значущих результатів дає 
певний стимул для подальшого самопізнання, емо-
ційно заряджає особистість. За цієї умови розкри-
ваються кращі якості студентів, зростає потенціал 
пізнавальної активності й самостійності студентів, 
а також формуються потреби до отримання нових 
знань і установки на майбутню творчу пізнавальну 
діяльність. Здобуваючи індивідуальний досвід, сту-
дент здатен самостійно відшуковувати необхідні для 
успішної діяльності знання, навички й уміння (за-
стосовувати методику й техніку творчої розробки за-
вдань, поглиблювати знання, самостійно освоювати 
нові системи). 

З метою реалізації педагогічних умов ефектив-
ності сформованості компонентів готовності до са-
мопізнання була розроблена модель формування 
готовності майбутніх фахівців фізичної культури до 
самопізнання в процесі фізичної підготовки (рис.1). 

Для направленого формування самопізнання, орі-
єнтованого на особистісне фізичне вдосконалення 
нами створено спеціальну програму. Основою на-
вчально-експериментальної програми були зазначені 
умови та досліджувані компоненти моделі, а саме: 
мотиваційно-ціннісний (ставлення особистості до 
процесу самопізнання); когнітивний (знання своїх 
психофункціональних і морфофункціональних мож-
ливостей); діяльнісний (володіння прийомами сапо-
пізнання); перетворювально-творчий (уміння творчо 
застосовувати знання й уміння спортивної діяльнос-
ті); оцінювально-корегувальний (адекватна само-
оцінка й управління процесом самопізнання).

Досліджувана нами модель включає: мету, мето-
дологічні підходи, об’єкти, прийоми самопізнання, 
п’ять взаємозалежних і взаємодоповнюючих ком-
понентів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, ді-
яльнісний, оцінювально-коригувальний, перетворю-
вально-творчий. Стійкість структурних компонентів 
самопізнання в процесі фізичної підготовки визна-
чається їхнім зв’язком із функціями самопізнання, а 
саме: інформаційною, оцінювальною, регулятивною, 
ціннісною, операційною. У моделі так само відобра-
жено критерії та рівні готовності до самопізнання, 
фактори самопізнання: ціннісно-смисловий, гумані-
зації освітнього середовища, фактор професійно-пе-
дагогічної орієнтації та фактор соціальної зрілості.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки:

Визначено, що формування готовності студентів 
до самопізнання в процесі фізичної підготовки обу-
мовлено комплексом педагогічних умов. Під педаго-
гічними умовами розуміються фактори, які забезпе-
чують ефективність навчального процесу. Для пере-
вірки ми визначили дві групи педагогічних умов: ор-
ганізаційно-педагогічні та особистісно-орієнтовані.

З метою реалізації педагогічних умов ефектив-
ності сформованості компонентів готовності до са-
мопізнання була розроблена модель формування 
готовності майбутніх фахівців фізичної культури до 
самопізнання в процесі фізичної підготовки

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів розглянутої проблеми. Подальшого наукового по-
шуку потребують питання про роль самовиховання у 
формуванні особистості вчителя фізичної культури.
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Мета: сформувати готовність до самопізнання у майбутніх фахівців 
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Об’єкти 
самопізнання: 
спрямованість 
особистості; 

психофізичний 
розвиток; емоційно-

ціннісна сфера; 
соматичний вигляд; 

вольові якості 

Методологічні 
підходи: 

аксіологічний; 
антропологіч-

ний; 
особистісно-

орієнтований; 
діяльнісний 

Фактори: 
самопізнання; 

ціннісно-смисловий; 
гуманізація освітнього 

середовища; 
професійно-

педагогічна орієнтація; 
соціальної зрілості 

Прийоми: 
самопізнання; 
самоспостере-

ження; 
самоаналіз; 

самооцінюван-
ня; 

рефлексія 

Педагогічні умови  

організаційно-педагогічні: орієнтація студентів на ціннісне 
ставлення до формування особистості, створення установки на 
продуктивну взаємодію між викладачем і студентом, етапність і 
послідовність формування готовності до самопізнання, регулярне 
проведення консультацій з метою створення інформативної бази 
для засвоєння цінностей самопізнання в процесі фізичної 
підготовки, орієнтація студентів на довгострокову програму 
самопізнання 

особистісно-орієнтовані (визначення вектора самопізнання в 
процесі фізичної підготовки з урахуванням цінностей особистості, 
забезпечення студентів різноманітними методиками щодо 
виявлення свого психофізичного стану, вільний вибір студентами 
видів фізичної активності, адекватних фізкультурно-спортивній 
діяльності у ВНЗ, досягнення студентами особистісно-значущих 
результатів фізичного самовдосконалення, розширення і збагачення 
індивідуального досвіду) 
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Компоненти і критерії: мотиваційно-ціннісний (ставлення особистості до 
процесу самопізнання); когнітивний (знання своїх психофункціональних і 
морфофункціональних можливостей); діяльнісний (володіння прийомами 
сапопізнання); перетворювально-творчий (уміння творчо застосовувати знання 
й уміння спортивної діяльності); оцінювально-корегувальний (адекватна 
самооцінка й управління процесом самопізнання) 

Рівні готовності: низький, середній, високий 

Результат: досягнення високого і середнього рівня готовності до самопізнання 

Рис. 1. Функціональна модель формування готовності майбутніх фахівців фізичної культури до 
самопізнання
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОПОЗНАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В  статье  выявлены  педагогические  условия  формирования  самопознания  будущих  специалистов 
физической  культуры.  Разработана  структурно-функциональную  модель  формирования  готовности 
студентов к самопознанию. Предложенная автором модель содержит структурные блоки: цель самопознания, 
методологические подходы, функции самопознания,  компоненты,  критерии,  уровни  готовности, объекты 
самопознания,  способы  самопознания, факторы  самопознания,  педагогические  условия  обеспечения  этого 
процесса.

Ключевые слова: формирование готовности, самопознания, будущие учителя физической культуры, 
физическая подготовка.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF SELF-COGNITION OF A PHYSICAL CULTURE 
SPECIALIST IN THE PROCESS OF STUDYING AT A HIGH SCHOOL

Two groups of pedagogical conditions of formation of self-cognition of future physical culture specialists have 
been defined in the article: organizationally-pedagogical and personality-oriented.

To the organizationally-pedagogical conditions belong:
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• Targeting of students to the value treatment to the personality formation;
• Targeting of students to the productive interaction between a teacher and a student;
• Stages and sequence of formation of readiness for self-knowledge.
• Regular consultations with  the aim  to establish  informative basis  for  the acquiring of professionally  important 
values of self-cognition   in the process of physical training.

• Targeting of students to the long-term programme of self-cognition.
To the personality-oriented conditions belong:

• Determination of vector of self-cognition in the process of physical training taking into account of professionally 
important personal values.

• Providing students with necessary techniques on self-assessment of physical and mental condition.
• Free choice by students of a type of physical activity, age-appropriate, level of physical fitness appropriate, health 
and labour performance appropriate.

• Reaching by students of personal and significant results of physical self-perfection; expanding and enriching of 
personal experience.

Also the authors have work out the structural-functional model of formation of readiness of future physical 
culture specialists to self-cognition, that includes: sweep self-knowledge, objects of self-cognition, methodological 
approaches, five interdependent components and model of criteria: motivational-valued, cognitive, active, estimate-
correcting and converting-creative.

Key  words:  pedagogical  conditions,  readiness  of  formation,  self-cognition,  physical  education  teacher, 
physical training.
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викладач циклової комісії комп’ютерних технологій та програмної інженерії  
Одеського технічного коледжу ОНАХТ, 

стажист-дослідник ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м.Одеса, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В статті розглянуто теоретичні основи формування конкурентоспроможності фахівця, визначено 
основні  складові  конкурентоспроможності  фахівця  з  інформаційних  технологій;  на  основі  аналізу 
педагогічної,  психологічної  та  технічної  літератури  структуроване  поняття  «конкурентоспроможний 
фахівець  з  інформаційних  технологій»,  визначено  сутність  конкурентоспроможності  фахівця  через 
особистісні і професійно - діяльнісні компоненти.

Ключові  поняття.  Конкурентоспроможність,  ІТ-галузь,  професійна  компетентність,  особистісні 
компоненти, професійно - діяльнісні компоненти.

Вступ. В умовах стрімкого розвитку України 
відбувається незворотній процес модернізації всієї 
системи освіти, основною метою якої є підготовка 
конкурентоспроможного компетентного фахівця від-
повідного рівня та профілю, який вільно володіє сво-
їм фахом та орієнтується в суміжних галузях діяль-
ності, готовий до постійного професійного розвитку. 

Галузь інформаційних технологій (ІТ) найбільш 
динамічно та успішно розвивається в сучасній Укра-
їні, а якість підготовки фахівців для цієї галузі важ-
ливі для інтелектуального потенціалу українського 
суспільства. ІТ нині є невід’ємним фактором функ-
ціонування установ, організацій і загалом цілих ре-
гіонів на всіх рівнях та безпосередньо впливають на 
перспективи розвитку інших галузей. Подальший 
розвиток галузі ІТ залежить від правильного вибору 
концепції підготовки ІТ-фахівців, основною ідеєю 
якої має стати максимальне наближення навчально-
го процесу до вимог самої галузі, створення умов 
підготовки компетентного конкурентоспроможного 
фахівця, психологічно готового до майбутньої про-
фесійної діяльності. 

Практика європейської освітньої системи пропо-
нує оцінювати якість освіти саме через компетенції 
випускника, під якими розуміють інтегрований ре-
зультат освоєння освітніх програм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз літератури свідчить, що проблема формування 
конкурентоспроможності знайшла відображення в 
роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, викона-
них з позицій філософських, педагогічних, психоло-
гічних, соціологічних та економічних наук. Це під-
тверджує актуальність і міжгалузевість означеного 
питання і необхідність більш поглибленого вивчення 
сутності цього процесу. 

Вивчення конкурентоспроможності як показ-
ника якості підготовки фахівців присвячені ро-
боти Н.Глевацької, О.Грішнової, М.Кримової, 
О.Кримової, Л.Лісогора, Н.Шульги, М.Семикіної, 
С.Сотнікової, Р.Фатхутдінова, Д.Чернілевского, 
С.Широбокова,. У зарубіжній педагогіці проблема 
конкурентоспроможності фахівця стала предметом 
досліджень Р.Квасниці, В.Ландшеєра, М.Леннона, 
П.Мерсера, М.Робінсона, С.Сессіон-Робінсона, 
Б.Скотта, Є.Стефана, Р.Пейса, М.Є.Портера та ін. 

У дослідженнях О.Душкіної, М.Князєвої, 
М.Машнікова, В.Оганесова, В.Савіних, М.Семенової 
© Скорнякова О.В.

розглядалися проблеми розвитку особистості фа-
хівця. Структура та характеристики конкуренто-
спроможних якостей особистості розглянуто у пра-
цях В.Андреєва, Н.Борисова, І.Драч, Г.Дмитренко, 
Є.Климова, А.Маркова. 

Особливості розвитку конкурентоспроможнос-
ті майбутніх фахівців різних спеціальностей у про-
цесі професійної підготовки у вищому навчаль-
ному закладі досліджувалися А.Ангеловським, 
С.Борисенко, Т.Ващило, І.Саратцевою. У роботах 
Р.Ахметшина, Н.Борисової, С.Борисенко, Н.Фоміна 
розроблялися базові та узагальнені моделі особис-
тості та діяльності конкурентоспроможного фахівця 
в різних областях професійної діяльності. У роботах 
Т.Гура, Д.Мустафіної, Т.Ковалюк, Л.Добровської, 
О.Каверіної увага приділялась і конкурентоспромож-
ності ІТ-фахівців. 

Мета статті − визначити й обґрунтувати теоре-
тичні основи формування конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця; основних складових конку-
рентоспроможності фахівця з ІТ; сутності поняття 
«конкурентоспроможний фахівець з інформаційних 
технологій».

Виклад основного матеріалу. Актуальність до-
слідження питань формування конкурентоспромож-
ності фахівця зумовлена жорсткістю вимог ринку 
праці в сучасних умовах. Сучасний фахівець має во-
лодіти високим рівнем компетентності, щоб витри-
мувати конкурентну боротьбу на ринку праці, в по-
дальшому − забезпечувати конкурентні позиції під-
приємства. Рівень компетентності фахівця є однією з 
його найголовніших конкурентних переваг. 

Конкурентоспроможність розглядається як одна з 
ознак сучасного фахівця, яка забезпечує його орієн-
тування в ринковій ситуації та дає вигідні відміннос-
ті порівняно з конкурентами і формується так само, 
як і будь-яке інше вміння.

Аналіз результатів наукових досліджень свідчить, 
що у даний час певною мірою сформувалось уявлен-
ня про пріоритетні якості, які визначають конкурен-
тоспроможність фахівця. Відкритим залишається 
питання змісту і структурування основних складо-
вих цієї властивості особистості. Поділяємо думку 
Т.Андріяко про те, що сутність конкурентоспромож-
ності фахівця слід визначати через особистісні, про-
фесійно-діяльнісні компоненти [1]. 

До особистісних компонент конкурентоспромож-
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ності фахівця пропонується відносити аксіологіч-
ний, когнітивний, праксеологічний і рефлексивний 
компоненти.

Аксіологічний компонент визначає ціннісну 
спрямованість і умотивованість особистості, її ді-
яльність і вчинки, вміщує внутрішні спонукальні 
сили особистості, забезпечує засвоєння знань і са-
мовдосконалення в професійній сфері. Когнітивний 
компонент вміщує пізнавальні здібності особистості, 
що формують компетенції теоретичної і практичної 
спрямованості щодо сприйняття і переробки зовніш-
ньої інформації, і утворює знання основних катего-
рій, принципів і закономірностей діяльності, знання 
про сутність професії, знання і вміння самопізнання і 
самооцінки власного професійного потенціалу. 

Праксіологічний компонент відображає пове-
дінкові компетенції особистості, що забезпечують 
її ефективну діяльність. Основу цього компонента 
складають вміння і навички пізнання інших людей, 
зокрема ідентифікації (подібність себе іншому) та 
емпатії (адекватне уявлення про емоційний стан ін-
шого), також якості особистості: гнучкість, прагнен-
ня до постійного професійного зростання, креатив-
ність і творчість в діяльності, поновлення знань. 

Основу рефлексивного компонента складають 
механізми осмислення людиною власних мотивів, 
вчинків і отриманих результатів, здібності адекватної 
діагностики своїх дій, прогнозування власного осо-
бистісного і професійного росту. Сукупність вказа-
них характеристик особистості визначає і активізує 
внутрішні механізми, які коригують інші професійні 
та особистісні складові, завдяки чому мобілізуються 
резерви для розвитку конкурентоспроможності фа-
хівця.

До професійно-діяльнісних компонентів конку-
рентоспроможності фахівця пропонується відносити 
професійний, діяльнісний і адаптаційний компоненти.

Професійний компонент охоплює компетенції 
фахівця, що визначають професіоналізм діяльності, 
який, у свою чергу, відбивається в ефективності і 
якості результатів, а також відображає професійний 
і соціальний статус фахівця, прагнення до особис-
тісних і професійних досягнень. Професійний ком-
понент виявляється в умовах стабільної діяльності, 
охоплює професійний бік конкурентоспроможності. 
Структура і зміст професійного компонента визнача-
ється специфікою професійної діяльності і базуєть-
ся на інтересі до професії, професійній самодостат-
ності, професійній мобільності, відображає позицію 
суб’єкта праці і вміщує в собі результат реалізації 
компетенцій і характеристик інших особистісних 
компонентів. До професійних якостей особистості 
при цьому слід відносити професійну компетент-
ність (знання, вміння, навички, компетенції, що ви-
значені Галузевим стандартом відповідного освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня) на рівні, необхідному 
для розв’язання професійних завдань, знання з су-
міжних спеціальностей.

На думку І.Драч [2, с.34], «професійна компе-
тентність є складною інтегрованою характеристи-
кою особистості, яка зумовлює його здатність до 
реалізації власного потенціалу (знань, умінь, досві-
ду, особистісних якостей) для успішної діяльності в 
професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи соці-
альну значимість і особистісну відповідальність за 

результати цієї діяльності, необхідність її постійного 
удосконалення в умовах динамічності світу».

За визначенням Енциклопедії професійної освіти 
«професійна компетентність передбачає оволодіння 
професійною компетенцією, яка є основою профе-
сійних якостей особистості і представлена такими 
елементами діяльності, як аналіз трудового і техно-
логічного процесів, аналіз технічної документації та 
завдань, безпомилковість виконання трудового про-
цесу, дотримання технологічних вимог, освоєння до-
даткових кваліфікацій, високий рівень культури та 
організації процесу, своєчасне усунення відхилень, 
що виникають в технологічному процесі» [3].

Діяльнісний компонент конкурентоспроможного 
фахівця визначається як активна складова діяльнос-
ті людини, що спрямована на предмет праці, на со-
ціальне середовище і самого себе. У професійному 
співтоваристві його учасники займають однорідні 
соціальні позиції, мають певний професійний ста-
тус. Відповідно, ідентичність засвоєння цінностей 
забезпечується ідентичністю вимог, що окреслюєть-
ся професійним статусом. Механізм цього процесу 
закладений у професійну роль, засвоєння якої до-
зволяє розуміти і засвоювати цінності професійної 
діяльності. 

Адаптаційний компонент, як елемент конкурен-
тоспроможності фахівця, визначається процесами 
перебудови діяльності і поведінки особистості у 
відповідь на нові вимоги оточуючого середовища. 
Це безперервні процеси оволодіння професійними 
і особистісними якостями для зростання конкурен-
тоспроможності в умовах, що постійно змінюються. 
Результатом таких процесів є формування самосві-
домості та рольової поведінки, адекватних зв’язків 
з оточуючими, прийняття індивідом своєї соціальної 
ролі, а також узгодження самооцінки і прагнень осо-
бистості з його можливостями і з реальністю соці-
ального середовища. Швидкість процесів адаптації і 
задоволення потреб та інтересів суб’єктів соціально-
го середовища, зокрема роботодавців, у порівнянні з 
іншими, є показником рівня конкурентоспроможнос-
ті фахівця. Успішність адаптаційних й інших проце-
сів значною мірою залежить від рефлексивного ком-
понента, який об’єднує компетенції самопізнання і 
самоаналізу цінностей, інтересів, мотивів, ефектив-
ності діяльності і вчинків особистості та наступного 
формування коректувального впливу на інші складо-
ві. На основі здійсненого аналізу сутності конкурен-
тоспроможності фахівця можемо визначити складо-
ві конкурентоспроможності фахівця з ІТ. Для цього 
необхідно розглянути сутність його професійної ді-
яльності. 

Фахівець з ІТ здатний ефективно використовува-
ти засоби інформатизації та ІТ для вирішення прак-
тичних завдань у своїй повсякденній діяльності, є 
фахівцем як в області обчислювальної техніки, так 
і сучасного програмного забезпечення, автоматизації 
технологічних процесів. 

На думку Т.Ковалюк [4; 5; 6] для кращої орієнта-
ції в сучасному інформаційному суспільстві майбут-
ньому фахівцю з ІТ необхідно: швидко адаптуватися 
в постійно змінних життєвих ситуаціях, самостійно 
здобувати необхідні знання, раціонально їх викорис-
товувати на практиці для вирішення різних виробни-
чих проблем; навчитися самостійно критично мис-
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лити, вміти бачити труднощі та знаходити ефективні 
та раціональні шляхи їх подолання, використовуючи 
сучасні технології; мати високий рівень комунікатив-
ної культури (у тому числі комунікації за допомогою 
інформаційних засобів).

Дослідники Л.Добровська [7] та О.Каверіна [8] 
у своїх дослідженнях визначають основні види ді-
яльності фахівця з ІТ з урахуванням специфіки його 
роботи через проектно-конструкторську, інформа-
ційну, науково-дослідну, організаційно-управлінську 

та технологічну діяльність.  У роботах дослідника 
Л.Добровської [7] приведено перелік якостей осо-
бистості фахівця з ІТ. 

Проведений аналіз діяльності фахівця з ІТ, ана-
ліз посадових інструкцій, кваліфікаційних характе-
ристик дають змогу виокремити структурні компо-
ненти конкурентоспроможності майбутніх фахівців 
в галузі ІТ (див. табл. 1) та структурувати поняття 
«конкурентоспроможність фахівця з інформаційних 
технологій» (рис.1).

 

 Рис.1. Структура поняття «конкурентоспроможність фахівця з інформаційних технологій»
Викладений матеріал дозволяє зробити наступ-

ні висновки. Аналіз технічної та психолого-педа-
гогічної літератури свідчить про те, що завдання фор-
мування конкурентоспроможності фахівця в умовах 
ринкових економічних відносин залишається одним 
із важливих завдань розвитку сучасної вищої техніч-
ної освіти. Вимоги до рівня підготовки фахівців для 
ІТ-галузі постійно зміню ються та зростають. Необ-

хідні фахівці, що володіють нестандартним мислен-
ням, легко адаптуються під нові умови діяльності, 
здатні до самовдосконалення та розвитку. Ефектив-
ним засобом формування конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця, ми вважаємо, є створення у 
навчальному закладі таких умов, що сприятимуть 
формуванню кожного компонента конкурентоспро-
можності майбутніх фахівців, зокрема і фахівців з ІТ. 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

255



Таблиця 1. 
Компоненти конкурентоспроможності фахівців з інформаційних технологій

Структурні
компоненти Характеристика компонента Складові

О
со

би
ст

іс
ні

 к
ом

по
не

нт
и

Аксіологічний 
компонент

Визначає цілеспрямованість, потребу фахівця в 
саморозвитку і самоствердженні; готовність до 
змін та організованість, конкурентоспроможну 
поведінку, з’ясування особистих перспектив 

Наполегливість, активність, 
бажання досягти успіху

Когнітивний 
компонент

Визначає ступінь розвитку здібності до самоана-
лізу, рефлексії, готовність до творчої активності; 
інтелектуальні вміння, бачення майбутнього спе-
ціальності

Творчість, системність мис-
лення, інтерес до власної ді-
яльності, інженерне мислення

Рефлексивний
компонент

Визначає здібності до осмислення власних дій та 
вчинків, отриманих результатів своєї діяльності, 
адекватна діагностика своїх дій

Рефлексивність, критичність 
мислення, прагнення до лі-
дерства

Праксіологічний 
компонент

Відображає поведінкові компетенції особистості, 
здатності для соціальної адаптації

Логічність, раціональність 
мислення, комунікабельність 
та колективізм

П
ро

фе
сі

йн
о-

ді
ял

ьн
іс

ні
 

ко
мп

он
ен

ти

Професійний 
компонент

Охоплює професійні якості фахівця Професійна, математична, 
проектно-конструкторська, 
технологічна, інформаційна, 
організаційно-управлінська та 
мовна компетентності

Діяльнісний 
компонент

Активна складова діяльності фахівця, що спря-
мована на предмет праці і соціальне середовище

Дисциплінованість, автоном-
ність, самостійність, креатив-
ність

Адаптаційний 
компонент

Визначається процесами перебудови діяльності 
та поведінки особистості у відповідь на нові ви-
моги оточуючого середовища

Відповідальність, самокри-
тичність, мобільність, гнуч-
кість
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ПРОФІЛЮ

У  статті представлено  результати  дослідження,  згідно  з  яким  формування  професійно-етичної 
компетентності  студентів  є  потребою  суспільства,  оскільки  економічна  необхідність  вимагає  сьогодні 
менеджера нового типу, із загальною ерудицією, здатного до самостійного мислення, до критичних оцінок та 
готового до етично адекватної поведінки в ситуаціях морального вибору. Були виділені критерії, показники 
та  рівні  сформованості  професійно-етичної  компетентності  майбутнього  менеджера  економічного 
профілю. 

Ключові  слова:  компетентність,  професійно-етична  компетентність,  критерій,  показник,  рівень 
сформованості.

Вступ. XXI століття є часом великих технологіч-
них досягнень, глибоких економічних криз і глобаль-
них переоцінок цінностей, які вимагають підготовки 
управлінців нового типу, які володіють інноваційним 
мисленням, мобільністю і є етично компетентними.

У сучасній педагогічній науці питання форму-
вання професійно-етичної компетентності (далі 
– ПЕК) майбутніх менеджерів отримали особливу 
значимість, тому що довіра до управлінських рішень 
менеджерів є критично низькою. Однією з причин 
невідповідності підготовки менеджерів трендам 
сучасного суспільства є недостатня сформованість 
у них етичної компетентності. В сучасних умовах 
етична культура менеджера стає нормою і вимогою 
до його реноме. Важливими моральними принципа-
ми в діяльності менеджера організації є дотримання 
законності, гуманізму, відповідальність і справедли-
вість. Забезпечити дієвість і ефективність етичних 
принципів, наповнити їх конкретним змістом здат-
ний лише той керівник, для якого етична культура є 
невід’ємною складовою його професіоналізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  На 
конкретно-науковому рівні важливе значення для 
розробки особливостей формування ПЕК майбутніх 
менеджерів є досвід дослідження даної проблеми, які 
стосуються різних професій (Г.Андрєєв, Н.Петренко, 
Н.Тимченко, Л.Хоружа, Л.Шарова та ін.), а також 
дослідження щодо формування у фахівців еконо-
мічного профілю різних складників професійної 
компетентності (І.Демура, І.Зарубінська, Г.Копил, 
Т.Фурман та ін.).

Для дослідження також важливе значення мають 
роботи, у яких розкрито різні аспекти професій-
ної діяльності менеджерів економічного профілю 
(Л.Бондарева, Л.Володарська-Зола, Є.Воробьова, 
І.Герасимова, О.Деркач, О.Капітанець, Є.Кузьмін, 
В.Рубахін, М.Вебер, Ф.Тейлор, А.Файоль, 
О.Чернявський та ін.). 

Аналіз літератури з указаної проблематики по-
казав відсутність вивчення критеріїв, показників та 
стану сформованості професійно-етичної компе-
тентності майбутніх менеджерів.

Мета статті – визначити критерії, показники та 
рівні сформованості професійно-етичної компетент-

© Слободянюк О.М.

ності у майбутніх менеджерів. 
Виклад основного матеріалу. Формування про-

фесійно-етичної компетентності студентів у про-
цесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін 
– складний процес, якісні зміни якого пов’язані з по-
шуком психолого-педагогічних механізмів фахової 
підготовки. Обґрунтування критеріїв, показників та 
рівнів сформованості ПЕК необхідне для визначення 
ефективності роботи щодо її формування; для того, 
щоб порівняти мету й отриманий результат експери-
ментальних досліджень. 

Проблему визначення критеріїв і показників у пе-
дагогічному дослідженні опрацьовували такі відомі 
педагоги, як: Ю.Бабанський [1], О.Барабанщиков [2], 
П.Городов [3], В.Ягупов [4]. О.Барабанщиков форму-
лює декілька варіантів визначень критеріїв: а) це по-
казник, об’єктивний прояв чого-небудь; б) це психо-
логічна установка діагноста; в) це мірило, тобто пра-
вило, яким треба користуватись при діагностуванні; 
г) це питання опитувальника, анкети, тесту тощо.

Незважаючи на деяку умовність, критерії є іде-
альним зразком для порівняння з реальними явища-
ми, за їх допомогою можна встановити міру відпо-
відності, наближення до заданої моделі сформова-
ності того чи іншого педагогічного явища. Критерії 
дають можливість з’ясувати, яким чином і з якими 
затратами можна досягти результату педагогічної дії, 
у нашому випадку – сформувати професійно-етичну 
компетентність майбутнього менеджера.

Компонентом критерію є показник. Показник як 
компонент критерію є типовим і конкретним проявом 
однієї із суттєвих сторін певної якості особистості. 
Його використання допомагає оцінити якість і рівень 
її сформованості. О. Барабанщиков, П. Городов вва-
жають, що критерії повинні бути об’єктивними (ре-
зультати мають відповідати педагогічному явищу), 
унікальними (не повинно бути взаємопересічних 
критеріїв і їх показників), повними (охоплювати най-
більш значні й стійкі сторони педагогічного явища), 
надійними (має бути достовірний результат у різних 
умовах) і зрозумілими (усі експерти мають однознач-
но тлумачити критерії та їх показники).

У процесі розробки критеріїв сформованості 
ПЕК майбутніх менеджерів економічного профілю, 
окрім результатів аналізу наукової літератури, було 
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враховано емпіричний досвід науково-педагогічного 
складу ВНТУ; мали значення такі методи, як педа-
гогічне спостереження, бесіди с викладачами, метод 
експертних оцінок, анкетування. Таким чином ви-
значено, що ці критерії не повинні суперечити логіці 
сутнісної характеристики та положення критеріаль-
ного підходу (критерії мають фіксувати діяльнісний 
стан суб’єкта, містити інформацію про характер та 
специфіку діяльності, мотиви та ставлення до її ви-
конання). Також ці критерії мають чітко й недвознач-
но вимірюватися якісними показниками та виража-
тися у кількісних показниках. 

Отож, враховуючи результати аналізу педагогіч-
ної літератури з питань критеріїв моральної вихова-
ності й сформованості різних видів компетентності, 
урахування складових та особливостей ПЕК майбут-
нього менеджера дозволяють виділити такі критерії 
сформованості професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів:

1) мотиваційно-ціннісний, що характеризує сис-
тему цінностей, що мотивує професійно-етичну по-
ведінку;

2) когнітивний, що характеризує цілісність знань 
про етичну основу професійної діяльності; 

3) функційно-діяльнісний, що характеризує готов-
ність до здійснення професійної діяльності на етич-
них засадах;

4) рефлексивний, що характеризує здатність до са-
мооцінки професійно-етичної поведінки.

Застосування критеріальної системи є більш 
ефективним, якщо зміст кожного критерію конкре-
тизується відповідними показниками. Отож, кожен 
критерій ми означили сукупністю показників, які 
підлягали спостереженню та вимірюванню. Вони є 
достатньо деталізованими та ємними, щоб сповна 
відтворити всі визначені компоненти ПЕК майбут-
нього менеджера, які формувалися в процесі експе-
рименту. Звертаємо увагу, що ми виходили з того, 
що, оскільки всі критерії рівноцінно важливі, вони 
повинні мати однакові вагові коефіцієти. Тому кожен 
з критеріїв ми подали однаковою кількістю адекват-
них для діагностування показників. 

Мотиваційно-ціннісному критерію відповідає - 
усвідомлений вибір професії менеджера; інтерес до 
професійної етики; сформованість професійно-етич-
них ідеалів; усвідомлення необхідності слідувати у 
своїй поведінці етичним нормам і правилам;

Когнітивному критерію відповідає – розуміння 
цілей і завдань професійної етики; засвоєння понять 
професійної етики, її норм та принципів; уміння да-
вати змістовну характеристику професійно-етичним 
цінностям, аналізувати їх вияви в поведінці й управ-
лінській діяльності менеджера; особистісному кри-
терію відповідають такі показники, як: усвідомлений 
вибір професії; інтерес до професійної етики; сфор-
мованість етичних ідеалів; усвідомлення необхід-
ності дотримувати у своїй поведінці етичних норм і 
правил;  

Функційно-діяльнісному - уміння використову-
вати професійно-етичні знання в різних ситуаціях; 
розвинутість навичок і звичок професійно-етичної 
поведінки; дотримання вимог професійно-етичного 
кодексу; ставлення до товаришів та викладачів, ви-
могливість до себе; прийняття професійно-етичних 
цінностей як особистих моральних принципів; само-

стійність і стійкість суджень про професійно-етичні 
норми; самооцінка співвідношення «Я-Реального 
професійного» та «Я-Ідеального професійного», ви-
знання вимог професійного обов’язку; 

Рефлексивному – поведінка в міжособистісній 
взаємодії, готовність обмежувати свої егоїстичні ба-
жання; виконання вимог професійної етики; дотри-
мання норм етикету спілкування; робота над профе-
сійно-етичним самовдосконаленням. 

У дослідженнях формування ПЕК студентів зу-
стрічаємо різні шкали  рівнів  її сформованості: як 
правило, це 3-рівневі (О.Грінвальд [6], С.Шульпін [ 
7], В.Курбатов [8, с.322 ], Ю.Колісник-Гуменюк [9, 
с.156-158]), 4-рівнева (Л.Хоружа [10], Л.Карпова[11]) 
та 5-рівнева (В.Гриців [12, с.53-55]).

Нами було виокремлено три рівні сформованості 
професійно-етичної компетентності майбутнього ме-
неджера: високий, середній та низький. 

Для дослідження динаміки, визначення ефек-
тивності процесу формування ПЕК майбутніх ме-
неджерів, об’єктивної оцінки його результатів було 
розроблено детальну критеріальну характеристику 
рівнів сформованості ПЕК та шкалу їх оцінювання. 
Розробляючи таку детальну критеріальну схему, ми 
керувалися тим, що проведення педагогічних замірів 
є складним процесом, і тут, як правило, використо-
вуються суб’єктивні оцінки, висновки про об’єкт 
дослідження, що зроблені незалежними експерта-
ми, самими респондентами. Отож, чітко окреслені й 
роздроблені критерії надали можливість об’єктивно 
визначити рівень сформованості ПЕК учасників екс-
перименту. 

Охарактеризуємо кожен з них.
Студенти з низьким рівнем сформованості етич-

ної компетентності професію вибирають неусвідом-
лено, не мають інтересу до професійної етики, про-
фесійно-етичні ідеали в них не сформовані; необхід-
ність дотримувати у своїй поведінці етичних норм і 
правил вони майже не усвідомлюють. Такі студенти 
не розуміють цілей і завдань професійної етики, вони 
погано засвоїли поняття професійної етики, її норми 
та принципи, не можуть дати змістовної характерис-
тики професійно-етичним цінностям, аналізувати їх 
вияви в поведінці й виробничій діяльності. Викорис-
товувати професійно-етичні знання в різних ситуа-
ціях такі студенти не вміють, розвинутість навичок 
і звичок професійно-етичної поведінки в них недо-
статня, деколи зверхні у ставленні до товаришів та 
викладачів, невимогливі до себе. Професійно-етичні 
цінності такі студенти не завжди сприймають як осо-
бисті моральні принципи, несамостійні в судженнях 
про етичні норми, при самооцінці співвідношення 
“Я-Реального професійного” та “Я-Ідеального про-
фесійного” в таких студентів характеризується зна-
чною різницею показників, що свідчить про низький 
рівень професійно-особистісного розвитку; почуття 
обов’язку у таких студентів перебуває в зародковому 
стані. Поведінка таких студентів у міжособистісній 
взаємодії характеризується тим, що зовні вони до-
брозичливі, однак турботу і співчуття до ближнього 
виявляють тільки на словах, вони не завжди готові 
обмежувати свої егоїстичні бажання, часто не вико-
нують вимог професійної етики, не дотримуються 
норм етикету спілкування, не працюють над профе-
сійно-етичним самовдосконаленням.
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Студенти із середнім рівнем сформованості етич-
ної компетентності професію вибирають усвідом-
лено, але часто під впливом сторонніх, вони мають 
інтерес до професійної етики, професійно-етичні 
ідеали в них переважно сформовані; такі студенти 
переважно усвідомлюють необхідність дотримувати 
у своїй поведінці етичних норм і правил. Вони в біль-
шості випадків розуміють цілі й завдання професій-
ної етики, переважно засвоїли поняття професійної 
етики, її норми та принципи, але не завжди можуть 
дати змістовну характеристику професійно-етичним 
цінностям, аналізувати їх вияви в поведінці й вироб-
ничій діяльності менеджера. Студенти в більшості 
випадків уміють використовувати професійно-етичні 
знання в різних ситуаціях, навички й звички профе-
сійно-етичної поведінки в них розвинуті посередньо, 
студенти в більшості випадків дотримуються вимог 
професійно-етичного кодексу, переважно доброзич-
ливі у ставленні до товаришів та викладачів, але не 
завжди вимогливі до себе. Професійно-етичні цін-
ності такі студенти переважно сприймають як осо-
бисті моральні принципи, деколи вони несамостійні 
в судженнях про професійно-етичні норми, при са-
мооцінці співвідношення “Я-Реального професійно-
го” та “Я-Ідеального професійного” в таких студен-
тів характеризується значною різницею показників, 
нерідко не в позитивний бік унаслідок підвищеної 
критичності самооцінки; мають почуття обов’язку. 
Поведінка таких студентів у міжособистісній вза-
ємодії характеризується тим, що вони доброзичливі, 
прислухаються до старших, цінують суспільно-гро-
мадську думку, виявляють доброту, співчуття; вони 
вміють обмежувати свої егоїстичні бажання, у біль-
шості випадків виконують вимоги професійної ети-
ки, дотримуються норм етикету спілкування, але не 
систематично працюють над професійно-етичним 
самовдосконаленням.

Студенти з високим рівнем сформованості профе-
сійно-етичної компетентності професію вибирають 
усвідомлено, вони мають стійкий інтерес до профе-
сійної етики, професійно-етичні ідеали в них сфор-
мовані; студенти глибоко усвідомлюють необхідність 

дотримувати у своїй поведінці етичних норм і правил. 
Такі студенти розуміють цілі й завдання професійної 
етики, вони глибоко засвоїли поняття професійної 
етики, її норми та принципи, можуть дати змістовну 
характеристику професійно-етичним цінностям, ана-
лізувати їх вияви у поведінці й виробничій діяльності 
інженера. Студенти вміють використовувати профе-
сійно-етичні знання в різних ситуаціях, мають розви-
нуті навички й звички професійно-етичної поведінки, 
завжди дотримуються вимог професійно-етичного 
кодексу, доброзичливі у ставленні до товаришів та 
викладачів, здатні давати правильну оцінку власним 
вчинкам і вчинкам інших людей. Професійно-етичні 
цінності такі студенти сприймають як особисті мо-
ральні принципи, самостійні в судженнях про профе-
сійно-етичні норми, при самооцінці співвідношення 
“Я-Реального професійного” та “Я-Ідеального профе-
сійного” у таких курсантів характеризується високим 
ступенем близькості, що свідчить про високий рівень 
професійно-особистісного розвитку. Поведінка таких 
студентів у міжособистісній взаємодії характеризу-
ється тим, що вони доброзичливі, відповідальні за 
доручену справу, мають розвинуте почуття обов’язку 
та альтруїзму; вони обмежують свої егоїстичні ба-
жання, виконують вимоги професійної етики, дотри-
муються норм етикету спілкування, систематично й 
цілеспрямовано працюють над професійно-етичним 
самовдосконаленням.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки: виділення критеріїв, показників, рівнів 
сформованості професійно-етичної компетентності 
має важливе значення для визначення педагогічних 
умов організації процесу формування етичної ком-
петентності студентів у процесі фахової підготовки. 
Зазначені критерії дають змогу скласти педагогічний 
прогноз розвитку етичної компетентності та основні 
напрями роботи. Викладачі, використовуючи зазна-
чені критерії та показники, зможуть визначити рі-
вень зрілості мотивації студента (рівень моральної 
вихованості й моральні ідеали); знання етичних по-
ложень; його ставлення до своїх обов’язків, до на-
вчання; розвиток навичок і звичок етичної поведінки.
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КРИТЕРИАЛЬНО-УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ

В  статье  представлены  результаты  исследования,  согласно  которому  формирование 
профессионально-этической  компетентности  студентов  является  потребностью  общества,  поскольку 
экономическая  необходимость  требует  сегодня  менеджера  нового  типа,  владеющей  общей  эрудицией, 
способного к самостоятельному мышлению, к критическим оценкам и готового к этически адекватному 
поведению в ситуациях морального выбора. Были выделены критерии, показатели и уровни сформированности 
профессионально-этической компетентности будущего менеджера экономического профиля.

Ключевые  слова:  компетентность,  профессионально-этическая  компетентность,  критерий, 
показатель, уровень сформированности.
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CRITERIA−LEVEL BASED APPROACH TO THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND ETHICAL 
COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS

The results of the study, according to which the formation of professional and ethical competence of students is 
the need of society, because economic necessity demands now managers of a new type: erudite, capable of independent 
thinking, the critical assertions and ready to ethically appropriate behavior in situations of moral choice. During the 
research the criteria, indicators and levels of professional and ethical competence of future economic profile manager 
were identified.

Analysis  of  educational  literature  on  criteria  for  moral  upbringing  and  formation  of  different  types  of 
competence, taking into account the features and components of the PEC of the future managers allowed to identify 
the  criteria  for  formation of  professional  and  ethical  competence of managers:  1) motivational  and  evaluative  - 
describing the value system that motivates professional ethical behavior; 2) cognitive - characterizing the integrity of 
knowledge about the ethical basis of professional activity; 3) functional - characterizing the readiness for professional 
activities according to ethical principles; 4) reflective - characterizing the ability to assess their own ethical conduct. 

The article singled out three levels of professional and ethical competence of future manager: high, medium 
and low. Stated material allows to draw conclusions: the selection of criteria, indicators and levels of professional 
and  ethical  competence  is  highly  important  for  determining  pedagogical  conditions  of  formation  of  the  process 
and  an  ethical  competence  of  students  in  their  studying.  These  criteria  allow  you  to make  teaching  forecast  of 
ethical competence and main  lines of work. Lecturers using  the above criteria and  indicators will determine  the 
level of development of students’ motivation (the level of moral ideals and moral upbringing); knowledge of ethical 
regulations; the attitude to their duty to study; the development of skills and habits of ethical behavior.

Key words: competence, professional and ethical competence, criterion, index, the level of formation.
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СЕНС БУТТЯ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ ФЕНОМЕН

 В умовах, коли відбувається глобальна переоцінка усіх цінностей та ломка традицій, дедалі більш 
виразніше виявляється хиткість, нестійкість людського буття, відсутність сенсу породжує у людини стан 
екзистенційного  вакууму  і  призводить до  важких наслідків:  психічних розладів та самогубств. В  сучасну 
епоху проблема сенсу життя набуває особливої гостроти, людина потребує вироблення певної життєвої 
позиції, яка б ґрунтувалася на особистих уявленнях про сенс буття. 

Ключові слова: сенс життя, ціннісні орієнтації, світоглядні кризи, самореалізація, самодостатність.

Вступ. Переломні епохи, сполучені із глибин-
ними світоглядними кризами які актуалізують про-
блему сенсу життя. У перехідні епохи, проблема сен-
су життя набуває особливої гостроти. Питання про 
зміст свого існування в певний період турбує кожну 
мислячу істоту, що бажає зрозуміти й пізнати себе, 
своє призначення й місце в цьому світі. Масова куль-
тура, масові стандарти поглинають людину дедалі 
більше, щоб не втратити власну ідентичність, люди-
на потребує вироблення певної життєвої позиції, яка 
б ґрунтувалася на особистих уявленнях про сенс бут-
тя. В умовах, коли відбувається глобальна переоцінка 
усіх цінностей та ломка традицій, дедалі більш ви-
разніше виявляється хиткість, нестійкість людського 
буття, втрата сенсу породжує у людини стан екзис-
тенційного вакууму і призводить до важких наслід-
ків: психічних розладів та самогубств. Чітка уява про 
зміст і призначення свого життя є основою, рушій-
ною силою буття людини, стратегічним знаряддям, 
що дозволяє не скоритися, а навпаки, перебороти всі 
труднощі й випробування на життєвому шляху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. «Фі-
лософія життя» як поняття було вперше введене 
німецьким ідеологом, мислителем Фрідріхом Ніц-
ше. Продовжувачами цього напрямку стали видат-
ні філософи А.Шопенгауер, В.Дільтей, А.Бергсон, 
О.Шпенглер, Г.Зіммель. Особливості людського 
існування стали предметом дослідження екзистен-
ціалізму (філософія існування). Екзистенціалізм 
представлений в XX ст. іменами М.Хайдеггера, Ж.-
П. Сартра, А.Камю, К.Ясперса, Г. Марселя та ін.. 
У християнській традиції, яка знайшла розвиток у 
Г.Сковороди, Л.Фейербаха, Е.Фромма та ін. Сучас-
ні представники шизоаналізу розглядають життя як 
«машину бажань»: Ж.Дельоз, Ж.Лакан, Ф. Джеймі-
сон, У.Бодрійар.

Визначення мети та завдань дослідження. Збаг-
нення сенсу життя на рівні наукового пізнання дає 
потужний стимул до активної діяльності суб'єкта, що 
пізнає, спрямованої на досягнення поставлених ці-
лей і завдань, що у свою чергу сприяє розвитку й по-
ширенню науки на все більші сфери життєдіяльності 
людини. На науковій основі можливе більш глибоке 
розуміння сенсу життя. Наукове пізнання припускає 
творче осмислення суб'єктом сенсу життя.

Виклад основного матеріалу. Сенс буття – це 
проблема, яка постає перед людиною, коли вона від-
волікається від щоденних практичних справ, тимча-
сових інтересів та усвідомлює, що життя конечне. 
Навіщо я живу, якщо є смерть? Питання про сенс 
буття виникає коли вичерпалися ті смисли, якими 
© Смук О.Т.

людина жила до сьогоднішнього дня вона відчуває 
емоційну порожнечу і відсутність інтересу до чого 
б то не було. У християнстві сама смерть перехід до 
життя – діалектика Раю чи Аду. Людина як проміжна 
ланка – набуває змісту свого існування в очікуванні 
перспективи свого майбутнього, знаходячись у без-
перервному процесі становлення і направленості або 
до спасіння, або до загибелі. Мартін Лютер першим 
поклав початок традиції теології смерті, висунувши 
тезу про безсилля віруючого вирішити проблему 
власного спасіння. Згідно вчення Лютера [1,c.471], 
основою християнської теології – є тотальний і не-
здоланний трагізм віри людини в Бога, що виходить із 
визнання абсолютної гріховності всього роду Адама 
перед Богом. Усвідомлення трагізму людської участі 
полягає в тому, що людина по-суті гріховна і позбав-
лена свободи волі. Але оскільки людина бачиться не 
як природна, а як надприродна істота, то й смерть та-
кож має надприродний сенс – це покарання людини 
за первородний гріх. Людина залишається наодинці 
у ворожому до неї світі. Відчай, страх, тривога – ста-
ють найсильнішими детермінантами у пізнанні і ро-
зумінні дійсності. Усвідомлення неминучості смерті, 
приховане за рутиною життя, тільки страх і тривога 
дають можливість усвідомити істину буття [1,c.475].

 «Філософія життя» як поняття було вперше введе-
не німецьким ідеологом, мислителем Фрідріхом Ніц-
ше. Ф.Ніцше вважав, що сенс життя полягає в при-
миренні з його безглуздістю. Продовжувачами цього 
напрямку стали видатні філософи А.Шопенгауер, 
В.Дільтей, А.Бергсон, О. Шпенглер, Г.Зіммель. 

 Людське життя неодмінно протікає між бажан-
ням і задоволенням, вважав А.Шопенгауер. Бажан-
ня за своєю природою – страждання, задоволення 
страждання швидко переповнює людину, ціль вида-
ється примарною, володіння нею втрачає привабли-
вість. Як тільки потреба задоволена, в життя прихо-
дять перенасичення і нудьга, які залишають відбиток 
відчаю навіть на забезпечених і щасливих. Те, що 
називають щастям, завжди негативна характерис-
тика і зводиться лише до позбавлення страждання. 
Далі або нове страждання, або нудьга. Страждання 
притаманне життю, і від випадку залежить усунен-
ня не страждання, а лише його конкретної форми. 
Вища ступінь пізнання сущого за А.Шопенгауером 
складається в усвідомленні безцільності людського 
існування. Освячений цим знанням індивід перестає 
прагнути, а стає просто пасивним спостерігачем по-
точної навколо нього дійсності. І оскільки життя є 
рух, то навіть до усвідомлення безглуздості руху тре-
ба рухатися [6].

Екзистенціалісти на противагу класичному он-
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тологізму і гносеологізму прагнуть зробити людину 
центром філософських роздумів. Екзистенціалізм 
акцентує увагу на волі людини, яка сама в практич-
ній дії вибирає себе. У центрі уваги екзистенціалізму 
проблема співвідношення свободи і відповідальнос-
ті. За Ж.-П. Сартру, екзистенціалізм – це істинний гу-
манізм, тому що він не розглядає сутність людини як 
щось стале, що склалося, цілісне за типом предмета. 
Сутність людини – результат її існування, а існуван-
ня – це відвертість. Якою людина сама себе робить, 
такою вона і стає. Ж-П.Сартр вважав, що людина бо-
їться не стільки смерті, скільки життя. Буття людини 
трактував як «ніщо»[10]. 

Питання про сенс життя зайняло центральне міс-
це у філософії А.Камю. Він вирішує його парадок-
сально: стверджуючи, що світ абсурдний, хаотичний, 
а тому віра в сенс життя так само абсурдна. Життя, 
стверджує А.Камю, позбавлене будь-якого змісту, 
хоча ми з усіх сил намагаємось наділити його гли-
боким сенсом. Ілюзорність уявлень про раціональ-
но-смислові підстави життя з’являються тільки в 
критичних ситуаціях. Зазнаючи крах у спробах раці-
онального осмислення сенсу буття, людина впадає у 
відчай, а відчай породжує потяг до самогубства, адже 
життя виявляється «не вартим, щоб його жити»[5]. 
Людина як мисляча, істота бажає єдності, узгодже-
ності зі світом, але він не реагує на неї – світ байду-
жий чи навіть ворожий людині. «Абсурд іде не тільки 
від людини, скільки і від світу. Тепер він – єдиний 
зв'язок, що їх об’єднує. Камю проголошує питання 
про самогубство основним у розумінні сенсу буття. 
Людина боїться не стільки смерті, скільки життя. 
Людині загрожує не фізичне знищення, а розчинення 
у знеособленій стихії природно біологічного існу-
вання. Екзистенція є вираження унікальності буття. 
Як гносеологічні, так і онтологічні питання не цікав-
лять А.Камю, в центрі його роздумів – етичні теми, 
причому ірраціоналізм його філософії впадає в гли-
бокий песимізм. Приреченість людини та її смертна 
доля, безглузде і трагічне існування, ностальгія та 
відчуження від світської метушні, від всесвітнього 
хаосу – лейтмотив усієї творчості Камю [5]. 

Отже, філософи-екзистенціалісти розглядають 
питання людської свободи і відповідальності, сенсу 
життя, провини і страху, обговорюють в різних ас-
пектах теми любові і смерті, спотворення людського 
спілкування. Екзистенціалізм озброює людину оду-
хотвореною метою, привертає увагу до внутрішньо-
го світу людини, до її найтонших переживань, ста-
вить завдання перед кожним індивідом, спонукаючи 
його до відповідальності і свободи. Таким чином, 
буття людини є спосіб виявлення її самої, її внутріш-
нього світу.

Людина, за Ф.Ніцше, і людина, за Ж.Лаканом, є 
виробником бажань, так само як і виробником потре-
би їх безперестанно задовольняти. Ж.Лакан наголо-
шує, що сучасне суспільство і масова культура є не 
що інше, як «машина бажань», бажання породжують 
маси. Розквіт масової свідомості у свою чергу озна-
чає витіснення нормативних цінностей культури у 
сферу позасвідомого і виникнення в утвореному про-
сторі культури масової. Суспільство масового спожи-
вання і свідчить про «машину бажань», яка виникає 
не просто сама по собі, а у зв’язку з нарощенням 
технологічних та інших можливостей саме тому, що 
починає вибудовуватися ціла індустрія виготовлення 
бажань[7, 9, 3, 2,4].

