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СЛЕДОВАНИЕ МОДЕ И ТРАДИЦИЯМ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОТРИМАННЯ МОДИ ТА ТРАДИЦІЙ У ПІДЛІТКІВ І МОЛОДІ ЯК ВАЖЛИВИЙ 
ЗАСІБ ЇХ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО ВИХОВАННЯ
FOLLOWING FASHION AND TRADITION IN TEENAGERS AND YOUTH 
AS AN IMPORTANT MEANS OF THEIR EMOTIONAL-VOLINE EDUCATION

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Вопросы формирования вкусов и предпочте-
ний, связанных с внешностью и поведением, 
их решение и учет в повседневном процессе 
воспитания и обучения подрастающего поко-
ления всегда актуальны. Подражание и обще-
ние в обществе играют существенную роль 
в социализации личности, получении необхо-
димых навыков жизни, социальной адаптации. 
В этом отношении детский и подростковый 
возрасты играют здесь существенную роль. 
Поскольку у детей и подростков психика еще 
окончательно не сформирована, они подвер-
жены влиянию окружающей социальной среды. 
Следовательно, фактор среды и должен быть 
объектом внимания воспитателей, родите-
лей и психологов. В данной статье анализи-
руются особенности следования моде и тра-
дициям подростков и молодежи, проживающей 
в стране, и то, как это отражается на их 
личностных качествах. К анализу привлечены 
материалы наблюдения в практике препо-
давания в средней школе, а также анализ вза-
имоотношений между родителями и детьми  
в отдельных семьях. Семья и школа играют 
важную роль в формировании молодежной 
моды и культуры в этой сфере. Для ребенка 
примером являются родители в семье и учи-
теля, которые учат его в школе. Как и в любой 
области, дети пытаются подражать другим 
также и в одежде и манерах. Родители и учи-
теля должны обучать детей и подростков 
правильному поведению в этой сфере, необ-
ходимым умениям и навыкам. При проявлении 
отрицательного отношения к потребностям 
появляется нежелание идти в школу, охлаж-
дение к товарищам по учебе, нежелание зани-
маться и так далее. При первых проявлениях 
подобных явлений необходимо вести повсед-
невную работу, то есть беседовать. Ведь 
стрессовое состояние может проявляться в 
нанесении кому-либо обиды, к примеру, людям 
или животным, лжи, агрессии в отношении 
других, драчливости, нанесении урона кому-
либо или окружающей среде, противостоянии 
запретам, в том числе семейным, противо-
стоянии общественным правилам и так далее. 
Ключевые слова: одежда, мода, поведение, 
молодежь и подростки, школьное обучение, 
роль семьи. 

Питання формування смаків та уподобань, 
пов’язаних із зовнішністю і поведінкою, їх 
рішення і врахування в повсякденному процесі 
виховання і навчання підростаючого покоління 
завжди актуальні. Наслідування і спілкування 
в суспільстві відіграють істотну роль в соці-
алізації особистості, отриманні необхідних 
навичок життя, соціальній адаптації. Сто-
совно цього дитячий та підлітковий вік гра-
ють істотну роль. Оскільки у дітей і підлітків 
психіка ще остаточно не сформована, вони 
схильні до впливу навколишнього соціального 
середовища. Отже, фактор середовища  
і повинен бути об’єктом уваги вихователів, 
батьків і психологів. У цій статті аналізу-
ються особливості наслідування моди і тра-
дицій підлітків і молоді, яка проживає в країні, 

і те, як це відбивається на їх особистісних 
якостях. До аналізу залучено матеріали спо-
стереження в практиці викладання в середній 
школі, а також аналіз взаємин між батьками  
і дітьми в окремих сім’ях. Сім’я і школа грають 
важливу роль у формуванні молодіжної моди  
і культури в цій сфері. Для дитини прикладом  
є батьки в сім’ї і вчителя, які вчать його в школі. 
Як і в будь-якій області, діти намагаються 
наслідувати інших також і в одязі, і манерах. 
Батьки і вчителі повинні навчати дітей і під-
літків правильній поведінці в цій сфері, необхід-
них умінь і навичок. У разі негативного став-
лення до потреб з’являється небажання йти в 
школу, охолодження до товаришів по навчанню, 
небажання займатися тощо. Під час перших 
проявів подібних явищ необхідно вести повсяк-
денну роботу, тобто розмовляти тощо. Адже 
стресовий стан може проявлятися в нанесенні 
кому-небудь образи, наприклад, людям або тва-
ринам, брехні, агресії по відношенню до інших, 
забіякуватості, нанесенні шкоди кому-небудь 
або навколишньому середовищу, протистоянні 
заборонам, в тому числі сімейним, протисто-
янні суспільним правилам тощо.
Ключові слова: одяг, мода, поведінка, молодь  
і підлітки, шкільне навчання, роль сім’ї.

The issues of formation of tastes and preferences 
related to appearance and behavior, their solution 
and consideration in the daily process of upbringing 
and education of the younger generation are always 
relevant. Imitation and communication in society play 
a significant role in the socialization of the individual, 
obtaining the necessary life skills, social adaptation. 
In this regard, childhood and adolescence play a sig-
nificant role here. Since the psyche of children and 
adolescents is not yet fully formed, they are subject to 
the influence of the surrounding social environment. 
Therefore, the environmental factor should be the 
object of attention of educators, parents and psycholo-
gists. This article analyzes the peculiarities of following 
the fashion and traditions of adolescents and youth 
living in the country and how this affects their personal 
qualities. The analysis involved observation materials 
in the practice of teaching in high school, as well as an 
analysis of the relationship between parents and chil-
dren in individual families. Family and school play an 
important role in shaping youth fashion and culture in 
this area. For a child, parents in the family and teach-
ers who teach him at school are examples. As in any 
field, children try to imitate others also in clothing and 
manners. Parents and teachers should teach children 
and adolescents the correct behavior in this area, the 
necessary skills. When a negative attitude towards 
needs is manifested, there is a reluctance to go to 
school, cooling off to fellow students, a reluctance to 
study, etc. At the first manifestations of such phenom-
ena, it is necessary to conduct daily work, that is, to 
talk, etc. After all, a stressful state can manifest itself 
in causing offense to someone, for example, people 
or animals, lying, aggression against others, pugnac-
ity, damaging someone