Ж.Лакан доводить, що бажання – це деяка само-

відтворювана модель. Відтворюючи бажання, у су-
часному соціумі зникає потреба у створенні цілі. З 
іншого боку, масова культура, породжувана подібним 
суспільством, є не що інше, як модель ринку. Масова 
культура активно стимулює бажання, а звідси вона, по 
суті, є культурою споживання. «Виготовлення бажан-
ня… є безпосередньо споживанням і поїданням, тоб-
то “сластолюбством”» [7]. Масова культура може бути 
високоорганізованою, добре структурованою, вона 
може володіти високою презентативністю іміджевих 
технологій, особливо реальних технологій, оскільки 
це технічно можливо і прогресує у зв’язку зі зростан-
ням цивілізаційних можливостей, однак це є суспіль-
ство споживання культури, коли відтворюються тіль-
ки ті зразки культури, на які культура має попит.

Детемпоралізація, або втрата темпоральних 
суб’єктивностей, за Ф.Джеймісоном, означає не що 
інше, як наслідки інтернаціоналізації культури. Ма-
ється на увазі те, що культура глобального світу, яка є 
інтернаціональною за своєю сутністю, починає втор-
гатися до закритих сфер культури, розмикаючи їхнє 
внутрішнє відчуття часу та історії. Подібна ситуація 
не може обернутися відчуттям іманентного, тобто 
власного історичного часу даної культури. Виникає 
деяка усереднена часова ситуація – манкуртизм, яка 
практично стирає часове самовідчуття. Це і є втра-
та темпоральності, «при розриві неперервності якої 
досвід теперішнього стає нездоланно надприроднім 
живим та “матеріальним”» [4. 3,2].

Висновки. Чітка уява про зміст і призначення сво-
го життя є основою, рушійною силою буття людини, 
стратегічним знаряддям, що дозволяє не скоритися, а 
навпаки, перебороти всі труднощі й випробування на 
життєвому шляху. Але для цього потрібно, що б лю-
дина сама визначила, сама повідомила той або інший 
зміст своєму існуванню, знайшла своє призначення, 
відповідно до своїх здібностей, зробила своє життя 
максимально плідним, корисним й потрібним. Сенс 
життя виступає найбільш гнучкою характеристикою 
матеріальних і духовних потреб. В остаточному під-
сумку, сама система потреб визначається сенсом жит-
тя - якщо таким є множення особистого багатства, 
те, природно, це веде до гіпертрофованого розвитку 
матеріальних потреб. І, навпаки, ставши метою жит-
тя духовний розвиток панує в структурі особистості 
відповідних духовних потреб. В остаточному під-
сумку, сенс життя визначається об'єктивно, існую-
чою системою суспільних відносин.

Перспективи подальших наукових досліджень 
Об'єктивність та істинність наукового пізнання не 
вимагає його розриву з світом людини, з тими фор-
мами свідомості й знання, які складаються у світі 
людської життєдіяльності й духовно забезпечують її. 
Наукове пізнання є вагомим каталізатором процесу 
цілепокладання в життєдіяльності суб'єкта, сприяє 
постановці якісно іншого сенсу життя та формуван-
ню засобів його досягнення. Вбираючи в себе досвід 
повсякденного пізнання, наукове пізнання утворить 
систему понять, теорій, гіпотез які розвиваючись, 
сприятимуть втіленню в практику всієї суми накопи-
ченого досвіду в збагненні сенсу життя. Накопичені 
знання про життя в будь-яких її проявах (біологічних, 
соціальних) втілюється в практику й перетворюється 
в діяльність спрямовану на постановку якісно інших 
(ніж на рівні повсякденного пізнання) цілей і спосо-
бів їхнього досягнення.

Сутнісними параметрами сенсу життя є: свідоме 
відношення суб'єкта до себе, результат, значення, 
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цінність життя того або іншого індивіда, місце люди-
ни в житті і його системі цінностей. Головне із кри-
теріїв пошуку обставин, які можуть додати життю 
досить високу значимість, це висновок, що людина 
може бути самодостатньою (у самореалізації, або 
самовдосконаленні, в своєму захопленні) і ці обста-
вини повинні стосуватися не тільки його самого, але 
й навколишніх, тобто наслідки життя знаходять най-

більшу важливість тільки у відношенні до оточуючих 
людей. Важливе значення має в даній проблематиці 
питання про цінності життя й воно займає централь-
не місце, тому що життя – це єдина умова й критерій 
для існування будь-якої іншої цінності. Поза життям 
людини немає цінностей. Залежно від розуміння 
цінності життя будуть формуватися відносини між 
людьми, й відносини суспільства з людиною.
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СМЫСЛ БЫТИЯ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ ФЕНОМЕН

В  условиях,  когда  происходит  глобальная  переоценка  всех  ценностей  и  ломка традиций,  все  более 
отчетливо проявляется шаткость, неустойчивость человеческого бытия, смысла порождает у человека 
состояние  экзистенциального  вакуума  и  приводит  к  тяжелым  последствиям:  психических  расстройств 
и  самоубийств.  В  современную  эпоху  проблема  смысла  жизни  приобретает  особую  остроту,  человек 
нуждается в выработке определенной жизненной позиции, которая основывалась на личных представлениях 
о смысле бытия.

Ключевые слова: смысл жизни, ценностные ориентации, мировоззренческий кризис, самореализация, 
самодостаточность.
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THE MEANING OF LIFE AS A PERSONAL PHENOMENON

In the modern age the meaning of life problem is particularly acute. At time when there is a global revaluation 
of all values and breaking traditions, ever more clearly reveal fragility, instability of human life, loss, lack of sense 
creates a human existential vacuum condition which leads to serious consequences of mental disorders and suicide. 
The urgency of developing the problem is growing and due to the complexity of social processes increasing exposure 
to the role of  the subjective and personal factors. All  this requires a philosophical understanding of  the problem. 
The essential meaning of life parameters are: a conscious attitude to his subject, result, value of life of a particular 
individual, the individual's place in life and its values. The main criterion finding circumstances that can add life 
relatively  high  importance,  it  concluded  that  a  person  can  be  self-sufficient  (in  self,  or  self-improvement,  in  his 
capture), and these conditions should apply not only himself, but others, that the consequences of life find the greatest 
importance only in relation to the people around them. Equally important is the issue in this question of the value of 
life and it is central, because life - the only criterion and condition for the existence of any other value. Depending on 
understand the value of life will form relationships between people, society and relations with a man.

Key words: meaning of life, values, worldview crisis, self-realization, self-sufficiency.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ 

В АДАПТАЦІЇ

В статті розглядаються деякі особливості соціально–педагогічної роботи з дітьми, які мають по-
рушення в адаптації. Підкреслюється важливість психологічного консультування як складової професійної 
соціальної  роботи.  Запропоновано тлумачення термінів  «адаптація»,  «дезадаптація»,  «психологічне  кон-
сультування. Проаналізовано основні  етапи консультування, а також вимоги,  які  ставляться до процесу 
консультування.

Ключові слова: адаптація, дезадаптовані діти, соціальна робота, консультування, етапи консульту-
вання.

Вступ. Актуальність досліджуваної проблеми 
зумовлена тим, що впродовж останніх десятиріч в 
Україні зростає кількість неповнолітніх, схильних до 
девіантної поведінки. Серед них значна частина від-
носиться до категорії «дезадаптованих» дітей. 

Відзначимо, що термін «адаптація» запозичений 
з латинської мови і означає пристосування. Напри-
клад, це може бути пристосування організму, особис-
тості до різних впливів чи умов життя, які постійно 
міняються [1, с.10]. Низька адаптивність або її від-
сутність характеризуються терміном «дезадатація». 
Відсутність відповідної і своєчасної роботи з деза-
даптованими дітьми зумовлює подальшу соціальну 
деформацію особистості, вчинення протиправних 
дій.

В соціально-педагогічній роботі з дезадаптовани-
ми дітьми важливе значення має професійне психоло-
гічне консультування як самих дітей, так і їх батьків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти проблеми дезадаптованих дітей вивчаються 
вітчизняними і зарубіжними вченими (Н.Максимова, 
Л.Олифіренко, М.Райт, Н.Ричкова, Т.Федорченкао, 
Л.Шипіцина та ін.), які по-різному тлумачать понят-
тя «дезадаптація». Зокрема, стан дезадаптації роз-
глядається, по-перше, як відносно короткочасний 
ситуативний стан, який є результатом впливу нових, 
незвичних подразників середовища і який сигналізує 
про порушення рівноваги між психічною діяльністю 
і вимогами середовища, спонукає до переадаптації. 
В цьому розумінні дезадаптація – необхідна складо-
ва процесу адаптації. По-друге, дезадаптація може 
бути досить складним і тривалим психічним ста-
ном, викликаним функціонуванням психіки на межі 
її регулятивних можливостей, який виражається в 
неадекватній реакції і поведінці особистості. Проте 
всі вчені одностайні в тому, що з дезадаптованими 
дітьми необхідно проводити серйозну профілактич-
но-корекційну роботу, яка забезпечується у взаємодії 
психолога, соціального педагога, вчителів. 

Метою статті є аналіз особливостей консульта-
тивної роботи з дезадаптованими дітьми як важливої 
складової соціально-педагогічної (діагностичної, ко-
рекційної, профілактичної) діяльності.

Виклад основного матеріалу. Психологічне 
консультування – важлива складова професійної ді-
яльності фахівців, які працюють з дітьми, що мають 
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порушення в адаптації.
В енциклопедичному словнику-довіднику «Все 

про соціальну роботу» консультування розглядаєть-
ся як унікальний вид психологічної допомоги, як 
процес взаємодії двох чи більше людей в атмосфері 
довіри, коли спеціальні знання консультанта спря-
мовані на надання психологічної допомоги клієнту 
в оперативному вирішенні проблем, виявленні осо-
бистісних ресурсів чи створенні перспективних про-
грам розвитку [2, с.219]. Консультування вважається 
одним з важливих методів соціальної роботи. Профе-
сійна підготовка соціальних працівників передбачає 
оволодіння ними основами психологічного консуль-
тування, що у випадку відсутності кваліфікованого 
психолога дозволяє їм забезпечити на належному 
рівні консультативну роботу. 

Слід відзначити, що психологічне консультуван-
ня, як одна з наймолодших сфер психологічної прак-
тики, поки що не має чітко окреслених меж, тому під 
час психологічного консультування, як правило, ви-
рішуються найрізноманітніші проблеми.

Як підкреслює А.Кочюнас [3], психологічне кон-
сультування виникло у відповідь на потреби людей, 
яким не властиві якісь клінічні порушення, але ті чи 
інші проблеми змушують їх шукати допомоги і під-
тримки психолога.

Коло проблем, з якими доводиться мати справу 
спеціалісту в процесі консультування дезадапто-
ваних дітей, досить широке: труднощі в навчанні, 
відсутність взаєморозуміння з батьками, конфлік-
тні стосунки з однокласниками і вчителями, невла-
штованість в особистому житті, конфлікти в сім’ї, 
невпевненість у власних силах, низька самооцінка, 
труднощі у спілкуванні і т.п.

Тому, очевидно, можна вважати, що психологічне 
консультування дітей, які мають порушення в адап-
тації, – це сукупність процедур, спрямованих на до-
помогу дітям у вирішенні проблем і прийнятті важ-
ливих рішень стосовно навчання, взаємовідносин з 
батьками, ровесниками, вчителями, професійного 
самовизначення, вдосконалення особистості та ін..

Результати аналізу наукових досліджень 
(А.Кочюнас, Н.Тутушкіна, В.Франкл, О.Хорсон та 
ін.) дозволяють сформулювати кілька основних по-
ложень стосовно консультування дітей з порушення-
ми в адаптації:
1. Консультування допомагає індивіду зробити пра-
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вильний вибір і діяти у відповідності з його влас-
ними поглядами.

2. Консультування допомагає оволодіти новими спо-
собами поведінки.

3. Консультування сприяє розвиткові особистості.
4. При консультуванні наголошується на відпові-

дальності індивіда, тобто визнається, що неза-
лежний індивід здатний при відповідних обстави-
нах приймати самостійні рішення, а консультант 
тільки створює умови, які допомагають це краще 
зробити.

5. Серцевиною консультування є «консультативна 
взаємодія між індивідом і консультантом, яка ба-
зується на філософії «клієнт-центрованої» терапії.
Засновник цього своєрідного виду терапії аме-

риканський вчений Роджерс [4] виділив 3 її основні 
принципи: а) кожній особистості притаманна без-
умовна цінність і вона заслуговує поваги; б) кожна 
особистість може відповідати за себе; в) кожна осо-
бистість має право обирати власні цінності і цілі, 
приймати самостійні рішення.

Отже, психологічне консультування має на меті: 
сприяти змінам у поведінці індивіда, щоб він міг 
жити продуктивніше, відчувати вдоволеність від 
життя, незважаючи на всі життєві труднощі і пере-
шкоди; розвивати уміння подолання труднощів, при-
стосування до нових життєвих умов і обставин; за-
безпечити ефективне прийняття життєво важливих 
рішень; розвивати уміння вступати і підтримувати на 
належному рівні міжособистісні контакти; полегши-
ти реалізацію особистісного потенціалу індивіда.

В процесі консультування можна виділити кілька 
взаємозв’язаних стадій-етапів.

Будь-яке консультування, в тому числі і консуль-
тування дезадаптованої дитини, як правило, почи-
нається з дослідження проблеми. На цій стадії кон-
сультант повинен намагатися встановити хороший 
контакт з дитиною, завоювати її довір’я. Необхідно 
уважно вислухати дитину, проявити розуміння її 
проблем, спонукати до поглибленого розгляду про-
блем. В окремих випадках варто зустрітися з батька-
ми, вчителями.

Цей етап закінчується тим, що суть проблеми 
чітко визначена і зрозуміла як індивіду, так і кон-
сультанту. Уточнення суті проблеми може тривати 
досить довго. Це дуже важливий процес, оскільки 
іноді допомагає не тільки зрозуміти суть проблеми, 
але й вияснити причини виникнення, навіть способи 
вирішення.

Етап ідентифікації альтернатив передбачає ви-
яснення і відкритого обговорення можливих альтер-
натив вирішення проблеми. Консультант спонукає 
індивіда до роздумів щодо можливих варіантів вирі-
шення проблеми, які є найбільш реальними.

Етап планування допомагає здійснити критичну 
оцінку вибраних альтернатив вирішення проблеми. 
В процесі планування шляхів реалістичного вирі-
шення проблеми необхідно допомогти дезадаптова-
ній дитині зрозуміти, що, на жаль, не завжди і не всі 
проблеми можуть бути швидко і позитивно вирішені.

В процесі послідовної реалізації запланованого 
консультант допомагає індивіду будувати діяльність 
з врахуванням всіх обставин, витрат часу, можливос-
ті невдач. Особливо важливо підтримати дезадапто-
вану дитину при часткових невдачах в реалізації за-

планованого, допомогти спрямувати зусилля на до-
сягнення кінцевої мети.

Процес консультування закінчується етапом 
оцінки і зворотного зв’язку. Консультант разом з ін-
дивідом оцінюють рівень досягнення мети і узагаль-
нюють результати.

І.Дубровіна [5] правильно відзначає, що психо-
логічний смисл консультування полягає в тому, щоб 
допомогти людині самостійно вирішити проблему, 
яка виникла. Тільки таким чином вона зможе набути 
досвіду вирішення подібних проблем у майбутньому.

Г.В.Бурменська [6] цілком слушно вживає термін 
«віково-психологічне консультування», підкреслюю-
чи важливість врахування вікових відмінностей ін-
дивідів, які потребують консультацій професіонала.

В процесі консультування величезне значення має 
професійна і людська компетентність психолога-кон-
сультанта. Це цілком зрозуміло, адже не буває двох 
однакових клієнтів і ситуацій консультування. Іноді 
людські проблеми можуть видатися схожими, але це 
тільки на перший погляд. Насправді кожне людське 
життя, доля – унікальні, тому й кожна консультатив-
на взаємодія – унікальна і неповторна, вона вимагає 
високої компетентності психолога.

Питання компетентності консультанта надзвичай-
но важливе і складне. З одного боку, намагаючись до-
помогти клієнту, консультант повинен максимально 
використати всі свої професійні і особистісні влас-
тивості. З другого боку, він не повинен забувати, що 
він, хоч і спеціаліст, але все-таки тільки людина і не 
може повністю відповідати за іншу людину, її життя.

Під час консультування почуття безпеки клієнта 
важливіше, ніж вимоги консультанта. Не варто нама-
гатися при консультуванні досягти успіху будь-якою 
ціною, не звертаючи увагу на емоційний стан клієн-
та, особливо, якщо клієнтами є неповнолітні, або де-
задаптовані діти.

Не можна очікувати успіху і однакової ефектив-
ності від кожної зустрічі-консультації. Вирішення 
проблем в процесі консультування не схоже на пряму 
лінію, яка рівномірно піднімається вверх. Це склад-
ний процес, в якому часто успіх змінюється тимчасо-
вою невдачею.

Компетентний консультант знає рівень своєї про-
фесійної компетентності, кваліфікації, усвідомлює 
сильні і слабі сторони. Ефективність його діяльності 
в значній мірі зумовлена тим, наскільки ясно він уяв-
ляє свою роль і місце в консультуванні.

Консультант не може давати категоричні вказівки 
іншим людям стосовно того, як їм жити, а тільки – 
поради. При цьому він повинен допомогти їм у ви-
явленні їх власних внутрішніх резервів, 

 Величезне значення в психологічному консульту-
ванні має так званий консультативний контакт, який 
визначається як унікальний динамічний процес, під 
час якого одна людина допомагає іншій використа-
ти свої внутрішні ресурси для розвитку особистості 
в позитивному напрямку і актуалізувати потенціал 
осмисленого життя.

Не можна не погодитися з думкою Р.Кочюнаса 
[3] про те, що якість консультативного контакту за-
лежить від двох важливих факторів: терапевтичного 
клімату і навичок консультанта (вербальних і невер-
бальних) в організації спілкування.

Терапевтичний клімат, в свою чергу, включає 
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кілька емоційно значимих елементів: місце консуль-
тування, розташування консультанта і клієнта в про-
сторі, структурування визначеного для консульту-
вання часу, створення атмосфери взаємного довір’я, 
емпатії і поваги до клієнта.

 На думку багатьох спеціалістів, консультування 
повинно відбуватися не у будь-якій випадковій кім-
наті, кабінеті, а в спеціально призначеному для цієї 
мети приміщенні. Перш за все, під час консультуван-
ня необхідно забезпечити спокійну обстановку. Інди-
віда під час консультування не повинні відволікати 
сторонній шум, телефонні дзвінки і т.п. Він також 
повинен бути впевненим в тому, що його розмову з 
консультантом більше ніхто не чує.

Кабінет, в якому проходить консультування, має 
бути не дуже великим, не занадто офіційним, але й 
не цілком «домашнім» з різними сувенірами, фото-
графіями, які відволікають увагу.

Кожний раз клієнта необхідно приймати в одному 
й тому ж кабінеті. Це менше відволікає його, а також 
дозволяє почувати себе більш безпечно.

Структурування часу консультування передбачає 
планування часу, відведеного на кожну консульта-
тивну зустріч.

Спеціалісти радять обмежити тривалість консуль-
тації 50 хвилинами. Менша тривалість бесіди може 
викликати побоювання клієнта і консультанта, що 
цього часу буде недостатньо для вияснення всіх пи-
тань, а довготривала бесіда може виснажити учасни-
ків і зменшити її результативність.

Це пояснюється тим, що стійкість уваги дорослої 
людини важко зберігати більше 50 хвилин. Що сто-
сується дітей, то стійкість їх уваги ще менша, тому 
консультативні зустрічі з дітьми, які мають порушен-
ня в адаптації, доцільно проводити не більше 30–40 

хвилин.
Особливо важливою складовою терапевтичного 

клімату консультування є створення атмосфери вза-
ємного довір’я, відвертості.

Консультант повинен проявляти щирий інтерес до 
проблем індивіда, бажання допомогти. Клієнти здатні 
добре відчувати, чи вони справді цікаві консультанту 
як люди, чи є тільки об’єктами дослідження.

Необхідно надати індивіду максимальну можли-
вість висловитися, не проявляючи при цьому зайвої 
допитливості. Важливо володіти тільки тією інфор-
мацією про індивіда, яка необхідна для кращого ро-
зуміння суті проблеми і буде сприяти її позитивному 
вирішенню.

Проблеми індивіда, які стали відомі консультан-
ту, слід сприймати без осуду, зберігати у всіх випад-
ках професійні таємниці.

Висновки. Отже, психологічне консультування є 
важливою складовою соціально-педагогічної роботи 
з дітьми, які мають порушення в адаптації.

Консультування орієнтоване на клінічно здорову 
особистість, яка має певні життєві труднощі у вза-
ємодії з середовищем і не здатна справитися з ними 
самостійно. Консультування орієнтоване на здорові 
сторони особистості, незалежно від деяких наявних 
порушень: ця орієнтація базується на впевненості, 
що дезадаптована дитина може змінитися, знайти 
способи найоптимальнішого використання своїх за-
датків, навіть, якщо вони не дуже значні. Консуль-
тування спрямоване на зміну поведінки і розвитку 
особистості дезадаптованої дитини. Вважаємо, що 
подальшого дослідження вимагають питання враху-
вання вікових та індивідуально-психологічних осо-
бливостей особистості індивіда з порушеннями в 
адаптації.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 

НАРУШЕНИЯ В АДАПТАЦИИ

В статье рассматриваются некоторые особенности  социально-педагогической работы с  детьми, 
имеющими  нарушения  в  адаптации.  Подчёркивается  важность  психологического  консультирования  как 
составной  профессиональной  социальной  работы.  Предложено  определение  терминов  «адаптация», 
«дезадаптация»,  «психологическое  консультирование».  Проанализированы  основные  этапы 
консультирования, а также требования к процессу консультирования.

Ключевые слова: адаптация, дезадаптированные дети, социальная работа, консультирование, этапы 
консультирования.
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PSYCHOLOGICAL COUNSELING AS AN IMPORTANT COMPONENT
OF PROFESSIONAL SOCIAL WORK WITH CHILDREN HAVING

IMPAIRED ADAPTATION

The article discusses some features of social and educational work with children who have impaired adaptation. 
The importance of providing timely relevant disadaptated work with children in order to prevent further strain of the 
social identity of juveniles and committing by them illegal, criminal actions is underlined. An integral part of social 
and educational work with children is disadaptated psychological counseling, which aims to: promote changes in the 
behavior of the individual so that he can live more productive, feel satisfaction from life, despite all difficulties and 
obstacles in life; develop coping skills, adapt to new living conditions and circumstances; ensure effective adoption 
of  vital  decisions;  develop  the  ability  to  engage  and  to  sustain  interpersonal  contacts;  facilitate  the  realization 
of personal potential of  the  individual. During  the consultation  there are several  interrelated stages:  research of 
the problem,  the definition of  the herd of  the problem,  identification of alternative solutions, planning, consistent 
implementation of the planned assessment and feedback. Of great importance to psychological counseling is the so-
called consultative contact, which is defined as the unique dynamic process in which one person helps another to use 
her internal resources for personal development in a positive direction and actualize the potential of intelligent life. 

Key words: adaptation, non-adapted children, social work, counseling, counseling stages.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ США В УКРАЇНІ

У  статті  розглядаються  напрямки  використання  американського  досвіду  професійної  освіти,  які, 
можуть збагатити теорію і практику підготовки вітчизняних фахівців і сприяти входженню вищої школи 
України в єдиний світовий освітній простір: зміни в структурі та системі управління вищими навчальними 
закладами,  інтеграція  вищої  освіти  і  науки  України,  запровадження  елективної  системи  навчання, 
створення сучасної системи профорієнтації та профвідбору студентів, вдосконалення системи кредитних 
годин. В освітньому просторі України стає очевидною неминучість конструктивного підходу до вирішення 
проблем оновлення системи вітчизняної освіти, створення умов для рівноправного, повноцінного існування 
навчальних закладів. 

Ключові слова: вища освіта,освітній простір, навчальний заклад, досвід, трансформаційні процеси.

Вступ. Інтеграція України в світовий освітній 
простір передбачає вивчення зарубіжного досвіду і 
впровадження найбільш цінних здобутків у вітчизня-
ну систему освіти. Особливо це питання є актуальним 
сьогодні, коли в системі вищої освіти відбуваються 
трансформаційні процеси. В цьому плані цікавим, на 
нашу думку, є американський досвід, оскільки в сис-
темі вищої освіти США впродовж останніх десяти-
річ відбуваються суттєві інституційні перетворення, 
які варті уваги а також певні риси яких можуть бути 
використанні в освітньому просторі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі аспекти функціонування американської вищої 
школи досліджувалися вітчизняними вченими: О. Зі-
новатна, Т. Олендр, О. Коваленко та інші. Водночас, в 
американській науковій літературі існує низка різних 
точок зору про характер і наслідки трансформаційних 
процесів у вищих навчальних закладах США [5,6,7].

Метою статті є розглянути основні напрямки ви-
користання американського досвіду та обґрунтувати 
можливості використання прогресивних ідей у ві-
тчизняному освітньому просторі.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо осно-
вні напрямки використання американського досві-
ду професійної освіти, які, на нашу думку, можуть 
збагатити теорію і практику підготовки вітчизняних 
фахівців і сприяти входженню вищої школи України 
в єдиний світовий освітній простір.

1. Зміни в структурі та системі управління вищи-
ми навчальними закладами. Цей напрям передбачає:

− формування нових типів вищих освітніх закладів 
і форм навчання – дистанційних, віртуальних уні-
верситетів, кооперованого навчання та ін.; 

− зростання частки недержавних вищих навчаль-
них закладів; 

− вдосконалення організаційної структури і методів 
управління вищими навчальними закладами на 
основі поєднання державного, державно-громад-
ського управління та самоврядування. 
Розвиток недержавних вищих навчальних за-

кладів підвищить рівень доступності вищої освіти; 
забезпечить зниження напруженості на ринку інте-
лектуальної праці і збереження наукового потенціал 
України, особливо системи освіти за рахунок залу-
чення найбільш кваліфікованого викладацького скла-
© Стойка О.Я.

ду; сприятиме адаптації вітчизняної системи освіти 
до світового досвіду, оскільки недержавні навчальні 
заклади орієнтовані на гнучке і мобільне реагування 
на зміни, особливо із застосуванням сучасних інфор-
маційних і комунікаційних технологій.

2. Інтеграція вищоїо світи і науки України. Цей 
напрям передбачає:

− стимулювання розвитку фундаментальних дослі-
джень та інноваційної діяльності; 

− залучення викладачів та студентів до науково-до-
слідної діяльності через формування системи до-
слідницьких університетів; 

− поєднання навчально-наукової та виробничої ді-
яльності, зближенні її з дослідницькими проек-
тами фірм, корпорацій; залученні співробітників 
цих організацій до участі у вузівських семінарах, 
конференціях, проектуванні навчальних планів і 
програм, використанні нових форм промислово-
університетського співробітництва. 
Прискоренню зазначених інтеграційних процесів 

сприятиме включення до наукової роботи студентів 
і аспірантів; формування широкої мережі дослід-
ницьких університетів, тобто таких, які мають вагомі 
наукові здобутки, проводять дослідницьку та інно-
ваційну діяльність, забезпечують інтеграцію освіти 
та науки з виробництвом, беруть участь у реалізації 
міжнародних програм і проектів. Незамінними в цьо-
му процесі є інформаційно-комунікаційні технології, 
які володіють достатньо широкими можливостями 
для підвищення якості підготовки кадрів, контролю 
за ходом навчальної діяльності, її рефлексії та своє-
часної корекції. Електронні освітні ресурси та сфор-
моване на їх базі нове інформаційно-освітнє серед-
овище має великий потенціал для розвитку нових 
наукових концепцій і теорій. 

3. Запровадження елективної системи навчання, 
на нашу думку, є важливим аспектом реформування 
вищої освіти, оскільки саме вона забезпечує індиві-
дуальні потреби кожного студента. Так, професійно-
спрямовані дисципліни орієнтовані, в першу чергу, 
на підготовку майбутнього спеціаліста до реалізації 
основних професійних функцій за певним фахом. 
Елективність передбачає задоволення індивідуаль-
них освітніх інтересів, потреб і схильностей кож-
ного студента. Введення елективних дисциплін до 
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навчального плану переслідує дві мети. Перша – по-
глиблення професійної орієнтації студентів. У цьому 
разі елективний курс є продовженням певної профе-
сійно-спрямованої дисципліни. Друга мета – задово-
лення інтересів слухачів у різних галузях знань, що 
не мають безпосереднього відношення до обраного 
фаху. Створюючи таким чином власну освітню про-
граму шляхом вивчення певного набору навчальних 
дисциплін (професійно-спрямованих, «мейджор») 
та елективних курсів («майнор»), студент має змо-
гу формувати індивідуальну освітню траєкторію 
(маршрут). Впровадження різноманітних елективних 
курсів є загальноприйнятою світовою практикою 
індивідуалізації навчання, що сприяє поліпшенню 
якості освіти та набуттю освітніх компетентностей.

Перехід вітчизняної вищої школи на міждисци-
плінарну основу підготовки студентів неминуче ви-
кличе структурні зміни в самих ВНЗ – у руйнуванні 
чітких меж факультетів і кафедр, у створенні нових 
підрозділів у структурі ВНЗ – міждисциплінарних 
департаментів, що характеризуються значною гнуч-
кістю і свободою елементів, які до нього входять. Од-
нопрофільні факультети університетів набуватимуть 
поліпрофільного характеру. Це забезпечить більшу 
свободу студентам у виборі дисциплін для навчання 
та багатопрофільної підготовки студентів, більш ши-
рокої і різнобічної їх освіченості.

4. Створення сучасної системи профорієнтації та 
профвідбору студентів. Цей напрям може бути реалі-
зований шляхом: 

− застосування політики «підтягування» випускни-
ків шкіл до рівня вимог вузу у формі знайомства 
з навчальними програмами вузу, підготовчих кур-
сів, консультацій, лекцій; 

− зближення шкільної і вузівської програм, скоро-
чення термінів навчання у вузі або в школі за ра-
хунок узгодженого викладання загальноосвітніх 
дисциплін, а також ранньої спеціалізації: «раннє 
зарахування» (Advanced Placement) відразу на II 
курс вузу, або зарахування до вузу після 10, а не 
12 класу школи (EarlyAdmission to College); 

− запровадження системи прогнозування майбут-
ньої успішності абітурієнтів; 

− функціонування служби профорієнтації в шко-
лах;

− вдосконалення системи зарахування у ВНЗ, яка 
передбачає застосування не лише тестів множин-
ного вибору, але й інших методик, які допускають 
демонстрацію знань у вільній, нестандартизова-
ній формі та надають можливість прояву індиві-
дуальних особливостей і творчого розвитку абі-
турієнтів.
5. Вдосконалення системи кредитних годин:

− застосування кредитних годин як універсальної 
одиниці виміру трудомісткості навчальної діяль-
ності слухачів вузів;

− розрахунок навантаження викладачів;
− використання кредитів у процесі академічної мо-

більності викладачів і студентів. 
За останні роки у вітчизняній практиці широко 

застосовуються кредитні одиниці як характеристи-
ки навчального навантаження студентів. Вони відо-
бражають кількість роботи, якої вимагає кожен блок 
курсу відносно загальної кількості, необхідної для 

завершення повного року академічного навчання у 
закладі, тобто лекції, практичні роботи, семінари, 
консультації, виробничу практику, самостійну робо-
ту.

Однак, на нашу думку, систему кредитних годин 
варто модифікувати (як це відбувається у вузах США) 
з метою її пристосування до вимірювання результа-
тів навчання, а не часу, витраченого на виконання 
навчальних завдань. Так, наприклад, студентам при-
своюються кредити – різних рівнів за один і той же 
навчальний курс в залежності від виду їх навчаль-
ної діяльності. Скажімо, студент може отримати де-
кілька кредитів за відвідування лекцій і складений 
іспит з навчального курсу. Але якщо крім основної 
навчальної діяльності, студент виконує й громад-
ські обов’язки або займається науковою роботою, то 
кількість присвоєних йому кредитів збільшується. 
Інший підхід базується на результатах навчання: для 
отримання відповідної кількості кредитних годин 
студенти повинні оволодіти набором встановлених 
університетом компетенцій.

На сьогодні в Україні академічна мобільність є 
достатньо новим явищем. Це, відповідно, зумовлює 
певні труднощі в управлінні даним процесом. Од-
нією з інноваційних форм перенесення академіч-
них кредитів є блочний трансфер кредитів. Блочний 
трансфер використовується вже протягом декількох 
десятиліть у вищій школі США і демонструє свою 
ефективність. На нашу думку, така система перене-
сення кредитів може бути використана й у вітчиз-
няній практиці. Окрім цього, щоб спростити процес 
академічної мобільності викладачів і студентів за-
слуговує на увагу створення спеціального Комітету 
з мобільності (у США такий комітет працює з 1998 
року). До основних завдань Комітету належить роз-
робка гнучких та ефективних інноваційних форм і 
моделей академічної мобільності та їх реалізація. 

Разом з тим, фахівцям варто звернути увагу також 
і на негативні аспекти вищої школи США з метою 
недопущення їх в українських умовах: неоднорід-
ність системи вузів з різкими відмінностями в якості 
пропонованої освіти; значне скорочення фундамен-
тальних дисциплін та їх теоретичного обсягу за для 
збільшення кількості спеціальних предметів; змен-
шення випуску окремих категорій фахівців, необ-
хідних для ефективного функціонування не тільки 
економіки, а й суспільства в цілому; перетворення 
системи вищої освіти у сферу ринкової економіки; 
постійне зростання вартості вищої світи.

Таким чином, викладений матеріал дозволяє зро-
бити наступні висновки, що в освітньому просторі 
України стає очевидною неминучість конструктив-
ного підходу до вирішення проблем оновлення сис-
теми вітчизняної освіти, створення умов для рівно-
правного, повноцінного існування навчальних закла-
дів різних організаційно-правових форм відповідно 
до нових вимог ринку, різноманітних навчальних 
програм, фінансових освітніх можливостей та ін. 
Все це повинно створити передумови для прогрессу 
вітчизняної системи освіти, для виходу на новий рі-
вень її якості. Цьому неодмінно сприятиме грамотне 
використання досвіду США у цій сфері.
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This article considers the following directions of the American experience of education which can enrich the 
theory and practice of training national experts and provide an opportunity for Ukraine to enter into a single global 
educational environment .The following directions are highlighted in the article: changes in the structure and the 
management of higher educational institutions, integration of higher education and science of Ukraine, introduction 
of  elective  training  system,  the establishment of a modern  system of professional  selection of  students,  improved 
system of credit units. The following conclusion have been made that the system of education of Ukraine is on the 
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The article analyzes  the activities of  famous women who are considered to be ancestors of  the prison and 
postpenitentiary charity. With biographical, historical and comparative, problem-chronological and other methods 
the activities of S.Martin, E.Fray, M.Booth are shown. It was found that those women were trying to facilitate and 
to improve the conditions of prisoners, many of which were women and children. The philanthropists attempted to 
give prisoners  the elements of education,  to  improve  their morality,  to organize  the occupation among prisoners. 
Those women also realized the need of helping those who were out of prisons. People who lived in the «hope homes», 
learned housekeeping, cooking and were engaged in other activities that contributed to their successful rehabilitation 
and to prevention of recurrent crimes. Great achievement of these women is that they actually entered in a prison 
social work with such innovative methods as an art therapy, an occupational therapy, a peer-to-peer method. One 
of their achievements of a prison social work was the work with the families of prisoners, that allowed the offenders 
to preserve important social connections and to prepare the basis for a family reunion. The article can be used in 
teaching students the relevant disciplines, in building a theoretical and practical foundations of patronage. 
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Problem. It should be noted that despite the research 
of the problem of a postprison patronage in general, is-
sues related to individuals, who were their initiators, 
are practically not considered. This becomes especially 
important in connection with the active development of 
volunteerism and philanthropy today. Modern technol-
ogy of released prisoners' supporting is sufficiently ad-
vanced, and it obliges us to pay tribute to the founders 
of this process, especially women who undertook such 
a difficult task as helping prisoners and released people. 

Analysis of current researches. Theoretical sub-
stantiations of a prison and post-penitentiary support of 
offenders were engaged by P.Lyublinskyy, H.Feldshteyn, 
D.Dryl, M.Luchynskyy, S.Hohel, I.Foynytskyy, 
M.Demchenko and other lawyers, legal scholars, social 
scientists, public figures in the XIXth – early XXth centu-
ry. But they lightly described the process of the pioneer-
ing (except P.Lyublinskyy, who described Maud Booth's 
activities). An autobiographical work by M.Booth «After 
prison what?» [3] and other works of biographical char-
acter like C.Wakeford «Prisoner's Friends. John Howard, 
Elizabeth Fry and Sarah Martin» [6], «Elizabeth Fry. The 
angel of the prison» by L.E.Richards [5] and others are 
valuable sources of information on the topic.

Purpose of the article. Therefore, the aim of the ar-
ticle is to highlight women's prison and post-penitentiary 
charity in the XIXth – early XXth century.

The main material. E.Fry's, M.B.Booth's and 
S.Martin's prison activity based on a period of heavy sta-
tus of prisons and prisoners. Imprisoned people had to 
spend much time in small, cramped, humid cells without 
any sunshine or fresh air. That was the time of the first 
prison reforms, and the work for helping the discharged 
people did not exist at all. 

Let's begin with the activity of S.Martin (1791 – 
1843). Sarah was born in England, in a village near Great 
Yarmouth. She was the only child of a tradesman. But in 
her childhood she lived with her grandmother, because 
Sarah's parents died when the girl was a baby. 

In Yarmouth's workhouse and prison men, women 
© Стремецька В.О.

with their children were hold in rather bad conveniences. 
Sarah began with a help to the children in the workhouse. 
She taught little ones to learn Scripture. She used pieces 
of cardboard on the walls of the cells for writing the text 
of Scripture. S. Martin had been visiting workhouse's 
children for some years till the permanent workhouse's 
teachers were appointed.

Then her prison work began. The Yarmouth Gaol was 
«filthy confined and unhealthy» [6, p.74], with dark un-
derground cells. The living conditions in that prison were 
so horrible that the prisoners died constantly of different 
hard illnesses [6, p.74]. She visited the prison regularly 
walking three miles from her village in all the weath-
ers. Sarah understood the prisoners needed her help very 
much and she even took one whole day per week from 
dressmaking (her job) for teaching them to write and 
to read [6, p.75]. As soon as the philanthropist saw that 
there wasn't a Sunday worship, she organized a morning 
and an evening service in the gaol [6, p.76].

But soon Sarah Martin understood that it was not 
enough to teach the prisoners to read and write or to give 
them religious services. They continued to be fierce, 
harsh, malignant, they drank, quarelled, fighted because 
they had no occupation. So she wanted to find an em-
ployment for the prisoners and first of all for the women. 
Sarah occupied them with sewing babies' clothes. Fe-
male prisoners were paid a small sum of money to mo-
tivate good and qualitative work. Rich people bought 
those clothes and then sacrificed them to poor people [6, 
p.77]. 

After a while S. Martin organized an occupation for 
the men and the boys of that prison. She brought bones 
from which male prisoners made spoons, seals. The pris-
oners also made men's and boys' caps, wove straw hats, 
made patch-work quilts and so on [6, p.77]. Sarah also 
noticed that there were a lot of art talented people among 
the prisoners, so the philanthropist gave the prisoners 
pencils, paper and pictures from which they made cop-
ies successfully. So we believe that Sarah has introduced 
elements of the art and occupational therapies in a prison 
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social work. The prisoners were enabled to spend their 
time more meaningfully and usefully.

When S. Martin's grandmother died, Sarah rented the 
rooms in Yarmouth. From those days she devoted the 
whole time to the prisoners of the gaol. She continued 
to teach them to read and write, sew, to do patchwork, 
she also conducted religious services. She noticed her 
own methods which helped the prisoners to be improved 
[6, p.78]. Her purpose was to help imprisoned men and 
women to take the path of honest and law-abiding life. 
To our mind, a significant Sarah's achievement was her 
ability to see the prisoners like people who made a mis-
take and had the right to correct it. 

The author thinks Sarah can be considered to be one 
of the founders of a post-penitentiary support of released 
people. From a special fund of her own she gave the dis-
charged people sums of money on immediate needs after 
a release.

She supported the needy families of prisoners, send-
ing them food. Sarah also wrote those families letters to 
restore lost connections. She found the employment for 
those discharged prisoners who wanted to work. For ex-
ample, the woman presented a donkey for the man who 
wanted to be a coster. She looked for the shelters for 
those released adults who had no homes and schools for 
the boys and girls [6, p.79].

All abovementioned gives only a light picture of all 
this woman did for others. People were grateful to her 
and erected a window in the Church of St. Nicholas with 
such words: «This window was set up to commemorate 
His faithful servant, Sarah Martin» [6, p.80].

Elizabeth Gurney Fry (1780 – 1845) was another 
prominent pioneer in the field of a prison philanthropy. 
She was born in a large family of John Gurney (the 
county of Norfolk) which consisted of twelve children. 
Without going into details to describe her biography, 
let's discuss the content of her activities in the supporting 
prisoners. 

She focused on helping women prisoners, due to 
their terrible conditions of the detention in the prison. 
Even the prison's governor couldn't enter the women's 
part of the gaol because of a horrible behaviour of the 
female prisoners [6, p.90]. As L.E.Richards wrote, Eliza-
beth Fry had seen such a picture during her first visit to 
the prison: «A crowd of women, ragged, hungry, desper-
ate, some half naked; shut up like wild beasts in a pen; 
struggling, fighting, screaming, swearing, singing. Some 
are old offenders, with hard and brutal faces, disheveled 
hair, eyes red with drink or fury. Others are new to the 
place: they shrink into the corners, clasping their chil-
dren to them...» [5, p.102]. 

Horrible conditions, in which imprisoned women and 
children had been living, struck Elizabeth to the core. 
Her own children started to produce clothing for those 
women and children [6, p. 91].

E. Fry clearly understood that children who were sit-
ting in the prison with their  mothers were deprived not 
only of fresh air and good food, but of an opportunity to 
get an elementary education. As a result she and other 
women decided to organize a school for those children. 
A young imprisoned woman Mary Connor was chosen 
as a teacher. By the way, the Mary's behavior began to 
improve significantly after she had started to teach chil-
dren [6, p.92]. As we can see, the principle of «peer to 
peer» was introduced in a prison social work.

There was another problem Elizabeth attempted 
to solve. Between 1749 and 1771 only in London near 
1121 persons were sentenced to death [6, p.94]. Mrs. Fry 
was among of some noble people, who tried to reduce 
the severity of the punishment and the number of people 
sentenced to death.

The experience of working with prisoners and their 
children made it possible to Fry to realize that nobody 
could rectify any person without providing the employ-
ment. Mrs. Fry said, «I soon found that nothing could 
be done, or was worth attempting, for the reformation 
of the women without constant employment» [6, p.95]. 
Women who joined Elizabeth, organized a society of 
eleven members. Its objective was to «provide clothing, 
instruction, and employment for the women» [6, p.95].

As a result of their activities in the prison a special 
room was isolated, and women were engaged in sew-
ing, knitting and other activities there. A special woman 
looked after the female prisoners, checking their work 
[6, p.96].

When the Lord Mayor, the Sheriffs and other digni-
taries came to the New-gate prison, they saw significant 
changes in behavior and manners of female prisoners. 
The women showed respect, obedience, prudence, posi-
tive attitude, etc. [6, p.97]. It was an undoubted success 
of Fry's prison society, and people from other towns and 
even countries began to write her letters, requesting ex-
planations of her technology of the work with prisoners. 
In different towns of the country similar partnerships be-
gan to emerge. 

Fry's activity did not stop on New-gate prison. Firstly 
she visited other prisons in England, Scotland, then in 
Ireland [6, p.105]. In each of the visited places, she initi-
ated the creation of the similar committees at prisons, 
members of which helped female prisoners by all pos-
sible means.

Elizabeth Fry's charity was not limited by the terri-
tory of the UK. Later she went to France where he visited 
St. Lazare, Concier-gerie, La Force and others prisons. 
She even tried to help imprisoned women in other coun-
tries practically. E.Fry spoke with the government and 
other officials, whom the fate of prisoners were depend-
ed on. She also visited prisons of Belgium, Holland and 
Germany with the same mission. 

So S. Martin, E. Fry wanted the prisoners to live in 
conditions which were worthy of human dignity. They 
insisted that prisoners had to be provided with the neces-
sary clothing, nutritious food, minimal satisfactory liv-
ing conditions. They defended the prisoners' rights to 
have light, fresh air, education, basic employment. Those 
things made it possible to keep them healthy, to prepare 
them for the normal life after the imprisonment. They 
also recognized the strong positive influence of religion 
on criminals' correction. Importantly, they used various 
effective methods in prisons - elements of art therapy, 
occupational therapy, a method of peer to peer and oth-
ers. Interestingly, they found adherents in many cities 
and countries.

We consider it necessary to pay attention to the pris-
on charity of Maud Ballington Booth (1865 – 1948, a 
wife of Ballington Booth, a daughter-in-law of William 
Booth). Firstly she was a leader of the Salvation Army in 
America, but then she withdrew from its ranks to devote 
herself to the prison activity.

The woman's purposeful prison activity began with 
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a letter which she had received in May 1896. A prisoner 
from Sing Sing wrote it and it contained a request of the 
assistance to his wife while he was in prison. One of the 
Sing Sing’s wardens, Omar V. Sage asked Maud Booth 
to come to Sing-Sing and talk to prisoners. 

The woman agreed to come and in May she met fifty 
prisoners of the most complex American prison where 
recidivists had been serving a term of imprisonment. Af-
ter the meeting, Maud began to communicate with pris-
oners through correspondence. She tried to answer every 
letter. Then she visited the cells of all who had written 
to her.

During her second visit, the Volunteer Prison League 
(VPL) was organized. It consisted of sixty members who 
were obliged to carry out the instructions of the so-called 
Day Book (a set of guidelines for every day). The motto 
of the Leagues' members was «Look Up and Hope». 
Each member was given a certificate and promised to 
pray every morning and night; to read the Day Book; to 
refrain from the use bad language; to become an example 
of good conduct; to encourage other prisoners in well-
doing and right living [3, pp. 55-56].

M. Booth and other members of the League proceed-
ed from the principle that no philanthropist, priest or 
teacher could help prisoners to rehabilitate. Corrections 
would be possible when prisoners took the responsibility 
and exerted their own efforts. Members of the League 
reserved for a support, a timely help, a useful advice etc. 
[3, p. 57]. They sent to each prison Volunteers' Gazette, 
the official organ of the League. This newspaper enjoyed 
considerable popularity among prisoners, as it contained 
materials about activities of leagues, and most impor-
tantly – the facts of the former prisoners' recovering. So 
prisoners saw the examples that their former cellmates 
were able to conduct the honest life [3, p. 64]

One of the essential obstacles for improving a re-
leased person was the lack of housing, therefore the 
League began to establish so-called «Hope Halls». Those 
were special shelters for newly freed.

The book, dedicated to activities of Maud and Balling-
ton Booth, describes as the first such shelter was founded. 
For the purpose of establishing the branches of the Vol-
unteer Prison League Maud visited prisons in different 
American cities. The prison in Dannemora (New York) 
was one of them. It was a prison for hardened criminals 
who were considered incorrigible. M.Booth was very 
surprised when 87 hopeless criminals came to the meet-
ing with her and listened carefully to her instructions, 
begging God to help in their correction. Moreover, during 
that visit Maud received cash donations – $50 from pris-
on officers and $100 from prisoners. These money helped 
to open the first refuge for the descharged prisoners. Soon 
such shelters were based in San Francisco, Chicago, New 

Orleans, Hampton and other places [4].
The living in a shelter was like the living in a hos-

tel. In the big house there were bedrooms, living-rooms. 
Shelter's residents had to take part in cooking, clean-
ing, washing and other household affairs, and they also 
continued to follow the instructions of the Day Book. 
Maud's aim was to prepare residents for an independent 
successful functioning outside a prison or an asylum [2, 
p.641]. 

Maud tried to implement elements of therapies by 
holiday into her activity. Prisoners did not like the holi-
days because they could not celebrate them with their 
families. Therefore Maud spent Christmas 1896, attend-
ing chambers in Sing Sing. And on the next Easter she 
even took a little daughter Theodora who was singing 
for criminals. Examples of such altruism were evaluated 
by prisoners. They called Maud «little Mother» and she 
called them «my boys».

The philanthropist also actively helped the prisoners' 
families. Basically it was humanitarian aid with clothes, 
food. She provided children of prisoners with everything 
necessary for school. During the holidays she tried to or-
ganize festive meals, to give gifts to children. For exam-
ple, she presented a doll for the girl, who had never had 
it [2, p. 640]. 

The activities of the Volunteer Prison League devel-
oped rapidly. If during the first year of the league's func-
tioning, there were its branches in seven prisons, in 1912 
they were already in 28 penitentiaries. Statistics show 
that the number of League's members in 1903 amount-
ed to 14,000, and in 1912 – to 60,000 men. 7,500 men 
passed through the four Hope homes [4]. These figures 
are the indicators of the effectiveness of the League's ac-
tivities. Its significant achievement was the fact that 60-
76% of former prisoners chose the path of honest life and 
did not return to criminal activity [4].

Conclusions and prospects for further research. 
Thus, the noble women's activities, described in the arti-
cle, began with directly alleviating the situation of pris-
oners, caring for their education, religious influence on 
morality, an employment. Almost in parallel or later they 
realized the necessity of helping those who were out of 
prison. M.Booth carried the most purposeful activity for 
the discharged in Hope Halls. Those women's great de-
sire, strong faith, a support from the like-minded people 
gave great positive results. The materials of the article 
can be used for teaching students the relevant disciplines 
such as History of social work, Social work with differ-
ent groups of clients, in building the theoretical and prac-
tical foundations of modern patronage. It is necessary to 
continue the study of pioneering of charity prison activi-
ties and of the process of postpenitentiary patronage's 
organization as a whole.
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Целью  статьи  является  анализ  деятельности  женщин,  которые  считаются  родоначальницами 
тюремной  и  посттюремнои  благотворительности.  С  помощью  биографического,  сравнительно-
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организовать их занятость, повлиять на их нравственность. Они также пришли к осознанию необходимости 
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Метою статті є аналіз діяльності жінок, які вважаються родоначальницями тюремної і посттюремної 
благодійності. За допомогою біографічного, порівняльно-історичного, проблемно-хронологічного та інших 
методів висвітлюється діяльність С.Мартін, Е.Фрай, М.Бут. Було з'ясовано, що ці жінки робили спроби 
дати ув'язненим елементи освіти, організувати  їх  зайнятість, вплинути на  їх моральність. Вони також 
прийшли до усвідомлення необхідності допомоги тим, хто виходив з в'язниць, для чого з ініціативи М.Бут були 
створені так звані «будинки надії». Матеріал статті може бути використаний при викладанні відповідних 
дисциплін студентам, розробці теоретичних та практичних засад патронажу звільнених. 
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МОВНА ОСВІТА В АВСТРІЇ: ПРОПАГАНДА МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ

В статті схарактеризовано аналіз системи мовної політики в Австрії, спрямованої на пропаганду 
мультилінгвізму; здійснено аналіз дослідження явища “мультилінгвізму” австрійськими науковцями; подано 
дефініцію  терміна  “мультилінгвізм”;  окреслено  поняття“  соціальний/колективний  мультилінгвізм”  та 
“індивідуальний мультилінгвізм”; виокремлено поняття “рідна мова”, “мова (мови) навчання” та “друга 
іноземна мова”. 

Ключові слова: мовна політика, пропаганда мультилінгвізму, соціальний/колективний мультилінгвізм, 
індивідуальний мультилінгвізм, рідна мова, мова навчання, друга іноземна мова.

Вступ. Знання іноземних мов у сучасному глоба-
лізованому світі є важливою та необхідною умовою 
взаємного співіснування та спілкування. Найвищі 
Європейські інститути такі як: Рада Європи та Єв-
ропейська Комісія, визнали та підтримали потребу 
вивчення іноземних мов. Мультилінгвізм виступає 
не лише ключовим компонентом європейської іден-
тичності, а й освітніми цілями європейських шкіл. 
У березні 2002 року на засіданні країн-членів Євро-
пейського Союзу в Барселоні, глави держав і урядів 
дійшли до спільного висновку, зазначивши наступне: 
“Діти починаючи з раннього віку повинні вивчати, 
принаймні дві іноземні мови” [1].

Німецький дослідник К. Гнутсман у своїй праці 
“Багатомовність у фокусі” зазначає: “Загальна згода 
навчання об’єктивної багатомовності й дослідження 
мов, ймовірно, буде одностайною, тому залишається 
багато запитань щодо теоретичної концепції, а також 
можливості, особливо в повсякденній практиці ви-
кладання мови” [2, с. 51].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ві-
тчизняні та зарубіжні науковці досліджували питан-
ня білінгвізму та мультилінгвізму: І. Білецька [3], 
Т. В. Боднарчук [4; 5], А. В. Бузовський [6], Т. М. 
Бурда [7], М. П. Винарчик [8], Л. С. Зайцева [9]. Ав-
стрійські науковці Г. Крум [10], К.-Б. Бекман [11], 
Х. Крайст [12] роблять спроби дослідити питання 
мультилінгвізму, мовного розмаїття. Г. Райх описує 
загальну концепцію мовної освіти [13].

Мета статті – схарактеризувати мовну освіту в 
Австрії, спрямовану на мультилінгвізм. Поставле-
на мета вимагає виконання таких завдань: 1. Дати 
визначення поняття “мультилінгвізм”. 2. Здійснити 
аналіз досліджень явища мультилінгвізму австрій-
ськими науковцями.

Виклад основного матеріалу. Австрійський на-
уковець К.-Б. Бекман у своїй праці “Мови в освітній 
програмі замість німецької як другої мови” виокрем-
лює термін “мовне розмаїття” [11, с.16]. Під термі-
ном “мовне розмаїття” науковець розуміє функціо-
нування німецької мови як першої, рідної мови для 
учнів у школах Австрії, а також другої, третьої і т. д. 
мови для учнів-імігрантів. К. Б. Бекман виокремлює 
терміни “стандартна мова”, “державна мова”, “освіт-
ня мова”, “національна мова”, “офіційна мова”. 

У проекті Європейського центру сучасних мов 
Ради Європи у м. Грац (Австрія) подано дефініцію 
терміна “мова (мови) навчання”. Цією мовою може 
© Талалай Ю.О.

бути рідна мова, німецька для корінних австрійців; 
мова (мови) навчання може бути другою мовою для 
дітей, які належать до етнічних меншин в Австрії та 
іноземною мовою для дітей імігрантів [13].

Науковцями з Австрії здійснюються дослідження 
з метою надання наукового підґрунтя, закріплення 
терміна “мультилінгвізм” в навчальних програмах. 
У праці австрійського дослідника Г. Крума “Ви-
кладання мови і навчальний процес для багатомов-
них людей” [10, c. 33] схарактеризовано сукупність 
шкільних та позашкільних навчальних процесів, під 
час яких функціонують дві і більше мов. На думку 
автора, діти і підлітки значно краще використовують 
позакласні можливості для вивчення мови за допо-
могою засобів масової інформації. 

Австрійський науковець Г. Райх описує загаль-
ну концепцію мовної освіти: “Слід розуміти полі-
тичну зорієнтованість в галузі освіти, що враховує 
зміну ситуації мовного сьогодення і передбачуваної 
динаміки щодо відповідності з основною політич-
ною метою і як у будь-якому освітньому проекті – 
намагається збалансувати інтереси окремих осіб та 
інтереси суспільства” [13, с.65]. Дослідник вказує 
на зміни як у функції, так і у понятті, як національ-
ної або рідної мови, з урахуванням реальної ситу-
ації, в якій рідна мова і універсальна мова функці-
онують в навчальних закладах та під час дозвілля 
[13, с.65]. На думку Г. Райха “Навчання різних мов 
має когнітивний зміст, тобто не має необхідності в 
повторній компіляції для кожної мови” [15, с.71]. 
Йдеться про поєднання граматичних та семантич-
них понять, навчання і розвитку стратегії, порів-
няльних та історичних елементів мови. На думку 
автора, граматичні та семантичні поняття можуть 
бути пов’язані разом з основними поняттями со-
ціології мови та психології мови в спеціалізовану 
«мову», яку можна розглядати в якості об’єднуючої 
дисципліни мовної освіти, від початкової до серед-
ньої освіти [13, с.71]. 

Дослідження вивчення другої мови, яке розвину-
лось тільки у 70-х роках ХХ століття, спростувало 
побоювання шкідливості білінгвізму та мультилінг-
візму і за сприятливих умов підкреслило легкість 
опанування двох або більше мов у ранньому віці. Під-
ходи, що моделює мультилінгвізм, розглядає білінг-
візм та мультилінгвізм під концептуальним підходом 
моделі мультиконцепцій В. Кука, що означає знання 
двох і більше мов однією особою [14]. Теоретичне 
дослідження мови [15] доводить, що закономірнос-
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ті навчання другої і третьої мови відрізняються від 
засвоєння першої мови. Слід розрізняти соціальний/
колективний мультилінгвізм та індивідуальний муль-
тилінгвізм. Мультилінгвізм – це здатність людини 
використовувати декілька мов, а також співіснувати 
з різними мовними спільнотами в одній географічній 
області [16]. На думку Х. Крайст, лише двомовність 
має перевагу у мовній моделі L1 + лінгва франка 
[12]. Міжмовний мультилінгвізм відіграє певну роль 
в шкільному контексті. Досвідчені носії мови воло-
діють різними варіантами мов, особливо в німецько-
мовних країнах і міжмовний мультилінгвізм відіграє 
певну роль в шкільному контексті. Мовні варіації, в 
межах численного стандарту німецької мови, склада-
ються з трьох варіантів, наприклад: німецької літера-
турної мови в Швейцарії, німецької мови в Австрії 
та німецької мови в Федеративній Республіці Німеч-
чина. Найважливішою кількісною формою функці-
онування мультилінгвізму в австрійських школах є 
урок іноземної мови. На думку дослідників (Г. Крум, 
Г. Райх), викладання іноземних мов в Австрії недо-
статньо диверсифіковане. В Австрії офіційно визна-
ні шість автохтонних мовних меншин, яким створені 
сприятливі умови для безперервної двомовної освіти 
у школах. До цих меншин належать: хорватська мен-
шина в Бургенланді, словенська меншина в Карінтії 
й Штирії, угорська меншина в Бургенланді й Відні, 
чеська меншина у Відні, словацька меншина у Відні 
та меншина ромів у Бургенланді.

Англійська мова займає домінуюче положення в 

шкільній програмі вивчення іноземних мов учнями 
старших класів в Австрії та в реалізації цілей (L1 + 
L2) в процесі обов’язкової освіти. Згідно з даними 
“Австрійського Центру Мовної Компетенції” в 2004 
– 2005 роках у початкових школах Австрії 92, 85% 
учнів вивчали лише одну іноземну мову (англійську 
мова), в молодших класах середньої школи – 89, 81%, 
у старших класах середньої школи – 59,6 % [17]. І 
більше 90% навчання обмежується англійською мо-
вою. Однією з причин є, звичайно, той факт, що на-
вчальний план, за винятком гімназій, передбачає ви-
вчення лише однієї обов’язкової іноземної мови в се-
редніх спеціальних навчальних закладах, починаючи 
з 7-ого класу, учні гімназій вивчають другу іноземну 
мову. Очевидно, що батьки та учні обирають англій-
ську як першу іноземну мову. Лише в деяких навчаль-
них закладах вивчається французька мова, як перша 
іноземна мова. Крім того, в австрійських середніх 
школах вивчення латинської мови продовжує відігра-
вати значну роль, адже, знання латинської мови необ-
хідне для продовження навчання в університетах. 

Висновки. Загальна концепція мовної освіти в 
Австрії полягає в пропаганді мультилінгвізму. Вра-
ховуючи суспільну взаємопов’язаність мов та проце-
су навчання іноземних мов, усе зводиться до пере-
орієнтації навчання іноземних мов в умовах мульти-
лінгвізму. Окрім збереження існуючих навчальних 
програм, слід також розвивати мовну різноманітність 
та розширювати вивчення другої, третьої іноземних 
мов у середніх навчальних закладах Австрії.
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ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИИ: 
ПРОПАГАНДА МУЛЬТИЛИНГВИЗМА

В статье характеризуется система языковой политики в Австрии, целью которой есть пропаганда 
мультилингвизма; анализируются исследования явления “мультилингвизм” aвстрийскими учеными; указано 
дефиницыю термина “мультилынгвизм”, “социальный мультилингвизм”, “индивидуальный мультилингвизм”; 
обозначено понятия “родной язык”, “язык обучения”, “второй иностранный язык”.
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LANGUAGE EDUCATION IN AUSTRIA: 
PROPAGANDA OF MULTILINGUALISM

In  a  modern  globalized  world  the  knowledge  of  foreign  languages  is  the  paramount  and  necessary 
condition  for  mutual  understanding.  The  goal  of  the  article  is  to  characterize  a  language  education  in Austria 
aimed at multilingualism. The goal of the article requires the fulfillment of certain tasks: 1. To give the definition 
to “multilingualism”. 2. To analyze the researches of the phenomenon of multilingualism by the Austrian scientists. 
3. To characterize ethnic minorities in Austria. In the project of The European Centre of Modern Languages (Graz, 
Austria)  the definition  to  the  term “language (languages) of education” is given. The  language of education can 
be a native language – German for the native Austrians; the language (languages) of education – German may be 
the second language for the ethnic minority groups in Austria and the foreign language for children of immigrants. 
The scientists from Austria make researches aimed at giving a scientific ground for the term “multilingualism” in 
educational programmes. A general conception of a language education in Austria consists in the propaganda of 
multilingualism.

Key words: language education, multilingualism, bilingualism, language diversity, native language, national 
language, official language, educational language.
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ВІРТУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: СУТНІСТЬ ТА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЙОГО СТВОРЕННЯ

У  статті  систематизовано  наукові  погляди  провідних  вітчизняних  та  зарубіжних  вчених  щодо 
розуміння  сутності  поняття  “віртуальне  навчальне  середовище”;  виокремлено  та  проаналізовано 
основні  підходи  до  трактування  зазначеного  терміну;  розглянуто  віртуальну  реальність  як  невід’ємну 
складову віртуального навчального середовища; охарактеризовано властивості віртуального навчального 
середовища;  визначено  психолого-педагогічні  передумови  створення  та  функціонування  віртуального 
навчального середовища. 

Ключові слова: віртуальне навчальне середовище, віртуальна реальність, імерсивність, іншомовна 
підготовка, психолого-педагогічні передумови. 

Вступ. Націленість освітньої програми на задо-
волення світових вимог ринку праці та на переорієн-
тацію діяльності студентів з пасивно-пізнавальної в 
професійно-практичну неабияк актуалізує потребу в 
пошуках новітніх підходів до організації іншомовної 
підготовки майбутніх фахівців. Для вирішення цього 
завдання пріоритетного значення набуває віртуальне 
навчальне середовище (ВНС), зростаючий методич-
ний потенціал якого детермінує необхідність вико-
ристання ВНС у процесі навчання іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
няття віртуальне навчальне середовище підлягає ве-
ликій кількості трактувань, витоками яких є засади 
психології, методики викладання, комп’ютерної ін-
женерії, тощо.

Загалом, чимало учених-методистів ототожню-
ють ВНС з комп’ютерним та телекомунікаційним 
середовищем, в основі якого закладені цілі освітньо-
го характеру (М. Вайндорф-Сисоєва, В. Кухаренко, 
В. Шитова, С. Хапаєва, М. Євдокімова, Г. Матіко, 
Р. Гуревич, О. Шестопал, О. Самойленко, C. Aldrich, 
D. Crookall, P. Torres, R. Marriott, E. Irala, A. Ramos, 
Y. Nishina, M. Plana). Зокрема, науковці розцінюють 
ВНС як допоміжну програмну систему для ство-
рення віртуальних навчальних закладів та функці-
онування дистанційного навчання (В. Кухаренко, 
В. Любченко, П. Царевский, С. Лисенко, О. Горба-
чов, В. Штанько, A. Okada, H. Jarvis та ін.); як інтер-
активне 3D-змодельоване середовище, спрямоване 
на проведення професійно-орієнтованого тренуван-
ня (Е. Сарафанюк); як програмну систему, розробле-
ну для надання викладачам допомоги в організації та 
управлінні навчальним курсом (E. Irala, P. Torres); як 
віртуальну реальність, що створюється технічними 
засобами: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, 
групи новин, чат, аудіо- та відео-конференції (В. Ку-
харенко), тощо.

Незважаючи на значну кількість тлумачень по-
няття “віртуальне навчальне середовище”, в науковій 
літературі не представлено розгорнутого визначення 
зазначеного терміну, яке б цілісно та системно ха-
рактеризувало ВНС у контексті іншомовної підго-
товки майбутніх фахівців. Окрім того, недостатньо 
вивченим залишається питання створення ВНС для 
вивчення іноземної мови та забезпечення функціону-
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вання даного середовища. 
Таким чином, зростаючі вимоги до рівня іншо-

мовної підготовки майбутніх фахівців – з одного 
боку, та відсутність належного дидактико-методич-
ного супроводу, здатного підвищити у студентів на-
явний рівень володіння іноземною мовою – з іншого, 
посилює потребу в створенні ВНС, спроможного за-
безпечити інтенсифікацію навчального процесу. 

Мета статті – дослідити сутність поняття “вірту-
альне навчальне середовище” у контексті іншомов-
ної підготовки студентів ВНЗ та визначити психоло-
го-педагогічні умови створення ВНС. 

Для досягнення цієї мети визначено такі завдан-
ня:

- проаналізувати існуючі визначення понять 
“віртуальне середовище”, “віртуальна реальність”, 
“навчальне середовище”;

- виокремити та охарактеризувати основні влас-
тивості ВНС; 

- розкрити сутність поняття “віртуальне на-
вчальне середовище” 

- виокремити психолого-педагогічні умови необ-
хідні для появи ВНС.

Виклад основного матеріалу. У науковій літе-
ратурі поняття «віртуальне навчальне середовище» 
висвітлюють з двох позицій: з позиції комп’ютерної 
інженерії, ВНС є виключно комп’ютерно-
опосередкованим середовищем, можливість існуван-
ня якого забезпечується технічними засобами та те-
лекомунікаційними мережами. З позиції психології, 
ВНС – це середовище, що генерується психікою лю-
дини і має чуттєво-образну природу. Хоча вищезаз-
начені підходи до трактування вносять ясність в ро-
зуміння поняття “віртуальне навчальне середовище”, 
все ж його вичерпне розкриття є можливим лише піс-
ля визначення терміну “віртуальна реальність” (ВР), 
що складає саму сутність ВНС. 

Розрізняють комп’ютерну та психологічну “вір-
туальну реальність”. Комп’ютерну віртуальну реаль-
ність характеризують як “інтерактивне середовище з 
графічними, акустичними, пластичними та іншими 
властивостями, в яке користувач занурюються в ролі 
глядача або творця” [1, с.35]; як “комп’ютерну техно-
логію, продуктом якої є інтерактивне аудіовізуальне 
середовище, що має високий рівень психологічної 
ймовірності” [2, с.46]; як “нову сходинку в створен-
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ні ілюзії реальності, в якій користувач може активно 
взаємодіяти з середовищем, знаходячись всередині 
нього” [2, с.43]; як комп’ютерну трьохвимірну, муль-
тисенсорну, інтерактивну симуляцію, яку користувач 
неначе проживає та в якій діє, перебуваючи ззовні [3, 
с.386]. 

Згідно із класифікацією М. Євдокімової, складо-
вими комп’ютерної віртуальної реальності є тексто-
ва, мультимедійна, сенсорно-занурювальна ВР [4, с. 
54]. Текстова ВР представляє мережеве середовище, 
в якому учасники взаємодіють між собою друкуючи 
один одному повідомлення. Мультимедійна ВР пе-
редбачає використання трьохвимірних образів, але 
виключає можливість відчуття фізичної присутнос-
ті. Сенсорно-занурювальна ВР забезпечує занурення 
в штучно-створене середовище, що відбувається на 
когнітивному (застосування когнітивних засобів) та 
моторно-поведінковому рівні (застосування апарат-
них засобів).

Поняття ВР набуло розповсюдженості і в галузі 
психологічної науки та трактується як “реальність, 
породжена психікою людини” [5, с.418]. Відомий 
психолог М. Носов вводить поняття “само образ”, 
під яким має на увазі “психічне табло, на якому відо-
бражуються психічні процеси людини”. Згідно його 
теорії, якщо певний образ (зовнішній об’єкт) здій-
снює вплив на психіку людини, викликаючи певні 
відчуття в самообразі, то ці відчуття є віртуальни-
ми. М. Носов наводить приклад замилування обра-
зом (квіткою, людиною і т.п.), що спричиняє появу 
в самообразі певних відчуттів (наприклад відчуття 
захвату), які він називає віртуальними [6, с.29]. В 
результаті ми можемо зробити висновок, що умовою 
появи психологічної віртуальної реальності є подача 
зовнішніх образів таким чином, щоб вони викликали 
віртуальні переживання в самообразі людини.

Розгляд поняття віртуальної реальності з точки 
зору комп’ютерної інженерії та психології дає нам 
підстави стверджувати, що функціональна спрямо-
ваність обох типів ВР полягає у їхній здатності за-
нурювати людину в штучно створене середовище, 
змусити переживати певні відчуття, сприймати змо-
дельовані події як такі, що відбуваються в дійсності.

До ключових властивостей ВР, відповідно і ВНС, 
відносять:

– імерсивність 
– інтерактивність (активна взаємодія користувача із 

штучним середовищем);
– динамічність (швидка зміна подій);
– уявність;
– відчуття присутності (переживання ідентичних 

реальності відчуттів);
– континуальність (можливість нескінченної ре-

презентації);
– темпоральність та каузальність (обертовий час; 

активізація причинно-наслідкових зв’язків: на-
приклад, наявність мультимедійного супроводу 
відповідей дає змогу студенту спостерігати та 
осмислювати наслідки своїх дій та рішень, пе-
реживати їх як реальні, прогнозувати можливий 
розвиток подій) [2, с.46-47].
Ключовою та універсальною властивістю, яка 

лягла в основу нашого дослідження, є імерсивність, 
тобто властивість занурювати користувача в певне 
середовище. М. Евдокимова зазначає, що чуттєво-

образна природа віртуальної реальності надає мож-
ливість “сенсорного та психічного занурення, що 
створює ефект когнітивної присутності” [4, с.54]. 
Е.Сарафанюк, говорячи про “ефект занурення”, при-
таманний віртуальній реальності, має на увазі змі-
щення ролі користувача із зовнішнього спостерігача 
на активного учасника [2, с.43]. Підсиленням цієї 
думки слугує твердження О. Палія, що “якщо сту-
денти не будуть “втягнуті” у активну діяльність, то 
будь-який змістовий матеріал викличе в них лише 
споглядальну зацікавленість” [7, с.35]. Зарубіжні 
вчені розуміють імерсивність як суб’єктне відчуття 
користувачем присутності/ участі у подіях, що від-
буваються у симульованому світі [8, с.194]. D. Loader 
доводить, що ефект занурення виникає у тому випад-
ку, коли студент, знаходячись у віртуальному серед-
овищі, має можливість ініціювати певні дії, що не-
стимуть наслідки єдині у своєму роді та відзначати-
муться персональністю/індивідуальністю [9, с. 23].

В свою чергу, ми вважаємо, що студент, висту-
паючи в ролі діяча, а не спостерігача, психологічно 
переживає представлену дійсність як особисту, а 
отже сприймає її як реальну. Звідси, можна зробити 
висновок, що явище занурення в навчальне серед-
овище відбувається у випадку навчальної активності 
студентів, зокрема шляхом задіювання їх у виконанні 
такого роду навчальних завдань, що вимагають само-
стійності у реалізації дій та мисленнєвих операцій, 
творчості у втіленні навчальних задумів та особис-
тісної співучасті у розв’язанні питань проблемного 
характеру.

Проаналізувавши віртуальну реальність як сут-
ність віртуального навчального середовища, слід 
зупинитись на розумінні власне поняття “навчальне 
середовище”. Загалом, навчальне середовище тракту-
ють як спеціально організований простір, що забезпе-
чує навчальний процес. Дане поняття набуває нового 
значення після введення в його змістову площину тер-
міну “імерсія” (занурення). Наділення навчального 
середовища такою ознакою як імерсивність забезпе-
чує трансформацію середовища із просто навчально-
го у віртуальне навчальне. Таким чином, в контексті 
нашого дослідження, ВНС – це спеціально організо-
ване імерсивне навчальне середовище, що характери-
зується наближеністю до реальності, психологічною 
достовірністю сприйняття та спрямованістю на до-
сягнення навчальних цілей. При цьому, під ВНС ми 
вважаємо будь-яке навчальне середовище (не лише 
комп’ютерно-опосередковане), що має здатність за-
нурити студента у навчальну діяльність.

Керуючись аналізом сутності поняття “імерсії” як 
визначальної ознаки ВНС та ряду наукових джерел, 
ми визначили психолого-педагогічні умови створен-
ня ВНС в процесі іншомовної підготовки:
– навчання іноземної мови на засадах міжпредмет-

ної координації;
– суб’єктне засвоєння та використання іншомовних 

одиниць; 
– забезпечення полімодальності (багатоканальнос-

ті) сприйняття іншомовного матеріалу; 
– забезпечення автентичності навчальних матеріа-

лів. 
Навчання англомовної лексики на засадах 

міжпредметної координації. Формування іншо-
мовної комунікативної компетенції у психологічно 
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достовірному (імерсивному) середовищі передбачає 
орієнтацію навчальної діяльності студентів на вико-
ристання набутих та здобуття нових знань з фахових 
дисциплін. Згідно з І. Липською, іншомовне спілку-
вання “тільки тоді стає реальним і повноцінним, коли 
комуніканти зосередженні на предметному змісті 
мови, а її форма взагалі не усвідомлюється ними, 
або знаходиться на периферії свідомості” [10, с.9]. 
Оскільки під час вирішення професійних завдань 
у студента виникає стійке прагнення задовольнити 
пізнавальний інтерес передусім у предметній галу-
зі, то іншомовна одиниця, не будучи центральним 
об’єктом його уваги, функціонує як засіб досягнення 
кінцевої цілі. Відповідно, засвоєння іноземної мови 
характеризується частковою усвідомленістю, що, на 
наш погляд, і забезпечує імерсивність навчального 
процесу.

Суб’єктне засвоєння та використання іншо-
мовних одиниць.

В контексті нашого дослідження суб’єктне ово-
лодіння іноземною мовою полягає у суб’єктній се-
мантизації іншомовних одиниць та у активізації про-
фесійних знань і особистісних установок студента 
під час відтворення ним нових іншомовних знань. 
На основі аналізу теоретичних положень науковців 
(W. Sherman, A. Craig, R. Shumaker, R. Utley), ми зро-
били висновок, що суб’єктна семантизація іншомов-
ної одиниці полягає у представленні цієї одиниці від 
першої або другої особи. Окрім того, важливим є та-
кож залучення студента до здійснення певної діяль-
ності, конструювання певного виміру, що розкриває 
значення нових іншомовних одиниць, забезпечує їх 
сприйняття з позиції першої особи та, у такий спосіб, 
занурює студента у навчальне середовище.

Для прикладу наведемо презентацію іншомовної 
одиниці “fire suppression”, семантизацію якої можна 
організувати за допомогою відеофрагменту, що ілю-
струє гасіння пожежі від першої особи, що, таким 
чином, дає можливість студенту взяти на себе роль 
пожежника, а отже сприйняти нову іншомовну один-
цю “fire suppression” з позиції власного “я” в умовах 
здійснення професійної діяльності.

Разом з тим, імерсивний характер використання 
студентами іншомовних одиниць в процесі вислов-
лювання можна забезпечити завдяки апелюванню 
до їх особистісного досвіду, активізації професійних 
знань, зверненню до їх внутрішніх установок, життє-
вих позицій, тощо. 

Забезпечення полімодальності (багатоканаль-
ності) сприйняття іншомовного матеріалу. Зміст 
поняття полімодальності полягає в “органічній єд-
ності даних, що одержуються від органів чуття різ-
ної модальності” [11, с.5]. Можливість виникнення 
занурювального ефекту у випадку паралельного 
впливу на декілька аналізаторів студента (полімо-
дальне сприйняття) висвітлено у дослідженнях Р. Гу-
ревича і О. Шестопалової, О. Палія, Г. Чередниченко, 
Л.Шапран, Л.Куниця, G. Ghinea та інших науковців. 

До основних генеративних засобів багатоканаль-
ного середовища належать текст, зображення, звук 
та відео. О. Палій, аналізуючи методичну цінність 
використання відеофільмів у процесі навчання вия-
вив, що завдяки фотографічній точності відтворення 
предметів на екрані, студенти сприймають відеоф-
рагмент не як сурогат дійсності, а як саму дійсність, 

що перетворює їх у співучасників екранних сюжетів 
[7, с.61]. Деякі методисти відзначають здатність ві-
деоінформації створювати ефект занурення завдяки 
образній та емоційній подачі матеріалу [12, с.189].

Зарубіжні вчені вважають, що полімодальність, 
“вводячи в оману” сенсорну систему людини, ство-
рює сенсорну ілюзію перебування у безопосередко-
ваному середовищі [237, с.23]. При цьому простежу-
ється залежність рівня зануреності суб’єкта в певне 
середовище від кількості каналів сприйняття на які 
здійснюється вплив: чим більш “сенсорно-різнорід-
ною” є представлена інформація, тим більш глибо-
кою є імерсія [13, с.480]. 

Таким чином, інтегроване поєднання слухових, 
зорових та інших модальностей сприйняття в про-
цесі навчання іноземної мови наближає студента до 
тієї відтворюваної дійсності, що передає значення ін-
шомовного матеріалу та демонструє його вживання. 

Забезпечення автентичності навчальних ма-
теріалів. Імерсивне, тобто найбільш реалістичне 
сприйняття іншомовних одиниць відбувається у 
випадку представлення їх через автентичний мате-
ріал. Автентичним називають текст, що є реальним 
продуктом носіїв мови, характеризується передусім 
природністю лексичного наповнення, граматичних 
форм, ситуативною адекватністю мовних засобів 
[5, с. 27]. Джерелом автентичних матеріалів можуть 
бути газети, журнали, довідники, брошури, теле-
програми, радіопрограми, відеофрагменти, лекції, 
промови, пісні, тощо. Усі перераховані матеріали, 
що використовуються в навчальних цілях та при 
цьому зберігають свою автентичність, набувають 
такої ознаки як “високий рівень авторитетності”, 
що сприяє появі у студентів значного рівня довіри 
до представленої інформації [12, с.189]. Такого роду 
властивість автентичних матеріалів є, на нашу думку, 
ще одним фактором створення у тих, хто навчається, 
відчуття зануреності у певне навчальне середовище.

Логічно припустити, що ймовірність занурення 
студента у ВНС підвищується у випадку вживання 
засвоєних іншомовних одиниць в автентичних ко-
мунікативних ситуаціях. В такому контексті слово 
“автентичний” передбачає не повне відтворення ре-
альності, а лише основних притаманних їй характе-
ристик, які мають значення в заданій комунікативній 
ситуації [14, с.109].

Відповідно до нашої інтерпретації зарубіжної мо-
делі автентичності, імерсивність автентичних кому-
нікативних ситуацій забезпечується завдяки збере-
женню зовнішньої (external), внутрішньої (internal) 
та дидактичної (didactical) автентичності [14, с.111]. 
Зовнішня автентичність полягає у схожості навчаль-
них комунікативних ситуацій із комунікативними си-
туаціями, що можуть відбуватись в реальності. Такі 
ситуації відображають набір конкретних іншомов-
них одиниць, вживання яких продиктовано ситуаці-
єю спілкування, що виникала в дійсності. Внутрішня 
автентичність передбачає смислову логічність та по-
слідовність висловлювань комунікантів. Для прикла-
ду, якщо змістове наповнення реактивної репліки од-
ного студента на попередню репліку іншого студента 
не відповідатиме законам логічності та послідовнос-
ті, то у обох зникне відчуття зануреності. Дидактична 
автентичність пов’язана із можливістю “привласнен-
ня”, іншими словами коли студент пропонує власні 
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шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми в процесі 
спілкування, а не користується готовими варіантами 
відповідей, він у такий спосіб "привласнює" значен-
ня представленої ситуації [14, с.111-112].

Висновки. Таким чином, проаналізувавши ряд 
запропонованих вченими тлумачень поняття “вір-
туальне навчальне середовище”, ми розглядаємо 
ВНС як імерсивне, спеціально організоване навчаль-
не середовище, що відзначається наближеністю до 
реальності, психологічною достовірністю сприй-
няття та спрямованістю на досягнення навчальних 
цілей. При цьому, будь яке навчальне середовище 
(як комп’ютерно-опосередковане, так і текстове), 

яке характеризується імерсивністю, можна вважа-
ти віртуальним. Психолого-педагогічними умовами 
створення та функціонування ВНС є навчання іно-
земної мови на засадах міжпредметної координації; 
суб’єктне засвоєння та використання іншомовних 
одиниць; забезпечення полімодальності сприйняття 
іншомовного матеріалу; забезпечення автентичності 
навчальних матеріалів. 

З’ясування сутності поняття ВНС та можливос-
тей його створення під час навчального процесу, 
може слугувати платформою для розробки навчаль-
но-методичного комплексу, що є перспективою по-
дальших досліджень.
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VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT: ESSENCE AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
CONDITIONS OF ITS CREATION

The study is aimed at defining the notion “virtual learning environment”; outlining the main characteristics of 
virtual learning environment; identifying psychological and pedagogical conditions of virtual learning environment 
creation. Due  findings, we  define  primary  characteristics  inherent  in  virtual  learning  environment:  -  immersive; 
- interactive (the user actively interacts with the environment); - dynamic (quick change of events); - imaginary; - 
iterative (opportunity to “replay” the task); - temporal and causative (time is rotational; relationship of cause and 
effect  is  established, e.g.:  the availability of  the answers  that are accompanied by multimedia allows students  to 
observe and comprehend the result of their actions and decisions as well as anticipate possible event development). We 
are to conclude that virtual learning environment by means of different techniques (influencing emotions, perception 
channels, etc.) constructs an artificial natural-resembling reality where conscious  learning  turns  into  involuntary 
learning, which is much more efficient. It is relevant to proceed in further studying of the issue from methodological 
perspectives, namely in data development for the virtual learning environment design. 

Key  words:  virtual  learning  environment,  virtual  reality,  immersion,  foreign-language  instruction, 
psychological and pedagogical conditions of the construction of virtual learning environment.
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ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ 
СУДНОВОДІЇВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті охарактеризовано особливості організації формувального етапу педагогічного експерименту 
щодо  формування  соціально-комунікативної  компетентності  майбутніх  судноводіїв  у  процесі  вивчення 
гуманітарних дисциплін, розкрито відповідні педагогічні засоби, методи, організаційні форми, використання 
яких дозволило моделювати ситуації професійного спрямування, закріплювати у курсантів здобуті вміння і 
способи належної соціально-комунікативної взаємодії.

Ключові  слова:  соціально-комунікативна  компетентність,  педагогічні  умови,  експеримент, 
структурування матеріалу, діалогові технології, майбутні судноводії.

Вступ. Важливість гуманітарної компоненти 
професійної підготовки майбутніх судноводіїв обу-
мовлена тим, що вони за родом своєї діяльності 
повинні організовувати діяльність екіпажу, коор-
динувати зусилля всього колективу на виконання 
складних завдань професійної діяльності. Судно-
водії також мають справу з представниками різних 
культур та світоглядів. Очевидним на сьогодні стає 
необхідність організації процесу професійної підго-
товки майбутніх судноводіїв на соціокультурних за-
садах, з посиленням уваги до вивчення різних моде-
лей взаємодії, способів трансляції соціокультурного 
досвіду, стилю соціально-комунікативної діяльності, 
тобто соціальних та культурних знань, які визнача-
ють відносини між людьми та світом. Формування 
соціально-комунікативної компетентності майбутніх 
судноводіїв з огляду на це стає важливим завданням 
професійної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема формування соціально-комунікативної ком-
петентності неодноразово привертала увагу науков-
ців. У соціології та соціальній філософії (Дж. Локк, 
Т. Гоббс, Г. В. Ф. Гегель, Е. Дюркгейм, М. Вебер, 
М. Бердяєв, П. Сорокін, Т. Парсонс) соціально-ко-
мунікативну компетентність розглядають як прояв 
суто людського, як одне з найцінніших соціальних 
утворень, як базову умову суспільного життя та засіб 
створення соціальних цінностей. Представники ко-
мунікативної філософії (Ю. Хабермас, К.-О. Апель, 
Х.-Г. Гадамер, К. Черрі та ін.) для налагодження на-
лежної соціально-комунікативної взаємодії зверта-
ють увагу на важливість нової етики людських від-
носин (макроетики), орієнтації на універсальні цін-
ності, які б сприяли порозумінню людства.

У педагогіці соціально-комунікативну компетент-
ність трактують як одну з найважливіших, необхід-
них для життя в соціумі, підкреслюючи, що людина 
може «відбутися», усвідомити себе лише у постійних 
контактах з іншими, через толерантне ставлення до 
інших людей і думок [1; 2; 3]. Так, наприклад, Н. Бі-
бік, О. Діденко, І. Єрмаков, О. Залюбівська, Ж. Де-
лор, Е. Зеєр, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равен, 
В. Хутмахер обов’язково виокремлюють соціально-
комунікативну компетентність серед інших ключо-
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вих компетентностей, необхідних для ефективної 
міжособистісної та внутрішньогрупової взаємодії.

Однак, незважаючи на досить широкий спектр 
наукових праць щодо вивчення соціально-комуніка-
тивної компетентності, аналіз проблеми формування 
соціально-комунікативної компетентності майбутніх 
судноводіїв підтвердив необхідність педагогічного 
експерименту як з огляду на те, що в професійній 
педагогіці проблему формування соціально-кому-
нікативної компетентності майбутніх судноводіїв 
вивчено недостатньо, так і у зв’язку з необхідністю 
підвищення рівня сформованості соціально-комуні-
кативної компетентності у майбутніх судноводіїв.

Метою статті є висвітлення особливостей змісту 
і методики педагогічного експерименту з формуван-
ня соціально-комунікативної компетентності у май-
бутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
зультати аналізу наукових праць з проблеми форму-
вання соціально-комунікативної компетентності, а 
також практики викладання гуманітарних дисциплін 
засвідчили, що для підвищення у майбутніх судново-
діїв рівня сформованості зазначеної професійно важ-
ливої властивості вагоме значення має впровадження 
відповідної структурно-функціональної моделі та 
педагогічних умов.

Для цього на базі Дунайського інституту Націо-
нального університету «Одеська морська академія» 
(м. Ізмаїл), було організовано дослідно-експеримен-
тальну роботу. У педагогічному експерименті взяли 
участь 326 курсантів, які навчаються за спеціаль-
ністю 7.100301 «Судноводіння» напряму підготовки 
6.070104 «Морський та річковий транспорт». 

При організації експерименту ми врахували такі 
постійні умови, як однакова кількість занять у гру-
пах, однакова успішність курсантів і середній бал 
атестата. Змінними умовами, які потрібно було пе-
ревірити, стали організація навчання на основі роз-
роблених моделі та педагогічних умов формування 
соціально-комунікативної компетентності у майбут-
ніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін. Різниця між експериментальною й контр-
ольною групою полягала в тому, що навчальну робо-
ту в першому випадку було організовано з викорис-
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танням розроблених моделі та педагогічних умов, 
спеціально підібраного навчально-матеріального за-
безпечення, дидактичного матеріалу, а в іншому вона 
була орієнтована на стандартну програму, підручник 
і традиційні методи навчання. У контрольній групі 
викладачі не звертали спеціальної уваги на необхід-
ність формування соціально-комунікативної компе-
тентності майбутніх судноводіїв.

На формувальному етапі експерименту було 
впроваджено структурно-функціональну модель та 
педагогічні умови формування соціально-комуніка-
тивно компетентності у майбутніх судноводіїв при 
вивченні таких гуманітарних дисциплін, як «Історія 
України», «Історія української культури», «Англій-
ська мова» (1 курс), «Філософія», «Етико-релігійна 
толерантність», «Англійська мова», «Менеджмент 
морських ресурсів» (2 курс), «Політологія», «Англій-
ська мова за професійним спрямуванням» (3 курс), 
«Українська мова за професійним спрямуванням», 
«Англійська мова за професійним спрямуванням», 
«Ділове листування англійською мовою», «Соціаль-
но-психологічні технології» (4 курс).

Слід зазначити, що відповідно до завдань дослі-
дження було розроблено методику впровадження 
педагогічних умов формування соціально-комуніка-
тивної компетентності майбутніх судноводіїв у про-
цесі вивчення гуманітарних дисциплін. При цьому 
враховано, що, як зазначають Д. Стеченко і О. Чмир, 
методика є сукупністю методів, пов’язаних спільніс-
тю вирішення окремих проблем. Робоча методика 
розкриває прийнятий порядок і послідовність дій 
при проведенні досліджень, виконуючи функцію ал-
горитму [4, с. 111]. З огляду на це методику експери-
менту можна трактувати як сукупність розумових і 
реальних операцій, розташованих у певній послідов-
ності, відповідно до яких можна досягти мети дослі-
дження. В організаційному плані методика є сукуп-
ністю комплексних (системних) педагогічних заходів 
упливу на курсантів у процесі поетапного формуван-
ня в них соціально-комунікативної компетентності.

Складовими методичного забезпечення педаго-
гічних умов формування соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх судноводіїв у процесі ви-
кладання гуманітарних дисциплін є:

дидактична частина – робоча програма навчаль-
них дисциплін та доповнення щодо її змісту, що ви-
значає зміст діяльності викладачів та характер на-
вчальної діяльності курсантів;

- організаційно-педагогічна частина – система 
форм, методів і засобів навчальної й діагностичної 
діяльності викладачів при викладанні гуманітарних 
дисциплін, що необхідні для формування соціально-
комунікативної компетентності у майбутніх судново-
діїв;

- професійна частина – система комунікативних 
завдань, тем для обговорень, бесід та дискусій, ро-
льових ігор, що забезпечують професійну спрямова-
ність навчання та враховують специфіку соціально-
комунікативної компетентності майбутніх судново-
діїв.

Перший напрям роботи під час формувально-
го етапу експерименту передбачав структурування 
змісту  гуманітарних  дисциплін  відповідно  до  базо-
вих  ціннісних  орієнтацій  соціально-комунікативної 
взаємодії майбутніх  судноводіїв. Для цього ми при 

виборі змісту гуманітарних дисциплін ураховували 
вимоги державних стандартів до рівня компетент-
ності судноводія, його пріоритетні характеристики 
як керівника екіпажу, окресливши необхідні проце-
си, проблеми, культурно-історичні знання, що мали 
допомогти виробити в курсантів необхідне ціннісне 
розуміння спілкування, основні уміння соціально-
комунікативної компетентності й набуття досвіду со-
ціально-комунікативної взаємодії. Загалом ми здій-
снили відповідне конструювання змісту навчання, 
виділили в змісті гуманітарних дисциплін дидактич-
ні одиниці, що розкривають компоненти соціально-
комунікативної компетентності. Ми звертали увагу 
на всі аспекти змісту, зокрема концепції викладання 
навчальних дисциплін, навчальні матеріали, завдан-
ня для контролю навчальних досягнень.

Насамперед концептуальне значення мало вико-
ристання потенціалу такої навчальної дисципліни, як 
«Філософія», так як вона була і є не монологічним, 
а поліфонічним явищем духовного життя. Ми вико-
ристовували філософський плюралізм для навчання 
курсантів різностороннього розуміння світу, розви-
тку їх спроможності творчо аналізувати складні яви-
ща дійсності, нестандартні ситуації і проблеми у сус-
пільному, професійному та особистому житті. Так, 
наприклад, при вивченні теми № 3 «Суспільство як 
соціально-практичний засіб буття людини» ми звер-
тали увагу на причини виникнення негативних явищ 
у суспільстві. Курсанти оцінювали думку Л. Донскі-
са про причини виникнення ненависті людей один до 
одного: «Ненависть зникає тоді, коли зустрічаються 
реальні люди, відкидаючи свої прізвиська чи озна-
чення. Вона ховається там, де відбувається зіткнен-
ня між пам’яттю, тлумаченнями, оповідями, назва-
ми, суперечливими спогадами і стражданнями, які 
кожна сторона категорично спростовує…». Для нас 
важливою була позиція філософа про те, що «довгий 
і мовчазний погляд знищує нетерпимість. Єдиний 
дієвий спосіб зберегти ненависть – це фізично ізо-
лювати тих, хто ненавидить, від об’єктів їхньої не-
нависті, що рано чи пізно виснажить обидві сторони. 
Таку організовану ненависть чудово розуміли, плека-
ли й використовували тоталітарні режими. Людську 
індивідуальність знищують нетерпимість і смерть. 
Нетерпимість – це повитуха смерті… Тільки любов 
може відновити людську душу, що була поранена чи 
подрібнена» [5, с. 102–103].

При розгляді теми № 2 «Природа людини та сенс 
її існування» важливе значення мало вивчення погля-
дів Г. Сковороди на призначення людини, джерела її 
щастя та ставлення до світу і людей. Курсанти аналі-
зували його слова про те, що «якщо ж, знехтувавши 
Божим покликанням, підеш слідом своїх примх і сто-
ронніх порадників, то не забудь навіки попрощатися 
з усією втіхою, хоч би ти заховався у ріг достатку, і, 
боячись померти тілом, щохвилини будеш зазнавати 
душевної смерті. Відібрати в душі споріднену працю 
– означає позбавити її своєї поживи. Це люта смерть» 
[6, с. 326–237].

При вивченні теми № 5 «Проблеми і перспек-
тиви сучасної цивілізації. Людство перед обличчям 
глобальних проблем» особливо актуальними стали 
думки Е. Фромма про розрізнення у житті люди-
ни та суспільства поняття «бути» і поняття «мати». 
Курсанти аналізували слова вченого про те, що «Іс-
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тина полягає в тому, що потенційними можливостя-
ми людської природи є обидва способи існування – і 
володіння, й буття; щоправда, біологічна потреба в 
самозбереженні призводить до того, що принцип 
володіння набагато частіше переважає; та все ж его-
їзмом і лінощами не вичерпується внутрішній світ 
людини» [7, с. 113], «володіння – це всього лиш одна 
з можливих життєвих орієнтацій» [7, с. 41]. При роз-
гляді таких аспектів ми звертали увагу на значення 
неегоїстичного, «неспоживацього» ставлення до 
світу та людей, підкреслювали пізнавальну цінність 
міжособистісної зустрічі, визначали необхідні умови 
для виникнення такої зустрічі, а також характеризу-
вали цінності, які проявляються у діалозі як зустрічі. 
Загалом вивчення філософії у такому аспекті дозво-
лило курсантам, на нашу думку, краще орієнтуватися 
у світі, розуміти смисли того, що відбувається. Кур-
санти змогли більш повно осягнути цінності люд-
ського життя та самої людини й змоделювати на цій 
основі найбільш прийнятні типи поведінки людини в 
складних ситуаціях соціального вибору.

У свою чергу при викладанні «Історії України» та 
«Історії української культури» було дотримано кон-
цептуального положення щодо важливості тракту-
вання й оцінки явищ минулого, підбору історичних 
фактів не з позицій партійно-класового підходу, а 
насамперед формаційного та цивілізаційного. Зо-
крема перевагою цивілізаційного підходу став його 
своєрідний антропоцентризм: тут людина перебуває 
в центрі уваги як свідомий творець історії. За такого 
підходу курсанти, як зазначає С. Ганаба, могли збаг-
нути історичні явища минулого у контексті ціліснос-
ті різноманітних проявів людського буття: «зустріти-
ся» з людиною минулого, пройнятися її турботами, 
«відчути» її духовно-ціннісний світ, а відтак погля-
нути на свій сучасний світ іншим поглядом [8, с. 22].

Так, наприклад, при вивченні з навчальної дисци-
пліни «Історія України» теми № 5 «Українські землі 
у складі Великого князівства Литовського і Речі По-
сполитої (ІІ пол. XIV – І пол. XVIIст.)» ми зверта-
ли увагу на різноманітність інтерпретацій подій та 
значення перебування України Великого князівства 
Литовського і Речі Посполитої. Ми аналізували різні 
аспекти цього явища, насамперед унікальність Ли-
товського князівства в політичній історії Європи, яке 
кинуло виклик Золотій Орді. Ми аналізували слова 
Б. Черкаса про те, що секрет унікальності Литовсько-
го князівства полягав у тому, що, ставши за своєю 
сутністю поліетнічним державним утворенням, воно 
не провокувало переваги якогось одного етносу над 
іншими. Фактично держава розширювалася за ра-
хунок злиття династій – старої руської Рюрикови-
чів і нової литовської Гедиміновичів. «Ми старини 
не рушимо й новини не вводимо» – під цим гаслом 
відбувалося проникнення нової влади на Русь [9, с. 
52]. Ми також з курсантами обговорювали значен-
ня перебування України у складі Речі Посполитої. 
Важливим для нас було положення про те, що хоча у 
політичному плані ці відносини були досить важки-
ми, але у культурному аспекті українці прилучилися 
до західних традицій самоуправління (магдебурзьке 
право), що передбачали досить демократичні засади 
організації відносин людини і суспільства.

Таким чином ми розглядали буття попередніх 
епох як плюралістичне багатоголосся, аналізуючи 

співвідношення націоцентричних та загальнолюд-
ських цінностей. Ми звертали увагу як на суспіль-
ні процеси, так і на індивідуальний, унікальний світ 
людини: історичне буття при цьому набувало «люд-
ського виміру». Курсанти вчилися бачити та зрозумі-
ти складні переплетіння, зв’язки, взаємовпливи різ-
них культур, розглядати світовий історичний процес 
як діалог, вміння «почути» голос Іншого в культурно-
му просторі епох.

Отже, загалом при конструюванні змісту гумані-
тарних дисциплін ми звертали увагу на базові цін-
нісні орієнтації, які визначають стратегію соціаль-
но-комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв, 
насамперед такі, як повага до Іншого, толерантність 
і терпимість, трактування зустрічі з Іншим як дару, 
визнання його права на свою думку.

Друга педагогічна умова передбачала  викорис-
тання діалогічних методів для розвитку в майбут-
ніх  судноводіїв  навичок міжособистісної  взаємодії. 
У цьому контексті ми враховували, що найбільш 
ефективно набути навички соціокультурної взаємо-
дії, зокрема поважати точки зору іншої людини, об-
ґрунтовувати свою точку зору та ін. можна через со-
ціокультурну взаємодію в групі, тобто через групове 
обговорення (бесіду), дискусію чи диспут, мозковий 
штурм, колективні рішення та їх оцінку.

По суті, все ділове спілкування судноводія – це 
насамперед різні варіанти ділової бесіди. Будь-яка 
професійна ділова бесіда є діалогом (грец. dialogos 
– бесіда, розмова) між партнерами, що мають необ-
хідні повноваження від своїх організацій і фірм для 
встановлення і підтримання ділових відносин. Саме 
тому на заняттях з навчальних дисциплін «Англій-
ська мова» та «Англійська мова за професійним 
спрямуванням» ми звертали увагу на найбільш типо-
ві для професійного спілкування судноводія діалоги, 
зокрема ті, що передбачали запит інформації, допо-
внення до сказаного, вираження згоди, незгоди, по-
диву, сумніву, задоволення, незадоволення, акценту-
вання на певному факті, з’ясування деталей, привер-
нення уваги до чого-небудь, обґрунтування оцінки 
прослуханого, запропонованого, пояснення певних 
положень, формулювання коротких зауважень та ін. 
Зокрема це були діалоги «Встановлення контактів з 
іноземцем», «Розмова в порту», «Інструкція вахтово-
му», «Повідомлення для лоцмана», «Розмова зі сти-
відором» та ін. Такі діалоги допомагали розвивати у 
курсантів навички установлення професійних кон-
тактів, ведення ділових бесід. Окрім того, курсанти 
вчилися уважно вислуховувати один одного, потім 
точно передати думку іншої сторони. Загалом діалог 
створював умови для адекватного виконання курсан-
тами комунікативних ролей мовця й слухача.

Важливе значення для відпрацювання навичок ді-
лової взаємодії у майбутніх судноводіїв ми надавали 
методу дискусій, насамперед при викладанні таких 
дисциплін, як «Історія України», «Етико-релігійна 
толерантність», «Соціологія» та «Політологія». Зо-
крема при вивченні з курсантами теми № 3 «Осо-
бистісна толерантність» з навчальної дисципліни 
«Етико-релігійна толерантність» ми обговорювали 
проблеми особистісного вимірювання толерантнос-
ті, що охоплює цінності поваги до людини, ціннос-
ті прав і свобод людини, цінності відповідальності 
за власне життя. Ми обговорювали проблему щодо 
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того, що українці, наприклад, «приречені» бути толе-
рантними у релігійному відношенні з огляду на нашу 
історію. Курсанти вказували на важливість діалогіч-
ного підходу як розуміння природності відмінностей 
між людьми і готовності поважати ці відмінності.

Загалом такі дискусії дозволяли ознайомлювати 
курсантів з особливостями українського та західного 
менталітетів, результативно обговорювати етичні та 
релігійні питання, актуальні для сучасного суспіль-
ства, розширювати у курсантів розуміння філософ-
сько-світоглядних основ морської діяльності. Кур-
санти вчилися толерантно вирішувати протиріччя 
та конфлікти, поважати переконання представників 
інших культур.

Окрім того, великого значення ми надавали кому-
нікативному аспекту ведення діалогу. Ми детально 
розглядали установки людини діалогічної, «відкри-
того» типу: бачення співрозмовника як цінності, ви-
знання його неповторності, уваги до нього. Такий 
співрозмовник ніколи не прагне до комунікативного 
домінування, не намагається підпорядкувати собі 
співрозмовника (авторитарна модель, створення іє-
рархії), не розглядає його як об’єкта, яким можна 
маніпулювати. Курсанти робили висновок, що різна 
поведінка двох протилежних типів визначається різ-
ною метою спілкування, різними стратегіями бесіди 
і, відповідно, різними особистісними цінностями: 
ставлення до життя, людей та світу.

Третя умова передбачала  відпрацювання  у  май-
бутніх  судноводіїв  умінь  та  навичок  прийняття 
управлінського рішення на основі контекстного на-
вчання. У цьому випадку відповідно до вимог тео-
рії контекстного навчання на основі аналізу змісту 
професійної діяльності судноводіїв та програм дис-
циплін циклу професійної та практичної підготовки 
«Навігація та лоція», «Практика несення штурман-
ської вахти», «Управління судном», «Охоронні за-
ходи на судні», «Менеджмент морських ресурсів», 
«Технологія перевезення вантажів» та ін. ми визна-
чили змістові аспекти, що співвідносяться зі сфера-
ми соціально-комунікативної діяльності судноводіїв, 
із навчальними дисциплінами «Англійська мова» та 
«Англійська мова за професійним спрямуванням». 
Далі на основі міжпредметних зв’язків спеціальних 
предметів і дисциплін «Англійська мова» та «Ан-
глійська мова за професійним спрямуванням» ми 
визначили типові, нестандартні й творчі соціально-
професійні завдання і проблеми у діяльності судно-
водія. Ми враховували, що, як зазначає В. Теніщева 
[10], типове завдання переростає в проблему при 
будь-якому відхиленні від стандартних умов його ви-
рішення, у тому числі через труднощі мовного харак-
теру. Особливу увагу ми звертали на структурування 
навчальної інформації, підбір сюжетно-рольового 
контексту з урахуванням типових ситуацій майбут-
ньої професійної діяльності та спілкування судново-
діїв, підготовку відповідного лексичного матеріалу 
(англомовні тексти, терміни, сленгові вирази) та за-
собів навчання (аудіовізуальних, зокрема навчально-
методичних посібників, та автентичних аудіо і віде-
оматеріалів).

Серед типових комунікативних ситуацій у профе-
сійній сфері спілкування ми виокремили такі: 

суднові посади та обов’язки – запит і отримання 
інформації про функціональні обов’язки членів ко-

манди; обговорення норм поведінки в умовах муль-
тинаціонального екіпажу;

безпека на борту судна – надання інструктажів з 
техніки безпеки, оприлюднення команд та наказів, 
опис інцидентів, що сталися через недотриманням 
правил та команд з безпеки діяльності;

охорона судна в порту на та морі – запит і отри-
мання необхідної інформації про рівні охорони у бе-
регових служб та суднових компаній; обговорення 
заходів у зв’язку з терористичною загрозою та ін.

організація командної роботи – характеристи-
ка психологічних, соціокультурних відмінностей та 
урахування їх впливу на безпеку судна, ефективність 
виконання завдань професійної діяльності.

Далі детально ми розглядали ситуації, що стосу-
валися комунікацій, взаємодії судноводія з іншими 
членами екіпажу та прийняття належного управлін-
ського рішення. Ми звертали увагу на планування й 
засоби координації, ситуації призначення персоналу, 
організації вахтової служби, розподілу, призначення 
й установлення пріоритетів з урахуванням досвіду 
членів команди, одержання інформації щодо обста-
новки, на стратегію поведінки в ситуації конфлікту 
та методи вирішення конфліктних ситуацій. При ви-
значенні можливих варіантів управлінського рішення 
курсанти повинні були враховувати соціальні, психо-
логічні особливості екіпажу, його структуру, статусні 
ролі членів суднового колективу, а потім розбирали 
завдання-ситуації щодо впливу стилю керівництва на 
судні в умовах мореплавання.

Четверта педагогічна умова формування соці-
ально-комунікативної компетентності передбачала 
організацію  відповідної  підготовки  науково-педаго-
гічного  складу  до  формування  соціально-комуніка-
тивної компетентності майбутніх судноводіїв. Для 
цього ми розробили програму спеціального семінару 
«Формування соціально-комунікативної компетент-
ності у майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гу-
манітарних дисциплін».

На цьому семінарі ми розглядали з викладачами 
найважливіші питання формування у майбутніх суд-
новодіїв соціально-комунікативної компетентності у 
процесі викладання гуманітарних дисциплін. Семі-
нар ми організовували у навчальних закладах кож-
ного року протягом вересня-жовтня. Ми ознайомлю-
вали викладачів з тим, які методи та форми роботи 
слід використовувати для формування соціально-ко-
мунікативної компетентності у майбутніх судноводі-
їв, як підтримувати належний психологічний клімат 
у навчальних колективах. Зокрема предметом нашої 
уваги були історія становлення комунікативної філо-
софії, трактування особливостей діалогу у філософії, 
соціології, психології та педагогіці, основні напрями 
роботи викладача, методи та форми формування со-
ціально-комунікативної компетентності майбутніх 
судноводіїв та ін.

Під час експериментального навчання ми звер-
тали увагу на те, що викладач повинен знаходитись 
на позиції старшого товариша, однодумця, мотиву-
вати й спрямовувати роботу курсантів. Його голо-
вним завданням є заохочення активності курсантів, 
розуміння ними сутності й призначення спілкування 
та цінностей міжособистісної взаємодії, мотивуван-
ня навчальної діяльності не побоюванням невдачі, 
обов’язком, а прагненням досягти успіху та творчого 
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задоволення. Знання ми розглядали як творчий про-
дукт учасників діалогової взаємодії, що враховує 
думки, досвід, світоглядні орієнтації інших людей, 
а педагогічний процес – як співпрацю, партнерську 
взаємодію, діалог, у якому педагог є рівним партне-
ром по спілкуванню, а не тільки наставником.

Для цього викладачі організовували семінар-дис-
кусію як процес діалогічного спілкування, під час 
якого курсанти набували досвіду участі в обговорен-
ні та вирішенні важливих проблем професійної вза-
ємодії. Викладачі звертали особливу увагу на те, щоб 
на таких заняттях кожний з учасників дискусії не вів 
свою «партію», яка лише за зовнішніми асоціативни-
ми зв’язками, словами перегукувалася з монологіч-
ною позицією партнера, а власне діалог, за якого від-
бувався спільний розвиток точок зору на проблему. У 
такому випадку рішення у дискусії ставало продук-
том спільних зусиль, результатом довірливого спіл-
кування викладача з курсантами як співрозмовника 
і помічника.

Для оптимізації взаємодії з курсантами викладачі 
намагалися формувати почуття «ми», усувати бар’єри 
у спілкуванні, шукали шляхи для єдності поглядів, 
що передбачало належне оцінювання потенційних 
можливостей курсантів, створення ситуацій успіху, 
позитивну оцінку їхніх комунікативних дій, сприяло 
самоствердженню їх особистості, розвитку як фа-
хівців. Загалом ми акцентували увагу на важливості 
спілкування на суб’єкт-суб’єктному рівні, а універ-
сальною формою взаємин і взаємодії викладача й 

курсантів ставали співтворчість та співробітництво.
Висновки. При організації формувального етапу 

педагогічного експерименту для формування усіх 
складових соціально-комунікативної компетентності 
майбутніх судноводіїв було вжито відповідні педа-
гогічні засоби, методи, організаційні форми, нала-
годжено необхідні відносини між учасниками освіт-
нього процесу. В експериментальній групі при цьому 
було структуровано зміст гуманітарних дисциплін 
відповідно до базових ціннісних орієнтацій соціаль-
но-комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв, 
використано діалогічні методи для розвитку в них 
навичок міжособистісної взаємодії. Загалом найваж-
ливішими формами і засобами формування соціаль-
но-комунікативної компетентності у процесі викла-
дання гуманітарних дисциплін були групова і парна 
робота, бесіди, дискусії, міні-лекції, розгляд ситуа-
цій професійної взаємодії, завдання, рольові ігри. Ці 
методи дозволяли моделювати ситуації професійної 
взаємодії, закріплювати здобуті вміння і способи на-
лежної соціально-комунікативної взаємодії. Велике 
значення мала також підготовка науково-педагогіч-
ного складу до формування соціально-комунікатив-
ної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі 
викладання гуманітарних дисциплін.

Перспективами подальших наукових розвідок 
є висвітлення результатів експериментальної роботи 
з формування соціально-комунікативної компетент-
ності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гу-
манітарних дисциплін.
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СУДОВОДИТЕЛЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

В  статье  охарактеризованы  особенности  организации  формирующего  этапа  педагогического 
эксперимента  по  формированию  социально-коммуникативной  компетентности  будущих  судоводителей 
в  процессе  изучения  дисциплин  гуманитарного  цикла,  раскрыты  соответствующие  педагогические 
средства,  методы,  организационные  формы,  использования  которых  позволило  моделировать  ситуации 
профессионального  характера,  закрепить  полученные  курсантами  умения  и  способы  надлежащего 
социально-коммуникативного взаимодействия.

Ключевые слова: социально-коммуникативная компетентность, педагогические условия, эксперимент, 
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CONTENT AND METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON FORMATION SOCIAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE NAVIGATORS’ IN THE PROCESS OF LEARNING 

THE HUMANITIES

The  content  and  methodology  of  formation  of  future  navigators’  social  communicative  competence 
pedagogical experiment are considered in this article. Social science, social philosophy, communicative philosophy 
and pedagogy  regard  social  communicative  competence as one of  the most  important  values and component  for 
efficient interpersonal interaction. The typical communicative situations of professional activities have been singled 
out: positions on ship and responsibilities, safety aboard the ship, security of the ship in port and at sea, organization 
of crew cooperation regarding the psychological and cultural differences and their influence on professional activity 
efficiency. The sufficient grounding of the scientific and pedagogical staff to realize the aims of the experiment has 
been provided for special workshop on formation the future navigators’ social communicative competence. 

Key words: social communicative competence, pedagogical conditions, structuring of the content, dialogical 
techniques, future navigators.
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THEORETICAL ASPECTS OF LEGAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

In  the article  the problem of  legal education has been considered as  the  formation of  legal guidelines on 
reconciling the individual with the interests and aspirations of society. Features of legal education have been defined: 
formation of  the  individual on  the basis of a system of  law,  implementation of  justice pupils constituents ordered 
social relations, taking into account the possibility of coercive state power through the laying on legal responsibility 
of offenders, the scope of rights not only adhere to the law, and and is prone to crime and comply with these standards; 
implementation of law activity through special means. The task of legal education has been defined as: to give not 
only knowledge of the law but also form a belief in fairness and feasibility of its requirements, willingness to subject 
its daily; direction of the center of gravity of legal information should be directed to the constitutional principles of 
society and state, the rights and duties of citizens. It is emphasized that in law to work with younger students used 
different methods and forms of work.

Key words: legal education, objectives, functions and contents of legal education, legal knowledge.

Intoduction. State Transition to new economic con-
ditions and the entry of Ukraine into the European space 
affects new level of social relations . The problem of for-
mation of legal culture of personality becomes national 
importance. Patriotic education system intensified search 
for ways of formation of legal culture of youth to the 
Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine «On edu-
cation», National programme of legal education of the 
population, the National Strategy for Development of 
Education in Ukraine until 2021 and so on.

Analysis of recent research and publications. The 
problem formation of legal culture of personality was 
investigated in various aspects of native and foreign 
scientists, K.Abulhanova -Slavska, H.Vasyanovych, 
I.Beh, I.Zaporozhan, N.Bibik, I.Kovchyna, J.Kichuk, 
I.Kozubovska, V.Kremen, V.Orzhehovska, O.Pometun, 
O.Suhomlynska, V.Ternopilska and others. Most sci-
entists consider legal education as a complex dynamic 
system that combines: legal knowledge, which emerging 
ideas about the organization of life of citizens in politi-
cal, legal, economic , social and cultural environments 
democratic state; legal experience in social and politi-
cal life of society and the practical application of knowl-
edge; civil virtues , attitudes, values and qualities of citi-
zen of a democratic society. Legal education - is focused 
process that provides of students of legal knowledge and 
the formation of the basis of legal awareness and legal 
conduct of a law-abiding citizen. I. Kovchyna notes le-
gal education – that is «social and legal protection of the 
population, which is an organic part of social and legal 
protection of children» [3, p. 11].

The purpose of the article: to justify theoretical 
foundations of legal education of younger students usind 
modern pedagogical approaches.

Main material. The essence of legal education is to 
form the legal guidelines on reconciling the individual 
with the interests and expectations of society, the process 
of developing legal ideas and principles of justice pupils, 
formation of students legal culture.

The signs of legal education is form personality to 
the basis for individual system of law; introduction to 
justice pupils constituent elements of ordered social re-
lations − permits, obligations, that is the primary means 
of legal regulation that create the conditions for lawful 
behavior; taking into account the possibility of coercive 
state power through the using legal responsibility of of-
© Товканець Г.В.

fenders; coverage of rights that are prone to crime and 
infringe with these standards; implementation of law ac-
tivity through special legal means.

The functions of legal education are the transfer of 
students ( individuals, community groups ) a certain 
amount of legal knowledge, skills and abilities ; forma-
tion of legal ideas , feelings and beliefs of students of le-
gal awareness , develop legal derective on good students 
behavior .

The Logic of mechanism of legal education of the 
individual spiritually can be represented in the form of 
the following stages: 

− The accumulation of legal knowledge, legal infor-
mation; 

− Conversion of accumulated information to legal 
beliefs, the habits of lawful behavior; 

− Readiness to act, guided by these legal convictions, 
behave lawfully in accordance with the law.

The result of the mechanism of legal education is the 
level of education of the legal individual and its legal 
culture.

We believe that today it is necessary to critically re-
view past experience and a new level to intensify the 
work of law activity, thus not taking the essence of legal 
education only to study the Constitution, aimless edu-
cational propaganda universal truths that no one person 
obliges. The purpose and objectives of legal education 
in modern conditions have to be rethought and acquire 
a fundamentally different nature, even the formulation 
process of law activity , as a form of state activity is sub-
ject to revaluation [6, p.130].

Legal education of students should be aimed to 
achieving the following objectives: first, to ensure the 
formation of the necessary legal ideas of students, edu-
cation based on knowledge of legal respect for the law, 
understand the need for compliance; secondly is to help 
deter students from unstable moral and legal views on 
the implementation of negative behaviors and crime. In 
the first case, the object of legal education are all stu-
dents. In the second - legal education is aimed at those 
students which are characterized by behavioral problems 
[6, p. 107]

The analysis of the research [3; 4; 6] allows us to for-
mulate the tasks that need to be resolved in the legal edu-
cation of primary school children. These include the for-
mation of respect for coexistence laws and regulations, 
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including the rules of student behavior in school and 
after school; conscious fulfillment of lawful standards 
(rules) of conduct; respect for people, protecting law and 
order in the country; understanding the inevitability of 
personal responsibility and punishment for the offense; 
zero tolerance for violators of laws and rules of the com-
munity and the need to actively fight against offences.

For the purposes of legal education and solving its 
head - tribute must implement specific content of legal 
education, to design legal material there are different ap-
proaches [4].

The first approach proposes to base the content of the 
legal education system is not legal concepts of science , 
but they reject the legal consciousness of the individual, 
which cause minor offences affecting or may affect for 
their admission offences This approach raises legal edu-
cation only to educational work of preventive character 
and ignores the importance of legal knowledge for mor-
al, labor, environmental and other areas of education, 
solving social problems such as formation of ideology, 
psychological and legal training young people to work 
in public enforcement and so on. This approach in law 
work with students confined to using only one branch 
of law - criminal. In this case, the students focused on 
law - it's mostly just criminal law, criminal law, which 
is only prohibits and punishes, disfiguration the picture 
of the state and law. The second approach is to control 
the content of legal education and upbringing of minors 
using only one law. It does not take into account the fact 
that the law, the law is inseparable from the state, the law 
is a specific instrument of the state, the mouthpiece of 
its will. The third position on the content of legal edu-
cation provides a systematic approach to formation of 
legal knowledge and skills of students. Accordingly, the 
content of legal education should be based on building 
a system required students to legal concepts and facts, 
considering the needs of society in a comprehensive im-
pact on the individual and advisable selected facts and 
concepts , providing an integrated system of knowledge 
about the state and law.

The content of legal education of primary school 
children should be determined by their abilities and limi-
tations take legal terminology, understand the signifi-
cance of certain actions, the ability to analyze and draw 
conclusions.

Selecting the content of legal information for legal 
education of younger schoolchildren should include 
the following points: it is important to provide not only 
knowledge of the law but also form a belief in fairness 
and feasibility of its requirements, readiness to subject 
its daily; you can not move the focus of legal information 
in prohibitions and sanctions; the center of gravity of le-
gal information should be directed to the constitutional 
principles of society and state , the laws and duties of 
citizens; must consistently pursue thesis on the relation-
ship of human and citizen duties of personal responsi-
bility for offence; legal education - one of the ways of 
forming social activity and Civil responsibility of youth.

The basis of legal opinion is legal knowledge. To 
operate legally, first you need to know how to behave, 
anticipate consequences of behavior. We need to know 
the moral principles, the rule of law and morality, so-
ciety demands of its members. The content depends on 
the legal knowledge and range of convictions. In legal 
knowledge accumulated special research and person’s 
life experience, her world view.

When the primary school pupils get legal knowledge, 
they’ll make their attitude, which is their emotional re-

lationship with objects and phenomena of the surround-
ing world. Attitude can be positive, neutral and negative. 
Positive and negative attitudes, experience feelings of 
satisfaction and dissatisfaction about the various facts 
and events cause to the formation of human confidence in 
the truth or counterfeit certain beliefs , principles, ideas. 
There are important analysis, comparing our views with 
those of others.

Beliefs are formed only on condition that the knowl-
edge combine with the feelings. Feeling depends on the 
content and legal information on which personal and in-
tellectual level of minor, by his/her accumulated experi-
ence. 

In law dealing with younger students used different 
methods and forms of work. Among them there are ver-
bal methods (explanations, stories, conversation, reading 
of literature and others).

The most common method is explanation. This meth-
od is essentially clarifying legal concepts, facts, events. 
This method is often resorted to when students should 
be informed about the content of new legal concepts for 
them , to discover their essence, attributes, relationships, 
practical meaning. The purpose of the explanation is - 
to reveal the social, spiritual, moral, ethical, aesthetic 
content of certain events, actions, help students form a 
correct evaluation of behavior and human relationships 
[5]. An effective method of legal education of primary 
school children is a story - oral, verbal notification of 
the teacher about someone or something new. The effec-
tive method of legal education is a conversation that may 
have a different purpose. Thus, conversation messages 
intended to give children information about the history 
of certain legal norms and rules, to acquaint with legal 
standards on various areas of law, constitutional laws 
and responsibilities of citizens; Conversation - order 
aims to give students the algorithm of actions to use legal 
knowledge at an elementary stage of legal concepts and 
skills of behavior in various situations, provides making 
sites and rules of behaviour.

In discussing of the legal facts and events important 
to be able to provide an active part in this discussion of 
students, use pedagogical tact correct incorrect and inac-
curate statements of students, direct the conversation in 
the right direction to achieve the correct conclusions. 

In law dealing with younger students is important to 
use such forms and methods of educational work, which 
would allow to draw on their own experiences of stu-
dents and promote new experience through their inclu-
sion in the special pedagogical situation. It is important 
to consider that giving examples of illegal behavior , vio-
lations of laws, rules of human coexistence , remember 
that a negative attitude to any immoral manifestations 
and is carried out in parallel with the accumulation of 
positive social and legal experience. Understanding the 
inadmissibility of violations of the law becomes a per-
sonal view, if the moral and legal consciousness were 
formed stable views on the substance of the rules.

Prominent among the forms of law activity with 
younger students is reading books which occupies the 
moral and legal sense. There are many ways to promote 
children such literature. That is conversation, quizzes, 
discussion, loudly reading, a review of available litera-
ture in the library, use newspaper or magazine articles on 
legal topics. To promote such literature among students 
helps to inform by special school radio, television and 
media.

The characteristics of primary school children should 
be based on the following principles of legal education 
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,the connections of legal education with practical life 
situations; consideration of available of younger stu-
dent’s life experience ; the combination of collective 
and individual approach in solving problems of students, 
flexible, rapid response to manifestations of deviant be-
havior and future needs of students; unity of the legal 
and moral education; business approach in revealing the 
need for compliance norms in society, preventing moral-
izing; logical sequence of legal education from obtaining 
knowledge of the rules, to assimilate them into practice 
them and continue to form installation about the need 
to respect each person. Priority of the game methods of 
legal education and training in order to stimulate interest 

in mastering the rules of living in society [2].
Conclusions. Thus, to ensure the unity of content , 

forms and methods of legal education is the foundation 
of formation of legal culture of younger pupils, totality 
deep and many-sided legal knowledge and skills, active 
law enforcement, which implemented knowledge of law 
and respect for it, which reflects the level of spirituality 
of the individual, its common culture, value orientations 
and social maturity. Prospects for further researches in 
the context of the problem may be the analysis of peda-
gogical approaches to forming the content of legal edu-
cation, formation of legal culture of personality as a con-
dition of socialization. 

References
1. Запорожан І.Г. Правове виховання молодших школярів / І.Г.Запорожан, М.М.Фіцула. – Ужгород-Тернопіль: Видавництво 

«Мистецька лінія», 2002. – С.216
2. Ковчина І.М. Підготовка студентів до соціально-правового захисту школярів / І.М.Ковчина / Нац. пед. ун-т 

ім. М.П.Драгоманова.– К.: Логос, 2003.– 137 с.
3. Ковчина І.М. Теорія та практика підготовки майбутніх педагогів до соціально – правової діяльності: автореф. док. пед. 

наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ірина Михайлівна Ковчина; Національний 
педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К., 2007. – 42 с.

4. Личко А.Н. Эти трудные подростки / А.Е.Личко. − М.: Медицина, 1983. − 182 с.
5. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання / М.Г.Стельмахович. – Івано-Франківськ, 

1996. – 180 с.
6. Товканець О.С. Система профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в Російській Федерації / І.В.Козубовська, 

Н.АЗобенько., О.С.Товканець. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2011. – 160 с.

Товканец Анна
доктор педагогических наук, професор

заведующая кафедрой теории и методики начального образования
Мукачевский государственный университет, Мукачево, Украина

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассматривается проблема правового воспитания как формирование правовой установки на 
согласование стремлений личности с интересами и ожиданиями общества. Определены признаки правового 
воспитания:  формирование  личности  на  основе  системы  норм  права.  Задача  правового  воспитания: 
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повседневной его соблюдении; направления центра тяжести правовой информации должен быть направлен 
на конституционные принципы общества и государства, права и обязанности гражданина.

Ключевые слова: правовое воспитание, задачи, функции и содержание правового воспитания, правовые 
знания.

Товканець Ганна Василівна
доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти
Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
В  статті  розглядається  проблема  правового  виховання  як  формування  правової  настанови  на 

узгодження  прагнень  особистості  з  інтересами  і  сподіваннями  суспільства.  Визначені  ознаки  правового 
виховання:  формування  особистості  на  засадах  системи  норм  права,  впровадження  в  правосвідомість 
вихованців складових елементів упорядкованих суспільних відносин. Завдання правового виховання: формувати 
переконаність у справедливості та доцільності його вимог, готовність у повсякденному його дотриманні; 
спрямування центру ваги правової інформації має бути спрямований на конституційні принципи суспільства 
і держави, права та обов’язки громадянина.

Ключові слова: правове виховання, завдання, функції і зміст правового виховання, правові знання.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ  
У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В статті здійснено аналіз проблеми підготовки фахівців з менеджменту освіти у сучасній психолого-
педагогічній літературі. Проаналізовано представлення напрямів щодо підготовки фахівців з менеджменту 
освіти:  професійна  компетентність  управлінців  освітньої  галузі,  управління  освітніми  системами  та 
якістю освітніх  послуг  у  галузі  освіти  в  зарубіжних  країнах,  історико-педагогічні  проблеми  становлення 
системи професійної підготовки менеджерів освіти тощо.

Ключові слова: менеджмент освіти, управління в освіті, професійна компетентність, освітня галузь.

Вступ. Глибокі соціальні й економічні зрушення 
що відбулися на межі третього тисячоліття в Україні 
спонукали до перегляду досліджень в галузі управ-
ління, звернення до світового досвіду країн, що існу-
ють в умовах ринку та накопичили колосальні управ-
лінські знання. Адже мистецтво управління, управ-
лінська культура стають вирішальними чинниками, 
що забезпечують успіх реформ. Сьогодні дуже го-
стро постає потреба не тільки у простих виконавцях, 
а й у генераторах творчих ідей, керівниках-професіо-
налах, які спроможні нести відповідальність за стан 
справ в організації та забезпечувати її прогресивний 
розвиток. Необхідність підготовки компетентного 
менеджера освіти детермінована ускладненням умов 
і характеру діяльності управлінців, зростанням ролі 
і значення їхньої професійної діяльності; загострен-
ням конкурентної боротьби між освітніми установа-
ми за виживання на ринку освітніх послуг тощо. Це 
визначає принципово нові вимоги до всіх освітніх 
структур, зокрема до керівника освітнього закладу. 
Саме від керівника та його професійної компетент-
ності залежить конкурентоспроможність закладу на 
ринку освітніх послуг і забезпечення якості освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом проблема управління освітою та 
загальноосвітніми навчальними закладами досить 
активно розробляється. Л.Ващенко, Г.Єльникова, 
В.Зверева, Г.Дмитренко, Л.Калініна, Л.Клокар, 
Л.Карамушка, В.Маслов, В.Олійник досліджують 
питання управління загальноосвітніми навчальними 
закладами як соціальними системами з урахуванням 
інноваційних змін, що відбуваються на початку XXI 
ст. В.Маслов розробив модель системи функціо-
нальної компетентності сучасного керівника педаго-
гічного колективу, визначив функції управління на-
вчальним процесом [9]. Систему психологічних умов 
підвищення рєзультативності процесу управління 
розкрито Л.Карамушкою, Л.Даниленко [12]. Осно-
вні чинники, що зумовили необхідність докорінної 
перебудови системи управління школою визначено 
Г.Єльниковою та Г.Федоровим, які розглядають умо-
ви ефективності управління і методи її досліджен-
ня, основи наукового управління [13]. В педагогіч-
них дослідженнях багатьох учених (В.Андрущенко, 
Л.Ващенко, Б.Гаєвський, Л.Даниленко, Г.Єльнікова, 
Л.Калініна, В.Кремень, В.Луговий, Н.Ничкало) роз-
криваються сучасні тенденції розвитку управління 
освітою, досліджуються процеси децентралізації, 
роль і місце громадськості в управлінні, здійснюєть-
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ся аналіз відносини влади і суспільства, пропону-
ються рекомендації щодо провідних засад створення 
органів державно-громадського управління освітою 
на різних рівнях його реалізації.

Глибокі соціальні й економічні зрушення що від-
булися на межі третього тисячоліття в Україні спо-
нукали до перегляду досліджень в галузі управління, 
звернення до світового досвіду країн, що існують в 
умовах ринку та накопичили колосальні управлінські 
знання. Аналіз підготовки фахівців з менеджменту 
освіти з точки зору висвітлення його в наукових до-
робках дасть змогу виявити проблеми й неузгоджен-
ня щодо поставленої проблеми, ознайомитися з раці-
ональними здобутками.

Мета статті: здійснити аналіз проблеми підго-
товки фахівців з менеджменту освіти у сучасній пси-
холого-педагогічній літературі.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що 
аналіз психологічної та педагогічної літератури, 
документальних джерел дає змогу виокремити де-
кілька важливих аспектів щодо підготовки фахівців 
з менеджменту освіти, які є актуальними: профе-
сійна компетентність управлінців освітньої галузі, 
управління освітніми системами та якістю освітніх 
підготовка управлінців у галузі освіти в зарубіжних 
країнах, історико-педагогічні проблеми становлення 
системи професійної підготовки менеджерів освіти 
тощо.

Зупинимося на цих аспектах детальніше.
Професійна  компетентність  управлінців  освіт-

ньої галузі є однією з найважливіших сучасних педа-
гогічних проблем. Висвітленню її присвячені наукові 
дослідження значної кількості провідних вчених різ-
них галузей: педагогіки, психології, економіки, со-
ціології, державного управління тощо. 

Згідно з означенням Міжнародного департа-
менту стандартів для навчання, досягнення та осві-
ти (International Board of Standards for Training, 
Performance and Instruction (IBSTPI), поняття компе-
тентності визначається як спроможність кваліфіко-
вано провадити діяльність, виконувати завдання або 
роботу. При цьому поняття компетентності містить 
набір знань, навичок і ставлень, що дають змогу осо-
бистості ефективно діяти або виконувати певні функ-
ції, спрямовані на досягнення певних стандартів у 
професійній галузі або певній діяльності [18].

Підкреслимо, що професійна компетентність ме-
неджера освіти є стрижнем Галузевого стандарту 
вищої освіти України «Підготовка магістра за спе-
ціальністю «Управління навчальним закладом»» 
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[14], де чітко визначаються цілі та зміст професійної 
підготовки, а також вимоги до фахівця кваліфікації 
«Керівник підприємства, установи та організації (у 
сфері освіти та виробничого навчання)». У документі 
констатується актуальність вимог до компетентності 
керівника навчального закладу, яка розглядається як 
«необхідний обсяг і рівень знань та досвіду у певно-
му виді діяльності» [14, с.6]. Освітньо-професійна 
програма підготовки – складова Стандарту – при ви-
значенні обов’язкового змісту модулів фіксує їх орі-
єнтацію на зміст умінь. Відповідно до програми під-
готовки «Управління навчальним закладом» магістр 
є фахівцем з високим потенціалом фундаментальної 
та професійної освіти, здатним виконувати управ-
лінську діяльність, працюючи у закладах освіти різ-
них рівнів акредитації та виробничого навчання всіх 
форм власності, що забезпечується вивченням різних 
дисциплін («Правові аспекти управління навчальним 
закладом», «Теорія організації», «Менеджмент орга-
нізації», «Керівник навчального закладу», «Управлін-
ня навчальною та виховною діяльністю», «Управлін-
ня фінансово-економічною діяльністю», «Управління 
інформаційними зв’язками», «Техніка управлінської 
діяльності», «Освітні технології» тощо).

Дослідник Т.Сорочан у монографії «Підготовка 
керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія 
та практика» підкреслює, що характерними ознака-
ми професійної компетентності менеджера освіти є 
динамічність, орієнтація на майбутнє, уміння здій-
снювати вибір, виходячи із знання себе в конкретній 
ситуації; мотивація безперервної самоосвітньої ді-
яльності. Професійні якості і різні види компетент-
ності, що входять до структури професійної управ-
лінської компетентності, становлять основу особис-
тісно-професійного зростання керівників і їх профе-
сійного успіху [15]. 

Як показує аналіз наукових джерел [1; 5; 11; 
13], професіоналізм керівника освітнього закла-
ду характеризується високим рівнем управлінської 
компетентності. Т. Бурлаєнко, розглядаючи зміст і 
структуру економічної компетентності майбутніх 
менеджерів освіти, акцентує увагу на здатності ке-
рівника результативно здійснювати управлінську ді-
яльність у галузі освіти, на основі ґрунтовних еконо-
мічних знань, умінь, навичок і особистісних якостей 
для ефективного розвитку організації (установи) в 
умовах ринкової конкуренції. Здійснюючи управлін-
ську діяльність, менеджер освіти виконує різні види 
економічної діяльності: працює з фінансовою доку-
ментацією, займається плануванням, організацією і 
контролем навчально-виховного процесу, керує пер-
соналом, проводить маркетинговий аналіз, здійснює 
підприємницьку діяльність тощо. Основу компетент-
ності, на думку Т. Бурлаєнка, складають чотири го-
ловні компоненти: мотиваційний, когнітивний, опе-
раційний і особистісний. Дослідник підкреслює важ-
ливість кадрової функції в структурі управлінської 
діяльності, оскільки виникає необхідність «форму-
вання і розвиток колективу закладу (установи) осві-
ти; використання можливостей співробітників для 
досягнення цілей організації; задоволення потреб 
працівників, що, в свою чергу, сприяє підвищенню 
ефективності діяльності організації тощо» [3].

Н.Мачинська, розглядаючи підготовку магістрів 
вищих навчальних закладів, зазначає, що управлін-
ський компонент менеджера освіти відображає сфор-
мованість таких умінь: прогнозувати, програмувати, 
планувати, організовувати та контролювати різні 

види робіт, зокрема: навчально-виховну діяльність 
класів, у студентських групах, навчально-виховний 
процес у різних типах вищих навчальних закладах; 
запобігати конфліктам та урегульовувати їх у колек-
тиві; керувати собою, що розуміється як самовладан-
ня людини, яке виявляється у критичних ситуаціях; 
грамотно оцінити соціальні наслідки професійної 
діяльності; дати експертний висновок щодо соціо-
культурної безпеки рішення; бути здатним до твор-
чого вирішення професійних проблем; виявляти го-
товність до співпраці із фахівцями із суміжних сфер, 
а також володіти навичками організаційно-управлін-
ської діяльності; розраховувати й оцінювати умові 
наслідки розроблених управлінських рішень [10]. 
Дослідники Л. Даниленко, Л. Карамушка вбачають 
у професійній компетентності керівника загальноос-
вітнього навчального закладу сукупність необхідних 
для ефективної професійної діяльності систематич-
них науково-філософських, суспільно-політичних, 
психолого-педагогічних, предметних та соціально-
функціональних знань і умінь, відповідних особис-
тісних якостей. Відповідно авторами визначені такі 
компоненти професійної компетентності керівника 
ЗНЗ: знання, необхідні для педагогічної спеціаль-
ності або посади; уміння і навички, необхідні для 
успішного виконання функціонально- посадових 
обов’язків [12]. 

В.Берека, Л.Даниленко, Л.Калініна, Є.Павлю-
тенков, В.Пікельна, Л.Ващенко, Г.Тимошко розгяда-
ють методологічні засади та концептуальні підходи 
до підготовки фахівців з менеджменту освіти та їх 
професійної компетенції, наголошуючи на важли-
вості та актуальності проблеми менеджменту освіти 
та підкреслюючи необхідність міждисциплінарності 
у підготовці менеджерів освіти. В сучасних умовах 
управління освітою стає професійною діяльністю, 
зміст якої виходить за межі педагогічних знань та ви-
магає оволодіння педагогічним менеджментом, між-
предметними знаннями й уміннями [17]. В.Берека 
виділяє принципи підготовки майбутніх менеджерів 
освіти: науковості, системності й послідовності, гар-
монізації процесу навчання, цілісності, мотивації, 
активності особистості, індивідуалізації навчання, 
розвиваючого навчання, практичної спрямованості; 
єдності свідомості й поведінки; наступності й систе-
матичності; єдності педагогічних вимог комплексно-
го підходу; ціннісного підходу; виховання в колекти-
ві позитивної мотивації, позитивного наслідування, 
практичної спрямованості [2, c.113]. До специфічних 
принципів автор відносить: принципи цілісності, не-
перервності, інтегративності, міждисциплінарності, 
добровільності й доступності, варіативності; прак-
тичної спрямованості; спрямованості на розвиток 
ціннісно-мотиваційної сфери особистості; доціль-
ності поєднання форм, методів та засобів навчання 
і виховання, змісту і завдань професійної підготовки 
менеджерів освіти [2, c.113-114].

Значимим  для  нашого  дослідження  є  аналіз 
управління освітніми системами та якістю освітніх 
послуг як визначального компонента менеджерської 
діяльності у сфері освіти. Цим проблемам присвя-
чені наукові доробки Г.Єльникової, О.Копанської, 
В.Кременя, В.Лугового, Л.Лук’янової, В.Маслов, 
В.Мельник Н.Ничкало, Ж.Таланової та інших.

О.Копанська, аналізуючи практику переходу 
країн-членів ЄС до демократичної організації сус-
пільства, висловлює думку, що країнам доводило-
ся відмовлятися від централізованого управління 
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всією мережею дошкільних і шкільних закладів і 
передавати відповідальність за них місцевим ор-
ганам управління, акцентує увагу на децентраліза-
ції управління освітою. У Європейському звіті про 
якість шкільної освіти децентралізація освіти визна-
чена як одна з п’яти ключових проблем майбутнього 
[18]. У більшості розвинутих країн децентралізація 
здійснюється трьома взаємодоповнювальними шля-
хами: залучення громадського впливу до розв’язання 
проблем освіти, посилення ролі місцевих органів 
управління освітою у прийнятті рішень, зростання 
автономії шкіл в управлінні їх ресурсами. Під час 
аналізу процесів децентралізації розглядають чотири 
рівні управління: центральний уряд (центральний); 
державні регіональні органи влади (регіональний); 
муніципальний або інші місцеві самоврядні органи 
влади (місцевий); школи [6]. 

Н.Монс, на основі аналізу систем державного 
управління освітою в країнах, що входять до ОЕСР, 
стверджує наявність чотирьох типів систем децен-
тралізованого управління освітою [17 с.110-112]: 
1.Країни з мінімальною децентралізацією повнова-
жень (Франція, Португалія, Греція, Люксембург); 2. 
Країни з врівноваженою децентралізацією повнова-
жень (Скандинавські країни, Польща, Чехія); 3. Кра-
їни з кардинальною децентралізацією повноважень 
(Угорщина, Іспанія). Поряд з перерахованими трьома 
типами Н.Монс виокремлює групу країн з федераль-
ним устроєм як четвертий різновид в децентралізації 
повноважень влади (Швейцарія, Німеччина).

У 1991 році в опублікованому Радою Європи 
підручнику «Teaching about Europe» було визначено 
три напрямки реалізації європейського виміру осві-
ти: навчання про Європу (здобуття основних знань 
про Європу з оглядом на глобальну і локальну пер-
спективу); навчання в Європі (формування головних 
навичок, потрібних молодим європейцям); навчання 
для Європи (підготовка молодих людей до життя в 
об’єднаній Європі, до постійних контактів і співп-
раці з іншими європейцями) [19, с.35]. Звернуто 
увагу на головні тематичні галузі, пов’язані з євро-
пейською освітою – час (історія), простір і культура. 
Ефектом навчання повинні стати набуті вміння, за-
сади і знання.

Значної уваги надають науковці проблемі інно-
ваційних технології у підготовці фахівців з менедж-
менту освіти. Адже, як справедливо зазначає Л.Б. 
Лук’янова, швидкоплинність змін сучасного суспіль-
ства об`єктивно зумовлює необхідність формувати 
особистість, здатну до сприйняття і творення змін, 
налаштовану на сприйняття цих змін як природної 
норми. Водночас, сприйняття сукупності змін не-
можливе без задоволення освітніх потреб людини 
впродовж її життя. Отже, сучасна освіта повинна на-
бути інноваційного змісту для змінюваних освітніх 
потреб, а суб’єкти освітнього процесу – здатності ін-
новаційного способу життя і навчання [7, с.252-254].

Особливий інтерес в контексті нашого науково-
го пошуку становлять дослідження щодо підготов-
ки  менеджерів  освіти  і управлінців  у  галузі  освіти 
в  зарубіжних  країнах (В.Бабенко, І.Гончарьонок, 
В.Хоменко). В.Бабенко, досліджуючи професійні 
компетентності керівника навчального закладу, які 
значною мірою впливають на навчальні плани уні-
верситетів США, що готують зазначених фахівців 
(на прикладі Університету Північної Кароліни), де-
тально характеризує навички та вміння керівника 
освітньої установи. В обов’язки керівника входить 

розвиток внутрішньошкільних зв’язків задля вико-
нання завдань навчального процесу в школі, пояс-
нення освітньої політики школи та шкільного округу 
та звіт про стан справ перед шкільною спільнотою; 
забезпечення батьків учнів, передбачуваних робото-
давців і школу інформацією про стан академічних 
досягнень учнів; інформування про потреби учнів 
(на шкільному рівні та рівні шкільного округу); ви-
користання ресурсів спільноти з метою удосконален-
ня матеріального забезпечення навчально-виховного 
процесу; активізація спільноти до визнання та під-
тримки потреб навчального закладу, залучення вчи-
телів та громадян до колегіального вирішення про-
блем [1]. І.Ганчерьонок, вивчаючи досвід підготовки 
менеджера освіти у США, характеризує програми 
підготовки зазначених фахівців у різних навчальних 
закладах освіти. Провідні завдання цих програм, під-
креслює дослідник, підготувати фахівців, здатних за-
йматися науково-дослідної діяльністю в галузі освіти 
та менеджерів-практиків, здатних творчо застосо-
вувати отримані знання [4, с.138-142]. В. Хоменко, 
здійснюючи аналіз документів Міносвіти Франції, 
наголошує на трьох важливих напрямах професійної 
підготовки керівників навчальних закладів: створен-
ня умов для розвитку загальної культури керівника 
– представника державної влади; розвиток, пара-
лельно із глобальними змінами в суспільстві, компе-
тенції, специфічної для функцій керівників навчаль-
них закладів; сприяння професійній мобільності ке-
рівників навчальних закладів. Майбутні менеджери 
освіти у Франції мають відповідати таким вимогам: 
володіти знанням системи освіти, орієнтуватися в 
еволюційних процесах освітньої системи, володіти 
юридичними та адміністративними аспектами, крім 
того, потрібне почуття відповідальності, суворість 
водночас із лояльністю, повага до персоналу [16].

Підвищений інтерес науковців до проблеми 
управління вищими навчальними закладами, необ-
хідність об’єктивного осмислення історичного до-
свіду діяльності вищих навчальних закладів, виро-
блення наукових засад управління на основі творчого 
використання спадщини минулого зумовлюють звер-
нення до історико-педагогічних аспектів становлен-
ня системи професійної підготовки менеджерів осві-
ти (В.Бабак, І.Бех, В.Бондарь, А.Вихрущ, І.Зязюн, 
М.Євтух, М.Лещенко, О.Локшина, А.Свєтлорусова. 
М.Лещенко та А.Свєтлорусова, розглядаючи особли-
вості професійної підготовки магістрів управління 
навчальним закладом, здійснюють історико-педаго-
гічний аналіз підготовки керівників освітніх установ 
в Україні та виокремлює етапи становлення: з 1918 р. 
до 1930 року – характеризується авторитарно-функ-
ціональним підходом до управління навчальними 
закладами; другий етап – з 30-х до 40-х років ХХ 
ст. – визначається необхідність для особистості, яка 
готова виконувати функції керівника, бути ідейною 
та політично відданою ідеалам комуністичної партії, 
тобто адміністративно-контролюючим підходом, по-
силюється державний контроль за навчальними за-
кладами; третій етап охоплює 40-і – 60-ті роки ХХ ст. 
і характеризується відсутністю цілеспрямованої про-
фесійної підготовки управлінців навчальних закла-
дів, але вже зроблені перші спроби розглядати діяль-
ність директора школи з позиції системного підходу, 
характерною особливістю є авторитарно-системний 
підхід; четвертий етап – 60-ті – 80-ті роки – відзна-
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чається системно-комплексним підходом до підви-
щення кваліфікації управлінців навчальних закладів, 
виокремлюються основні соціально-рольові функції 
керівника освітнього закладу; п’ятий етап – з 80-х до 
90-их років – відзначається початком активного до-
слідження науковцями класифікацій особистісних 
професійно значущих якостей керівника загально-
освітньої школи та їх впливу на функціонування за-
кладу, тобто авторитарно-компетентісним підходом; 
шостий етап – з 90-х до 2000-го рр. − започаткову-
ється професійна підготовка управлінців навчальних 
закладів, характеризується управлінсько-адаптивним 
підходом, визначається проблема надання професій-
ного статусу керівнику навчального закладу, розви-
вається менеджмент освіти; сьомий етап – з 2000-го 
до 2015 року – характеризується розвитком системи 
професійної підготовки керівних кадрів освіти – ін-
новаційно-рефлексивним підходом, відбуваються 
перші спроби вищих закладів освіти готувати нове 
покоління керівників - управлінців навчальних за-
кладів – менеджерів освіти, було розроблено освіт-
ньо-кваліфікаційну характеристику магістра за спе-
ціальністю «Управління навчальними закладами», 
що відповідає Державному стандарту вищої освіти 
і входить до її галузевої складової, у вищих навчаль-
них закладах України розпочалася професійна підго-

товка магістрів за цією спеціальністю [8]. 
Висновки. Означені аспекти підготовки фахівців 

з менеджменту освіти підтверджують різноплано-
вість проблеми. Основне завдання керівників освіт-
нього процесу – створення умов для реалізації цілей 
і завдань, що постають перед освітньою установою 
і тими установами, які управляють освітою. Діяль-
ність керівників системи освіти в умовах розвитку 
ринку освітніх послуг набуває ряд нових функцій, 
зокрема формування колективу, побудова своєї ро-
боти з огляду на отримання кінцевого результату, 
організація привабливого освітнього середовища. 
Сучасному суспільству потрібен компетентний, еру-
дований керівник системи освіти, готовий до само-
вдосконалення, дослідницької роботи і власного 
професійного становлення. Однак сучасні суспільні 
умови вимагають професійних підходів до вирішен-
ня управлінських питань у галузі освіти, що усклад-
нюються у зв’язку зі зміною педагогічних цілей. 
Підготовка менеджера освіти повинна відповідати 
вимогам демократичного українського суспільства. 
Перспективами подальших наукових досліджень пе-
редбачаємо проблеми удосконалення системи управ-
ління освітою, налагодження високопрофесійного, 
наукового, аналітичного, демократичного та відкри-
того прийняття управлінських і освітніх рішень.
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The  article  analyzes  the  problem  of  training  in  management  education  in  modern  psychological  and 
pedagogical  literature.  The  attention  is  focused  on  the  ability  of  the  head  to  effectively  implement management 
activities in education based on fundamental economic, educational and psychological knowledge, skills and personal 
qualities  for  effective  development  organization  (institution)  in  a  competitive  market.  Significant  is  the  problem 
of management of  educational  systems and  the quality of  educational  services as key components of managerial 
activities in education. It has been emphasized that of particular interest are the studies on the training of education 
managers and administrators in education in foreign countries. The increased interest of scientists to the problem of 
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МЕТАПРЕДМЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

У статті розкрито дидактичні особливості метапредметної діяльності старшокласників в умовах 
профільного  навчання.  Проаналізовано  структуру  метапредметної  діяльності,  визначено  орієнтовний 
метапредметний  результат  цієї  діяльності,  з’ясовано  джерела  метапредметного  змісту  навчання  та 
технології  і  методики  його  реалізації  в  навчальному  процесі  старшої школи.  Висвітлено  роль  проектних 
та  дослідницьких  видів  навчальної  діяльності  у  метапредметному  навчанні  в  структурі  інноваційних 
педагогічних технологій.

Ключові слова: метапредметна діяльність старшокласників, профільне навчання.

Вступ. Методологічними орієнтирами проек-
тування освіти в старшій школі є її особистісний 
характер, принципи гуманізації та гуманітаризації, 
розгляд змісту освіти як однієї із умов для станов-
лення особистості, успішного входження її у життя 
суспільства. Провідними стають не засвоєння фор-
мальних знань і навичок, а гуманність стосунків, 
свобода самовиявлення, культивація індивідуальнос-
ті, творча самореалізація особистості. Саме в період 
ранньої юності головна увага молодої людини зосе-
реджується на розвитку мотиваційної сфери особис-
тості, визначення свого життєвого шляху, формуван-
ня світогляду та інше, тому саме в цей період можна 
говорити про професійне самовизначення [1]. 

Метапредметність є особливим філософським 
рівнем інтеграції знань, який розглядає загальні 
взаємозв’язки в системі «людина – суспільство – 
природа – техніка». Метапредметність в старшій 
школі покликана підвищити рівень інтеграції знань 
учнів, надати навчальним досягненням цілісності 
та системності, розвинути професійно спрямова-
ні інтереси і здібності та допомогти визначитись із 
напрямом подальшої освіти для отримання обраної 
професії [2; 3; 4].

Метапредметний підхід забезпечує перехід від 
існуючої практики дроблення знань на предмети до 
цілісного образного світосприйняття та до метаді-
яльності. Такі метапредметні результати освітньої 
процесу, як: способи діяльності, досвід діяльності 
учнів, ключові компетентності, – знаходять своє за-
стосування як в рамках освітнього процесу, так і при 
вирішенні проблем в реальних життєвих та профе-
сійних ситуаціях. Вони можуть бути засвоєні учнями 
на базі одного, декількох або усіх навчальних пред-
метів. Метапредметність як принцип інтеграції зміс-
ту освіти, як спосіб формування теоретичного мис-
лення й універсальних способів діяльності забезпе-
чує формування цілісної картини світу у свідомості 
дитини, що особливо важливо в процесі професійно-
го самовизначення. У зв’язку з цим актуальності на-
буває процес формування у старшокласників досвіду 
метапредметної діяльності в умовах профільного на-
вчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
© Трубачева С.Е., Чорноус О.В.

тапредметна діяльність учнів сприяє формуванню в 
них таких знань, поведінкових моделей, цінностей, 
які дозволять бути успішним у житті. Крім того, інте-
грація навчальних предметів в актуальне профільно 
та професійно зорієнтоване знання, сприяє визна-
ченню місця і ролі шкільних предметів у структурі 
професій, надає можливості старшокласникам ви-
конувати трудові, технологічні, соціальні, професій-
ні проби для визначення з вибором професії. Наразі 
проблемі метапредметності в старшій школі приді-
ляється значна увага. Вона значною мірою реалізу-
ється контекстно через запровадження в освітньому 
процесі діяльнісного та компетентнісного підходів. 
Безпосередньому розв’язанню проблем метапред-
метного навчання присвятили свої роботи Асмолов 
А.Г., Васьківська Г.О., Громико Ю.В., Князькова І.В., 
Хуторськой А.В., Журавльов В.І., Фісенко Т.І. та інші 
вітчизняні та зарубіжні науковці. Зокрема Колесіна 
К.Ю. розробила теоретичні засади метапроектного 
навчання та технологію його реалізації. Проте пи-
тання дидактичних особливостей метапредметної 
діяльності старшокласників в умовах профільного 
навчання досліджувалось недостатньо. 

Визначення мети та завдань дослідження. Мета 
сучасної освіти полягає в створенні оп тимальних 
умов для розвитку і становлення особистості як 
суб'єкта діяльності і суспільних відносин, розвиток 
в ній механізмів самореалізації, саморозвитку, адап-
тації, саморегуляції, самозахисту, самовихо вання та 
інших якостей, необхідних для становлення образу 
особисто сті та її взаємодії з людьми, природою, куль-
турою, цивілізаці єю [5]. Значну роль у цьому процесі 
відіграє профільне та професійне самовизначення 
учнів. Як забезпечити правильність вибору профілю 
навчання та майбутньої професії - ось ті нагальні пи-
тання, які вимагають уваги та вирішення. Практична 
потреба в розв'язанні цієї проблеми досить вираже-
на, адже в процесі переходу середньої школи України 
на профільне навчання вона лишається недостатньо 
розробленою. Мета статті полягає у висвітленні зна-
чення та дидактичних особливостей метапредметної 
діяльності учнів з професійним спрямуванням у фор-
муванні навчальних компетентностей та профільно-
му самовизначенні.
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Виклад основного матеріалу. Старший шкіль-
ний вік є сенситивним у формуванні світогляду, 
виробленні стратегії життя, визначенні життєвих 
планів, формуванні вміння творити власну долю, 
активно відповідально та ефективно реалізовува-
ти громадянські права і обов’язки. Основною осо-
бливістю особистісного розвитку старшокласника є 
помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, що 
ґрунтуються на самостійному аналізі і оцінці власної 
діяльності, які не завжди через складність цього про-
цесу є об'єктивними [1]. Саме реалізація в навчанні 
метапредметного підходу має забезпечити умови для 
їх формування. В основі метапредметної діяльності 
учнів лежать процеси здійснення пізнавальної, пе-
ретворювальної, регулятивної, інформаційно-кому-
нікаційної, ціннісно-орієнтувальної, комунікативної 
та естетичної діяльностей, які складають основу уні-
версальних способів навчальної діяльності. Їх харак-
терними особливостями є: надпредметний характер; 
спрямованість на забезпечення цілісності загально-
культурного, особистісного та пізнавального роз-
витку і саморозвитку особистості; вони є основою 
організації і регуляції навчальної діяльності учня 
незалежно від її спеціально-предметного змісту, що 
сприяє забезпеченню поетапного опанування на-
вчальним матеріалом та формування психологічних 
здібностей учнів [2].

Діяльність учня в процесі опанування профілю 
навчання має починатися з актуалізації відповідних 
потреб і мотивів, бути забезпеченою необхідною 
вихідною інформацією й розгортанням пізнаваль-
ного процесу, на основі чого він ставить нову мету 
і складає програму профільної навчально-продук-
тивної-творчої діяльності, перебіг якої має призво-
дити до суспільного та особистісного значущого 
результату. Так у результаті пізнавальної діяльності 
старшокласники повинні уміти: поповнювати слов-
никовий запас, сприймати інформацію та визначати 
нові ідеї, володіти достатнім обсягом інформації, 
використовувати засвоєний матеріал за нових умов, 
критично мислити, вирішувати складні проблеми, 
встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, інтегру-
вати й систематизувати інформацію, відрізняти не-
значні відмінності, досконало аналізувати ситуацію, 
передбачати наслідки, оцінювати процес і результа-
ти, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї 
на практиці, узагальнювати та робити висновки [1] 
З одного боку - це побудова системи знань, необхід-
ної і достатньої для повноцінного оволодіння учнями 
основами діяльності; вдосконалення взаємозв'язку 
чуттєвих і раціональних, теоретичних знань, що ле-
жать в основі оволодіння діяльністю; вдосконалення 
системи знань про діяльність, її цілі, способи, за-
соби і умови; пошук можливості підвищення рівня 
узагальнення сформованих знань про діяльність. З 
іншого боку, пошук шляхів поєднання процесу фор-
мування теоретичних знань старшокласників з їх 
практичними потребами, їх ціннісними орієнтація-
ми; пошук можливостей застосування теоретичних 
знань у практичній діяльності безпосередньо в про-
цесі навчання. 

Сукупність перерахованих оргдіяльнісних, піз-
навальних, творчих, комунікативних та інших мета-
здатностей учня розуміють як його особистісний по-
тенціал, персональний шлях реалізації якого складає 

індивідуальну освітню траєкторію. Навчання в цьо-
му зв'язку постає не лише як метод отримання зна-
ння і формування умінь і навичок, а й як засіб озбро-
єння учнів способами добування новітніх знань, 
самостійного здобування умінь і навичок, формуван-
ня ключових компетентностей. Так до пріоритетів 
профільного навчання в цьому ракурсі можна від-
нести формування соціальних, загальнокультурних, 
особистісних, загальнонавчальних, комунікативних 
та технологічних компетентностей, які складають 
основу метапредметного освітнього результату та 
сприяють подальшому самовдосконаленню та само-
реалізації учнів [3]. Сформованість перерахованих 
компетентностей старшокласників полегшують про-
цес вибору профілю, спорідненого до їх інтересів, 
нахилів, здібностей, а це в свою чергу забезпечить 
більш свідомий вибір професії у недалекому майбут-
ньому. 

Формування досвіду метапредметної діяльності 
у навчальному процесі має здійснюватися через роз-
виток в учнів системного, цілісного теоретико-мето-
дологічного знання, наукового, дослідницького, кре-
ативного стилю мислення, діяльності, спілкування з 
урахуванням специфіки методології пізнання світу в 
різних навчальних предметах на предметному, між-
предметному і надпредметному рівнях. 

Ефективність зазначеної діяльності забезпечуєть-
ся сформованістю відповідних метауміннь, які вклю-
чають набуті метаспособи, загальнонавчальні, між-
дисциплінарні пізнавальні уміння і навички. До них 
можна віднести: елементи теоретичного мислення; 
навички переробки інформації; елементи критичного 
мислення; елементи творчої діяльності; регулятивні 
вміння; досвід комунікативної та оцінної діяльнос-
тей.

Джерелами метапредметно спрямованого навчан-
ня можуть бути: метапредметні курси за вибором; 
модульна організація навчального процесу; метод 
проектів; концептуалізація змісту, що передбачає 
відбір провідних ідей і понять у проектах; проблем-
не навчання; міжпредметна інтеграція, включаючи її 
транс- та крос-інтеграційні варіанти; спрямованість 
навчального процесу на формування орієнтовної 
основи дій високого рівня узагальнення. 

Засобами досягнення метапредметної спрямова-
ності змісту профільного навчання є певні педагогіч-
ні технології, метапредмети, надпредметні поняття, 
метапредметні теми в рамках предметних курсів, 
навчання загальним та універсальним способам на-
вчально-пізнавальної діяльності, які знаходяться над 
предметами, але відтворюються на будь-якому пред-
меті [4; 5].

Метапредметні технології застосовуються для 
формування досвіду широкого перенесення знань і 
умінь у нові проблемні ситуації міжпредметного та 
надпредметного рівня, наприклад, проблеми про-
фесійного самовизначення. Це відбувається завдя-
ки тому, що на метапредметних та навчальних за-
няттях з використанням елементів метапредметних 
технологій відбувається виведення вчителя і учня 
до надпредметних основ, якими є сама діяльність 
учня і педагога. Під результатом метапредметного 
навчання мається на увазі формування ключових 
компетентностей та компетентностей професійного 
самовизначення учнів та навичок здійснення універ-
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сальних навчальних дій. Значно зручніше розглядати 
як метапредметний результат навчання рівень розви-
тку базових здібностей учнів: мислення, розуміння, 
комунікації, рефлексії, дії. Цей освітній результат є 
універсальним і дозволяє зіставляти результати на-
вчання в будь-яких освітніх системах. Включення 
старшокласників в різні типи діяльності створює 
умови для особистісного зростання [3].

Механізмом розвитку метадіяльності може ста-
ти система інноваційних творчих проектів. При їх 
запровадженні в учнів формуються поняття, фак-
ти, ідеї, закони, загальні для всіх наук способи ді-
яльності, які вони здобувають у процесі навчання, 
з'являється звичка мислити і діяти у відповідності з 
принципами метапредметності, тобто відбувається 
інтеграція знань, набувається досвід творчої діяль-
ності. 

Структуроутворюючими методом організації ме-
тапредметного навчання у профільній школі є також 
дослідницька діяльність – діяльність по створенню 
матеріального чи інтелектуального продукту (від за-
думу до результату), здійснювана в спеціально орга-
нізованих педагогічних умовах. 

Умовою досягнення результату є побудова про-
фільної школи як множинності видів діяльності 
учня. Застосування дослідження та проектування як 
структуроутворюючого принципу організації про-
фільної школи передбачає обов'язкове поєднання 
різних видів діяльності учнів. Необхідною умовою є 
включення учнів у дослідницьку та проектну діяль-
ність. Переходи від обов'язкової роботи до роботи за 
вибором, від навчання до створення власного проек-
ту, до дослідження, від роботи під керівництвом до 
самостійної роботи – все це вимагає не кабінетного, 
а змістовного оформлення профільної школи. Про-
фільна школа має включати в себе поряд з традицій-
ними кабінетами, де здійснюється навчальна діяль-
ність з навчальних предметів, місця для самостійної 
роботи – лабораторії, бібліотеки, комп'ютерні класи з 
доступом до різноманітних баз даних, систему поза-
навчальної діяльності, зокрема довузівські підготов-
чі курси. 

Профільна підготовка відрізняється від загально-
освітньої підготовки більш конкретними професійно 
зорієнтованими характеристиками мотивів, мети, за-

собів і результатів навчальної, продуктивної, творчої 
діяльності, які виступають стосовно до учня у вигля-
ді певних вимог. Учні повинні перейти від більш за-
гального, точніше загальноосвітнього до більш кон-
кретного профілю діяльності, який передбачає певну 
спеціалізацію, конкретизацію навчальної діяльності 
навколо визначеної групи професій. Проте метапред-
метні знання, компетентності та універсальні спо-
соби діяльності, які формуються у старшокласників 
мають створювати в цій системі базовий каркас і 
мати пріоритетне значення. 

Висновки. Метапредметність в умовах про-
фільного навчання спрямовується в першу чергу 
на універсалізацію способів навчальних дій учнів у 
відповідності з основними видами людської діяль-
ності та з орієнтацією на ключові компетентності, 
які мають бути сформовані у старшокласників для 
забезпечення їх становлення як особистості та само-
визначення з майбутньою професійною орієнтацією. 
Метапредметні освітні результати припускають, що 
в учнів будуть розвинені: впевнена орієнтація в різ-
них предметних областях за рахунок усвідомленого 
використання при вивченні шкільних дисциплін фі-
лософських і загальнопредметних знань та умінь; 
володіння основними загальнонавчальними вміння-
ми та компетентностями інформаційно-логічного ха-
рактеру, інформаційним моделюванням як основним 
методом набуття знань, широким спектром умінь і 
навичок використання засобів інформаційних і ко-
мунікаційних технологій для збору, зберігання, пере-
творення і передачі різних видів інформації, базови-
ми навичками дослідницької діяльності, проведення 
віртуальних експериментів, способами і методами 
освоєння нових інструментальних засобів, основами 
продуктивної взаємодії і співпраці з однолітками і 
дорослими. 

Отже, при освоєнні учнями певних видів люд-
ської діяльності, через освоєння навчальної діяль-
ності і при відповідній організації і відборі змісту 
для освітнього простору відбувається первинне 
самовизначення школярів, яке надалі може задати 
певну траєкторію життєвого шляху. Категорія мета-
предметної діяльності при такому підході до навчан-
ня є фундаментальною і системоутворювальною для 
усього процесу навчання в профільній школі.
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В статье раскрыты дидактические особенности метапредметной деятельности старшеклассников 
в условиях профильного обучения. Проанализирована структура метапредметной деятельности, определен 
ориентировочный метапредметний результат этой деятельности, выяснены источники метапредметного 
содержания обучения и технологии и методики его реализации в учебном процессе старшей школы. Освещена 
роль проектных и исследовательских видов учебной деятельности в метапредметном обучении в структуре 
инновационных педагогических технологий.
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META-SUBJECT ACTIVITY OF PUPILS 
IN CONDITIONS OF PROFILE TRAINING

The article is devoted to the analyses of didactic features metapragmatic activity of pupils in conditions of 
profile  training. The  structure metapragmatic activities, determined  the approximate metapragmatic  the  result  of 
this  activity,  clarified  the  sources  of meta-learning  content  and  technologies  and  techniques  of  its  realization  in 
educational process of high school. The role of project and research types of educational activities in interdisciplinary 
training in the structure of innovative pedagogical technologies. Meta-subject activity of pupils contributes to them 
such knowledge, behavioral patterns, values, which will allow you to be successful in life. In addition, integration 
of school subjects in relevant specialized and professionally oriented knowledge, contributes to defining the place 
and role of school subjects in the structure of occupations, provides opportunities to high school students to perform 
labor,  technological,  social,  professional  samples  to  determine  a  career  choice.  The  development  of  experience 
metapragmatic activities  in  the  educational process  should be  carried out  through  the development of  students  ' 
systemic, holistic, theoretical and methodological knowledge, scientific, research, creative style of thinking, activity, 
communication, taking into account the specifics of the methodology of understanding the world in different subjects 
and interdisciplinary levels.

Key words: meta-subject activity of senior pupils, vocational training.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

301



УДК 34: 378, 04. 041
Туряниця Василь Васильович

кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

Туряниця Вікторія Василівна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», м.Ужгород, Україна

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ВИД ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  
ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автори розкрили особливості самостійної роботи студента як системоутворюючого фактора в під-
готовці висококваліфікованого, мобільного, конкурентоздатного фахівця та самореалізації особистості. На 
основі досягнень методичної науки та власного досвіду подано науково обґрунтовані поради щодо комплек-
сного підходу до самостійної роботи студента та її реалізації.

Ключові слова: вища освіта, педагогічний процес, самостійна робота студента, модернізація освіти, 
інноваційні підходи, якість вищої освіти, комплексний підхід.

Вступ. Докорінна зміна підходів до освіти взага-
лі та вищої зокрема зумовлена переорієнтацією сус-
пільства на розвиток творчої особистості. Зміна по-
глядів в суспільній свідомості людства до освітньої 
сфери сприяють появі нової гуманістично орієнтова-
ної парадигми освіти, спрямованої на особистість, її 
розвиток і саморозвиток, на професійну підготовку 
та діяльність. Саме висока професійність, компе-
тентність і є вирішальними життєвими цінностями 
особистості.

У вітчизняних нормативно-правових документах 
зазначено, що освіта як основа інтелектуального, 
культурного, духовного, соціального та економіч-
ного розвитку суспільства і держави і її мета (як пе-
редбачення результату діяльності на здобуття якого 
спрямовують зусилля окремі індивіди, соціальні гру-
пи або все суспільство) - є всебічний розвиток люди-
ни як особистості та розвиток її талантів, розумових 
та фізичних здібностей, виховання високих мораль-
них якостей, формування громадян, здатних до сві-
домого суспільного вибору, збагачення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 
народу, забезпечення народного господарства квалі-
фікованими працівниками, спеціалістами (ЗУ «Про 
освіту») [1, с.3].

Незаперечно, що конкурентоспроможний фахі-
вець формується під час навчання у вузі. Від здобу-
тих знань, прищеплення йому любові до всебічного 
вдосконалення, до самоосвіти залежить успіх у його 
роботі. Тому для творчого опанування сучасних ви-
сот науки, техніки, культури майбутні спеціалісти 
всіх галузей народного господарства повинні воло-
діти вміннями виробити систему поповнення знань, 
самовдосконалення. А це, в свою чергу, залежить від 
комплексного підходу до системи залучення студен-
тів до самостійної роботи та шляхів її реалізації.

Реалізуючи свою політику в різних напрямах і зо-
крема у сфері вищої освіти, Україна робить акцент на 
розвиток суспільства шляхом підготовки конкуренто-
спроможного капіталу для високотехнологічного та 
інноваційного розвитку країни, самореалізації осо-
бистості, забезпечення потреб суспільства, ринку пра-
ці та держави – кваліфікованих фахівців та створення 
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умов для освіти, а також на міжнародну інтеграцію та 
інтеграцію системи вищої освіти держави в освітній 
простір Євросоюзу за умови забезпечення і розвитку 
досягнень та прогресивних традицій національної ви-
щої школи та підвищення її якості [2, с.3,6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана 
проблема привертала і привертає увагу дослідників 
різних поколінь, які розглядають її у різних напря-
мах і в різних аспектах. До неї зверталися вітчизня-
ні і зарубіжні вченні: Ю.Бабанський, І.Бех, І.Зязюн, 
Б.Єсипов, І.Леренр та інші. Привертають увагу ро-
боти таких авторів: В.Буряк, Д.Веремчук, М.Кларін, 
В.Луценко, І.П’ятницька-Познякова, Г.Романова та 
інші, присвячені самостійній роботі студентів при 
вивченні різних дисциплін.

Метою статті є: розкрити комплексний підхід до 
реалізації самостійної роботи студента як виду твор-
чої діяльності, фактору модернізації навчального 
процесу та підвищення якості вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Одне із важливих 
завдань сучасної вищої школи полягає в тому, щоб за-
втрашні спеціалісти усвідомили необхідність відпові-
дального ставлення до навчання, у формуванні нави-
чок самоосвіти, як останньої ланки в структурі освіти, 
за допомогою різних форм та інноваційних методів і 
засобів, потреби виробити у уміння і навички до са-
мостійної роботи. Адже освіта ХХІ століття визна-
чається новими підходами – поєднання традиційних 
класичних форм, методів і засобів із інноваційними.

Процес інтеграції України в європейський освіт-
ній простір та єдині стандарти вищої освіти в меж-
ах Європейського Союзу вимагають від вітчизняної 
системи освіти формування творчої, компетентної 
і відповідальної особистості фахівця, здатного до 
ефективної інноваційної діяльності, саморозвитку, 
самоосвіти та самореалізації.

Відповідно до вимог Болонського процесу певна 
частина запланованого матеріалу з дисципліни ви-
носяться на засвоєння в процесі самостійної роботи 
студента під методичним керівництвом і контролем 
викладача. Метою даного виду творчої діяльності є 
засвоєння в повному обсязі змісту навчальної дис-
ципліни та послідовне формування у студентів само-
стійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль 
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у становленні сучасного фахівця.
У процесі самостійної роботи студенти як 

суб’єкти педагогічного процесу перетворюються із 
пасивного споживача знань на активного їх творця, 
який уміє формулювати проблему, аналізувати її, 
знаходити оптимальні шляхи вирішення. Студенти 
в процесі даного виду діяльності повинні під безпо-
середнім систематичним керівництвом та контролем 
викладача усвідомити значення даного процесу та 
необхідність оволодіння теоретичними і практичним 
знаннями з метою розкрити свої здібності і виробити 
вміння керувати власною діяльністю в напрямі пла-
нування, самореалізації, саморегуляції та самокон-
тролю.

Реалізація самостійної роботи у вищих навчаль-
них закладах, як складової педагогічного процесу, 
передбачає створення умов і чіткої організації та 
планування для виявлення і розвитку творчих мож-
ливостей студентів у поглибленні, узагальненні та 
застосуванні знань на практиці.

Педагогічний процес у навчальних закладах ви-
щої школи – це науково обґрунтована система ор-
ганізаційних і дидактичних заходів, спрямована на 
реалізацію змісту освіти на певних освітніх і освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнях відповідно до держав-
них стандартів та вимог європейського освітнього 
простору. Він повинен базуватися на принципах на-
уковості, демократизму, наступності, безперервності 
та незалежності від втручання політичних партій, ре-
лігійних та громадських організацій у відповідності 
до вітчизняної нормативної правової бази взагалі і 
законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» 
зокрема [1, с.5; 2, с.20-29].

Кредитно-модульна система як модифікація на-
вчального процесу у вищій школі, сприяє контролю 
якості знань студента та підготовки конкурентоздат-
ного фахівця. У сучасних умовах суспільству потрі-
бен не сліпий виконавець адміністративних вказівок, 
а компетентний професіонал, який володіє сучасни-
ми глибокими і міцними знаннями, надбаннями наці-
ональної та світової культури, здатний до творчості, 
виважений у прийнятті нестандартних рішень, гото-
вий до роботи в умовах ринкових відносин.

Самостійна робота – один із домінуючих і най-
важливіших складових компонентів кредитно-мо-
дульної системи у контексті сучасної системи на-
вчання, у формуванні творчих умінь. Цей вид праці 
з одного боку є формою організації та управління 
навчальною діяльністю студента, а з іншого – важли-
вою формою науково-методичної діяльності в підго-
товці фахівця. Це джерело підвищення якості вищої 
освіти, засіб розкриття задатків і можливостей осо-
бистості, посилення мотивації до навчання та форму-
вання сучасного мобільного фахівця, шлях оволодін-
ня інноваційними технологіями. 

Комплексний  підхід до системи самостійної ро-
боти студентів, крім раціональних прийомів пошуку, 
відбору і використання інформації взагалі [3], перед-
бачає:

- розвиток творчого мислення і навчання за допо-
могою методів наукового пізнання і наукової ро-
боти;

- активізацію самостійної пізнавальної творчої ді-
яльності;

- розвиток умінь і навичок самостійного оволодін-

ня творчою роботою з першоджерелами;
- раціональне використання бюджету часу;
- виховання свідомої дисципліни;
- вольовий самоконтроль з боку самого студента;
- вміле керівництво самостійною роботу студентів 

і дієвий контроль за ходом реалізації з боку ви-
кладача.
Реалізація комплексного підходу вимагає:

- чіткого планування самостійної роботи і її коор-
динацію;

- тісного зв'язку теорії з практикою;
- вивчення і впровадження передового досвіду, а 

також узагальнення набутків своєї роботи;
- залучення до керівництва самостійною роботою 

викладачів, які здатні проводити наукові дослі-
дження, мають здобутки в науці і вміють передати 
свій досвід молоді;

- проведення методичних семінарів з питань само-
стійної роботи студентів, нарад, конференцій і 
т.д.;

- матеріально-технічної бази;
- відповідності завдань реальним можливостям 

студентів;
- оптимального співвідношення завдань і витрат на 

них часу відповідно до кожного предмету;
- знань, умінь і навичок викладачів в організації 

самостійної роботи студентів та вміння володіти 
методикою і технологією проведення самостійної 
роботи;

- проведення викладачами різних форм консульта-
цій (індивідуальних, групових, колективних і т.п.) 
[4, c.5-6]. 
Удосконалення самостійної роботи – одна з ак-

туальних проблем теорії і практики. Адже студенти 
повинні виробити у себе відчуття потреби до гли-
боких, міцних і оперативних знань, які б допомогли 
розв'язати практичні завдання, що в свою чергу по-
требує також уміння інтегрувати знання.

Перебудова навчально-виховного процесу спря-
мована не тільки на оволодіння майбутніми спеціа-
лістами відповідною сумою найновіших знань, а й 
на підготовку до їх поглиблення і розширення, фор-
мування вмінь і навичок самоосвіти, що є важливою 
професійною рисою. 

У науковому і методичному забезпеченні освіти, 
підготовці висококваліфікованого фахівця одним із 
актуальних завдань є залучення кожного майбутньо-
го спеціаліста до комплексної систематичної само-
стійної роботи, в процесі якої студенти засвоюють 
не тільки знання, а й виробляють уміння самостійно 
аналізувати складні явища суспільного розвитку і за-
стосовувати їх в професійній діяльності. Адже без 
самостійної праці в будь-якому питанні істини не 
знайти. Як засвідчують наукові дослідження, студент 
вузу не менше сімдесяти процентів усієї суми знань 
повинен засвоїти шляхом самостійної роботи [4, с.5].

Забезпечення органічного поєднання в педагогіч-
ному процесі вищої школи освітньої, наукової та ін-
новаційної діяльності сприяє отриманню особистіс-
тю сукупності систематизованих знань, умінь і прак-
тичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей та інших ком-
петентностей у відповідній галузі знань за певною 
кваліфікацією, що в комплексі забезпечує підготовку 
висококваліфікованого, мобільного та конкуренто-
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спроможного фахівця. Однією із складових у його 
підготовці і самореалізації є такий вид діяльності як 
самостійна робота.

Самостійна робота формує в студента методоло-
гічні підходи до пізнавальної та практичної діяль-
ності, виробляє вміння застосовувати методи і прин-
ципи дослідження на практиці, урізноманітнює фор-
ми підготовки фахівця. Це шлях набуття студентом 
досвіду творчої, пошукової діяльності щодо вирі-
шення нових проблем, самостійного бачення і вияв-
лення нової проблеми в уже відомій ситуації. Даний 
вид діяльності студента дає можливість самостійно 
комбінувати різні способи і підходи для отримання 
нових знань, інтегрувати їх із однієї галузі в іншу з 
позиції принципово нових підходів та формування 
альтернативного мислення – бачення різних варіан-
тів розв’язання проблеми, вміння аналізувати науко-
ві протиріччя.

Висновки. Специфіка творчої діяльності у реалі-
зації самостійної роботи як системи полягає в тому, 
що вона не є догмою, раз і назавжди визначеним ал-
горитмом дій як з боку викладача, так із боку студен-
та. Варто пам’ятати, що ні обсяг знань, отриманих у 
повному вигляді, ні вміння, засвоєні за взірцем-ша-

блоном, не забезпечать розвиток креативних можли-
востей особистості. Якщо вона не привчена мислити, 
аналізувати, порівнювати, співставляти і робити інші 
операції – тобто не привчена і навчена самостійно 
творчо працювати, то вона не зможе виявити і роз-
крити свої задатки, надані їй природою.

Подальші дослідження в плані розв’язання даної 
проблеми необхідно спрямувати на процес реаліза-
ції стандартів вищої освіти і її якість, на фактори, 
що гальмують досягнення і визнання за кордоном 
вітчизняної освіти, яка є проектантом майбутнього 
особистості та держави. Сьогодні, заявляє новий мі-
ністр освіти і науки України Л.Гриневич, українське 
суспільство вимагає відчутних реформ, однак на да-
ний час немає консенсусу еліт щодо пріоритетності 
освіти. Існує також опір змістовним реформам із се-
редини системи. Досі не розроблено стандарти ви-
щої освіти, не запрацювала незалежна система забез-
печення якості вищої освіти. Чинні еліти, як правило, 
вбачають реформу освіти в оптимізації, скороченні 
видатків на цю сферу. Звітують кількістю закритих 
навчальних закладів. Такий підхід демонструє спо-
живацьке ставлення до освіти і непорозуміння того, 
що освіта проектує майбутнє [5; 6].
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ОБРАЗОВАНИЯ

Авторы  раскрыли  особенности  самостоятельной  работы  студента  как  системообразующего 
фактора  в  подготовке  высококвалифицированного,  мобильного,  конкурентоспособного  специалиста  и 
самореализации личности. На основе достижений методической науки и собственного опыта представлены 
научно обоснованные советы по комплексному подходу к самостоятельной работе студента и ее реализации.

Ключевые слова: высшее образование, педагогический процесс, самостоятельная работа студента, 
модернизация образования, инновационные подходы, качество высшего образования, комплексный поход.
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A KIND OF CREATIVE ACTIVITY, FACTOR OF 
MODERNIZATION AND TRAINING QUALITY OF HIGHER EDUCATION

The authors have disclosed  features  self-learning as a  factor  in  the preparation of  highly  skilled, mobile, 
competitive  professional  and  personal  fulfillment.  Based  on  the  achievements  of  science  and  methodical  own 
experience  presents  evidence-based  advice  on  comprehensive  approach  to  self-learning  and  its  implementation. 
The study focuses on preparing competitive specialist in high school in Ukraine. According to the concept Bologna 
occupies a prominent place credit-modular system of educational process. An integral part of it is self-study student. 
The purpose of introducing this system is to improve the quality of higher education, modernization of the educational 
process  in  the  preparation  of  competitive  graduates  and  prestige  of  Ukrainian  education  in  the  international 
educational space.
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innovative approaches, the quality of higher education, an integrated campaign.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

305



УДК 378:37.013.43
Химченко Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук
кафедра культурології та кіно-, телемистецтва

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 
м.Полтава, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРУ РЕЗУЛЬТАТІВ КУЛЬТУРНОГО САМОРОЗВИТКУ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

У статті розкрито особливості діагностичного інструментарію дослідження проблеми культурного 
саморозвитку майбутніх учителів, що відзначається достатньою складністю, основаною на нелінійності та 
багатоплановості цього феномену. Наголошено, що під час дослідження повинно йтися про особистісні зміни 
у майбутніх учителів в аспекті культурного саморозвитку. Визначено критерії культурного саморозвитку 
майбутніх учителів: когнітивний, ціннісно-мотиваціійний, діяльнісний, рефлексивний.

Ключові слова: культурний саморозвиток, майбутні вчителі, критерії.

Вступ. Глибокі соціальні й економічні зрушен-
ня, що відбуваються на межі третього тисячоліття 
в Україні, спонукають освіту до впровадження но-
вих технологій, які б сприяли утвердженню людини 
як найвищої цінності. Освітянська спільнота – це 
унікальний осередок інтелектуального потенціалу 
суспільства. Лише компетентна, самостійна й від-
повідальна, з чіткими громадянськими позиціями 
індивідуальність, тобто людина культури, здатна до 
оновлення суспільства, забезпечення державності 
України, розвитку її економіки та культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ево-
люція підходів до проблеми розвитку культурного 
потенціалу особистості може бути проаналізована 
на підставі звернення до філософської (М.Бахтін, 
М.Бердяєв, В.Біблер, Є.Бондаревська, Ю.Борєв, 
Б.Лихачов, Ю.Жданов, Е.Ільєнков, М.Каган, 
Е.Соколов, А.Швейцер) та психолого-педагогічної 
(Л.Божович, Л.Виготський, Г.Іллін, В.Кохановський, 
О.Леонтьев, І.Лернер, А.Люблінська, С.Рубінштейн, 
М.Скаткін) літератури.

Проблема саморозвитку особистості знайшла своє 
висвітлення в працях вітчизняних (І.Бех, Б.Вульфов, 
О.Газман, Г.Звенигородська, В.Зінченко, О.Киричук, 
Б.Кобзар, Л.Кулікова, А.Меренков, М.Ценко) та зару-
біжних (Р.Бернс, А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс та 
ін.) дослідників.

Разом з тим залишається не достатньо розробле-
ною проблема вимірювання результатів культурного 
саморозвитку майбутнього вчителя, які відбивають 
як процесуальну, так і результативну сторони дослі-
джуваного процесу.

Мета статті – аналіз особливостей вимірювання 
результатів культурного саморозвитку майбутнього 
вчителя.

Виклад основного матеріалу.  У формуванні 
особистості вчителя є два головні аспекти – про-
фесійний та культурний. Вищий навчальний заклад 
покликаний давати не тільки знання, а й формувати 
особистість учителя. Однак, результати наукових до-
сліджень, ретроспективний аналіз нашого власного 
досвіду викладання в загальноосвітній школі та в 
університеті свідчать про достатню проблемність 
рівня культурного розвитку та саморозвитку сучас-
ного студентства. Можна погодитися із С. Неклю-
довим, який зазначає, що для сучасного студентства 
можна „констатувати постійне та доволі швидке зни-
© Химченко О.М.

ження загальноосвітнього та загальнокультурного 
рівня (наявність безсумнівних виключень не змінює 
загальної картини)” [1, с. 221]. Йдеться про еле-
ментарну безграмотність, нерозвиненість логічного 
мислення, географічне та історичне неуцтво. Серед 
причин такого стану дослідник називає руйнування 
попередніх освітніх матриць, Інтернет, який суттєво 
змінює ставлення до пошуку та використання інфор-
мації, зміна ставлення до фундаментального знання. 
Відповідно до логіки С. Неклюдова слід відзначити 
й таку позицію, як низький рівень „передзнання” або 
фонового знання, поза яким неможливе адекватне 
засвоєння предметного змісту будь-якої навчальної 
дисципліни. Автором зазначається, що „відсутність 
„складу старих знань” перешкоджає появі „пізна-
вальних матриць”, необхідних для навчання концеп-
туальних систем (фреймів, скриптів)” [1, с. 222]. 

Розробка діагностичного інструментарію дослі-
дження проблеми культурного саморозвитку майбут-
ніх учителів відзначається достатньою складністю, 
що певною мірою пояснюється такими обставинами. 
По-перше, аналіз теоретичних засад дослідження 
проблем саморозвитку засвідчив складність, неліній-
ність та багатоплановість цього феномену, що зумо-
вило неоднозначність визначення його сутнісних та 
процесуальних характеристик різними науковцями, 
у різних наукових школах і, відповідно, складність 
верифікації цього феномену, добору адекватних ме-
тодів дослідження. По-друге, існуючі діагностичні 
засоби, як правило, спрямовані на виявлення осо-
бливостей самовдосконалення. У науковій літера-
турі підкреслюється про принципову складність 
здійснення діагностики саморозвитку особистості 
(особистісного, професійного, культурного). Так, на-
приклад, С. Кузікова, яка займалася проблемами осо-
бистісного саморозвитку, відзначає, що складність 
створення вимірювального інструментарію особис-
тісного саморозвитку пояснюється об’єктивними об-
ставинами. До таких обставин віднесено нелінійний, 
багатоплановий характер саморозвитку, його індиві-
дуальну спрямованість, неможливість охарактеризу-
вати його однозначно та ін. Відповідно, верифікація 
феномена особистісного саморозвитку за допомогою 
традиційних для психолого-педагогічних досліджень 
методів є доволі складним процесом. У наукових до-
слідженнях використовуються різні методики: „Реф-
лексія на саморозвиток” О.Бережнової, „Діагностика 
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рівня парціальної готовності до професійно-педаго-
гічного саморозвитку” М. Фетіскіна, „Діагностика 
реалізації потреби в саморозвитку” В.Андрєєва. 

Методика діагностики рівня саморозвитку О. Бе-
режнової [2] спрямована на характеристики само-
розвитку особистості через показники прагнення до 
саморозвитку, наявності необхідних для цього якос-
тей (шкала самооцінки особистісних якостей, необ-
хідних для здійснення саморозвитку) та наявності 
можливостей для самореалізації в професії. 

Педагогіка як сфера соціогуманітарного знання 
орієнтована на оцінну діяльність (явні та неявні 
оцінні твердження), тому ключовою постає пробле-
ма вироблення надійних критеріїв обґрунтованості 
та об’єктивності таких оцінних тверджень [3, с.26]. 
Звернення до вимірювання в контексті дослідниць-
ких завдань має враховувати, що „будь-які якості під-
даються вимірювання лише при дотриманні трьох 
вимог: а) якості, що вимріюються, можуть бути ви-
значені, хоча б у межах робочої гіпотези; б) підда-
ються спостереженню, реєстрації; в) мають різні сту-
пені вираженості” [3, с.41]. 

Проблема виміру результатів культурного само-
розвитку майбутніх учителів пов’язана із проблемою 
критеріїв і показників результату, тобто повинно 
йтися про особистісні зміни в студентів – майбутніх 
учителів в аспекті вирішення завдань культурного 
саморозвитку. 

У виокремленні та обґрунтуванні критеріїв куль-
турного саморозвитку майбутніх учителів ми орієн-
тувалися на позиції І. Ісаєва стосовно того, що кри-
терії мають відповідати певним вимогам: по-перше, 
забезпечувати вимір усіх компонентів, що входять 
цю освіту, і, в той же час, відбивати існуючі між 
ними взаємозв’язки, по-друге, розкриватися через 
ряд якісних і кількісних ознак (показників), у міру 
прояву яких можна судити про більшу або меншу 
міру вираженості цього критерію, при цьому якісні 
показники повинні виступати в єдності з кількісни-
ми; по-третє, відбивати динаміку вимірюваної якості 
в часі і культурно-педагогічному просторі [4, с.125-
126]. Необхідно також враховувати позицію М. Бо-
ритка, який вважав, що існують різні типи критеріїв: 
критерії процесу, що орієнтують дослідника на пере-
творення самого процесу, його перехід у новий якіс-
ний стан або критерії результату, перетворення його 
суб’єктів, що припускають оцінку розвитку особо-
вих властивостей [5, с.61-63]. 

Рівень культурного саморозвитку майбутніх учи-
телів варто розглядати як системну характеристику 
особистості студента, в якій відображена наявність і 
ступінь сформованості відповідних якостей, звичок, 
поведінки. Культурний саморозвиток визначають за 
допомогою критеріїв, показників та ознак. При цьо-
му слід враховувати науковий доробок дослідників 
щодо критеріїв саморозвитку особистості студентів, 
професійного саморозвитку майбутніх фахівців, за-
гальнокультурної компетентності, сформованості за-
гальної культури майбутніх учителів. 

Для того, щоб критерій став ідеальним засобом 
визначення рівня культурного саморозвитку майбут-
нього вчителя, він повинен бути розгорнутим, роз-
членованим на одиниці виміру – показники та озна-
ки. Якщо поняття „критерій" – мірило для визначен-
ня, оцінки явища, його суттєва ознака, то показник 

розуміється як емпіричне поняття, на основі якого 
визначають стан об’єкта як інструмент, засіб виміру, 
що конкретизує критерій. Як компоненти критерію, 
ознаки виступають у формі конкретних, типових і 
стійких проявів якостей особистості.

Ми визначаємо критерії культурного саморозвит-
ку майбутніх учителів на основі визначення функцій, 
сутності та структури досліджуваного феномену, ро-
зуміння культурного саморозвитку як стану, процесу 
та результату, спрямованого на формування майбут-
нього вчителя як людини культури. Так, критеріями 
культурного саморозвитку визначено когнітивний, 
ціннісно-мотиваційний, діяльнісний, рефлексивний. 

Когнітивний  критерій  включає знання та розу-
міння сутності культурного саморозвитку, усвідом-
лення власного кола питань, що потребують збіль-
шення знанієвої бази, орієнтація в проблематиці 
освоєння культурно-освітнього простору, знання со-
ціальних та світоглядних проблем; сукупність знань 
про культуру, сутність та способи підвищення влас-
ного рівня загальнокультурної компетентності, зді-
бність до систематизації та узагальнення знань.

Ціннісно-мотиваційний – відповідає за спонукан-
ня до освоєння культурно-освітнього простору, ба-
жання ввійти в культуру, проявити себе в ній, бажан-
ня особистісного саморозвитку; теоретична готов-
ність до аналізу й вирішення визначених проблем, 
потреба й інтерес у самостійному освоєнні культур-
ної спадщини; різноманітність, регулярність досвіду 
освоєння культурної спадщини; наявність ціннісних 
орієнтирів у культурі; ставлення до педагогічної ді-
яльності як до цінності.

Діяльнісний – вміння реалізовувати власні пла-
ни щодо культурного саморозвитку, орієнтуватися 
в джерелах духовної та матеріальної культури, мати 
власну точку зору щодо еталонів і цінностей, втіле-
них в наукових, філософських ідеях, творах мисте-
цтва, тобто набути загальнокультурної компетент-
ності; володіння інструментами самопізнання та 
саморозвитку, рефлексування власної поведінки та 
діяльності.

Рефлексивний – навички аутодіагностики, само-
аналізу, рівень самооцінки домагань, здатність до 
подолання труднощів у власному культурному само-
розвитку.

У наукових дослідженнях зустрічаються різні ва-
ріанти градацій рівнів саморозвитку (особистісного, 
професійного, творчого, професійно-творчого і т.п.). 
Усі ці підходи мають умовний характер, оскільки сам 
по собі розподіл ґрунтується на умовних припущен-
нях про існування певного еталону, з яким порівню-
ється той чи інший респондент. Для оцінки рівня 
культурного самовиховання майбутніх учителів ви-
користовується трискладова градація, в основу якої 
включено визначені критерії та показники – високий, 
середній та низький рівні.

Гуманітарна методологія, якісні методи дослі-
дження ґрунтуються на принципах: „бачення світу 
очима людей, які вивчаються”, описовості, уваги 
до деталей повсякденного життя, контекстуальнос-
ті, холізму, процесуальності, гнучкості, акцент на 
питаннях „Як?” [6, с.15-17]. Виділяють такі методи 
якісного дослідження: неструктуровані інтерв’ю, 
кейс-стади (опис конкретного випадку), фокус-гру-
па, спостереження, проективні техніки.
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Діагностика перебігу культурного саморозвитку 
майбутніх учителів неминуче актуалізує проблему 
норми як соціокультурного феномена, що впливає на 
процеси регуляції суспільних відносин. З часом сус-
пільні відносини в процесі розвитку стають більш 
складними, що вимагає і більш складної їх регуля-
ції. Особистість має свідомо ставитись до норм, що 
регулюють поведінку в суспільстві, у разі потреби 
мобільно та гнучко вивчати нові, відповідно до со-

ціокультурної ситуації. 
Викладений матеріал дозволяє зробити висно-

вок, що особливості діагностичного інструментарію 
дослідження проблеми культурного саморозвитку 
майбутніх учителів відзначається достатньою склад-
ністю, основаною на нелінійності та багатоплано-
вості цього феномену. На основі особистісних змін у 
майбутніх учителів було визначено критерії та рівні 
культурного саморозвитку.
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о личностных изменения у будущих учителей в аспекте культурного саморазвития. Определены критерии 
культурного саморазвития будущих учителей: когнитивный, ценностно-мотивационный, деятельностный, 
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FEATURES OF RESULTS MEASURING OF CULTURAL SELF-DEVELOPMENT OF FUTURE 
TEACHERS’

The author of the article has paid the attention to deep social and economic changes that take place on verge 
of the third millennium in Ukraine, induce an education to introduction of NT that would claim a man as the greatest 
value. An elucidative association is a unique cell of society’s intellectual potential. Only competent, independent and 
responsible, with clear civil positions individuality, or in the other words a man of culture, is able to update society, 
provide the state system of Ukraine and also develop the economy and culture of the country.

The level of future teachers’ cultural self-development needs to be examined as systematical description of 
student’s personality, which reflects a presence and degree of corresponding qualities’ formation and habits. Cultural 
self-development is determined by means of criteria, indexes and signs. It is necessary to take into account a scientific 
work of researchers in relation to the criteria of students’ personal self-development, professional self-development of 
future specialists, general cultural competence, the formation of general culture of future teachers. We have defined 
such criteria of future teachers’ cultural self-development as cognitive, valued-motivational, active and reflexive.

Key words: cultural self-development, future teachers, criteria.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

308



УДК 37.013.42
Хмуринська Тетяна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Хмельницький національний університету 
м.Хмельницький, Україна

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ДІТЕЙ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Проаналізовано  поняття  «безпритульності»  та  «бездоглядності».  Простежено  основні  причини 
виходу дітей різного віку на вулиці та наслідки безпритульності та бездоглядності. Розглянуто основні цілі 
подолання проблеми та повернення дітей до родинного середовища та роль закладів соціально-психологічної 
реабілітації у їх реалізації. Акцентовано увагу на проблемі реабілітації бездоглядних, безпритульних дітей. 

Ключові слова: безпритульність, бездоглядність, реабілітація, соціально-психологічна реабілітація.

Вступ. Соціально-економічні, національно-куль-
турні, політичні процеси, що супроводжуються по-
стійними реформами притаманні більшості країн сві-
ту, та європейських країн у тому числі. Перебудови, 
зміни в економічному та соціальному устрої держави 
призводять часто і до виникнення таких соціальних 
явищ як дитяча бездоглядність та безпритульність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання безпритульності та бездоглядності підлітків, 
технологій соціально-психологічної роботи з ними 
неодноразово висвітлювалися у науковій літературі 
останніми роками. Питання безпритульності підліт-
ків на сучасному етапі розвитку країни досліджува-
ли А. Капська, О. Карпенко; специфіку професійної 
діяльності соціального педагога з безпритульними 
дітьми визначили Л. Артюшкіна, М. Галагузова, 
Л. Мардахаєв; спрямовані на вирішення проблеми 
безпритульності серед підлітків та процес соціально-
педагогічної реабілітації дослідження О. Безпалько, 
І. Звєрєвої, А. Капської, Т. Мальцевої, Я. Мудрого, 
Н. Павлік, М. Тютюнник, С. Чернета та інших. 

Проблемою вивчення соціальних і психологічних 
особливостей категорії «безпритульні діти» та при-
чин виходу дітей на вулицю займаються О. Антоно-
ва-Турченко, С. Бадора, В. Виноградова-Бондаренко, 
Л. Волинець, І. Дубровіна, В. Зарецький, Н. Комаро-
ва, С. Кононенко, М. Лісіна, Д. Мажец, З. Матейчик, 
А. Поляничко, І. Пєша, Т. Шатохіна.

Разом з тим серед праць, що стосуються проблем 
підлітків, ще недостатньо таких, де розглядаються 
особливості соціально-психологічної реабілітації 
підлітків, які спрямовані на відновлення у дітей по-
зитивного ставлення до життя, адаптації підлітка, 
сприяють мотивації підлітків повернутися до нор-
мального життя та навчання.

Метою статті є аналіз проблеми безпритульності 
та бездоглядності дітей та особливості їх реабілітації

Виклад основного матеріалу. Переважна біль-
шість сучасних дослідників розглядають підліткову 
безпритульність як більш вузьке поняття (відсутність 
у дитини місця проживання й виховання, відсутність 
батьків або розрив з батьківською сім’єю чи особа-
ми, що замінюють батьків), а дитячу бездоглядність 
як більш широке (відсутність виховного впливу на 
дитину батьків і школи; проведення більшості часу 
на вулиці, негативний, асоціальний вплив батьків на 
дитину, внаслідок чого вони виходять на вулицю) [1]. 

Протягом ХХ століття юридичне визначення ди-
© Хмуринська Т.О.

тячої безпритульності та бездоглядності постійно 
змінювалось, варто зазначити, що саме юридичне 
визначення є підставою яка зумовлює надання кон-
кретної допомоги таким дітям.

В Законі України «Про охорону дитинства» від 26 
квітня 2001 року вперше було надано юридичне ви-
значення дитячої безпритульності: – «безпритульні 
діти – діти, які були покинуті батьками, самі залиши-
ли сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і 
не мають певного місця проживання» [3].

Згодом у ст. 2 Закону України «Про основи со-
ціального захисту бездомних громадян та безпри-
тульних дітей» який набрав чинності від 1 січня 2006 
року вказано, що діти які були вимушені залишити, 
або самі залишили сім’ю або дитячі заклади де вони 
виховувались, і не мають певного місця проживання 
визнаються безпритульними дітьми. 

У посібнику з методики міждисциплінарного 
ведення випадку при роботі з безпритульними, без-
доглядними неповнолітніми дітьми [4, с.8.], бездо-
глядна дитина – трактується як «дитина за поведін-
кою якої немає контролю в наслідок невиконання або 
неналежного виконання обов’язків з її виховання, 
навчання і (чи) утримання з боку батьків або інших 
законних представників або посадових осіб». Проте 
варто відзначити, що чинне законодавство не трактує 
поняття «бездоглядна дитина».

Варто зазначити, що втечі з дому є гострою про-
блемою яка існує у всьому світі. Статистика свідчить, 
що діти віком до семи років самі дім не залишають. І 
якщо вони опиняються на вулиці, то це може свідчи-
ти про те що вони заблудились, або що це сталось не 
з їхньої власної волі. У віці від 7-9 років ймовірність 
добровільної втечі з дому уже вища. Проте соціальні 
працівники, педагоги, у такому випадку, можуть до-
пускати можливість не гуманного ставлення батьків 
до дітей. Проте, найчастіше причинами потрапляння 
дитини, у такому віці, на вулицю є педагогічна не-
компетентність батьків, їх низька культура вихован-
ня. Діти у таких сім’ях найчастіше користуються 
наданою їм свободо, або відсутністю контролю, і за-
звичай не мають наміру зовсім покидати свій дім.

Найчастіше прагнення втікати з дому проявляєть-
ся у віці 10-13 років. Однією з причин, чому діти ті-
кають з дому у цьому віці, є бажання відсторонитись 
від асоціальної сім’ї, щоб продемонструвати усім, що 
вони не такі як батьки. Проте є ситуації, коли діти з 
зовні благополучних сімей втікаю з дому. Причиною 
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можуть стати конфліктні ситуації у школі, конфлікти 
з однокласниками чи педагогами, проблеми в адапта-
ції до шкільного середовища та відсутність підтрим-
ки зі сторони батьків. Від батьків вимагається уміння 
тактовно стати на сторону дитини, не применшуючи 
авторитет школи. 

Напруга яка виникає у підлітка, в результаті не-
вирішених конфліктів, не отриманої підтримки, спо-
нукає його до втечі. Бездоглядне спілкування дітей 
«однакової долі» не дивлячись на усі незручності (го-
лод, холод, відсутність умов для дотримання особис-
тої гігієні, інфекції, страх перед іншими підлітками) 
має для кожного з них велику силу, яку дає відчуття 
полегшення після уникнення психологічної напруги, 
яка виникала у школі чи сім’ї.

Життя на вулиці та бездоглядність призводить до 
ряду проблем у житті дитини, на вирішення яких, 
у тому числі, має бути спрямована соціально-пси-
хологічна реабілітація. Серед основних проблем з 
якими стикаються безпритульні та бездоглядні під-
літки зараховують: відсутність доступу до медичної 
допомоги, освіти й соціального захисту; залучення 
до різних видів незаконної праці, а також ризик втяг-
нення дитини до кримінальної діяльності, до заняття 
кримінальною проституцією та порнографією; зло-
вживання психотропними речовинами, алкоголем 
та внутрішньовенними наркотиками; спосіб життя, 
що перешкоджає фізичному, розумовому, духовно-
му, моральному та соціальному розвиткові дитини; 
різноманітні захворювання, зокрема інфекційні; пси-
хічні та поведінкові розлади (депресії, когнітивні по-
рушення, залежності, акцентуації особистості, зани-
жена самооцінка, тощо).

Основними державними закладами, діяльність 
яких спрямована на підтримку бездоглядних та без-
притульних дітей є притулки для дітей та центри со-
ціально-психологічної реабілітації дітей.

Притулки та центри соціально-психологічної ре-
абілітації є тимчасовим пристанищем для дітей і під-
літків та виконують “дві функції: 1) надають тимча-
совий прихисток тим, хто його вкрай потребує; 2) ви-
рішують подальшу долю юних жертв несприятливих 
умов соціалізації з урахуванням усієї сукупності об-
ставин у кожному конкретному випадку” [2, с.394].

Соціально-психологічна реабілітація полягає у 
відновленні відносин дитини з оточенням, форму-
ванні нових якостей особистості і цінностей шляхом 
мобілізації внутрішніх ресурсів самого безпритуль-
ного підлітка і через наступність усіх закладів, які 
проходить безпритульний підліток (починаючи з ву-
лиці, закінчуючи новою сім’єю). 

Соціально-психологічна реабілітація реалізується 
в діяльності, яка дає дитині можливість пізнати навко-
лишній світ, стимулює виникнення у дітей почуттів, 
є джерелом оволодіння досвідом міжособистісних 
відносин і поведінки. Проте варто враховувати той 
момент, що діяльність із безпритульними підлітками 
відрізняється від діяльності з підлітками з нормаль-
ною поведінкою. Вона має своєрідний характер, по-
перше, через вади в розвитку інтелектуальної та осо-
бистісної сфер підлітка категорії “безпритульний”; 
по-друге, через деформованість основних цінностей 
від родинних до глобальних; по-третє, через пере-
бування безпритульного підлітка у закладі для дітей, 
що свідчить про його потрапляння у складні життєві 

обставини; та його дезадаптованість до життя у сім’ї, 
спілкування з батьками та шкільного життя.

Число неповнолітніх, поведінка яких є девіант-
ною, зростає. Соціальне неблагополуччя проявля-
ється у розпаді сімейних і родинних зв'язків, без-
доглядності та бродяжництві дітей, вчиненні ними 
антигромадських вчинків і правопорушень, пияцтві 
та наркоманії.

Психологи підкреслюють, що найбільша соці-
альна реабілітація можлива для бездоглядних дітей, 
які мають стаж бездоглядності до 3 років. Найменші 
шанси реабілітації у дітей, чий стаж бездоглядності 
перевищує 6 років.

Сформована система соціально-профілактичної 
та корекційної роботи у сьогоднішній ускладненій 
ситуації, має передбачати виконання таких: профі-
лактика бездоглядності, бродяжництва, дезадаптації; 
психолого-медична допомога дітям, які потрапили з 
вини батьків або у зв'язку з екстремальною ситуаці-
єю (у тому числі у зв'язку з фізичним і психічним на-
сильством або з небезпечними для життя і здоров'я 
умовами проживання) в безвихідне становище; фор-
мування у дітей та підлітків позитивного досвіду со-
ціальної поведінки, навичок спілкування та взаємодії 
з оточуючими людьми; виконання опікунських функ-
цій по відношенню до тих, хто залишився без бать-
ківської уваги і турботи, засобів до існування; психо-
логічна та педагогічна підтримка, сприяюча ліквіда-
ції кризових станів особистості; сприяння повернен-
ню в сім'ю або подальше влаштування у житті дітей; 
забезпечення можливості отримати освіту; турбота 
про подальший благоустрій, місці проживання.

Фахівці подібних установ виділяють три основні 
етапи в роботі з дітьми: діагностична робота; реабі-
літація, програма якої заснована на даних, отрима-
них після всебічної діагностики; після реабілітацій-
ний захист дитини.

Насамперед у системі соціально-психологічної 
реабілітації для неповнолітніх створюються соціаль-
ні притулки для дітей і підлітків. Основними напрям-
ками реабілітації бездоглядних та безпритульних ді-
тей і підлітків у соціально-реабілітаційному центрі є:

- Профілактика бездоглядності, допомогу в лік-
відації важкій ситуації в сім'ї дитини;

- Надання неповнолітнім тимчасового прожи-
вання на повному державному забезпеченні до ви-
значення та здійснення спільно з органами опіки та 
піклування оптимальних форм життєустрою;

- Забезпечення доступної та своєчасної квалі-
фікованої соціальної, правової, психолого-медико-
педагогічної допомоги дітям, які мають різні форми 
дезадаптації, на основі індивідуальних програм со-
ціальної реабілітації, що включають професійно-тру-
довий, навчально-пізнавальний, соціокультурний, 
фізкультурно-оздоровчий та інші компоненти.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки. У процесі реабілітації важливим є подо-
лання сенсорної деривації. Для реалізації цієї цілі 
потребується насиченість сенсорного простору уро-
ку переживаннями. Наочних посібників для бездо-
глядних та безпритульних дітей, часто буває недо-
статньо. Технічні засоби навчання мають забезпечу-
вати можливість активного аудіовізуального впливу, 
а структура заняття – захоплювати усю увагу. Також 
важливим компонентом реабілітаційної роботи є 
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розвиток комунікативних навичок, психосоматичне 
виховання, формування сексуальної культурі, мо-
рально-етичне виховання тощо. 

Певною мірою ставлення до бездоглядних дітей 
сьогодні знаходиться в критичній фазі. Існуючий 
потенціал громадського співчуття не реалізується 
в силу тяжкого матеріального і психологічного ста-

ну багатьох сімей, батьків, слабкості кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення спеціальних 
установ, хабарництва і корупції в органах влади і 
управління, високого ступеня фізичної і психічної 
травмованості бездоглядних та безпритульних дітей, 
зосередженні уваги суспільства на інших, більш роз-
тиражованих проблемах.
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Проанализировано понятие «беспризорности» и «безнадзорности». Прослежены основные причины 
выхода детей разного возраста на улицу и последствия беспризорности и безнадзорности. Рассмотрены 
основные  цели  решения  проблемы  и  возвращение  детей  к  семейной  среде  и  роль  учреждений  социально 
-  психологической  реабилитации  в  их  реализации.  Акцентировано  внимание  проблеме  реабилитации 
безнадзорных, беспризорных детей.
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THE ANALYSIS OF THE PROBLEM OF CHILDREN’S HOMELESSNESS AND NEGLECT AND 
FEATURES OF THEIR REHABILITATION

The article analyzes the concept of "homelessness" and "neglect" in the contemporary scientific literature, 
and the interpretation of these concepts by Ukrainian legislation. The vast majority of modern researchers consider 
the juvenile’s homelessness as a narrower concept (lack of residence and education, lack of parents or break with the 
family or persons substituting parents) and children’s neglect as a greater one (no educative impact of parents and 
school on the child, spending most of the time outdoors, negative, asocial influence of parents on the child, so that 
they go out in the street).

It traces the main reasons of children of all ages to go out in the streets and the consequences of homelessness 
and neglect. The article considers the main purposes of the problem overcoming and returning the children to the 
family environment. The attention stresses on the problem of rehabilitation of neglected, homeless children.

Most often the desire to run away from home appears between the ages of 10-13 years. One of the reasons of 
children’s runaway from home at this age is a desire to move away from asocial family to show everyone they are not 
like their parents. However, there are situations where children from outwardly secured families run away from home. 
The reasons can be different: conflicts at school, conflicts with classmates or teachers, problems in adaptation to the 
school environment and lack of support from the parents. Parents are required the ability tactfully to take the child’s 
side, without underestimating the school authority.

The tension that juvenile gets, as a result of unresolved conflicts, not received support, urges him to escape. 
Neglected communication of "the same fate" children despite all inconveniences (hunger, cold, lack of conditions for 
personal hygiene, infections, fear of other teenagers) has a great power for each of them, and this power gives a sense 
of relief after avoiding psychological stress, which occurred at school or in the family.

The main lines of rehabilitation of neglected and homeless children and juveniles in social and rehabilitation 
center are the following: prevention of neglect, help for eliminating the difficult situations in the child’s family; 
providing temporary accommodation on full state supply for juveniles till determination and implementation of the 
optimal forms of life together with the guardianship authorities; providing accessible and timely qualified social, legal, 
psychological, medical and pedagogic help for children who have different forms of exclusion, based on individual 
programs for social rehabilitation, including vocational and employment, educational and cognitive, sociocultural, 
sport and recreation and other components.

Key words: homelessness, neglect, rehabilitation, social and psychological rehabilitation.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

311



УДК 930:371.134: 811: 378 
Царик Ольга Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент
кафедра німецької мови

Тернопільський національний економічний університет
м.Тернопіль, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У 
ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті вивчено особливості професійної підготовки вчителів-філологів у Галичині на початку ХХ 
ст. Досліджено, що професійно-педагогічна освіта розвивалася в напрямку структурування її змісту шляхом 
поділу на теоретичну і практичну, професійну і педагогічну чистини, більше уваги приділялося самостійній 
навчально-дослідницькій  роботі  студентів.  У  процесі  підготовки  вчителя  філолога  враховувалися 
філологічний, педагогічний і методичний аспекти.

Ключові слова: навчання, філологічна освіта, зміст педагогічної освіти, етапи підготовки вчителя, 
культура мови, письмо.

Вступ. Соціально-політичні зміни у суспільному 
житті в України вимагають підготовки висококвалі-
фікованих спеціалістів, особливо педагогів, позаяк 
від освіти залежить духовна культура суспільства. 
Вивчення історії педагогічних процесів, що відбува-
лися на початку ХХ ст., дозволяє виявити особливу 
роль учителів у вихованні освічених, національно 
свідомих громадян. Тому дослідження процесів пе-
дагогічної освіти на західноукраїнських землях по-
чатку ХХ ст. вважаємо актуальним, зокрема підго-
товку вчителів-філологів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У науковому просторі досліджено мето-
дологічні основи сучасної філософії освіти 
(В.Андрущенко, І.Зязюн, В. Кремень), проблеми 
неперервної професійної освіти (С.Гончаренко, 
Н.Ничкало, С.Сисоєва, Я.Цехмістер), підготовку 
майбутніх учителів української мови та літера-
тури (О. Семеног), початкових класів (Л.Хомич, 
О.Кучерявий). Окремі аспекти підготовки вчителя-
словесника,формування його як мовної особистос-
ті розглядаються у працях О.Біляєва, Н.Волошиної, 
Л.Мацько, В.Мельничайка, Л.Мірошниченко, 
Л.Паламар, Є.Пасічника, М.Пентилюк, 
А.Ситченка, Л.Струганець, П.Хропка та ін. У мо-
нографії О.Мисечко “Формування системи фахової 
підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних 
навчальних закладах України (початок XX ст. – по-
чаток 1960-х рр.)“ досліджено процес становлення 
і розвитку системи підготовки вчителів іноземних 
мов [1]. Проте, на наш погляд, ще недостатньо ви-
вчені особливості професійної підготовки учите-
лів-філологів у Галичині на початку ХХ ст.

Мета статті полягає у вивченні історичного до-
свіду та дослідженні особливостей професійної під-
готовки учителів-філологів у Галичині на початку 
ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Для з’ясування 
освітньої ситуації на західноукраїнських землях роз-
глянемо основні історичні аспекти, що впливали на 
освіченість населення. 

На початку XX століття західноукраїнські зем-
лі були у складі Австро-Угорської імперії. Упрова-
дження передбачених законом ще 1869 р. змін дало 
поштовх розвитку шкільництва та зумовило значне 
пожвавлення освітнього руху в Галичині. Активіза-
© Царик О.М.

ції цього руху сприяло також здобуття галицькими 
школами автономії 1867 р., коли імператорську санк-
цію одержали дві постанови Крайового сейму: про 
мову викладання у школах та організаційний статут 
Крайової шкільної ради. Саме боротьба за мову ви-
кладання у школах і гімназіях стала одним із най-
головніших питань у діяльності Галицького сейму. 
Незважаючи на протести послів-українців, 22 червня 
1867 р. було прийнято Закон “Про мову навчання у 
народних і середніх школах Галичини”, відповідно 
до якого право визначати мову викладання (польську 
чи українську) в народних школах мав той, хто її 
утримував. Якщо ж школа утримувалася за громад-
ські кошти, таке право одержувала громада спільно з 
крайовою шкільною владою; ті школи, де частина ді-
тей розмовляла польською, а частина – українською, 
перетворювалися на двомовні: одна була мовою ви-
кладання, інша – обов’язковим предметом. Як наслі-
док, польська здобула статус обов’язкової в усіх шко-
лах, а українська – мови викладання, якого не завжди 
дотримувалися.

Певну роль у розвитку шкільництва Галичини ві-
діграла створена при Галицькому намісництві і під-
порядкована Міністерству віросповідань та освіти у 
Відні Крайова шкільна рада. Свою роботу вона роз-
почала 24 січня 1869 р. Спершу до її складу входило 
11 членів, однак після прийняття 1905 р. Закону “Про 
Крайову шкільну раду” та внесених до нього змін 
1907 р. персональний склад ради було збільшено до 
33 членів, серед яких переважали поляки (для при-
кладу, 1910 р. українців було 5, а 1913 – лише 3). Для 
польського суспільства створення Крайової шкільної 
ради стало одним із вагомих здобутків Галицького 
сейму, бо дало змогу позбавити суспільне вихован-
ня німецького контролю і передати його під польське 
громадське управління [2, с.271].

Значний внесок у культурний розвиток населення 
зробили жіночі організації України, просвітницьку 
діяльність яких кінця ХІХ – початку ХХ ст. досліди-
ла Ольга Кобельська. Влаштовуючи освітні курси, 
школи грамотності, громадські об’єднання українок 
сприяли розв’язанню проблем неписьменності та 
підвищенню рівня національної свідомості дорос-
лих. Характерною рисою педагогічно-просвітниць-
кої діяльності жіночих організацій виступав систем-
ний націотворчий підхід, пов'язаний з підготовкою 
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освітніх кадрів. Були засновані вчительські та за-
хоронкарські семінарії для відповідної педагогічної 
підготовки вчительок та виховательок [3, с.176].

Особливістю просвітницької діяльності жіночих 
товариств була організація курсів грамотності для 
українських дівчат, які служили домашніми поміч-
ницями у польських та єврейських родинах. Допо-
магаючи дівчатам освоїти грамоту, діячки жіночих 
організацій сприяли формуванню національної сві-
домості. Про це свідчить українознавчий зміст на-

вчальної програми курсів, до якої входили виклади 
з історії України, читання творів української літера-
тури, публіцистики. У такий спосіб намагалися ней-
тралізувати асиміляційний вплив чужонаціонально-
го середовища, в якому працювали українські дівчата 
[3, с.106].

Розглянемо за допомогою таблиці 1, як у держав-
них жіночих учительських семінаріях виділялися го-
дини на вивчення педагогічних та філологічних дис-
циплін на тиждень:

Таблиця 1. 
Розподіл годин в учительських семінаріях

Дисципліна 1-й рік навчання 2-й рік навчання 3-й рік навчання 4-й рік навчання
Педагогіка і 
дидактика - 3 5 9

Викладова мова 4 4 4 4
Письмо 1 - - -

Як бачимо, на філологічну підготовку виділяли 
незначну кількість годин. Письма вчили лише на 
першому році навчання, іноземних мов загалом не 
вивчали, проте виділяли велику кількість годин для 
вивчення педагогіки та дидактики.

Пізніше Галицька Рада шкільна внесла до цього 
плану корективи, що стосувалися вивчення учени-
цями Львівської державної учительської жіночої се-
мінарії польської, німецької й української мов: якщо 
на першу та другу відводилося щотижня по 14 годин 
упродовж усього періоду навчання, то на рідну для 
них мову – 12 годин [4, с.69]. 

З метою поширення грамотності на початку ХХ 
ст. діяли учительські семінарії. У книзі «Дидактика» 
М.Барановскі писав, що навчання так само, як і ви-
ховання, є мистецтвом, проте у тому випадку, коли 
усвідомлюється: 1)завдання і ціль навчання, 2)засо-
би, за допомогою яких найкраще досягнути резуль-
татів, 3)вміння застосувати вивчене на практиці. Хто 
хоче набути мистецтва навчання, мусить мати талант 
до навчання. Зазначається, що до певної міри кожен 
має здібність до навчання, оскільки маленькі діти 
вчаться від дорослих, старші діти багато-чого вчать 
молодших. Проте для осягнення мистецтва навчання 
необхідна педагогічна майстерність [5, с.4]. 

Для розвитку суспільства початку ХХ ст. на тери-
торії Австро-Угорщини існувала нагальна потреба у 
діяльності шкіл, як зазначає М.Барановскі, оскільки: 
1)батьки переважно не мали часу займатися навчан-
ням дітей, 2)більшість батьків не володіли необхід-
ними для навчання знаннями, ані також вміннями 
навчати, 3)зрештою небагато батьків мали б достат-
ньо терпеливості та витривалості для регулярного 
навчання своїх дітей [5, с.38].

Праця учителя на початку ХХ ст. цілковито ви-
різнялася від інших професій формою та змістом. 
Попри досить високий рівень контролю роботи учи-
теля з боку офіційних установ робота учителя була 
досить самостійною, неконтрольованою у істотних 
її проявах і передбачала значні відхилення від уря-
дових програм, приписів та норм. Відповідальність 
учителя полягала у перетворенні виконавчої роботи 
у творчу, сповнену власною ініціативою та власни-
ми підходами до навчання, що пристосовувались до 
потреб школи та середовища. Оскільки в усіх євро-

пейських країнах державні шкільні програми були 
тільки загальними рамками, які учитель повинен 
наповнити своєрідним змістом відповідно до потреб 
даного регіону. Отже, найбільшу роль у роботі шко-
ли відіграє сам учитель, його особистість, характер, 
духовна та культурна зрілість [6, с.10]. 

Праця учителя, за Я.Беднарсом, була надзвичайно 
складною і спрямованою на підвищення розумового 
та духовного рівня культури суспільства шляхом ви-
ховання молоді та середовища. Для того від учите-
ля вимагалося відповідної професійної підготовки, 
усесторонньої обізнаності, високого рівня естетич-
ної та етичної культури, знання свого краю, ознайом-
лення з суспільно-політичними відносинами власної 
держави, ініціативності, інтелігентності та інтуїції. 
Оскільки духовної культури не можливо прищепити 
на короткотермінових курсах чи конференціях, бо це 
результат тривалої праці, учитель повинен постій-
но дбати про саморозвиток та самовдосконалення. 
У процесі навчання буде недостатнім використання 
навіть найновіших методів та програм, методичних 
вказівок та інструкцій, позаяк найважливішу роль 
має особистість учителя, його духовна та культурна 
зрілість, його здібності та захоплення.

Далі детальніше розглянемо особливості про-
фесійної підготовки учителів-філологів. На початку 
ХХ ст. у школах Галичини чільне місце займало ви-
вчення німецької мови. Основні вимоги до вчителів 
описані у «Збірці найважливіших університетських 
приписів», опрацьованих доцентом Яґеллонського 
університету К.Куманєцкім [7]. Кваліфікацію учите-
ля затверджувала екзаменаційна комісія, яку призна-
чало Міністерство визнання та освіти. Далі розгля-
немо основні вимоги до кандидатів на кваліфікацію 
вчителя.

Кожен претендент повинен прослухати курс фі-
лософії, психології та педагогіки, а також курс ме-
тодики викладання предмету, курс шкільної гігієни 
(гігієнічної педагогіки) та фізичного виховання, зре-
штою курс мови викладання, на той час німецької 
мови.

Майбутні учителі класичних мов повинні засвід-
чити відвідування лекційних та семінарських занять, 
зокрема із стилістики латинської та грецької мов, а 
також два семестри лекцій та принаймні один се-
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местр з археології.
 Кандидати, що складали іспит з мови, яка не була 

для них рідною або мовою викладання у середній 
школі, засвідчували свідоцтвами, що видавалися ке-
рівниками курсів, активну участь у практичних за-
няттях з цієї мови принаймні чотири семестри. За-
мість такого свідоцтва можна було подати на розгляд 
комісії або довідку від керівника курсу про те, що 
кандидат володіє у достатній мірі усним та писем-
ним мовленням цією мовою, або довідку про річне 
чи хоча б піврічне перебування у відповідній країні 
з метою вивчення мови. Піврічне навчання закор-
доном для вивчення мови замінювало два семестри 
практичних занять. Важливою передумовою було 
також відвідування фонетичного курсу та вступу у 
мовознавство.

Далі кандидати складали іспити, що перевіряли 
готовність до педагогічної діяльності.

1.Вступний екзамен з філософії та педагогіки пе-
ревіряв необхідну для роботи учителя філософсько-
педагогічну освіту: основні поняття та засади філо-
софії, педагогіки та дидактики, їхні психологічні та 
логічні основи, історію педагогіки від 16 ст.

2. Екзамен з мови викладання вимагав як доско-
налого володіння тією мовою, так і знання основних 
творів художньої літератури тієї мови. Кандидати, 
що не обирали собі мову як навчальний предмет, 
складали спершу двохгодинний письмовий екзамен, 
а потім також усний. На письмовій частині іспиту 
необхідно було довести досконале володіння гра-
матикою та стилістикою. Завдання полягало у віль-
ному викладі однієї із фахових тем, а також у пере-
кладі на мову викладання фахового тексту із іншої, 
знайомої кандидату мови. Усна частина екзамену 
теж перевіряє знання основних явищ граматики та 
вміння послуговуватися ними в усному мовленні, а 
також знання основних творів художньої літератури 
мови викладання. Кандидат міг бути звільнений від 
письмового та усного екзамену з мови у тому випад-
ку, якщо він закінчив школу з тією ж мовою викла-
дання. До учителів іноземних мов ставились доволі 
вищі вимоги на іспиті з мови викладання у школі, 
аніж до учителів інших предметів. У випадку, якщо 
мовою викладання не була німецька мова, кандидат 
повинен був довести, що принаймні вміє читати і 
розуміє наукові німецькомовні праці з його фахової 
галузі.

3. На екзамені латинської та грецької мов від 
кандидатів вимагали досконалого знання граматики 
двох мов, підсиленого порівняльною лінгвістикою. 
Латинська мова передбачала перевірку стилістичних 
навичок при виконанні письмових завдань. А також 
важливу роль при складанні мовного екзамену віді-
гравало прочитання основних творів класиків, на 
основі яких кандидат готував письмову роботу. З 
грецької та римської історії важливим є знання осно-
вних історичних фактів, найважливіших джерел, а 
також розуміння взаємозв’язку історичних явищ, іс-
торії культури та мистецтва.

4. Для здобуття кваліфікації учителя мови викла-
дання як головного предмету навчання в усіх класах 
середньої школи вимагалося перш за все досконале 
та вільне володіння цією мовою, добра вимова, ко-
ректність та правильність в усному та писемному 
мовленні. Навчання німецької мови передбачало:

− історичне розуміння новішої верхньонімець-
кої мови та знання основних творів історії літератури 
у зв’язку із загальним розвитком культури;

− теоретичне знання історичної граматики та 
вміння читати готичні тексти;

− з історії давньої німецької літератури зверта-
ли увагу на розвиток, який відбувався у ХІІ – ХІІІ 
ст., вимагалося читання та філологічного розуміння 
основних творів епохи розквіту;

− з сучасної літератури кандидат повинен був 
знати твори літератури від Лессінга до Гете, а також 
твори австрійської літератури – презентувати життє-
вий та творчий шлях найвизначніших письменників, 
вміти інтерпретувати їхні найважливіші праці щодо 
змісту, художньої форми, стилю, композиції.

Що стосується італійської мови як головного 
предмету, від претендентів вимагалося цілковитого 
знання розвитку мови, починаючи від латині та за-
вершуючи сучасною для початку ХХ ст. мовою, а та-
кож синтаксису, стилістики, теорії літературної мови. 
Так само необхідно було знати твори основних кла-
сиків, докладно ознайомитись із історією літератури 
у контексті її стосунку до німецької та французької 
літератури.

Кандидати на посаду учителя однієї із 
слов’янських мов у всіх класах повинні були зна-
ти граматику староцерковнослов’янської мови та її 
зв’язок із історичною граматикою даної слов’янської 
мови, а також пам’ятки церковнослов’янської мови 
та літератури. На іспиті кандидат виконував за-
вдання на переклад та детальне пояснення тексту 
церковнослов’янської мови. 

Вимагалося також ознайомлення із результатами 
наукових досліджень античної літератури, а також 
порівняльної та історичної граматики. До основних 
вимог належало також детальне знання змісту та 
форми народної творчості, ознайомлення з історі-
єю літератури від давньої до сучасної літератури у 
взаємозв’язку із культурним життям суспільства за-
галом.

5. До екзамену на кваліфікацію учителя фран-
цузької чи англійської мови допуском слугувала 
написана вдома наукова робота із дотриманням гра-
матичних та стилістичних норм цієї мови. На іспиті 
серед основних завдань був переклад без допомоги 
словника тексту з іноземної мови на мову викладан-
ня та з мови викладання на іноземну, а також викона-
ти письмове завдання на тематику з історії літерату-
ри або історичної граматики. Усна частина екзамену 
передбачала вільний переклад та аналіз художнього 
твору класиків французької чи англійської літерату-
ри на мову викладання. Зверталася увага вимову та 
граматичну та стилістичну правильність усного мов-
лення, а також на опанування фонетики та грамати-
ки у історичному розвитку мови. Кандидат повинен 
був довести достатнє знання літератури від початку 
XVI ст., як і ознайомлення із основними пам’ятками 
давньої літератури відповідної мови. Метою такого 
екзамену було засвідчити правильне усне та писемне 
мовлення французькою чи англійською мовою.

Висновки. Вивчення історичного досвіду, аналіз 
діяльності перших жіночих навчальних закладів з 
підготовки вчителів, дослідження особливостей про-
фесійної підготовки учителів-філологів у Галичині 
на початку ХХ ст. дозволяє стверджувати, що підго-
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товка вчителів-філологів здійснювалася у контексті 
академічної традиції підготовки вчителів у педаго-
гічних навчальних закладах, педагогічних курсах, ін-
ститутах народної освіти, державних курсах інозем-
них мов. На початку ХХ ст. професійно-педагогічна 
освіта розвивалася в напрямі структурування змісту 
освіти шляхом поділу на теоретичну й практичну, фа-

хову й педагогічну, більше уваги приділялося само-
стійній навчально-дослідницькій роботі студентів. У 
процесі підготовки учителя філолога враховувалися 
філологічний, педагогічний і методичний аспекти. 
Наступним етапом дослідження буде вивчення про-
цесу професійної підготовки філологів міжвоєнного 
періоду.
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FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF PHILOLOGISTS-TEACHERS IN GALICIA IN THE 
EARLY TWENTIETH CENTURY

In  the  article  the  basic  requirements  for  teacher  candidates were  considered.  Indicated  that  training  and 
education is an art, but in the case if realized: 1) objectives and target of learning, 2) the means to achieve the best 
results, 3) the ability to apply learned into practice. It is noted that to some extent, everyone has the ability to learn, 
but to comprehend art training pedagogical skills are necessary.

This article has concluded that  the study of historical experience, analysis of  the first  female schools with 
teacher training, the study of training teachers philologists features in Galicia in the early twentieth century suggests 
that  teacher  philologists  training was  carried  out  in  the  context  of  an  academic  tradition  of  teacher  training  in 
teacher training institutions, educational courses, Institute of Education, State foreign language courses. In the early 
twentieth century vocational teacher education has developed the way of structuring educational content by dividing 
the theoretical and the practical, professional and teaching, more emphasis on independent teaching and research 
work of students. During  teacher philologist  training philological, pedagogical and methodological aspects were 
considered.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОСТІ 
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У  статті  розкрита  суть  дидактичних  принципів  культуровідповідності  й  полікультурності  і 
виокремлені  чинники  детермінованості  їх  природної трансформації  в  соціумі,  пов’язані  з  інтеграційними 
процесами й  інтенсивними міжнародними контактами. На основі аналізу наукових джерел  і педагогічної 
практики визначені шляхи і засоби реалізації досліджуваних дидактичних принципів у навчальному процесі 
з  іноземної  мови  відповідно  до  базової  потреби  сучасної  людини  з  набуття  навичок  міжкультурного 
спілкування в різних сферах життєдіяльності. 

Ключові слова: дидактичний принцип, культуровідповідність, полікультурність, навчальний процес, 
іноземна мова.

Вступ. Ще на початку ХХ ст. німецькі вчені 
В.Дільтей і Е.Шпрангер започаткували новий на-
прям досліджень – педагогіку культури. У праці 
«Eine Gedächtnisrede» вчені розглядають освіту як 
синхронний процес опанування людиною культурної 
спадщини й удосконалення самої людини здобутими 
засобами культури. Синхронізація процесів освіти й 
культури ще більш очевидна в умовах сучасних ін-
теграційних процесів, коли йдеться про формуван-
ня єдиного європейського і світового культурного 
простору в аспекті отримання освіти високої якості, 
досягнення високого рівня професійної конкурен-
тоспроможності, долучення до загальнолюдських 
культурних цінностей і водночас збереження власної 
культурної ідентичності народів. Зазначені чинники, 
на нашу думку, детермінують природну трансформа-
цію дидактичних принципів культуровідповідності й 
полікультурності в навчальному процесі з іноземної 
мови як у загальноосвітній, так і вищій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням культуровідповідності освіти значну увагу 
приділяють сучасні українські вчені І.Бех, І.Зязюн, 
В.Кремінь, Н.Ничкало, Г.Онкович, О.Сухомлинська, 
О.Рудницька, С.Черепанова, П.Щербань та інші. 
Аналіз їхніх праць дозволяє називати культуру най-
важливішим чинником розвитку освіти і її засобом. 

Загалом культурологічний підхід в освіті визна-
чається як «сукупність методологічних прийомів, що 
забезпечують аналіз будь-якої сфери соціального й 
психічного життя, зокрема сфери освіти й педагогі-
ки, крізь призму системотворних, культурологічних 
понять: культура, культурні зразки, норми й цінності, 
спосіб життя, культурна діяльність й інтереси тощо» 
[6, с.333]. О.Черепанова вказує на оновлення методо-
логії філософії освіти в сучасному соціумі, підкрес-
люючи: «Освіта, орієнтована на цінності культури, 
людини і науки, активізує її функціонування як від-
критої системи зі здатністю до полікультурної кому-
нікації при збереженні розмаїття національної іден-
тичності» [5, с.5]. У міркуваннях Б.Гершунського 
щодо принципу культуро відповідності освіти наго-
лошується на те, що освіта завжди повинна спрямо-
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вуватися на формування особистості, забезпечуючи 
її освіченість, професійну компетентність, культуру 
й ментальність: «Результат освіти врешті-решт по-
винен оцінюватися з урахуванням динаміки загаль-
нолюдських цінностей та ідеалів, критеріїв матері-
ально-духовного прогресу людини та суспільства, 
що змінюється» [1, с.62]. Отже, джерельна база до-
слідження засвідчує неабиякий інтерес до означеної 
проблеми, виявляючи нові напрями в її вирішенні, 
один з яких – коректне доповнення й розширення 
змістового поля класичного принципу культуровід-
повідності за реальних умов життя. 

Мета статті полягає в розкритті детермінованості 
трансформації дидактичних принципів культуровід-
повідності й полікультурності сучасним соціумом та 
визначенні педагогічних засобів їх реалізації в на-
вчальному процесі з іноземної мови.

Виклад основного матеріалу. Дидактичний 
принцип культуровідповідності навчання вперше об-
ґрунтував німецький вчений А.Дістервег, назвавши 
його паралельно з принципами природовідповіднос-
ті й самодіяльності визначальними для правильної 
організації процесу навчання. В українському педа-
гогічному словнику його суть тлумачиться як «від-
повідність навчання вимогам середовища й часу» [2, 
с.183], що означає співвіднесеність навчання і ви-
ховання з вимогами реального життя й соціального 
простору, формування особистості в контексті пе-
редової культури і науки, орієнтацію освіти на куль-
турні здобутки, прийняття соціокультурних норм 
суб’єктами педагогічного процесу та їх подальший 
розвиток.

Виходячи з даного тлумачення й особливостей 
сучасного соціуму, можемо вказувати на необхід-
ність поступової трансформації принципу культу-
ровідповідності в принцип полікультурності, який, 
на думку вчених, «сприяє збереженню й примно-
женню всієї різноманітності культурних цінностей, 
норм, зразків поведінки і форм діяльності в освітніх 
моделях; допомагає становленню культурної іден-
тичності та розумінню культурної різноманітності 
сучасних співтовариств і неминучості культурної 
розбіжності людей» [3, с.32]. Доповнення принципу 
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культуровідповідності новим контекстом детерміно-
ване новим видом індивідуального прояву культури 
в соціумі – іншомовною комунікативною культурою, 
що пов’язана з базовою потребою володіння інозем-
ною мовою як засобом міжкультурного спілкування 
в усіх сферах життєдіяльності. 

Щоб досягти всього цього через освіту, підкрес-
лює академік В.Кузь, слід надати принципу полікуль-
турності в контексті навчального процесу такого ж 
високого статусу, як класичним дидактичним прин-
ципам науковості, природовідповідності та іншим, 
оскільки нагальним є завдання закладів освіти «вчи-
ти поважати культуру будь-якої соціальної групи, 
вміти приймати її такою, якою вона є, реагувати на 
культурні відмінності не стільки емоційно-імпуль-
сивно, скільки раціонально, стимулювати бажання 
пізнавати різні культури й терпляче ставитися до но-
сіїв інших культур» [3, с. 34].

В навчальному процесі з іноземної мови зазна-
чені дидактичні принципи передбачають синхронне 
вивчення іноземної мови та іншомовної культури, 
оскільки під час іншомовного спілкування суб’єкт 
сприймає не стільки мову, скільки «картину світу», 
вибудувану іншою мовою, яка в носіїв різних мов 
має свою специфіку, закладену в ній культурними 
особливостями. У цьому зв’язку особливу увагу 
звертаємо на культурологічну модель «Діалог куль-
тур» В.Біблера й С.Курганова і «Збагачувальну мо-
дель» Ю.Кулюткіна.

В основі першої – поєднання цілої низки ідей: 
М.Бахтіна про «культуру як діалог», Л.Виготського 
про «внутрішнє мовлення», В.Біблера про «філософ-
ську логіку культури». Основна спрямованість моде-
лі – діалогічне мовлення, яке допускає співіснування 
різних культур. Нам імпонують позиції педагога й 
студента в такій моделі. Наприклад, педагог ставить 
навчальну проблему, вислуховує всі варіанти її ба-
чення студентами, допомагає виявити логіку різних 
культур, визначити основну думку та обґрунтувати 
її культурними концепціями. Студент у навчальному 
діалозі опиняється в проміжку культур (між рідною 
й чужою), що вимагає від нього особистого світоба-
чення й ціннісного спрямування, залежно від виду 
діяльності (у нашому випадку іншомовної комуніка-
тивної діяльності).

Основна спрямованість другої, збагачувальної 
моделі – індивідуальний ментальний досвід, який в 
умовах полікультурного інформаційного простору 
повинен бути гнучким і динамічним, зокрема, по 
відношенню до культур тих народів, мова яких ви-
вчається [4]. У протилежному випадку є небезпека 
міжкультурного неприйняття, тому що носій інших 
культурних цінностей завжди схильний сприймати 
чужу культуру, мову, національні особливості з по-
зиції вивищеності над ними. Хоча така зверхня по-
зиція, з психологічної точки зору, пов’язана з меха-
нізмом індивідуального захисту від чогось нового, 
швидше чужого й незрозумілого, однак для сучасних 
умов життя та успішної професійної діяльності є не-
прийнятною. Дослідники проблем іншомовної кому-

нікації називають цей феномен культурним шоком. 
Завдання сучасної освіти – убезпечити суб’єктів між-
культурного діалогу від його прояву. Систематичне 
використання елементів збагачувальної моделі в на-
вчальному процесі розвиває здатність до рефлексії й 
набуття комунікативного досвіду на основі пізнання, 
співставлення, прийняття, інтерпретації, оцінних су-
джень тощо.

З нашої точки зору, обидві моделі реалізують 
принцип полікультурності освіти, дотримання яко-
го забезпечує реалізацію п’яти видів дидактичних 
цілей у процесі вивчення іноземної мови: знання 
формальної, або «високої» культури (географічні 
особливості, історичні події, мистецькі досягнення 
тощо); знання побутової культури (розуміння актив-
них і пасивних соціокультурних моделей поведінки, 
уміння адекватно реагувати на ситуації спілкування 
і використовувати невербальні засоби спілкування); 
емоційне сприймання, яке відображає шанобливе 
ставлення до унікальності національних особливос-
тей різних спільнот; розуміння культури носіїв іно-
земної мови, що вивчається, у межах власної країни; 
уміння оцінювати істинність знань про культуру, а 
також здатність до пошуку й систематизації інфор-
мації про культуру. 

Важливі аспекти означеної теми досліджен-
ня розкриті в зарубіжних проектах «Methoden des 
fremdsprachen Deutchunterrichts» («Методи навчання 
німецької мови»), присвячених сучасним комуніка-
тивним технологіям [7; 8]. На основі їх змістового 
аналізу нами виокремлені кілька важливих напрямів 
організації процесу навчання іноземної мови: − ство-
рення атмосфери навчання, максимально наближеної 
до природних комунікативних умов; −розвиток ін-
шомовних комунікативних навичок, спрямований на 
дискусію та діалог культур; − реалізація інтеркультур-
ного (міжкультурного) концепту навчання через робо-
ту з різними видами текстів; −забезпечення суб’єкт-
суб’єктної взаємодії учасників навчального процесу 
з акцентом на більшу активність тих, хто навчається.

Викладений матеріал дозволяє сформулювати 
такі висновки: трансформація дидактичних прин-
ципів культуровідповідності й полікультурності де-
термінована новим видом індивідуального прояву 
культури в соціумі – іншомовною комунікативною 
культурою, що пов’язана з базовою потребою сучас-
ної людини володіти іноземною мовою як засобом 
міжкультурного спілкування в усіх сферах життє-
діяльності. Існують зовнішні чинники детермінова-
ності (інтеграційні процеси, інтенсивні міжнародні 
контакти) і внутрішні (відповідність педагогічного 
процесу вимогам соціуму, індивідуальна мотивація 
учіння й самореалізації, досягнення професійної 
конкурентоздатності тощо). Апробація зазначених 
принципів у навчальному процесі з іноземної мови 
дозволила виявити ефективність використання освіт-
ніх моделей «Діалогу культур» і «Збагачувальної мо-
делі» як таких, що забезпечують здатність до самоак-
туалізації в інформаційному полікультурному серед-
овищі життя сучасної людини.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ КУЛЬТУРОСООТВЕТСТВИЯ И 
ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В статье раскрыта сущность дидактических принципов культуросоответствия и поликультурности, 
а также выделены факторы детерминированности их естественной трансформации в социуме, связанные с 
интеграционными процесами и интенсивными международными контактами. На основании анализа научных 
источников и педагогической практики определены пути и средства реализации исследуемых дидактических 
принципов в учебном процессе по иностранному языку в соответствии с базовой потребностью современного 
человека по приобретению навыков межкультурного общения в разных сферах жизнедеятельности.
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TRANSFORMATION OF DIDACTIC PRINCIPLES OF CULTURE-CORRESPONDENCE AND 
MULTICULTURALISM IN THE LEARNING PROCESS OF A FOREIGN LANGUAGE 

The  article  analyzes  the  cultural  approach  in  education  and  understanding  of  education  as  a  process  of 
mastering the human cultural heritage. The article reveals the essence of teaching the principles of multiculturalism 
and culture-correspondence as well as determination of their natural transformation of modern society, in particular 
the integration processes and intense international contacts. Based on the analysis of scientific sources there is proved 
a necessity of gradual transformation of the culture-correspondence principle into the principle of multiculturalism, 
which  contributes  to  the  preservation  and  augmentation  of  cultural  values,  norms,  behavior  patterns  and  forms 
of educational models. The author of the article presents the results of testing in the process of learning a foreign 
language  in  form  the  two educational models: «Dialogue of Cultures» and by Biblera and Kurhanov as well as 
«Enrichment  model»,  elaborated  by  Kulyutkin.  Both  models  are  implementing  the  principle  of  multicultural 
education, compliance with which ensures the implementation of the five types of teaching objectives in the process of 
learning a foreign language: knowledge of formal, or "high" culture (geographical features, historical events, artistic 
achievement, etc.); consumer culture knowledge (active and passive understanding of social and cultural patterns 
of behavior, ability to react and communicate using nonverbal means of communication); emotional perception that 
reflects respect for the unique characteristics of different national communities; understanding of the culture media 
of foreign language study, within their own country; the ability to assess the truth of knowledge about the culture and 
the ability to search as well as classification of information about the culture.

Key words: didactic principle, culture-correspondence, poly-culture, the learning process, foreign language.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

318



УДК 372.3.035
Черепаня Наталія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ З СОЦІАЛЬНИМ 
ДОВКІЛЛЯМ

У  статті  висвітлено  одну  з  актуальних  проблем  сучасності,  питання  виховання  взаємостосунків 
особистості дітей дошкільного  віку  у  взаємодії  з  соціальним довкілля. Проаналізовано соціальне довкілля 
та можливості, які воно вміщує для соціалізації дитини, на основі розуміння його як джерела розвитку  і 
самовизначення особистості з врахуванням активності дитини у його освоєнні,що відбувається не шляхом 
одностороннього впливу довкілля на особистість, а є результатом їх постійної взаємодії.

Ключові слова:соціальна взаємодія, соціалізація, довкілля, соціум, особистість, гуманізація.

Вступ. Нині актуальною є тенденція формування 
активно-пізнавального ставлення дітей до соціально-
го довкілля, розвитку їх особистої активності, відпо-
відальності і ініціативи. Сьогодні дедалі очевидніше, 
що важливо формувати у дітей відкритість до світу 
людей, як потребу особистості, навички соціаль-
ної поведінки; розвивати усвідомлене ставлення до 
себе як вільної самостійної особистості та до своїх 
обов’язків, що визначаються зв’язками з іншими 
людьми, формувати готовність до сприйняття соці-
альної інформації, виховувати співчуття, співпере-
живання, відповідальність, бажання пізнавати лю-
дей, робити добрі вчинки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
психології і педагогіці (Г.Андрєєва, Л.Виготський, 
Т.Кузнєцова, Ю.Мануйлов, А.Петровський, 
В.Семенов та ін.) соціальне довкілля розглядається 
з позицій інтеграції в ньому дитини, воно досліджу-
ється як суб’єктивно пережита дитиною об’єктивна 
реальність.

Про розвиток особистості дитини свідчить змі-
на її активності у соціальній ситуації розвитку, яку 
Л.С.Виготський визначає як «своєрідне, специфічне 
для даного віку, виключне, єдине і неповторне від-
ношення між дитиною і оточуючою дійсністю, перш 
за все, соціальною».

Метою статті є вивчення соціального довкілля 
і тих можливостей, які воно вміщує для соціалізації 
дитини, що відбувається не шляхом односторонньо-
го впливу довкілля на особистість, а є результатом їх 
постійної взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Дошкільне дитин-
ство психологи визначають як період першопочат-
кового складання особистості, розвитку активності 
як чинника пізнання, засвоєння морального досві-
ду. Такі вікові особливості, як емоційна чулість, до-
питливість, здатність до наслідування, вразливість, 
створюють сприятливі умови для формування осо-
бистості як суб'єкта моральних ставлень. Важливим 
завданням є виховання культури людських стосунків, 
прищеплення навичок взаємної поваги у спілкуванні 
та спільній діяльності, уміння дотримуватися про-
стих норм співжиття, керуватися соціально значущи-
ми цінностями.

Соціальна ситуація складається з впливу середо-
вища і ставлення до нього дитини. «Соціальна ситуа-
ція розвитку - це та система відношень, в яку дитина 
вступає в суспільстві. Це те, як вона орієнтується в 
© Черепаня Н.І.

системі суспільних взаємин, в які галузі суспільного 
життя вона входить», - відзначав Л. С. Виготський 
[2,с.88].

У розумінні значущості кожної з цих частин саме 
і полягає принципова різниця між навчально-дисци-
плінарною та особистісно-орієнтованою концепція-
ми виховання. Гуманістична педагогіка визначаль-
ного значення надає вихованню свідомого ставлення 
дитини до явищ довкілля, а навчально- дисциплінар-
на виходить з вирішальної ролі формувальних впли-
вів середовища. З цього приводу важливо зауважити, 
що відсутність спеціальних педагогічних умов нега-
тивно позначається на формуванні особистості: коли 
не виховують батьки і педагоги, то починають «вихо-
вувати» випадкові люди, засоби масової інформації 
тощо.

Вже у ранньому віці починає складатися таке важ-
ливе особистісне утворення, як "базисна довіра до 
світу" (Е.Еріксон) - уявлення дитини про надійність 
дорослих, емоційна близькість з ними. За умов пра-
вильного виховання воно переростає у відкритість 
до соціальних впливів, готовність сприймати інших 
людей, інтерес до спілкування. Наголошуємо: пра-
вильне ставлення дитини до явищ соціального до-
вкілля засновується, перш за все, на особистісному, 
суб'єктному ставленні до дитини близьких дорослих.

У дошкільному віці формуються основи соціаль-
ної компетентності дитини: вміння орієнтуватися у 
світі людей (рідні, близькі, знайомі, незнайомі люди; 
люди різної статі, віку, роду занять та ін.); здатність 
розуміти іншу людину, її настрій, потреби, особли-
вості поведінки; уміння поважати інших людей, до-
помагати, турбуватися про них; обирати відповідні 
ситуації спілкування та спільної діяльності. Соціаль-
но компетентна дитина здатна відчувати своє місце у 
системі стосунків людей і адекватно поводити себе. 
Саме у цих проявах виразно виступає взаємозв'язок 
сфер життєдіяльності "Люди" та "Я сам" (зокрема, 
змістової лінії "Соціальне Я") [3, с.156].

Відзначимо, що для формування гуманістичної 
позиції необхідне позитивне ставлення до себе та 
інших людей, оптимістичне світосприйняття. Впро-
довж дошкільного віку формується здатність пра-
вильно орієнтуватися на можливе ставлення дорос-
лого до дитини, виявляється прагнення відповідати 
вимогам дорослих людей, бути визнаними ними. Як 
наголошують психологи, претендуючи на визнання 
з боку дорослого, дитина прагне підтвердити свою 
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потребу цього визнання. Крім того, до старшого 
дошкільного віку здійснюється розвиток свідомо-
го ставлення до своїх прав і обов'язків, формується 
інтерес до нової соціальної інформації та бажання 
спів діяти з іншими людьми на засадах моральних 
цінностей.

Метою виховання є формування у дітей здатності 
виділення себе як носія гуманного ставлення до сві-
ту. Центральним моментом у вихованні людяності є 
ціннісний підхід. У його основі лежить позитивна 
спрямованість на людину, усвідомлення її ціннос-
ті проявів людини, поціновування індивідуальності 
кожного [1, с. 34].

У молодшому дошкільному віці дитина знає 
близьких дорослих і дітей, їхні імена, сімейні та ро-
динні стосунки, а в дошкільному закладі імена і по 
батькові педагогів. Дитина знає, що в сім'ї людина 
народжується і живе, розуміє значення родинних вза-
ємин, злагоди і порядку в домі, вміє виявляти турбо-
ту про рідних людей і любов до них. Знає правила 
спілкування зі знайомими (сусіди, друзі батьків) та 
незнайомими людьми. Розуміє вимоги дорослих до 
поведінки дітей, виявляє інтерес до спільної з дорос-
лими і дітьми діяльності. Розуміє відмінність між до-
рослими і дітьми. Розуміє захищеність дітей батька-
ми. Відрізняє рідних, знайомих та чужих людей. Вміє 
вітатися, дякувати, просити і пропонувати допомогу. 
Виражає своє ставлення до людей за допомогою вер-
бальних і невербальних засобів. Виявляє турботу про 
людей відповідно до їхнього віку [1, с.42].

Старшим дошкільнятам цілком доступні уявлен-
ня про гуманізм не як про окрему моральну якість, а 
як про певну моральну орієнтацію людини на свідо-
ме, доброзичливе ставлення до себе та інших людей. 
Вони здатні на таку поведінку, в якій це ставлення 
може реалізуватися, ладні відповідати за свої вчинки. 
Цікавим є й зворотний ефект: чим ширшим і різнома-
нітнішим стає соціальний досвід дитини, тим біль-
шого авторитету набувають дорослі, які відповіда-
ють критеріям моральної поведінки. Саме найближчі 
дорослі: батьки, члени родини, педагоги - відіграють 
вирішальну роль в усвідомленні й переживанні ди-
тиною таких моральних категорій, як доброта, лю-
бов, щастя, гідність людини, честь роду, відданість 
батькам, вірність, а не абстрактні образи вождів і ге-
роїв. Ці моральні категорії є загальнолюдськими і ві-
чними. А цінності, що відповідають їхньому змісту, 
формують здатність за умов змінного соціуму, кон-
куренції і соціальних негараздів завжди лишатися 
Людиною [3, с.208].

До головних принципів організації освітньо-ви-
ховної роботи, спрямованої на освоєння дитиною 
даної сфери життя, педагоги відносять:

- єдність формування у дітей уявлень про соці-
альну дійсність як частину довкілля, що відображає 
діяльність і взаємини людей, та виховання усвідом-
леного бажання брати участь у житті людей, що їх 
оточують;

- емоціогенність як необхідну умову засвоєння 
дітьми соціального досвіду;

- достовірність та педагогічну доцільність у від-
борі знань про людину, суспільство, мораль;

- комплексність застосування різних видів ді-
яльності дітей у формуванні гуманного ставлення до 
людей;

- використання прикладу дорослого як носія 
знань, норм, цінностей; показ особистісних якостей 
через ставлення до себе і ставлення дорослих до ін-
ших людей і до самої дитини [4, с.14].

Завдання вихователів - формування у дітей ді-
йової відкритості до світу людей як потреби осо-
бистості; виховання соціальних навичок поведінки; 
розвиток усвідомленого ставлення дитини до себе 
як вільної самостійної особистості, рівної з іншими 
людьми, як члена суспільства, та до своїх обов'язків, 
що визначаються зв'язками з іншими людьми; роз-
виток інтересу до людей; формування готовності 
сприймати інформацію і соціальний досвід; вихову-
вати у дітей співпереживання, співрадість, співчуття, 
бажання пізнавати людей, робити добрі вчинки, ді-
яти за принципами гуманізму, справедливості.

Вивчення особливостей соціально-емоційного 
розвитку дитини дозволило виявити низку супереч-
ностей, пов'язаних із характером взаємодії внутріш-
нього світу дитини й соціального оточення. Головна 
з них полягає у відкритості дитини довколишньому, 
прагненні до довіри, прийнятті дорослими й одно-
літками, з одного боку, і жорстокості у міжособис-
тісних ставленнях, з іншого. Темпи й динаміка су-
часного життя, соціальний поділ і економічні кризи 
призводять до підвищення агресивності та емоційної 
нестабільності в житті людей. Дорослі не завжди 
здатні впоратися з проблемами життєвих труднощів, 
зберегти впевненість і відповідальність. У цих умо-
вах зростає роль педагога як прикладу для дитини в 
соціально прийнятливих способах взаємодії з навко-
лишнім. Саме педагог має набути статусу значущо-
го дорослого, не просто близької, а духовно близь-
кої людини, частини «духовного простору» дитини. 
Для цього потрібно, щоб вихователь сам достатньо 
осмислював свій моральний досвід, усвідомлював 
значення різних форм виявлення своєї особистісної 
позиції стосовно місця у взаєминах з людьми [4, 
с.14].

Знання про соціальні явища мають бути не лише 
зрозумілими, а й важливими для дитини. Вихователі 
часто звертаються до мотивації «Вам це придасть-
ся у житті», однак слід визнати, що для дошкільнят 
вона не є достатньо актуальною. Більш значущою 
є орієнтація «як дорослий». І зовсім недопустимим 
у виховному сенсі є використання у педагогічному 
процесі засобів, що можуть спровокувати дитину до 
антигуманних і антисоціальних проявів (наприклад, 
акцентування сили як засобу вирішення конфлікту, 
наведення порядку або надмірне засудження нега-
тивного вчинку, що переходить у зневажливу оцінку 
особистості тощо) [5, с.15].

Для успішної соціалізації особистості дошкіль-
ника важливо будувати виховний процес як органі-
зацію життєдіяльності дитини, створення виховного 
розвивального середовища, у якому вона могла б ак-
тивно діяти, пізнавати світ, спілкуватися з доросли-
ми й однолітками. Інакше кажучи, ставити дитину в 
позицію суб'єкта діяльності. І тут виникає небезпека 
формального підходу. Адже означена позиція вима-
гає від дитини дошкільного віку здатності приймати 
рішення, здійснювати усвідомлені вчинки і нести за 
них відповідальність. [5,с.18].

Гуманними проявами можна вважати такі, що 
приносять благо іншій людині, у яких виявляється 
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здатність до альтруїзму. Щодо механізмів форму-
вання у дітей такої поведінки, то дослідники від-
значають роль емоцій у виконанні моральних норм. 
Водночас не менше значення має гуманне ставлення 
до інших, засноване на емпатії. Як засвідчує наше 
дослідження, саме емоційний стан дітей є однією з 
найважливіших причин їх гуманної або негуманної 
поведінки [5,с. 15].

Виконання дошкільниками правил поведінки і 
моральних норм не є достатнім доказом сформова-
ності в них гуманізму. їхні дії і вчинки нерідко по-
збавлені тієї емоційної основи, яка необхідна для 
співпереживання і співчуття, зокрема у стосунках з 
однолітками. Щодо взаємин із дорослими, спостері-
гається більш складна картина: дитина виступає не 
стільки суб'єктом емоційної допомоги іншій людині, 
скільки об'єктом вияву почуттів з боку дорослого, 
що є недостатнім для формування в неї гуманних 
почуттів. Отже, прилучення дитини до моральних 
норм гуманної поведінки може дати лише формаль-
ний результат, якщо в дошкільника виникає звичка 
чинити правильно лише задля виконання норми, без 
емоційного переживання необхідності саме мораль-
ного вчинку. Означене положення переконливо об-
ґрунтоване О.В.Запорожцем [2, с.134].

Емоційні реакції як зовнішній вияв внутрішнього 
світу дитини - один з показників успішного чи спо-
вільненого входження в соціальну ситуацію і при-
йняття певної соціальної ролі. Власне, гуманність як 
прояв ставлення цілком вибудовується на емоційній 
основі. Емоційний спосіб взаємодії з оточенням є для 
дитини первинним, вона його виявляє вже з перших 
місяців життя, ще до оволодіння мовою. Перший 
емоційний досвід починає формуватися ще до того, 
як дитина словами може позначити і пояснити своє 
ставлення. І в поведінці дорослої людини багато що 
зумовлюється першим емоційним досвідом дитини, 
здобутим у ранньому віці. Саме соціальні емоції ді-
тей відображають пріоритетні потреби і прагнення в 
процесі спілкування з однолітками і дорослими. Одна 
з головних особистісних потреб дошкільників - по-
треба у визнанні і прийнятті іншими, особливо близь-
кими і значимими для дитини людьми, задоволення 
якої не лише впливає на характер стосунків дитини 
з оточенням і на власну поведінку, але й визначає 
життєву позицію особистості, яка щойно починає 
формуватися. На поведінці позначається також міра 
задоволення означених потреб: негативні соціальні 
емоції, які переживає дитина в різних життєвих ситу-
аціях, можуть бути обумовлені саме неприйняттям і 
відчуженістю з боку найближчого оточення [5, с.19].

Найкращий спосіб передачі дітям норм поведінки 
- створення сприйнятливої соціальної ситуації розви-
тку. Для соціально-емоційного благополуччя в плані 
успішності взаємодії з оточенням як в нових ситуаці-
ях, так і в звичних обставинах важливу роль відіграє 

відчуття впевненості у собі та інших людях. Упев-
неність виступає показником особистісних можли-
востей дитини. Дитина тоді впевнена, коли відчуває 
підтримку, коли у неї не виникає страху бути незро-
зумілим і покараним. Неважко зрозуміти, що таке 
ставлення формується частіше в дітей з позитивним 
емоційним досвідом взаємодії з оточенням. У проце-
сі спілкування з однолітками і дорослими, особливо 
з близькими людьми, у дітей формуються емоційні 
установки стосовно себе і оточення. Стійкі емоцій-
ні установки набувають функції внутрішньої оцінки, 
своєрідної призми, через яку сприймається ситуація, 
подія, інша людина.

Переживаючи ситуацію емоційного дискомфорту, 
дитина, як правило, неусвідомлено вибирає той або 
інший спосіб психологічного самозахисту активно-
го чи пасивного характеру. Скоюючи агресивні дії 
або перебуваючи в депресивному стані, діти таким 
чином намагаються прожити конкретну ситуацію, 
протистояти емоційному негативізму, який виникає в 
процесі взаємодії з оточенням і спотворює духовний 
зв'язок дитини зі світом. [2, с.188].

Висновки. Підсумовуючи викладене, підкрес-
лимо, що взаємодія дитини з суспільним довкіллям 
слугує джерелом розвитку і соціалізації особистості 
- у цьому її безперечна сила. Водночас, довкілля ві-
діграє роль фактора соціально-особистісного розви-
тку дитини лише у випадку активної взаємодії з ним 
дитини як суб’єкта, завдяки чому вона має можли-
вість виявити ініціативність, активність та набувати 
соціального досвіду. Зовнішні впливи, в тому числі 
і педагогічні, набувають для дитини особистісного 
змісту, якщо вони детерміновані не тільки значущіс-
тю для соціального оточення, але й для соціального 
досвіду особистості. “Сприятливим” для соціально-
особистісного розвитку дитини є суспільне довкілля, 
у просторі якого дитина залучається до активної вза-
ємодії з досягненнями культури.

Професійні знання про роль суспільного довкілля 
у вихованні та соціалізації особистості актуалізують 
проблему ціннісних характеристик соціуму, в якому 
розгортається діяльність групи, дошкільної установи 
і окремої дитини. Педагог сприяє “розпредмеченню” 
середовища, розширюючи, збагачуючи його не лише 
соціальними стосунками, але й переводячи пред-
метно-речове облаштування життєдіяльності дити-
ни у соціальний контекст. Конструювання дитиною 
образу соціального світу, який постає перед нею як 
певна соціальна реальність, вимагає соціально-педа-
гогічного супроводу соціалізації особистості дитини, 
що передбачає врахування та вивчення всієї повноти 
її взаємодії з соціальним довкіллям, зі світом людей, 
з різними соціальними інститутами мікросоціуму з 
метою забезпечення гармонійної соціалізації особис-
тості і становить перспективу подальших розвідок у 
даному напрямку.
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EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN COOPERATION 
WITH THE SOCIAL ENVIRONMENT

The article  highlights  one of  the  actual  problems of  our  time,  the  question of  education  the  relationships 
of child personality of preschool age  in  interaction with  the social environment. The  task of educators  is  to  form 
child  actor  openness  to  the world  of  people  as  personality  needs;  to  bring  up  the  social  skills  and  behaviours; 
to develop a conscious child's attitude  to himself\herself as  free and  independent person,  equal with others as a 
member of society and to their responsibilities defined by relationships with other people; to develop the interest for 
people; to form the readiness to receive the information and social experience; to educate child empathy, gladness, 
compassion, the desire to know people, to behave well, to act on the principles of humanism and justice. Professional 
knowledge of  social environment  role  in  the personal education and socialization actualize  the problem of value 
characteristics of the society. The activity of pre-school institutions and individual child is developed. The teacher 
favours  environment  "dematerialization",  expanding,  enriching  it  not  only  by  social  relationships,  but  removing 
the subject-proprietary arrangement of  the child life in a social context. The construction the image of the social 
world by children, which appears to them as a kind of social reality, requires socio-pedagogical support of the child 
socialization. It takes into consideration and explore all the fullness of its interaction with the social environment, the 
world of people with different social institutions of micro society with the aim to ensure harmonious socialization and 
make recommendations for further research in this direction.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

У  статті  окреслено  проблематику  патріотичного  виховання  підростаючого  покоління  в  сучасних 
умовах розвитку державності України. Охарактеризовано особливості формування патріотичних почуттів 
у  дітей  старшого  дошкільного  віку  крізь  призму  використання  української  народної музичної творчості. 
Розкрито патріотично-виховний потенціал колискових пісень, забавлянок, колядок та щедрівок. Доведено, 
що український музичний фольклор має значні педагогічні можливості та сприяє формуванню першооснов 
національної самосвідомості особистості дошкільника.
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Вступ. На сучасному етапі розвитку української 
державності особливого значення набуває питання 
формування патріотичних почуттів та національної 
свідомості підростаючого покоління. 

Виховання патріота, громадянина, духовно бага-
тої особистості – процес тривалий і багатогранний. 
Він потребує від педагогів і батьків великої праці 
над собою, усвідомлення високих цінностей та від-
повідної поведінки, розуміння виховних завдань та 
вибору оптимальних методів і форм роботи з дітьми. 
Закон України «Про освіту», Державна національна 
програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концеп-
ція дошкільного виховання в Україні чітко окрес-
лили мету, завдання, стратегічні напрями та шляхи 
реформування дошкільних інституцій відповідно до 
сучасних тенденцій економічного і духовного роз-
витку країни. Головний орієнтир оновлення змісту 
їх роботи – максимальне врахування етнічних і ре-
гіональних особливостей та широке використання 
засад народної педагогіки, національної культури, 
сучасних досягнень науки, надбань світового педаго-
гічного досвіду» [5, с.18].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливої значущості розробці теорії патріотичного ви-
ховання підростаючого покоління надавали корифеї 
вітчизняної педагогіки (Г.Сковорода, О.Духнович, 
С.Русова, О.Сухомлинський, К.Ушинський, 
Я.Чепіга та інші). Новітні тенденції сучасного па-
тріотичного виховання молоді висвітлено в працях 
І.Беха, В.Борисова, М.Боришевського, П.Гнатенко, 
Д.Ельконіна.

Велике значення для розробки сучасних підхо-
дів до  формування у дітей старшого дошкільного 
віку першооснов національної самосвідомості міс-
тяться у концепції розвитку українського дошкілля, 
вони розроблені Л.Артемовою, А.Богуш, Н.Лисенко, 
Т.Поніманською, О.Шевченко. Окремі аспекти ви-
користання музичного фольклору у патріотично-
му вихованні дітей висвітлені у працях І.Хланти, 
В.Гошовського, В.Мадяр-Новак, С.Садовенко, 
Т.Стегайло, Т.Вовк та інших. Зазначені дослідження 
складають значний науковий доробок, але далеко не 
всі аспекти музичного розвитку дошкільників зна-
йшли в них цілісне і повне висвітлення. Недостатньо 
вивченою є проблема використання надбань вітчиз-
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няного музичного фольклору в процесі національно-
го виховання дітей старшого дошкільного віку.

Метою статті є обґрунтування та розкриття ваго-
мості використання вітчизняного музичного фолькло-
ру у вихованні національної самосвідомості та патріо-
тичних почуттів дітей старшого дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Одне з чільних 
місць у сучасній педагогічній системі відводиться 
патріотичному вихованню, яке згідно з положення-
ми «Національної доктрини розвитку освіти» «...має 
здійснюватися на всіх етапах навчання дітей та моло-
ді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність 
та цілісність особистості, розвиток її здібностей та 
обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуаль-
ного потенціалу народу, його духовності й культу-
ри...» [6]. 

Дошкільне дитинство є надзвичайно важливим 
періодом у становленні особистості. Саме в цьому 
віці в дошкільника закладаються першооснови сві-
домості й самосвідомості; розпочинається процес 
національно-культурної ідентифікації, а саме усві-
домлення себе як частини великої і давньої нації. Ра-
зом із тим, дошкільний вік має свої потенційні мож-
ливості для формування вищих моральних почуттів 
до яких і відноситься почуття патріотизму. Психоло-
ги та педагоги вважають, що найсприятливіший вік 
для початку формування патріотичних почуттів ди-
тини – п’ятий рік життя, коли активізується інтерес 
особистості до соціального світу, суспільних явищ, 
близького оточення. Однак, навіть в старшому до-
шкільному віці діти ще недостатньо усвідомлюють, 
що таке «патріотизм».

Патріотизм – це природна прихильність і любов 
до рідної землі, мови, культури; глибоке моральне 
почуття, показник і виразник найвищих проявів ду-
ховного світу людини [3, с.2]. На жаль, дорослі, на-
самперед батьки і деякі педагоги, формують хибне 
розуміння маленькими громадянами поняття «па-
тріотизму». Фарбуючи паркани у кольори прапора, 
прикрашаючи дитячі майданчики, дерева та особисті 
речі жовто-блакитними стрічками, дорослі акценту-
ють увагу дошкільнят на яскравих зовнішніх атрибу-
тах, на «показному» патріотизмі, а не на справжніх 
патріотичних цінностях та ідеалах… Усе це надзви-
чайно ускладнює реалізацію завдань патріотичного 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 1 (38)

323



виховання дітей, що визначено і в документах зако-
нодавчо-правового характеру, і в науково-методич-
них рекомендаціях щодо організації національно-па-
тріотичного виховання дитини в освітніх закладах.

Важливим завданням патріотичного розвитку в 
дошкільних навчальних установах є прищеплення 
вихованцям чіткого усвідомлення національної са-
моідентичності, що проявлятиметься у знанні ма-
ленькими особистостями власної історії, культури, 
звичаїв та традицій свого народу. 

Одним із найпотужніших засобів виховання па-
тріотичних почуттів підростаючого покоління є 
фольклор, адже він являється енциклопедією жит-
тя народу, свідченням його духовної сили і краси. 
Це та основа, на якій базується система збагачення 
інтелекту, формування життєвих ідеалів, розвиток 
творчих здібностей особистості. Проте у реаліях 
сьогодення, у період найфундаментальніших ви-
кликів глобалізаційних процесів традиційна народна 
культура з її ужитковими цінностями сприймається 
подекуди в ракурсі далекого історичного минулого, 
а накопичені естетичні цінності усвідомлюються як 
категорія суто музейна, яка є неспроможною увійти 
в обіг сучасного життя. Звідси постає питання: на-
скільки ефективним буде засвоєння свідомістю дітей 
елементів народного музичного мистецтва? Який 
відгук знайде український дитячий музичний фоль-
клор серед вихованців, як вплине на формування на-
ціональної самосвідомості та патріотичних почуттів 
дітей старшого дошкільного віку?

У процесі вивчення досліджуваної проблеми 
нами було виявлено, що музичні керівники ДНЗ 
вбачають в українській народній творчості засіб 
широкого виховного, культурно-освітнього впливу, 
універсальні засади для набуття дітьми першооснов 
формування національної самосвідомості, але зна-
чна частина з них не в повній мірі ознайомлює мале-
чу з різнобарв’ям жанрів музичного фольклору. 

Особлива роль у вихованні підростаючого поко-
ління відводиться колисковій пісні, адже вона є од-
ним із найдавніших видів народної творчості. Цей 
фольклорний жанр позначений високим поетичним 
світосприйняттям, глибиною мелодійного звучання, 
багатством образів. Колисанки водночас є і першими 
уроками, що в доступній формі знайомлять дитину з 
побутовими речами і моральними цінностями, заохо-
чують до працелюбності, порядку, доброти і спра-
ведливості.

Колискові викликають захоплення своєю просто-
тою, безпосередністю, ніжністю. У них віддзеркале-
но найвищі, найглибші людські почуття. Не можливо 
не зачаруватись народними порівняннями, щирою й 
доступною метафоричністю цих пісень. Характер-
ною їх ознакою є те, що вони здебільшого не багато-
слівні – дві-три строфи. Проте завжди містять глибо-
кий зміст, постійно присутня дія, твориться картина 
життя.

Досліджуючи проблему патріотичного виховання 
дітей старшого дошкільного віку засобами україн-
ського музичного фольклору, ми провели спостере-
ження за роботою музичних керівників та виховате-
лів ДНЗ. Це дало підставу виявити наступне: педа-
гоги-початківці знають і використовують в музично-
виховній діяльності ДНЗ надзвичайно малу кількість 
колисанок. Найчастіше звучать «Котику сіренький» 
українська народна  пісня в обробці М.Вериківського 
або ж «Ой ходить сон» – в обробці Л. Ревуцького. Од-
нак, існує чимало колисанок, які мають неабияке пе-

дагогічне значення та заслуговують на використання 
у виховній практиці. Особливої уваги потребує пи-
тання вивчення колискових рідного краю, які неспра-
ведливо забуті і майже ніде не звучать.

У дитячому садку ознайомлення з піснями відбу-
вається під час музичних занять, сюжетно-рольових 
ігор, а також при підготовці до тематичних розваг. 
Знання колискових діти можуть використовувати у 
різних видах ігрової діяльності, наприклад, під час 
дидактичних ігор «Покладемо Ганю спати», «Катру-
ся хоче спати». Діти разом з вихователем, вкладаючи 
ляльку до сну, співають українські народні колисан-
ки. З вихованцями старшої групи доцільно організу-
вати вечір українських пісень «Колисковий віночок», 
під час якого діти заколисують ляльок, ведмедиків, 
зайчиків, інсценують зміст різних музичних творів.

Слухання та виконання дошкільнятами колиско-
вих пробуджують у дітей численні емоції, формують 
патріотичні почуття, уяву, національне світовідчуття 
і мислення. Також вони вчать дітей розуміти зміст 
слів як певного об'єднання звуків. Колискові пісні 
постають могутнім засобом пробудження і розвитку 
національної самосвідомості, патріотизму і гума-
нізму підростаючого покоління. Колискові та забав-
лянки (утішки) – фольклорні жанри, якими здавна 
користуються дорослі, спілкуючись з дітьми. Не 
одне покоління свідомих, патріотично налаштованих 
громадян починало своє знайомство зі світом поезії 
саме через ці твори. І зараз, незважаючи на існування 
великої кількості професійної літератури для дітей, 
ці твори не втрачають своєї привабливості та дидак-
тичної значущості.

Вважаємо за необхідне звернути увагу на ще один 
важливий момент: українська народна культура на-
копичила величезну кількість забавлянок для дітей 
раннього віку. Проте існують також утішки, які до-
цільно використовувати на музичних заняттях з стар-
шими дошкільнятами. Забавлянки насичені різнома-
нітними повторами, звуконаслідувальними словами, 
тому легко запам’ятовуються. Вони активізують уяву 
дитини, сприяють її фізичному розвиткові завдяки 
численним рухам, які виконуються одночасно з пі-
сенькою. Незважаючи на свою простоту, забавлянки 
позначені евфонічною культурою, сприяють жваво-
му спілкуванню з довкіллям, привчають дитину до 
чуття прекрасного. Отже, забавлянки або ж утішки, 
як і колискові пісні, у доступній формі ознайомлю-
ють дітей з оточуючим світом, вводять їх у доросле 
життя, призвичаюють до морально-етичних норм 
поведінки. Також очевидним є той факт, що під час 
розігрування дошкільнятами забавлянок здійснюєть-
ся мовний розвиток дитини, відбувається зароджен-
ня інтересу й любові до рідної мови та національ-
ної культури, тому так важливо не нехтувати даним 
жанром дитячого фольклору у патріотично-виховній 
роботі ДНЗ.

Корисним вважаємо залучення старших дошкіль-
нят до української народнопісенної творчості через 
ознайомлення їх з давньослов'янськими календарни-
ми обрядами. Завдяки своїм художнім особливостям  
календарно-обрядові пісні можуть бути використані 
в музично-естетичному та патріотичному вихованні 
дітей дошкільного віку.

Дошкільнятам можна запропонувати дитячі вес-
нянки та гаївки, у тематиці яких домінують вітання 
весняних птахів, вирощування злакових і городніх 
культур, дерев. Для них властиві закличні інтонації, 
гуртовий спів в унісон, які супроводжуються хорео-
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графічними та пантомімічними елементами (кругові 
та змійкові крокові рухи, імітація руками росту дерев 
та злакових і городніх культур).

У дошкільному віці рекомендовано вчити  вес-
нянки та гаївки з музичним супроводом, а також на-
магатися співати їх без нього, як це виконується в 
автентичному середовищі. 

Веснянки та гаївки як дуже давня народна твор-
чість, що характеризує наше далеке минуле, тобто 
нашу первісну культуру, мають надзвичайну цінність 
і є нашою праісторією, свідчать про життя наших 
предків, тому заслуговують на збереження і впрова-
дження в освітній процес ДНЗ (а в подальшому і в 
ЗОШ)задля патріотичного розвитку дітей.

Справжньою скарбницею нашого народу, яку 
потрібно глибоко пізнавати, є колядки та щедрівки. 
Колядки і щедрівки викликають у дітей радість, ба-
дьорість, формують оптимістичне світосприймання. 
У дошкільнят виникає бажання втілювати в життя 
те, про що вони співають, коли зичать добро працьо-
витим людям. Співаючи чи слухаючи колядки і ще-
дрівки, діти уявляють себе в майбутньому добрими 
господарями, у яких подвір'я чисте, заметене, хата 
гарна, по-народному затишно і естетично прибрана 
світлиця. І, головне, в сім'ї панують взаємна любов 
і взаємоповага між її всіма членами, чемні стосунки, 
лад і злагода.

Під впливом різдвяних пісень, колядок і щедрівок 
люди стають добрішими, справедливішими, мило-
серднішими. Дошкільнята переконуються в тому, що 
колядки і щедрівки збагачують людей глибокими ду-
шевними та духовними якостями, гордістю за свою 
господу і свій край. 

На Закарпатті в місті Мукачеві вже стало доброю 
традицією ходити з колядою та щедруванням від од-
ного дошкільного закладу до іншого. Діти старших 
груп разом з музичними керівниками та виховате-
лями радо несуть добру вістку своїм одноліткам. 
Дошкільнята щиро тішаться веселій коляді, завзято 
щедрують, а за це дорослі пригощають малечу млин-
цями, цукерками та іншими смаколиками. 

Освітяни акцентують увагу дітей на тому, що 
Коляда – дійство духовне, а не матеріальне. В ході 
таких бесід вихованцям повідомляється, що раніше 
просити гроші або щось інше вважалося негарним 
вчинком. Зараз же, навпаки, у юних колядників у 
моді вирази на кшталт:«Або дай ковбасу, або хату 
рознесу!»,«Дайте, дядьку, п’ятака, а Ви, тітко, гро-
ші, та й будьте хороші!». Звідси перед педагогами та 
батьками постала нагальна потреба вчити своїх дітей 
класичних традицій колядування. Молодь не пови-
нна перетворювати чудову релігійну традицію у сво-
го роду бізнес. Діти мають зрозуміти, щона першому 
місці має бути відповідність старовинному обряду, 
рівень виконання пісень, що має радувати людей і 
допомагати зберігати старовинну українську націо-
нальну культуру.

Нині ми живемо в надзвичайно складні часи, і 
тому дуже важливо, щоб в дитячих душах вічно го-
рів вогник любові до рідної землі, до звичаїв і тра-
дицій рідного краю. Виховуючи дітей на матеріалі 
українського фольклору, ми тим самим розвиваємо у 
дошкільнят не тільки патріотичні почуття, позитивне 
емоційно-ціннісне ставлення до вітчизняної культу-
ри (також до національних культур інших народів), 
але і відчуття відповідальності за збереження куль-
турної спадщини. Через вивчення та використання 
українського музичного здобутку на заняттях та у по-

всякденному житті педагоги  мотивують дошкільнят 
до наполегливості у здобутті знань, умінь та навичок, 
необхідних для виконання пісенних, танцювальних, 
ігрових фольклорних творів в концертних програ-
мах, ранках, святах, обрядах. Український дитячий 
музичний фольклор виконує ще й компенсатор-
ну функцію: голосовий апарат у дошкільнят ще не 
сформований, а дитячий народний пісенний репер-
туар дозволяє співати дітям без напруги і отримувати 
велике емоційне задоволення від співу. Важливим 
при цьому постає процес природної музично-ігрової 
діяльності дошкільнят, яка на основі добровільності 
створює підґрунтя до успадкування багатства духо-
вної скарбниці народу, його самобутньої менталь-
ності та патріотизму.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступ-
ні висновки. На сучасному етапі національно-ду-
ховного відродження України все більшої гостро-
ти набуває проблема формування у підростаючого 
покоління патріотичного почуття та національної 
самосвідомості. Серед науковців та практикуючих 
педагогів існує розуміння того, що виховати свідо-
мого громадянина й патріота означає сформувати 
комплекс певних знань і умінь, особистісних якостей 
і рис характеру. В період дошкільного дитинства за-
кладаються основи свідомості і самосвідомості (ди-
тина усвідомлює суспільні цінності, починає керу-
ватися в своїй поведінці моральними нормами). Зо-
крема, цей час є найсприятливішим для формування 
в неї першооснов національної самосвідомості, які 
включають розуміння своєї приналежності до нації, 
пробудження любові та поваги до власної мови, тра-
дицій, символіки, зародження фундаментальних рис 
національного характеру. Ефективним шляхом і за-
собом патріотичного виховання дітей старшого до-
шкільного віку є дитячий музичний фольклор, який 
має чітко виражену виховну і патріотичну спрямова-
ність, а саме:

- колискові пісні, пестушки, потішки, приказки, 
пісні-ігри готують дитину до життя, допомагають 
освоєнню навколишнього середовища;

- традиції слов’янського народу формують першо-
основи національної самосвідомості особистості;

- обрядові забави, ігри вчать наслідувати трудово-
му процесу дорослих;

- пісні, заклички, приказки, ігри мають поліфунк-
ціональний характер, впливаючи на інтелекту-
альний розвиток (сприйняття, уваги, мислення, 
пам’яті).
Дослідження особливостей та педагогічних мож-

ливостей вітчизняного музичного фольклору дово-
дить, що він, як феномен української народної твор-
чості, концентрує в собі етнічну філософію, етику й 
естетику має неоціненне значення в сучасній педа-
гогічній практиці і є невід'ємною частиною навчаль-
но-виховного процесу в ДНЗ. Наш досвід переконує: 
лише подаючи дітям належний приклад педагоги 
та батьки зможуть відродити генетичний код укра-
їнського народу, сформувати новий тип українця, 
здатного вивести свою державу на світовий рівень 
культури. 

Дана стаття не вичерпує всіх аспектів визначеної 
проблеми. Перспективи подальших досліджень у 
галузі патріотичного виховання підростаючого по-
коління пов’язані насамперед з вивченням питань 
наступності ДНЗ та початкової школи у системі на-
ціонального виховання дітей через призму викорис-
тання вітчизняного музичного фольклору.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ УКРАИНСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

В  статье  обозначена  проблематика  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения 
в  современных  условиях  развития  государственности  Украины.  Охарактеризованы  особенности 
формирования патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста через призму использования 
украинского  народного музыкального творчества. Раскрыто  патриотически-воспитательный  потенциал 
колыбельных песен, забавлянок, колядок и щедривок. Доказано, что украинский музыкальный фольклор имеет 
значительные  педагогические  возможности  и  способствует  формированию  первооснов  национального 
самосознания личности дошкольника.

Ключевы  слова:  патриотическое  воспитание,  патриотизм,  национальное  самосознание,  старший 
дошкольный возраст, фольклор, украинский музыкальный фольклор.
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PATRIOTIC EDUCATION OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE BY MEANS OF 
UKRAINIAN FOLKLORE MUSIC

At the present stage of the Ukrainian state system development one of the most urgent problems is the formation 
of patriotic feelings and national consciousness of the younger generation. The effective way and means of patriotic 
education of children of senior preschool age is the children folklore music, which has clearly emphasized educational 
and patriotic orientation. They are:−lullabies, nursery rhymes, sayings, song-games which prepare a child for life, 
help to become familiar with the surrounding medium; −traditions of Slavic people which form the primary source 
of the national self-consciousness of a person;−ritual games which teach to imitate the working process of adults;−
songs, sayings, games which have multifunctional character, they influence the intelligence (perception, attention, 
thinking, memory). As our experience shows, only by providing an example, pedagogues and parents can restore the 
genetic code of the Ukrainian people, form a new type of a Ukrainian being able to lead the country to the culture of 
the global level.

Key  words: patriotic  education,  patriotism,  national  self-consciousness,  senior  preschool  age,  folklore, 
Ukrainian folklore music.
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СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ПРАВОПОРУШНИКІВ

У  статті  здійснена  спроба  проаналізувати  проблему  злочинності  неповнолітніх  та  мотиви 
делінквентної поведінки. Витлумачено характеристики, які включає в себе соціально-демографічний портрет 
дітей та підлітків, які схильні до скоєння злочинів. У науковій праці досліджується що таке особистість 
злочинця, у чому  її специфіка, яка  її роль у скоєнні злочину, як впливати на неї, щоб не допустити більше 
злочинних дій. Водночас, розглянуто категорії соціальних чинників, що негативно впливають на становлення 
особистості неповнолітнього правопорушника. У дослідженні висвітлено роль членів родини у формуванні 
стереотипів поведінки дітей та підлітків.

Ключові слова: неповнолітній правопорушник, соціально-демографічні характеристики особистості 
злочинця, соціально-значимі негативні властивості.

Вступ. Соціальне явище правопорушуваності, 
а як її частини – злочинності неповнолітніх, є од-
ним із викликів сучасному суспільству, державі та 
праву, що актуалізує пошуки ефективних засобів 
протидії йому та подолання найбільш небезпечних 
його наслідків. Специфіка підліткової злочинності 
та її причин, як і специфіка реагування на неї, має, 
серед іншого, історичне та соціокультурне коріння, 
що, в свою чергу, мотивує до виявлення національ-
них традицій соціально-педагогічного регулювання 
профілактики ювенальної злочинності. Особа непо-
внолітнього правопорушника – особливий, найбільш 
важкий об’єкт виховання та перевиховання. 

Нині кожен п'ятий учень 5-го класу, кожен чет-
вертий восьмикласник і кожен другий учень 11 класу 
схильні до вживання алкоголю. В Україні щорічно 
близько 11 тис. дітей скоюють суспільно небезпеч-
ні діяння до досягнення віку, з якого можлива кри-
мінальна відповідальність. Вони «опановують» нові 
види злочинів, які колись вважались «дорослими» – 
вимагання, шахрайство, проституція. Деякі вчинки 
таких злочинців відзначаються особливою жорсто-
кістю і цинізмом. Така ситуація у суспільстві й зумо-
вила актуальність піднятого нами питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-
вою для визначення структурних компонентів такого 
портрета, які найповніше характеризують особис-
тість неповнолітнього, стали наукові праці, що роз-
кривають соціально-демографічні й кримінологічні 
(Ю. Абросімова, Р. Благута, О. Бурега, В. Бурдін, 
Д. Виговський, О. Волянюк, Т. Гончар, А. Гусак, 
О. Дащенко, Т. Кальченко, С. Киренко, Н. Ковтун, 
С. Корецький, О. Неживець, О. Северин, А. Скіць, 
А. Яровий, О. Яцун та ін.) і психолого-педагогічні 
(П. Вівчар, С. Горенко, Н. Греса, М. Гуліна, Т. Жу-
равель, С. Замула, І. Звєрєва, В. Коваль, Н. Крей-
дун, М. Луняк, В. Лютий, Н. Максимова, Н. Малиш, 
В. Оржеховська, О. Павлик, І. Парфанович, Л. Рос-
томова, В. Синьов, М. Фіцула, С. Харченко й ін.) осо-
бливості неповнолітнього засудженого. Аналіз праць 
цих учених дозволив визначити основні складові 
соціально-демографічного портрета неповнолітньо-
го засудженого — узагальнені характеристики його 
особистості, що найбільшою мірою впливатимуть 
на процеси планування й організації соціально-пе-
дагогічної роботи, спрямованої на досягнення мети 
© Швець Т.М.

ресоціалізації. 
Мета статті: висвітлити індивідуальні соціально-

демографічні характеристики дітей та підлітків, які 
схильні до скоєння злочинів; охарактеризувати кате-
горії соціальних чинників, які негативно впливають 
на становлення особистості неповнолітнього.

Завдання: виявити характеристики, що включає 
в себе соціально-демографічний портрет дітей та 
підлітків, які схильні до скоєння злочинів; розкрити 
категорії соціальних чинників, що негативно впли-
вають на становлення особистості неповнолітнього; 
висвітлити роль членів родини у формуванні стерео-
типів поведінки дітей та підлітків. 

Виклад основного матеріалу. Особистість зло-
чинця завжди була однією з центральних проблем 
психологічних, соціальних, педагогічних та кри-
мінологічних наук. У залежності від соціально-іс-
торичних умов, вимог соціальної практики і рівня 
розвитку науки по-різному ставилося і вирішувало-
ся питання, що таке особистість злочинця, чи є вона 
взагалі, у чому її специфіка, яка її роль у скоєнні зло-
чину, як впливати на неї, щоб не допустити більше 
злочинних дій.

Необхідно враховувати, що навіть у такій специ-
фічній сфері, як злочин, людина діє в якості суспіль-
ної істоти, тому до неї треба підходити як до носія 
різноманітних форм суспільної психології, придба-
них моральних, правових, етнічних і інших поглядів 
і цінностей, індивідуально-психологічних особли-
востей. У цілому це являє собою джерело злочинної 
поведінки, її суб’єктивної причини, визначає необ-
хідність вивчення усієї сукупності соціологічних, 
психологічних, правових, медичних та інших аспек-
тів особистості злочинця.

На підставі договору про співпрацю факультету 
психології, історії та соціології Херсонського дер-
жавного університету з Управлінням Державної пе-
нітенціарної служби України в Херсонській області 
у листопаді 2015 року було проведено дослідження 
з метою визначення соціально-демографічних харак-
теристик неповнолітніх правопорушників. За основу 
наукового дослідження була взята розроблена авто-
рами анкета, питання якої направлені на виявлення 
соціально-демографічних характеристик неповно-
літніх правопорушників, що перебували на момент 
проведення дослідження у Херсонському слідчому 
ізоляторі. З анкетами працювали 30 оптантів-непо-
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внолітніх, зустріч з якими не забороняла законодавча 
нормативна база слідчого ізолятору.

Соціально-демографічний портрет злочинця 
включає наступні характеристики: стать, вік, сім’я, в 
якій виховувалась людина (повна чи неповна), склад 
сім’ї, освіта, матеріальний стан родини, наявність 
чи відсутність власного житла, соціальний статус 
батьків, фізичне здоров’я членів родини, психічне 
здоров’я, стосунки між членами сім’ї, дотримання 
асоціального стилю життя членами родини (зловжи-
вання наркотиками, алкоголем, схильність до проти-
правних дій, сексуальна розбещеність тощо), наяв-
ність постійної роботи [4, с. 121].

Станом на 1 листопада 2015 року в Херсонському 
слідчому ізоляторі перебували 46 неповнолітніх пра-
вопорушників, з них 45 хлопців та 1 дівчина (гендер-
ний аспект – перша умова соціально-демографічної 
характеристики).

Анкетне опитування було проведено серед 30 
хлопців віком від 14 до 17 років: 60% опитаних мали 
вік 17 років, 34% – 16 років, 3% – 15 років та 3% – 
14 років. Ці показники говорять про те, що більшість 
підлітків, які йдуть на скоєння злочину практично 
досягли повноліття.

Дослідження показало, що більшість опитаних, а 
саме 63% мають неповну середню освіту, 17% – за-
кінчили одинадцять класів, 10% – навчались у се-
редньо-технічних освітніх закладах,  7% – закінчили 
лише два класи, вражає факт, що 3% опитаних непо-
внолітніх не навчались у школі взагалі. На запитан-
ня: «Які оцінки переважали у вас у навчанні?» 50% 
опитаних відповіли, що отримували у школі лише 
трійки, 40% стверджували, що навчалися на тверду 
четвірку та 7% відповіли, що були відмінниками у 
навчанні. Отже, 47% опитаних – сильні у навчанні 
діти, які отримували у школі позитивні відмітки. Цей 
факт надзвичайно вражає.

Дуже важливою соціально-демографічною харак-
теристикою є роль сім’ї, у якій виховувався неповно-
літній правопорушник. Родина, тип сім’ї, виконання 
нею соціально-педагогічної функції значною мірою 
впливають на поведінку неповнолітніх, пов’язану 
із порушенням закону. Повна ця сім’я чи неповна – 
один з головних показників. 50% опитаних вихову-
вались у сім’ї з обома батьками, 33% – мали лише 
матір, 17% опитаних зовсім не мали батьків. Сім’я є 
детермінантою у розвитку та становленні особистіс-
них якостей людини, тому показник повна сім’я чи ні 
є дуже важливим.  

На запитання, де виховувались ці підлітки, 7% 
відповіли, що виховувались у спецшколі, 7%  зрос-
тали з опікунами і 3% – у дитячому будинку. Отже, 
кількість правопорушників серед дітей-сиріт значно 
менша порівняно з дітьми, які зростали у повній 
сім’ї. 93% опитаних підлітків віднесли своїх батьків 
до робочого класу і лише 7% стверджували, що їх 
батьки належать до інтелігенції. Цей показник може 
говорити про те, що у дітей, які виховуються в сім’ях 
інтелігентів ризик піти на правопорушення набагато 
менший, ніж у дітей з робочих сімей, батьки яких ви-
мушені важче і більше працювати. 

   Існує стереотип, що в основному на злочин 
йдуть підлітки з малозабезпечених сімей. Ми вирі-
шили це перевірити. На питання: «Як ви оцінюєте 
рівень матеріальної забезпеченості вашої родини?» 
20% опитаних відповіли, що матеріальний рівень 
сім’ї, у якій вони виховувалися, – низький, 70% – се-

редній, а 10% відзначили, що матеріальний рівень їх 
сім’ї високий. Отже, частка підлітків із малозабезпе-
чених сімей набагато менша порівняно з частиною 
дітей, які зростали в сім’ях з середнім та високим 
матеріальним достатком. Підлітки також відзнача-
ли, що нестаток грошей не є основною причиною їх 
злочинних дій. Аналіз відповідей неповнолітніх на 
запитання анкети вказує на те, що родини 90% опи-
таних мають власне житло, з них 80% говорять, що 
їх повністю влаштовують житлові умови, а цей факт 
ще раз підтверджує стабільне матеріальне положен-
ня родин більшої частини опитаних неповнолітніх 
правопорушників. 

Окремою групою батьківських сімей вчені, які 
займаються питанням злочинності серед неповно-
літніх, виділяють родини, в яких один з батьків був 
засуджений до позбавлення волі. У нашому випадку 
27% опитаних відносяться саме до цієї групи сімей. 
У таких родинах ризик піти на скоєння злочину для 
неповнолітніх наявний, і наше дослідження це під-
твердило, бо четверта частина опитаних мають хоча 
б одного з батьків, які відбували покарання у місцях 
позбавлення волі. Разом з цією характеристикою  
важливими показниками є схильність батьків (опі-
кунів) до зловживання алкоголем чи наркотиками та 
наявність у родині спроб сексуального або фізичного 
насильства. Щодо вживання членами родини алкого-
лю чи наркотиків, то 27%  опитаних дали стверджу-
вальну відповідь. 

Цікавим для нас став факт, що всі 100% опитаних 
неповнолітніх дали відповідь, яка нас не залишила 
байдужими, – у їх сім’ях ніколи не було спроб сек-
суального чи фізичного насильства. Відкритим зали-
шається питання «Звідки у цих дітей агресія, жорсто-
кість до всього оточуючого?!»

Викладений матеріал дозволяє зробити наступ-
ні висновки. За результатами проведеного дослі-
дження маємо наступний соціально-демографічний 
портрет дітей та підлітків, які схильні до скоєння 
злочинів. У цілому, оптанти практично всі досягли 
повноліття, виховувалися в повній сім’ї чи сім’ї з од-
нією матір’ю, мають середній рівень життя, власне 
житло. Значна кількість опитаних неповнолітніх зло-
чинців вживають алкоголь чи наркотичні речовини. 
Четверта частина опитаних мають батька, якого було 
засуджено до позбавлення волі. У навчанні практич-
но третина цих дітей навчались на тверду четвірку чи 
були відмінниками. 

Таким чином, особистість злочинця являє собою 
сукупність соціально-значимих негативних влас-
тивостей, що утворилися у особистості в процесі 
різноманітних і систематичних взаємодій з іншими 
людьми. Соціальний характер особистості злочинця 
дозволяє розглядати його як члена суспільства, соці-
альних груп або нових спільностей, як носія соціаль-
но типових рис.

Здійснене дослідження не претендує на остаточ-
не розв’язання заявленої проблеми й не охоплює 
усіх питань, пов’язаних із вирішенням питання зло-
чинності підлітків, досвід чого має стати основою 
у вирішенні проблем ресоціалізації підлітків із де-
лінквентними відхиленнями у поведінці на сучасно-
му етапі розвитку суспільства. З урахуванням цього 
перспективні напрями подальшої роботи вбачаються 
в пошуку, розробці та впровадженні в Україні інно-
ваційних форм та методів профілактики злочинності 
неповнолітніх правопорушників.
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В статье предпринята попытка проанализировать проблему преступности несовершеннолетних и 
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ТА ОСВІТА: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

У  статті  розглянуто  проблему  соціальної  нерівності та  історичні форми  її  вияву  в  сфері  освіти 
і  виховання.  Досліджено  специфіку  механізму  трансляції  школою  соціокультурних  розбіжностей  у 
західноєвропейському  суспільстві  на  різних  етапах  його  розвитку  та  схарактеризовано  особливості  й 
основні підходи до розв’язання означеної проблеми в європейських країнах. Встановлено, що до XIX століття 
освіта мала елітарний характер та слугувала фактором збереження, а не подолання соціальної нерівності.

Ключові слова: суспільство, соціальна стратифікація, соціальна нерівність, шкільництво, доступ до 
системи освіти, освітні можливості.

Вступ. Ідеали демократії і рівності супроводжу-
ють розвиток людського суспільства протягом тися-
чоліть: не було епохи, коли б вони не займали розуму 
людей різного суспільного становища, не було філо-
софа, який би не висловився з цього приводу. Втім 
і сьогодні тиск нерівності залишається відчутним 
в найрізноманітніших галузях суспільного життя. 
Сфері освіти в контексті проблеми рівності незмінно 
відводиться особливе значення: будучи втягнутою в 
процеси соціального відбору чи не з моменту засну-
вання, вона слугувала механізмом відтворення соці-
альної нерівності, трансмісії статусів, але в той же 
час являє собою унікальний інструмент її подолання, 
забезпечуючи можливість істотного підвищення со-
ціально-статусних позицій та зайняття гідного місця 
у суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-
часній українській науковій літературі представлено 
цілу низку досліджень різноманітних аспектів про-
блеми соціальної нерівності в освітній сфері, зокре-
ма докладно проаналізовано сутність освіти як соці-
ального інституту та її функції за умови соціальної 
нерівності, схарактеризовано найважливіші чинни-
ки, умови, наслідки соціокультурної диференціа-
ції освіти в Україні (Е. Позднякова-Кирбят’єва [9]); 
з’ясовано динаміку освітньої нерівності  в Україні 
та виявлено стан і основні чинники міжгенераційної 
освітньої мобільності (С. Оксамитна [10]); виявлено 
численні контроверсії навколо ідеї рівності в освіті 
та визначено якісні і кількісні характеристики, масш-
таби і тенденції соціальних нерівностей в системі 
освіти Польщі (Б. Гофрон [2]); вивчено проблему 
взаємодії освіти і суспільства та з’ясовано витоки і 
механізми подолання освітньої нерівності у сканди-
навських країнах (Л. Загоруйко [3]) тощо.

Мета ж нашої статті полягає у дослідженні вито-
ків проблеми соціальної нерівності в освітній сфері 
у європейських країнах. 

Виклад основного матеріалу. Проблема соціаль-
ної нерівності в освітній сфері має давні традиції. Її 
витоки сягають часів виникнення майнової нерівно-
сті та становлення станово-класового суспільства, 
очолюваного аристократією, якій антагоністично 
протистояла маса експлуатованого люду. Зокрема ще 
афінська та спартанська системи виховання були по-
будовані винятково на інтересах вищого прошарку 
суспільства – рабовласників, абсолютно ігноруючи 
при цьому інтереси нижчих верств населення – ра-
бів. Подальше соціально-класове розшарування сус-
© Шиманська М.

пільства в епоху Середньовіччя наклало свій відби-
ток на систему шкільництва, лише посиливши її елі-
тарну спрямованість: монастирські, єпископські чи 
кафедральні школи, система лицарського виховання, 
а також перші університети забезпечували, як прави-
ло, навчання синів світських феодалів, міські, гіль-
дійські і цехові школи надавали освіту дітям міських 
купців і ремісників, водночас доступ до системи 
освіти представників убогих верств населення за-
лишався обмеженим. Епоха Відродження, що напо-
внила середньовічну школу новим змістом та ідеями 
(повага до дитини, увага до її потреб і особливостей, 
заперечення фізичних покарань тощо), організаційно 
її не змінила – існували міські школи, засновувалися 
латинські школи, нові університети, в яких навчали-
ся діти переважно заможних батьків [4; 6; 12; 13]. 

Певні зміни такої ситуації спостерігаються лише 
в епоху Нового часу та Просвітництва, що в історії 
розвитку школи і педагогічної думки позначена усві-
домленням освіти як основи процвітання держави і 
суспільства, критикою її конфесійного і станового 
характеру, визнанням необхідності розбудови наці-
ональної, демократичної школи. Одним із перших 
про це заговорив Я.А. Коменський. У складних умо-
вах класової боротьби він неухильно дотримувався 
гуманістичних і демократичних принципів, напо-
легливо відстоював прогресивні ідеї та все життя 
боровся проти рабства у всіх його формах і виявах 
[7]. На противагу середньовічному аскетизму та по-
ширеному церковному вченню про гріховну природу 
людської істоти, він високо підніс традиції гуманізму 
і великої любові до людини, вбачаючи у ній остан-
нє і найдосконаліше творіння Бога та відстоюючи 
право кожного на розвиток усіх його здібностей і 
можливостей. Виходячи з таких міркувань, педагог 
надзвичайно виразно окреслив прогресивні для сво-
го часу вимоги в сфері навчання і виховання, серед 
яких і ідея рівноправності у здобутті освіти. У своїх 
численних працях він неодноразового наголошував 
на важливості систематичного шкільного навчання 
дітей незалежно від статі, майнового і станового по-
ложення, віросповідань, національності тощо [5].

Різкий протест проти феодального ладу та касто-
вості, обмеженості виховання і навчання в станових 
школах, виголошував у своїх роботах і Ж.-Ж. Руссо. 
У трактатах “Чи сприяло відродження наук і мистецтв 
поліпшенню вдач?” і “Міркування про походження і 
основи нерівності між людьми” він викриває старий 
суспільний устрій як такий, що суперечить природі 
людей, народжених вільними і рівноправними, стає 
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на захист знедолених верств населення, різко засу-
джує соціально-політичне поневолення людини у 
сучасному йому суспільстві, її безправ’я і гноблення 
[11]. Організованість суспільства педагог проголошує 
основною причиною нерівності між людьми й вихо-
дячи з цього, певною мірою ідеалізує первіснообщин-
ні родові відносини. В такому суспільстві панувала 
рівність, свобода, братерство, не було майнового роз-
шарування, державного апарату насильства та при-
ватної власності. Втім перехід людства із “природно-
го” у “суспільний” стан спричинив нагромадження 
багатства, домінування приватної власності, а відтак 
– соціально-майнову нерівність та гноблення одних 
індивідів іншими. В результаті таких міркувань ідеал 
майбутнього Ж.-Ж. Руссо вбачає у відновленні “при-
родного” стану, проте із збереженням всіх позитивних 
здобутків суспільства. Таке суспільство він вважав 
справедливим та уявляв як організоване співжиття не-
залежних, вільних, рівноправних людей [11].

Ідея рівності людей та критика феодального ладу 
і школи стали також наскрізними елементами праць 
К. Гельвеція. Будучи рішучим противником фео-
дальних відносин і тогочасної римсько-католицької 
церкви, він засуджував дворянство за паразитизм і 
бездарність, а католицьке духовенство – за корисли-
вість, аморальність і лицемірство. Ідеальне суспіль-
ство педагог уявляв вільним від станового поділу і 
нерівності, у зв’язку з чим рішуче вимагав повної 
ліквідації феодальних відносин і пом’якшення над-
мірної нерівності в розподілі власності [1]. Мисли-
тель критично ставився до переконань щодо нерівно-
сті людей, обумовленої їх соціальним походженням, 
расовою чи національною приналежністю, які вико-
ристовувалися для увіковічнення феодально-класо-
вої системи, і висунув положення про первинну при-
родну рівність здібностей усіх людей.

Такі ідеї досить швидко поширилися в тогочасно-
му західноєвропейському суспільстві. Під їх знаком 
відбулися певні зрушення в системі освіти і вихован-
ня європейських країн, що знайшли відображення 
в розширенні мережі шкіл та активному відкритті 
спеціальних навчальних закладів для представників 
нижчих верств суспільства. Наприклад у Німеччині 
було засновано низку так званих “шкіл для бідних” 
(Armenschule). Ідейним натхненником цього проце-
су вважають Г. Франке, пастора при церкві Святого 
Георгія в м.Гляуха (з 1817 року південна частина 
м. Галле) та водночас професора теології Галль-
ського університету. Помітивши “грубе невігластво 
у питаннях віри та глибоку морально-духовну за-
недбаність” серед прихожан церкви, він щонеділі 
проводив катехетичні уроки для дітей і дорослих. 
Отримавши до свята Великодня в 1695 році щедру 
пожертву, Г. Франке цього ж року заснував безплатну 
школу для дітей з убогих родин у приміщенні пара-
фіяльного будинку, де вони спочатку по дві потім по 
чотири години щоденно вчилися лічби, читання, ка-
ліграфії, а також привчалися до чистоти, порядку і 
різних видів посильної праці тощо [12]. Добра слава 
цієї невеликої благодійної школи сприяла зростанню 
інтересу до неї серед громадськості, внаслідок чого 
згодом з’явилися і учні із заможних родин, що мали 
змогу оплачувати навчання, для них була заснована 
міська школа. В 1695 році було засновано і середній 
навчальний заклад так званий педагогіум – освітньо-

виховну установу для дітей знаті і багатих громадян, 
а ще через два роки – латинську школу, для дітей мі-
щан. Навчально-виховну роботу в усіх закладах здій-
снювали здебільшого студенти-теологи Галльського 
університету, за що отримували невелику платню. 
Оскільки ж діти із бідних родин та сироти за межами 
школи знову потрапляли в складні життєві умови, і 
надалі підлягаючи бездоглядності, занедбаності, за-
пущеності, що нівелювало позитивний вплив школи 
і навчання на їх розвиток, в 1701 році на кошти, зі-
брані в результаті діяльності педагогіуму та латин-
ської школи, а також пожертви Г. Франке заснував 
для таких дітей притулок. Згодом тут було відкрито 
також книгарню, друкарню, аптеку, лікарню, крам-
ницю тощо, доходи від яких ішли на фінансування 
дитячого притулку та подальший розвиток шкіл [12].

Активно засновувалися такі навчальні заклади для 
сиріт, бездомних дітей та дітей з убогих родин і на те-
риторії Швейцарії. Зокрема “школа для бідних” була 
заснована в містечку Гофвіль Ф.Е.Феллєнбергом, 
який чітко усвідомлюючи прямий зв’язок між без-
грамотністю, неробством, пороками і злочинами, не 
втомлювався доводити владі і громадськості необхід-
ність інвестувати в освіту і навчання молодого поко-
ління. Будучи лібералом, він був переконаний у тому, 
що людина тільки сам собі може допомогти, але для 
цього її потрібно навчити хоча б елементарної грамо-
ти та найпростіших ремісничих знань і вмінь. Тільки 
завдяки послідовному, всеосяжному виховному впли-
ву, на його думку, людське суспільство може підняти-
ся з глибини свого падіння, і любов до праці, добрий 
норов і чесноти знову поширяться в ньому [12].

Хофвільська система навчальних закладів у сво-
єму закінченому вигляді була розрахована на будь-
який вік дітей, які потребують виховання, почина-
ючи з раннього дитинства. Дитячій школі слідували 
розраховані на більш старший вік інші навчальні 
заклади, розділені залежно від соціального похо-
дження учнів. Так, представники нижчих верств на-
селення, діти незаможних і бідних батьків навчалися 
в промисловій школі, головна ідея якої тісний зв’язок 
навчання елементарним навичкам читання, письма, 
лічби і праці; діти представників середнього соціаль-
ного класу навчалися в реальній школі, головною ме-
тою якої визначався інтелектуальний розвиток учнів; 
школа для дітей знаті передбачала комплексне розу-
мове, релігійно-моральне, політичне виховання шко-
лярів. Спільним елементом усіх цих педагогічних 
установ слугувала єдність навчання і праці: не тільки 
учні промислової школи залучалися до різних видів 
робіт передовсім землеробських, але і діти представ-
ників середнього і вищого прошарку суспільства для 
усвідомлення важкого становища і способу життя 
бідних верств населення та формування установок 
гуманного ставлення до людей праці. Заключною 
ланкою у цьому комплексі виховних закладів була 
семінарія, що забезпечувала підготовку вчителів, які 
б переймалися метою і цілями виховної діяльності 
загалом, засвоювали методи діяльності, що практи-
куються хофвільських школах та поширювали їх до-
свід [12]. 

У цьому контексті не можемо не згадати про до-
робок сучасника Ф.Е.Феллєнберга Й.-Г.Песталоцці у 
сфері організації освіти для бідних верств населен-
ня. На відміну від Ф.Е. Феллєнберга, ідея побудови 
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системи навчання і виховання за класовою прина-
лежністю в корені суперечила його гуманістичному 
і демократичному характеру мислення. Педагог був 
переконаний у тому, що виховання ґрунтується на 
властивості людської природи, а тому є єдиним для 
всіх, видозмінюючись не за соціальними класами, а 
відповідно до індивідуальних особливостей кожно-
го. Тому вихідним моментом і кінцевою метою усієї 
практичної діяльності педагога було не відокремлене 
виховання бідних і знедолених дітей, а його злиття з 
вихованням всього людства в цілому без соціально-
класової диференціації [8].

В результаті таких переконань педагог вирішив 
віддати усі свої сили і засоби вихованню знедоле-
них дітей і в 1775 році організував у своєму маєтку 
в містечку Нойгоф відповідний навчальний заклад, 
в якому намагався втілити в життя ідеал школи, яка 
забезпечує своїм вихованцям елементарну освіту і 
широку трудову підготовку. Його учні були переваж-
но безпритульні, покинуті діти, без будь-яких засобів 
для життя, без будь-якого виховання і вміння працю-
вати. У школі вони навчалися елементарній грамоті, 
польових робіт та ремеслу, адже “єдність виховання 
розуму, рук і серця” визначалася ключовим принци-
пом діяльності освітнього закладу, а в результаті по-
єднання навчання і виховання з працею діти розви-
вають свої фізичні і розумові сили та в майбутньому 
зможуть створити собі належні умови життя [8]. 

Схожі типи закладів для навчання і виховання 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та із 
бідних родин активно відкривалися в цей час і у Ве-
ликобританії. Першою спробою систематичного за-
безпечення навчання представників бідних верств 
населення в країні стало заснування благодійних 
шкіл, що часто пов’язують з ім’ям власника газети 
з Глочестера Р. Рейкса. Спостерігаючи за життям 
дітей, він бачив, як легко вони потрапляють у світ 
злочинності й закінчують своє життя у в’язниці. На 
його думку, причина цього полягала в тому, що їхні 
батьки змушені були важко працювати на виробни-
цтві та відповідно нехтували своїми обов’язками на-
вчати і виховувати дітей. Намагаючись зарадити цьо-
му, Р. Рейкс разом із пастором Т. Стоком у 1780 році 
вирішили організувати школу для бідних у церкві 
Святої Марії в Глостері з метою навчання дітей гра-
моті і основам катехізису [13]. Ініціативу Р. Рейкса 
підтримала громадськість: такі школи цілком відпо-
відали інтересам роботодавців, адже, по-перше, діти 
навчалися без відриву від виробництва, а, по-друге 
вся навчально-виховна робота спрямовувалася на ви-
ховання смирення і покори. Незабаром по всій країні 

при церковних парафіях організовувалися аналогічні 
навчальні заклади [13].

Розвиток шкіл для дітей із бідних родин був од-
ним із напрямів діяльності Р.Оуена. Як філантроп 
він значно поліпшив умови праці та життя своїх 
робітників, скоротивши робочий день, підвищивши 
заробітну плату, вибудувавши хороші житла та від-
кривши культурно-просвітницькі та навчально-ви-
ховні установи, зокрема “школу для маленських ді-
тей”, елементарну школу та вечірню школу. Всю цю 
систему виховних установ Р. Оуен назвав “Новим 
інститутом для формування людського характеру”. 
Перша школа охоплювала ясла та ігровий майданчик 
та мала на меті захистити дітей від поганого впли-
ву середовища і забезпечити їх всебічний розвиток. 
Тому у цій школі значна увага приділялася фізич-
ному вихованню, дотриманню правильного режиму 
дня, здоровому харчуванню дітей, танцям і співу, що 
загалом сприяли розвитку у них спритності та ви-
тонченості [13]. Розширення переліку навчальних 
курсів в навчальних закладах Р. Оуена, пояснюєть-
ся усвідомленням читання і письма лише як засобів 
набуття знань, відтак дітям з незаможних родин по-
трібна набагато ширша освіта: “Або давайте бідним 
розумне і корисне виховання, або не знущайтесь 
над їх невіглаством, бідністю і нещастям, даючи їм 
лише зрозуміти всю глибину їх нещастя. І тому – зі 
співчуття до стражденному людству – або тримайте 
бідних, якщо вам це ще вдасться, в стані повного не-
вігластва, як можна ближче до тваринного стану, або 
зважитеся виховувати з них розумні істоти, потрібні 
і продуктивні члени держави” [15, с. 37].

Висновки. Із впровадженням в європейських 
країнах шкільного обов’язку та активною розбудо-
вою мережі безоплатних народних шкіл більшість 
із так званих “шкіл для бідних” припинили свою ді-
яльність. Відтак, незважаючи на непоодинокі спроби 
розв’язання проблеми освітньої нерівності залежно 
від соціально-класової приналежності та забезпечен-
ня доступу до системи шкільництва представникам 
усіх верств суспільства в західноєвропейських краї-
нах, до XIX століття освіта мала елітарний характер 
та слугувала передовсім фактором збереження, а не 
подолання соціальної нерівності, забезпечуючи ви-
ховання і відтворення представників певних статус-
них груп.

Перспективним напрямом дослідження вважаємо 
вивчення питання соціальної нерівності в освітній 
сфері на українських землях в різні історичні періоди 
з метою виявлення спільних і відмінних рис з євро-
пейською шкільною практикою.
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье рассмотрена проблема социального неравенства и исторические формы ее проявления в 
сфере образования и воспитания, исследована специфика механизма трансляции школой социокультурных 
различий в западноевропейском обществе на разных этапах его развития, дана характеристика особенностей 
и основных подходов к решению обозначенной проблемы в европейских странах. Установлено, что до XIX века 
образование имело элитарный характер, служившие фактором сохранения, а не преодоления социального 
неравенства.
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SOCIAL INEQUALITY AND EDUCATION: HISTORICAL ASPECRTS

The article focuses on the problem of a social inequality and the historical forms of its display in the sphere 
of education. In the article the attention is paid to the analysis of the pedagogical views of Europeans philosophers 
of different epochs and their enlightment activity connected with the problem of a social inequality in an educational 
sphere. Under the influence of the progressive ideas of these pedagogues certain changes took place in the system 
of  education  in European countries:  the network of  schools was broaden,  the opening of  special  schools  for  the 
lower layer of the society. It has been ascertained that in Europe the introduction of a compulsory schooling and the 
foundation of free of charge schools caused the decline of the so called “schools for the poor”. It has been determined 
that before the XIX th century the system of education was of an elite character and this system served the factor of 
preserving but not overcoming of a social inequality.
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ст.викладач кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації, безпеки життєдіяльності,  
охорони праці та цивільного захисту

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
м.Старобільськ, Україна

РОЛЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

У  статті  основну  увагу  приділено  аналізу  стану  фізичного  здоров’я  учнів  загальноосвітніх 
навчальних  закладів  та  ролі  здоров’язбережувального  середовища  в  зміцненні  та  збереженні  здоров’я 
школярів  як  нагальній  педагогічній  проблемі  сучасності.  Проаналізовано  реальний  стан  організації 
здоров’язбережувального  середовища  в  освітньому  процесі  сучасної  школи.  З’ясовано  основні  складники 
здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітнього закладу.

Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальне навчальне середовище, фізичне виховання, фізичний 
розвиток, фізичне виховання.

Вступ. Серед життєвих цінностей сучасної лю-
дини перше місце посідає цінність життя і здоров’я. 
Останніми десятиліттями світова наука зараховує 
проблему здоров’я, в широкому розумінні цього по-
няття, до кола глобальних проблем, розв’язання яких 
зумовлює характеристики майбутнього розвитку 
людства.

Здоров’я є елементом індивідуальної культури 
життєдіяльності людини. Ця культура визначається 
рівнем розвитку вмінь і навичок, що сприяють збере-
женню, зміцненню і відновленню здоров’я людини, 
реалізації внутрішніх резервів її організму. Культура 
здоров’я відбивається у специфічних формах і спосо-
бах життєдіяльності особистості, які виробляються з 
раннього дитинства і реалізуються протягом усього 
життя.

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, 
радості і повноцінного життя батьків, вчителів, сус-
пільства в цілому. Для України головною пробле-
мою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збережен-
ня і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. 
Турботу викликає різке погіршення стану фізичного 
та розумового розвитку підростаючого покоління, 
зниження рівня народжуваності й тривалості життя, 
зростання смертності, особливо дитячої.

Важливим стратегічним напрямом 11-річної 
загальної середньої школи є вирішення проблем 
комплексної реалізації оздоровчої функції шкільної 
освіти, забезпечення фізичного й духовного здоров’я 
учнів. До нових соціальних функцій освіти слід від-
нести й соціально-терапевтичну, що покликана зна-
чно підвищити рівень готовності особистості ви-
пускника до успішної життєдіяльності в складних 
умовах соціального середовища, попередження нер-
вово-психічних і соматичних захворювань та виник-
нення залежностей від психотропних речовин через 
оздоровлення психіки людини в цілому, розвиток її 
особистісних якостей, які потрібні для гармонізації 
соціальних зв’язків і збереження здоров’я. У наш час 
учень повинен мати можливість пізнати себе, особли-
вості людського організму, основні засоби здорового 
способу життя, запобігання різним захворюванням, 
шкідливим звичкам; уміти керувати своїм здоров’ям, 
що дасть їй шлях до повноцінного життя. Сьогодні 
дуже важливо під час навчання в школі навчити са-
мому піклуватися про власне здоров’я, сформувати 
установку на підтримку власного здоров’я без засто-
сування медикаментозних засобів.
© Щурова Н.В.

Тому головними напрямами фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності визначені забезпечення та розви-
ток фізичного і морального здоров’я, комплексного 
підходу до формування розумових і фізичних якос-
тей особистості, вдосконалення фізичної та психоло-
гічної підготовки до активного життя і професійної 
діяльності на принципах індивідуального підходу, 
пріоритету оздоровчої спрямованості, систематич-
ності цього процесу тощо [1, с.86-87]. Досліджен-
нями науковців (В. Дрофа, А. Іванов, А. Морозова, 
О. Савченко) обґрунтовано, що суттєво підвищувати 
стан здоров’я учнів може навчальне середовище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі створення навчального середовища, що спри-
яє збереженню та зміцненню здоров’я дітей, при-
свячені наукові праці М. Башмакова, Я. Берегового, 
Г. Спіченка, А. Цимбалару, В. Шипка, В. Ковалько, 
М. Малашенка, медико-педагогічні дослідження 
В. Базарного. Значний внесок у розкриття ролі ці-
лісності знань та проведення занять поза шкільним 
приміщенням як умов підвищення ефективності 
здоров’язбережувального навчального середовища, 
зміцнення здоров’я школярів зробили К. Гуз, В. Іль-
ченко, А. Ляшенко, П. Матвієнко, В. Моляко, В. Су-
хомлинський тощо.

Вітчизняні вчені досліджували різні аспекти 
оздоровлення дітей: педагогічні умови оздоровлен-
ня учнів ліцею (А. Каташов); формування здорового 
способу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортив-
них школах (С. Свириденко); теорія та практика про-
ектування діяльності дитячого закладу з оздоровлен-
ня та відпочинку дітей (М. Наказний); формування 
поняття здорового способу життя в учнів основної 
школи (Г. Голобородько); гігієнічне обґрунтування 
заходів із оптимізації здоров’я міських школярів мо-
лодшого віку (В. Ніколаєнко). П. Матвієнко, І. Підла-
сий та інші науковці акцентували увагу на залежнос-
ті ефективності дидактичного процесу від наявності 
здоров’язбережувального навчального середовища, 
що є одним із пріоритетних напрямків роботи сучас-
ної школи.

Мета статті – розкрити важливість створення 
здоров’язбережувального середовища загальноос-
вітнього навчального закладу для зміцнення здоров’я 
школярів.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, стан 
здоров’я людей залежить від багатьох чинників. За 
класифікацією американського вченого Роббінса, 
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фактори, що впливають на здоров’я, можна розділи-
ти на чотири великі групи:

• спосіб життя (51-52 % впливу);
• стан навколишнього середовища (20-21 %);
• біологічні чинники (19-20 %);
• обсяг і якість медичної допомоги (8- 9 %) [2, с. 

98].
Ця статистика свідчить про перевагу саме сус-

пільних впливів на здоров’я і є підтвердженням дум-
ки про відповідальність суспільства та держави за 
здоров’я, наявність протиріччя між декларованим і 
реальним правом людей на здоров’я.

За роки навчання в освітніх установах спосте-
рігається прогресуюче погіршення стану здоров’я 
учнів: 70% функціональних розладів переходять в 
стійку хронічну патологію. Найбільш значний при-
ріст порушень стану здоров’я відзначений у най-
більш критичні періоди дитинства: у молодших 
школярів – в 7, 10 років і у підлітків у період від 12 
до 17 років. При цьому вважається, що негативний 
вплив внутрішньо шкільного середовища і, перш за 
все, перевантажень в початковій школі становить 
12%, а в старшій – 21%. Багато дослідників відзна-
чають чітку залежність числа і характеру порушень в 
стані здоров’я школярів від обсягу та інтенсивності 
навчальних навантажень. Інтенсифікація навчання, 
не підкріплена системою оздоровчих заходів, при-
зводить до значно більш вираженим змінам у стані 
здоров’я дітей. Отже, лише спільними зусиллями 
медичних працівників і педагогів при зацікавленості 
батьків можлива мінімізація впливу несприятливих 
факторів навчання на здоров’я дітей. Особливе міс-
це в цьому оздоровчому процесі відводиться освіт-
ній системі, перш за все за рахунок широкого впро-
вадження в діяльність освітніх закладів так званих 
здоров’язберігаючих технологій. Зокрема, у багатьох 
освітніх закладах різних регіонів України є досвід 
використання таких заходів як спеціальна система 
профілактики порушень постави, зору, додаткова ві-
тамінізація, комплекс фізіотерапевтичних процедур, 
загартовування та ін. Все ширше в системі харчуван-
ня дітей шкільного віку використовуються продукти 
функціонального харчування: збагачені вітамінами 
і мінералами. Активно розробляються нові іннова-
ційні технології навчання, в основі яких лежить ін-
формаційно-діяльний підхід. У діяльність освітніх 
закладів впроваджуються сучасні технології розви-
ваючого естетичного комплексу, що перетворюють 
освітній процес в вільний і легкий, привабливий і ці-
кавий для учнів, сприяють освоєнню всього спектру 
видів навчальної діяльності.

У керівних документах Міністерства освіти і на-
уки визначена система заходів з охорони та зміцнен-
ня здоров’я учнів, що враховує найважливіші харак-
теристики освітнього середовища з точки зору його 
впливу на здоров’я учнів [3, с. 57-62].

У той же час, необхідно відзначити, що в біль-
шості шкіл системний підхід до збереження та зміц-
нення здоров’я учнів практично відсутній, обмежую-
чись разовими, короткочасними або вузькоспеціалі-
зованими заходами.

Створення оптимальних можливостей для реаліза-
ції власного потенціалу кожної дитини є одним із ваго-
мих кроків до формування здоров’язбережувального 
навчального середовища. Педагоги підтримують 
сприятливі умови для ефективного корекційного на-
вчання, виховання та розвитку дитини, допомагаю-
чи їй реалізувати власний потенціал [4, с. 65]. Саме 

тому необхідно створити такі умови навчання учнів 
початкових класів, які б забезпечили збереження та 
зміцнення їх стану здоров’я або хоча б не впливали 
негативно на їх фізичний і духовний розвиток. Од-
ним із напрямів розв’язання цієї проблеми є, на нашу 
думку, створення у загальноосвітньому навчальному 
закладі здоров’язбережувального навчального серед-
овища.

Створити здоров’язбережувальне середовище в 
умовах навчання – це значить створити відповідне 
навчальне середовище. З. Меретукова та А. Чина-
зірова розглядають „здоров’язбережувальне серед-
овище” як сукупність таких понять як „здоров’я” та 
„педагогічне середовище”, що дозволяє визначити 
здоров’язбережувальне освітнє середовище (зокрема 
навчальне) [5].

Інтегруючи сучасні підходи до пояснення сутнос-
ті та змісту поняття „здоров’язбережувальне серед-
овище”, ми одностайні в розумінні цього педагогіч-
ного феномену з С. Дудко : здоров’язбережувальне 
навчальне середовище – таке навчальне середовище, 
у якому завдяки формуванню цілісності свідомості, 
життєствердного здоров’язбережувального образу 
світу учня, його здоров’язбережувальної компетент-
ності, забезпечується формування здорового спо-
собу життя дітей, відповідальне ставлення до свого 
здоров’я і здоров’я оточуючих, до довкілля, контр-
олюються всі складові здоров’я [6, с.36].

Особливого значення набуває пошук ефективних 
методичних підходів для прищеплення учням інтер-
есу до занять фізичною культурою та впровадження 
новітніх технологій у систему шкільного фізичного 
виховання.

Сьогодні урок, як основна форма організації на-
вчально-виховного процесу, вже не вважається су-
часним, хоча б він і вирізнявся всім різноманіттям 
найсучасніших засобів та педагогічних прийомів, 
якщо у дитини під час його проведення погіршу-
ється здоров’я. Тому обов’язковими на уроках є фіз-
культхвилинки, практика яких, на жаль нівелюється. 
Вони дозволяють знімати стан утомленості на уроці, 
ослабити психологічну напруженість, викликану ін-
тенсивністю занять і просто дати дитині можливість 
порухатися.

Курс „Основи здоров’я”, який включає в себе зна-
ння про здоровий спосіб життя та основи безпеки 
життєдіяльності, формує у учнів спеціальні знання, 
уміння та навички збереження і зміцнення свого здо-
ров я, створення індивідуального здорового способу 
життя, вчить використовувати отримані знання в по-
всякденному житті.

Основною метою уроків фізичної культури є фор-
мування в учнів стійкої мотивації щодо збереження 
свого здоров’я, фізичного розвитку, використання 
засобів фізичного виховання в організації здорового 
способу життя.

Важливу роль в зміцненні здоров’я учнів відіграє 
залучення дітей до спортивних секцій, спортивних 
заходів. Гарною традицією стало проведення в шко-
лах для дітей та батьків спортивних змагань „Тато, 
мама і я – спортивна сім я”.

Велика увага для пропаганди здорового способу 
життя приділяється позакласній роботі. Пропонуєть-
ся великий спектр заходів: турпоходи, екскурсії, дні 
здоров’я, свята рухливих ігор, веселі старти, класні 
часи і бесіди з такою тематикою: „Я – моє здоров’я 
– моє життя”, „Природні чинники здоров’я” та інші.

Отже, основна роль у здоров’язберігаючій діяль-
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ності загальноосвітнього закладу відводиться гра-
мотній організації навчального процесу:

• оптимальна організація навчального процесу 
(відповідно до вікових, статевих, індивідуальних 
особливостей та гігієнічних норм);

• створення комфортних умов навчання (розклад 
уроків, перерв, режимні моменти);

• створення сприятливих умов навчання (відсут-
ність стресових ситуацій, адекватність вимог, ме-
тодик навчання і виховання);

• використання оздоровчих методик, які регулю-
ють активність, і прийомів реабілітації розумової 
і фізичної працездатності.
Висновки. Таким чином, високий рівень функ-

ціональних порушень і хронічної патології у шко-
лярів, негативна динаміка стану здоров’я в процесі 

навчання обумовлюють з одного боку високу акту-
альність наукових досліджень в цій області, з ін-
шого – необхідність вдосконалення роботи освітніх 
установ в напрямку збереження, зміцнення і форму-
вання здоров’я учнів. У вирішенні проблеми стану 
здоров’я дітей, що навчаються в освітніх установах, 
необхідний комплексний підхід, що включає зусилля 
як системи освіти, так і охорони здоров’я і потребує 
пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, 
медиків, батьків, представників громадськості. Од-
нак, особливе місце та відповідальність з оздоровчій 
діяльності відводиться освітній системі, яка повинна 
й має всі можливості для того, щоб зробити освітній 
процес здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова 
йде вже не просто про стан здоров’я школярів, а про 
майбутнє України.
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

В  статье  основное  внимание  уделено  анализу  состояния  физического  здоровья  учащихся 
общеобразовательных  учебных  заведений  и  роли  здоровьесберегающей  среды  в  сохранении  и  укреплении 
здоровья школьников  как  насущную педагогическую проблему  современности. Проанализировано  реальное 
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Вступ. У педагогічній літературі накопичено 
чималий досвід щодо організації та управління ме-
тодичною роботою в школі. Аналіз вивчених науко-
вих джерел свідчить про те, що проблеми створення 
ефективної методичної роботи, зокрема, питання 
шкільного управління, основи якої закладені в пра-
цях Ю.К.Бабанського, В.І.Бондаря, Г.Г.Габдулина, 
Ю.В.Васильєва, Ю.А.Конаржевського, 
М.І.Кондакова, В.Ю.Кричевського, А.М.Моїсеєва, 
А.А.Орлова, О.Г.Соколова, В.П.Панасюка, 
О.Ф.Федорової, тощо [5, с.68]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іс-
торичний аспект, що враховує досвід, традиції, 
наступність, процесу вдосконалення методичної 
роботи відображений у працях М.П.Виговського, 
Є.С.Березняка, М.В.Черпінського, П.В.Худомінского, 
М.М.Дарманського, І.П.Жерносека, О.Л.Капченко, 
Ш.І.Ганеліна, Є.Я.Голанта, Н.І.Кравцова, 
П.А.Лебедєва, К.У.Ушинського, тощо [4, с.90]. 

На думку Лебедєва, метою методичної роботи є 
максимально розкрити творчий потенціал кожного 
педагогічного працівника і якомога повніше залучи-
ти його до перебудови системи освіти; завданням – 
гармонійний вияв і розвиток загальних, професійних 
і педагогічних здібностей працівників [4, с.91]. 

С.Г.Молчанов подає таке визначення методичної 
роботи: «Методична робота – складова частина про-
фесійно-педагогічної (управлінської) діяльності, в 
рамках якої створюються теоретичні продукти, що 
забезпечують педагогічні або управлінські дії. Пред-
метом методичної роботи виступають не тільки ко-
шти професійно-педагогічної комунікації, а й зміст 
навчання (навчальні матеріали)» [6, с.58]. 

Ю.К.Бабанський розглядає методичну роботу як 
цілісну систему заходів, дій, спрямованих на досяг-
нення єдиних цілей і завдань. А такий підхід при-
пускає виділення й аналіз усіх компонентів системи 
методичної роботи в освітній установі, зв'язків між 
ними, структури системи, її функцій, що відбувають-
ся в процесів управління і самоврядування [2, с.71]. 

Ряд вітчизняних зарубіжних досліджень присвя-
чено проблемам розвитку методичної компетент-
ності: визначено основні принципи формування 
методичної компетентності (В.Дивак, Т.Гущина), 
розроблено структурні моделі методичної компе-
тентності, (О.Бігіч, Т.Гущина, О.Зубков, А.Мормуль, 
О.Лебедєва), запропоновано систему цілеспря-
© Якубова Л.А.

мованого розвитку методичної компетентності 
(Т.Кочарян). Актуальними для педагогічної теорії 
і практики завжди були також і проблеми розви-
тку системи внутрішкільної методичної роботи 
(І.Жерносек, С.О.Сисоєва, Г.Тимошко, Л.Б.Білієнко), 
традиційних і нетрадиційних форм організації мето-
дичної роботи в навчальному закладі (Л.Л. Сушенце-
ва) [3, с.22].

Вивченню зарубіжного досвіду організації мето-
дичної роботи присвячені публікації Л.П.Пуховської, 
Т.С.Кошманової, М.П.Лещенко, А.Т.Глазунової, 
М.В.Кларіна, Н.М.Лизунової, А.М.Новикової, 
Г.А.Федотової та інших. Актуальні питання орга-
нізаційно-методичного забезпечення галузі освіти 
за кордоном розглядалися рядом зарубіжних вче-
них Ф.Ваніскоттом, Х.Кодроном та М.Монтані, 
Т.Попкевичем, П.Хьорстом, В.Дойлі [1, 136].

Важливо зазначити, що планомірний характер 
розвитку системи науково-методичної роботи є ви-
значальною ознакою сучасного реформування на-
вчальних закладів системи освіти. Процес управ-
ління системою науково-методичної роботи на всіх 
рівнях розпочинається з обґрунтування мети та за-
вдання розвитку системи на близьку й далеку пер-
спективу.

Хрестоматійним став вислів К. Д. Ушинського 
про те, що «вчитель як фахівець живе доти, поки 
вчиться» [4, с.15]. Сприяти педагогу в цьому - про-
відна функція внутрішньошкільної методичної ро-
боти. Варто пам’ятати про системно-інтегрований 
підхід до змісту методичної діяльності, суттєвим 
структурним компонентом якого залишається теоре-
тичне навчання педагогів. Воно реалізується через 
проведення семінарів, проблемних лекцій, інструк-
тивно-методичних нарад, педагогічних читань, кон-
ференцій, педагогічних дискусій тощо.

Методична робота в школі – спеціально організо-
вана діяльність педагогічного колективу, що створює 
умови для підвищення майстерності педагога. 

Методична робота в освітньому закладі – це ці-
лісна, заснована на досягненнях науки і передового 
педагогічного досвіду і на конкретному аналізі на-
вчально-виховного процесу система взаємозалежних 
заходів, дій та заходів, спрямованих на всебічне під-
вищення кваліфікації та професійної майстерності 
кожного педагога (включаючи і мотиви з управління 
професійним самоосвітою, самовихованням, само-
вдосконаленням педагогів), на розвиток і підви-
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щення творчого потенціалу педагогічного колективу 
освітньої установи в цілому, а в кінцевому рахунку, 
на вдосконалення навчально-виховного процесу, 
досягнення оптимального рівня освіти, виховання і 
розвитку конкретних вихованців» [2 с.39]. 

Визначення мети дослідження: опис особли-
востей методичної роботи соціального педагога в за-
гальноосвітньому навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу. Методична робо-
та орієнтована на досягнення і підтримання високої 
якості навчально-виховного процесу в освітньому за-
кладі. Вона здійснюється протягом навчального року 
і органічно поєднується з повсякденною практикою 
педагогів. Сприяє розвитку навичок педагогічного 
аналізу, теоретичних і експериментальних дослі-
джень. 

У нашому експериментальному дослідженні ми 
використали систему взаємодоповнюючих та вза-
ємоперевіряючих методів. Зокрема, це методи опи-
тування (анкети), спостереження.

Анкетування – це один з основних засобів, при 
проведенні будь-якого соціального чи соціально-пси-
хологічного дослідження. Анкетування – найбільш 
поширений і ефективний метод збору первинної ін-
формації. Це один з найпоширеніших видів опиту-
вання, в якому комунікація між дослідником і рес-
пондентом відбувається за допомогою тексту анкети.

У дослідженні ми використали анкету – діагнос-
тування педпрацівників з метою удосконалення вну-
трішньошкільної структури методичної роботи.

Соціальним педагогом була запропонована анке-
та для педагогічних працівників, щодо методичної 
роботи в школі. Анкетування було проведене серед 
педагогів у кількості 22 особи у Старокостянтинів-
ській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3.

Запитання анкети побудовані наступним чином: 
Чи задовольняє Вас існуюча в школі структура ме-
тодичної роботи? Які форми методичної роботи 
потрібні і важливі для Вас? Чому? Що в існуючій 
структурі Ви вважаєте найефективнішим? У яких 
формах методичної роботи Ви б хотіли взяти участь? 
Над якою індивідуальною науково-методичною те-
мою працюватимете?

Наступним методом спостереження ми проводи-
лиє метод опитування.

Метою спостереження було визначення оцінки 
професійної компетентності соціального педагога в 
школі. Сутність цієї методики, полягала у вияснен-
ні хто такий психолог та соціальний педагог. Дослі-
дження проводилося серед педагогів у кількості 22 
особи. Спостереження проводилося на базі загаль-
ноосвітньої школи I-III ступенів №3 м. Старокос-
тянтинова Хмельницької області. Спостереження – є 
методом збору наукової інформації, сутність якого 
полягає в безпосередній реєстрації фактів, явищ, 
процесів, які відбуваються в соціальній реальності. 
Спостереження є однією з форм активного чуттєвого 
пізнання; воно є галуззю і водночас процесом одер-
жання життєвого досвіду. 

Саме як метод наукового пізнання спостереження 
має ряд специфічних характеристик. Наприклад, ме-
тод є суспільно виробленою і закріпленою системою 
регулятивних принципів і теоретичною пізнаваль-
ною діяльністю.

Таким чином, метод є «керівництвом» до прак-

тичних дій і осмислення фактів. 
Соціальним педагогом було проведене спосте-

реження. Мета спостереження – визначити рівень 
знань педагога з предмета під час уроку. Спосіб спо-
стереження – спостереження вибіркове, включене, 
одноразове.

В процесі експериментальної роботи, щодо мето-
дичної роботи педагогічних працівників, були вияв-
ленні результати за анкетою діагностування педпра-
цівників з метою удосконалення внутрішньошкіль-
ної структури методичної роботи. 

Анкетування проводилося на базі загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.Старокостянтинова 
Хмельницької області. У даному дослідженні брали 
участь 22 педагоги.

У результаті опитування, педагогічні працівники 
дали відповідь на перше питання: одні відповіли, що 
їх задовольняє існуюча в школі структура методич-
ної роботи – 68.1%, інші відповіли, що вона не до 
кінця досконала - 31.78%; щодо другого питання: які 
форми методичної роботи потрібні і важливі для Вас, 
одні відповіли, що важливими формами методичної 
роботи є методичне об’єднання, психолого-педаго-
гічний семінар, школа перспективного педагогічного 
досвіду, семінари-практикуми – 45.4%, інші відпові-
ли: школа педагогічної майстерності, творчі групи, 
самоосвіта, стажування – 22.7% , а ще інші, що всі 
форми методичної роботи є важливими і необхідни-
ми – 31.78%.

Що в існуючій структурі Ви вважаєте найефек-
тивнішим? На дане питання вчителі відповіли, ор-
ганізованість – 45.4%, вміння підібрати матеріал 
– 54.48%. У яких формах методичної роботи Ви б 
хотіли взяти участь? Одні відповіли, що в психолого-
педагогічних семінарах – 31.78%, інші в школах пе-
дагогічної майстерності – 45.4%, а ще інші у школах 
перспективного педагогічного досвіду – 22.7%. Над 
якою індивідуальною науково-методичною темою 
працюватимете? Одні відповіли, що ще міркують – 
68.1%, інші ще не визначилися, бо кожна тема є важ-
лива і цікава – 31.78%. 

Отже, за результатами відповідей педагогів, на 
питання чи задовольняє існуюча в школі структура 
методичної роботи – 68.1%, а на питання: які форми 
методичної роботи потрібні і важливі для Вас, педа-
гоги відповіли, що всі форми методичної роботи є 
важливими і необхідними – 31.78%.

Отже, можна стверджувати, що педагоги є досвід-
ченими і мають високий рівень знань, щодо методич-
ної роботи.

Наступним методом спостереження є метод опи-
тування. У дослідженні брали участь 22 педагоги, 
у тій самій школі. Метою даного дослідження було 
визначити оцінку професійної компетентності соці-
ального педагога в школі. Сутність цієї методики по-
лягає у виясненні хто такий психолог та соціальний 
педагог. На запитання «Чи доцільною є посада прак-
тичного психолога і (або) соціального педагога у за-
кладі освіти?» опитані дали такі відповіді: так – 90.9 
%; ні – 3.1%; важко відповісти – 6.0%. На запитання 
«Як часто у своїй педагогічній діяльності Ви відчу-
ваєте потребу отримати кваліфіковану психологічну 
допомогу?» відповіді розподілилися таким чином: 
постійно потребують кваліфікованої психологічної 
допомоги – 19.9%, часто – 35.3%, інколи – 39.4%, не 
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потребують – 5.59%.
На запитання «Наскільки чітко Ви розумієте мету 

і зміст діяльності практичного психолога закладу 
освіти?» відповіді розподілилися таким чином: ма-
ють чітке розуміння мети і змісту діяльності прак-
тичного психолога – 62% педагогів, не достатньо ро-
зуміють – 34.3%, не розуміють - 3.7%. На запитання 
«Наскільки чітко Ви розумієте мету і зміст діяльнос-
ті соціального педагога закладу освіти?» відповіді 
розподілилися таким чином: мають чітке розуміння 
змісту і мети діяльності соціального педагога – 41%, 
не відокремлюють діяльність соціального педагога 
від діяльності практичного психолога, вважають, що 
вони однакові – 37%, не розуміють – 22%. На запи-
тання «Чи змінилася специфіка вашої професійної 
діяльності з появою у закладі практичного психолога 
і (або) соціального педагога?» відповіді розподілили-
ся таким чином: так, змінилася – 70.4%; ні, не змі-
нилася – 29.6%. На питання «В яких сферах Вашої 
професійної діяльності співпраця з психологічною 
службою є найбільш результативною?» відповіді 
розподілилися таким чином: підготовка до уроків 
– 7.4%; підготовка до виховних годин – 21.8%; під-
готовка і проведення батьківських зборів – 31.5%; 
діагностика особливостей розвитку дитини з метою 
диференційованого підходу – 37.4%; інша діяльність 
(вкажіть що саме) – 1.9%. Діяльність психологічної 
служби закладу за 10 бальною шкалою оцінена: се-
редній бал – 7. На запитання «Чи звернулися б Ви 
з особистою проблемою до психолога і ( або) соці-
ального педагога Вашого закладу?» відповіді роз-
поділилися: так – 73.8 %; ні – 26.2%. На запитання 
«Як ви оцінюєте професійну підготовку соціального 
педагога у вашій школі?» опитані дали такі відповіді: 
високий рівень – 77.18%; достатній рівень – 18.16%; 
низький рівень – 4.54%. На запитання «Яка форма 
підвищення професійної підготовки соціального пе-
дагога, вам здається найбільш прийнятною?» були 
наступні відповіді: участь у методичних об'єднаннях 
– 45.4%; участь в роботі семінарів – 22.7%; самостій-
не вивчення спеціальної літератури – 18.16%; участь 
в інноваційних освітніх проектах – 13.62%.

На нашу думку важливими для соціального педа-
гога можуть бути наступні методичні рекомендації: 
наявність нормативно – правових документів, які 
регулюють роботу; наявність внутрішньо шкільних 
документів, які регулюють діяльність: заступника з 
виховної роботи; педагога – організатора; класно-
го керівника; пріоритетні питання виховної роботи 
ЗНЗ; наявність програмами виховної роботи за яким 
працюють класні керівники (ПІБ автора, назва, для 
якого віку призначена, ким схвалена, рекомендова-
на); наявність банку даних про педагогів – тренерів, 
які підготовлені до реалізації проектів і програм з 
виховної роботи: «Промхеал»; «Діалог»; «Майбутнє 
починається сьогодні»; «Рівний – рівному»; облад-
нання робочих місць: заступника з виховної роботи; 
педагога – організатора; класного керівника; (наяв-
ність окремого кабінету, комп’ютерної та оргтехніки, 
періодичних видань, навчально-методичної літера-
тури); наявність матеріалів, які підтверджують здій-
снення психолого-педагогічної діагностики учнів та 
учнівських колективів: методичний інструментарій; 
анкети, заповнені учнями, результати оброблення; 
основні напрями професійної діяльності педаго-

га – організатора; організація методичної роботи з 
педагогічними кадрами з питань виховної роботи: 
діагностичні матеріали для вивчення професійної 
готовності педагогів до організації виховної роботи; 
діяльність шкільного методичного об’єднання клас-
них керівників (тематика засідань, планування робо-
ти, робочі матеріали засідань); які виховні технології 
впроваджуються; форми організації роботи з батька-
ми; наявність програм (проектів) роботи з батьків-
ською громадськістю.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступ-
ні висновки: методична робота – важливий ас-
пект підвищення кваліфікації, який забезпечує без-
перервність післядипломної педагогічної освіти, 
взаємозв'язок і спадкоємність самоосвіти, курсової 
підготовки та міжкурсової роботи. Метою методич-
ної роботи є вдосконалення професійних знань і 
умінь педагогів, розвиток їх творчого потенціалу і 
в кінцевому рахунку – підвищення ефективності та 
якості педагогічного процесу. 

Через методичну роботу здійснюється підготовка 
педагогів до впровадження нового змісту освіти, ово-
лодіння інноваціями і прогресивними педагогічними 
технологіями. 

Головне в методичній роботі – надання реальної, 
дієвої допомоги педагогу. У той же час є ряд невиріше-
них проблем і недоліків в організації методичної ро-
боти. Масова практика ще недостатньо озброєна зна-
нням радикальних шляхів підвищення ефективності 
методичної роботи, одним з яких є системний підхід. 

Кожна з форм методичної роботи надає свій прі-
оритетний вплив на досягнення тих чи інших цілей, 
тому загальна її результативність залежить і від якос-
ті їх поєднань в безперервному процесі удоскона-
лення педагогічної майстерності вчителів інновацій-
них шкіл. Під індивідуальною науково-методичною 
роботою розуміють цілеспрямовану, планомірну та 
систематичну роботу педагога над удосконаленням 
теоретичної та практичної підготовки. Групові фор-
ми об'єднують педагогів за інтересами, в них ство-
рюються оптимальні умови для обміну досвідом 
роботи, для творчих дискусій, виконання практич-
них завдань. До групових форм належать: методичні 
об'єднання і кафедри, школи передового педагогіч-
ного досвіду, проблемні, ініціативні групи та ін.

Підвищенню фахового рівня педагогічних пра-
цівників сприяє також їх систематична атестація, яку 
проводять з метою визначення відповідності педаго-
гів посаді, яку вони обіймають, рівневі кваліфікації, 
залежно від якого (а також від стажу педагогічної 
роботи) їм встановлюється кваліфікаційна категорія, 
визначається тарифікаційний розряд оплати праці, 
присвоюється педагогічне звання. Атестацію щоро-
ку проводять атестаційні комісії, що створюються 
при навчально-виховних закладах незалежно від ві-
домчого підпорядкування та форми власності й міс-
цевих органах державного управління освітою. Пе-
дагогічних працівників атестують при навчальному 
закладі. Атестаційна комісія при органі управління 
освіти розглядає клопотання комісії навчального за-
кладу та приймає рішення в межах своєї компетенції 
щодо результатів атестації певних категорій педаго-
гів. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники 
мають право на вільний вибір форм, методів, засо-
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бів навчання, виявлення педагогічної ініціативи. У 
цьому плані особливої актуальності набуває індиві-
дуальна науково-методична робота педагога. 

У другому розділі нашого дослідження, ми ви-
користали такі методики: анкета діагностування 
педпрацівників з метою удосконалення внутріш-
ньошкільної структури методичної роботи, анкета 
визначення оцінки професійної компетентності со-
ціального педагога в школі та метод спостереження. 

Отже, за результатами анкети діагностування пед-
працівників з метою удосконалення внутрішньош-
кільної структури методичної роботи, у результаті 
опитування, педагогічні працівники дали відповідь 
на перше питання: одні відповіли, що їх задоволь-
няє існуюча в школі структура методичної роботи 
– 68.1%, інші відповіли, що вона не до кінця доско-
нала - 31.78%; а на питання: які форми методичної 
роботи потрібні і важливі для Вас, педагоги відпо-
віли, що важливими формами методичної роботи є 
методичне об’єднання, психолого-педагогічний се-
мінар, школа перспективного педагогічного досвіду, 
семінари-практикуми – 45.4%, інші відповіли: школа 
педагогічної майстерності, творчі групи, самоосвіта, 
стажування – 22.7% , а ще інші, що всі форми мето-

дичної роботи є важливими і необхідними – 31.78%.
Аналіз результатів дослідження показує, що педа-

гогічний колектив у яких проводилось опитування, 
вважають посаду практичного психолога і соціаль-
ного педагога доцільними і необхідними.

За результатами дослідження анкети, визначення 
оцінки професійної компетентності соціального пе-
дагога в школі, були виявлені такі результати, що пе-
дагоги є досвідченими і мають високий рівень знань, 
щодо методичної роботи. 

У результаті проведеного спостереження та аналі-
зу отриманих результатів, можна зробити висновок, 
що вчитель має середній рівень методичної підготов-
ки, вміє підібрати матеріал, але часто консультується 
з іншими більш досвідченішими педагогами. Щоб 
зацікавити учнів педагог заохочує до висловлювань, 
коригує пізнавальну активність. 

Отже, методична робота є необхідною і являє 
собою процес вдосконалення професійної майстер-
ності у міжкурсовий період та розвитку особистості 
педагогів шляхом самоосвіти й участі в колективних 
формах навчання: методичних об'єднаннях, семіна-
рах, проблемних групах, дослідницько-експеримен-
тальної роботи та ін.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В статье особенности методической работы социального педагога в общеобразовательном учебном 
заведении  описано  методическую  работу,  как  важный  аспект  повышения  квалификации  социального 
педагога, которая обеспечивает непрерывность последипломного педагогического образования, взаимосвязь 
и  преемственность  самообразования.  Целью  методической  работы  является  совершенствование 
профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала и в конечном счете - 
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FEATURES METHODOLOGICAL WORK OF A SOCIAL TEACHER 
IN SECONDARY SCHOOLS

Methodical  work  is  an  important  aspect  of  training  that  provides  continuity  of  postgraduate  education, 
relationship and continuity of the self, and of course training work. The purpose of methodical work is to improve 
the professional knowledge and skills of teachers, development of their creative potential and ultimately - improving 
the  efficiency  and  quality  of  educational  process. A methodical work  trains  teachers  for  implementation  of  new 
educational content, mastering innovation and progressive teaching technologies. The main thing in technical work 
is providing real, effective care teacher. At the same time there are a number of unresolved problems and deficiencies 
in the organization of methodical work. Mass practice is not armed with the knowledge of radical ways to improve 
technical work, one of which is a systematic approach. Any form of methodical work gives a priority impact on the 
achievement of certain goals, so overall its effectiveness depends on the quality of their combination in a continuous 
process of improvement of pedagogical skills of teachers of innovative schools. In individual scientific and technical 
work to understand the purposeful, systematic and systematic work to improve teacher of theoretical and practical 
training. Group forms unite educators interests, they have created optimal conditions for the exchange of experience, 
for creative discussions, practical tasks. To group forms include: methodical association and the department, school 
of advanced teaching experience, problems, community groups and others.

Key words: social pedagogue, methodical work, school.
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Вступ. Останні кілька десятиліть стали поворот-
ними у розвитку українського суспільства і, відпо-
відно, системи освіти. Сучасний ринок праці висуває 
нові вимоги до фахівця. Нинішній випускник вищо-
го навчального закладу повинен бути не лише висо-
кокваліфікованим спеціалістом, але й всебічно роз-
виненою особистістю, котра володіє загальнолюд-
ськими моральними якостями, нормами та ціннос-
тями, навичками міжособистісного спілкування та 
ін. Особливої актуальності це питання набуває щодо 
випускників медичних ВНЗ, оскільки їхня майбутня 
професійна діяльність безпосередньо стосується лю-
дини, яка є водночас її основним об’єктом. Таким чи-
ном, постає проблема співіснування фахової та гума-
нітарної підготовки у системі вищої медичної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі аспекти гуманітарної підготовки фахівців різних 
напрямів, зокрема й медиків, розглядали Ю. Коліс-
ник-Гуменюк [1, О. Лямова [2], Г. Микиртичан [3], 
Г. Шаповал [4], А. Росс (A. Ross) [5] та ін.

Метою статті є дослідження філософського ас-
пекту гуманітарної підготовки студентів медицини.

Виклад основного матеріалу. Проблема проти-
ставлення фахової та гуманітарної підготовки сягає 
корінням у середину ХХ століття. Зокрема канадський 
дослідник А. Росс (A. Ross), котрий розглядав спів-
відношення гуманітарної (як загальної) та технічної 
(як фахової) освіти, зауважив, що протиставлення 
цих двох напрямів є помилковим. Науковець ствер-
джує, що освіта, яку здобувають студенти, наприклад, 
мистецького напряму, є винятково гуманітарною, як і 
освіта студентів технічного фаху не є винятково тех-
нічною, негуманітарною. Сутність і мета гуманітарної 
освіти полягають у тому, щоб звільнити мислення лю-
дини, подарувати їй «радість спілкування» [5, с. 96].

Цитуючи В. Вересаєва, Г. Микиртичан зазначає, 
що за рівності усіх інших умов лікар щодо моралі на 
голову вищий за представників інших спеціальнос-
тей [3]. Дослідник також наводить факт, котрий свід-
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чить, що свого часу лікаря не допускали до медичної 
практики, якщо він не мав ступеня бакалавра мис-
тецтв, тобто гуманітарна освіта була обов’язковою 
для лікаря [3].

Внаслідок того, що професія лікаря безпосеред-
ньо пов’язана з людиною, яка є й об’єктом медицини 
загалом, постає питання про гуманізацію медичної 
освіти з тим, щоб ще на початкових етапах форму-
вання студента-медика як майбутнього фахівця ме-
дицини закласти в нього моральні та етичні основи 
майбутньої професійної діяльності.

Перші згадки про необхідність гуманного став-
лення до людини сягають корінням у праці давніх 
філософів. Зокрема вчення Будди базується на чоти-
рьох вищих чеснотах, головна з яких – любов. Вислів 
з цього приводу знаходимо в ілюстрованій історії ре-
лігії: «Як мати все життя плекає своє дитя, так нехай 
людина полюбить всеосяжною любов’ю усі живі іс-
тоти» [6, с. 42].

Китайський філософ Конфуцій проповідував гу-
манне ставлення до людини. Основний моральний 
принцип його філософії – «жень» (людинолюбство) 
– проголошував повагу й любов до людей старших 
за віком та за соціальним статусом. Формування цієї 
чесноти Конфуцій вбачав завданням виховання й 
освіти [2, с. 18].

На подальших етапах розвитку філософії теж 
прослідковуємо ідеї про гуманність у ставленні до 
людини. Так, гуманістичною спрямованістю харак-
теризуються погляди давньогрецьких філософів (Па-
неция, Демокрита, Сократа, Аристотеля). Зокрема 
вчення Сократа про мораль базується на твердженні 
про те, що людина за своєю природою є доброю (мо-
ральною), якщо ж хтось вчиняє щось аморальне, то 
причиною цього є недостатність розуміння – етично-
го знання.

Філософія середньовіччя, котра базувалася на 
вченнях церкви та Біблії, дотримується одвічних 
християнських правил: «не убий», «люби ближньо-
го свого, як самого себе». Про гуманне ставлення до 
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людини говорить і Євангелист Матвій: «Все, отже, 
що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть 
їм, – це ж бо закон і пророки» (Матв. 7:12) [7].

В Індії в ведичну епоху кодекс етики лікаря про-
голошував: «Вдень і вночі, який би ти не був зайня-
тий, ти повинен усім серцем і душею намагатися по-
легшити страждання своїх пацієнтів. Ти не повинен 
залишати або ображати своїх пацієнтів навіть заради 
порятунку власного життя чи збереження засобів для 
існування» [2, с. 27].

У дисертаційному дослідженні О. Лямової вио-
кремлено основні моральні якості, необхідні лікарю 
для гуманного ставлення до людської особистості. 
Серед них дослідниця називає п’ять основних якос-
тей:

1. Власне гуманність, яка, у свою чергу включає 
поняття людинолюбства (доброта, людяність, не-
байдужість, справедливість та ін.), гуманістичної 
спрямованості (привітність, уважність, доброзич-
ливість), емпатії (співчуття, співпереживання), ми-
лосердя, або альтруїзму (турботливість, прагнення 
допомогти, готовність прийти на допомогу).

2. Толерантність – терпимість, поступливість.
3. Комунікативна компетентність – комунікабель-

ність, комунікативна толерантність.
4. Емоційна стійкість – стриманість, самоконтроль, 

вольова саморегуляція.
5. Вихованість – порядність, щирість, тактовність, 

ввічливість, відповідальність, дисциплінованість 
[2, с.37].
Гуманітарний аспект медичної освіти, за слова-

ми Г. Шаповал, відображає парадигму гуманітарних 
проблем професійної діяльності лікаря, до яких на-
лежать: взаємовідносини з пацієнтами, членами їх 
сімей, колегами, питання медичного права та ме-
дичної етики, обмін провідним професійним досві-
дом [4, с. 109].

Поняття «гуманітарний» та «гуманний» є суміж-
ними, але не тотожними. Так, Великий тлумачний 
словник української мови свідчить, що гуманний – це 
«людяний у своїх діях і ставленні до інших людей» 
[8, с. 266]. Водночас гуманітарний – той, який нале-
жить до суспільних наук, що вивчають людину та її 
культуру [8, с.266]. Незважаючи на певну семантич-
ну відмінність цих понять, вони обидва зосереджені 
на спільному об’єкті, яким є людина і мають спіль-
ний корінь homo, що також тлумачиться як людина.

Внаслідок цього, вважаємо, що саме гуманітарна 
підготовка (із суспільних дисциплін) має найбіль-
ший потенціал для формування гуманного ставлення 
майбутнього лікаря до людської особистості.

Безперечно, гуманітарна підготовка лікаря відріз-
няється від гуманітарної підготовки фахівців інших 
напрямів і має свою специфіку. Тому вимагає специ-
фічного підходу та принципів. 

Одним з основних принципів, на яких базується 
процес гуманітарної підготовки іноземців – май-
бутніх лікарів є принцип професійної спрямованос-
ті. Сутність принципу професійної спрямованості, 
за Ю. Колісник-Гуменюк, полягає у використанні 
педагогічних засобів, які забезпечують студентам 
засвоєння передбачених програмами навчальних 
дисциплін знань, умінь, навичок, досвіду творчої ді-
яльності, в результаті чого формується інтерес до об-
раної професії та становлення професійних якостей 
особистості майбутнього лікаря [1, с.114].

Принцип професійної спрямованості гуманітар-
ної підготовки студентів-медиків реалізується, пе-
редусім, у процесі вивчення філософії. Зокрема на 
заняттях з таких тем як «Онтологія», «Філософська 
антропологія» відбувається розгляд питань, що без-
посередньо стосуються основ людського буття, міс-
ця людини у світі, проблем життя і смерті, права осо-
бистості на життя та ін. Аналіз цих питань майбут-
німи лікарями сприяє формуванню у них ціннісного 
ставлення до пацієнта як особистості, якій властиві 
почуття та переживання, які лікареві слід враховува-
ти під час майбутньої професійної діяльності.

Викладений матеріал дозволяє зробити на-
ступні висновки:

1. Гуманітарна підготовка є невід’ємною складовою 
професійної освіти майбутнього лікаря, оскільки 
сприяє формуванню у нього моральних та етич-
них цінностей.

2. Важливість гуманізації медичної освіти зазначе-
на ще у давніх філософських джерелах. На основі 
гуманізації повинен будуватися й процес гума-
нітарної підготовки, оскільки ці обидва поняття 
мають спільний об’єкт: людину.

3. Найбільший потенціал для гуманізації медичної 
освіти та гуманітарної підготовки студентів-меди-
ків мають суспільні дисципліни, зокрема філосо-
фія, під час вивчення якої відбувається формуван-
ня у студентів ціннісного ставлення до пацієнта.
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LIBERAL TRAINING OF DOCTORS-TO-BE: PHILOSOPHICAL ASPECT

There are five basic moral qualities which are necessary  for  the doctor during  their professional activity: 
humanity,  which  in  turn  includes  the  concept  of  philanthropy  (kindness,  compassion,  justice,  etc.)  humanistic 
orientation  (friendliness,  attentiveness),  empathy  (compassion),  altruism  (caring,  desire  to  help,  willingness  to 
help); tolerance, acquiescence; communicative competence – communicability, communicative tolerance; emotional 
stability – restraint, self-control, volitional self-regulation; politeness – integrity, honesty, tact, courtesy, responsibility, 
discipline etc.

One of the basic principles that underpin humanitarian process for foreigners – future doctors is the principle 
of professional orientation. The essence of the principle of professional orientation is to use pedagogical tools that 
provide  students  by  knowledge,  skills,  experience  of  creativity  according  to  syllabuses  of  academic  disciplines, 
resulting  the emerging of  interest  in  their chosen profession and  formation of professional qualities of doctor-to-
be. The principle of professional orientation of medical students’ liberal training is realized primarily in the study 
of philosophy. Particularly during the classes on topics such as «Ontology», «Philosophical Anthropology» is the 
consideration of issues relating specifically to the basics of human existence, human’s place in the world, the problems 
of life and death, individual rights to life and others. The analysis of these issues contributes to formation of doctors’-
to-be value treatment to the patient as a person, who has feelings and experiences which should be considered by 
doctor within his future professional activities.

Key words: liberal training, humanization, medical education, doctors-to-be, philosophy of education.
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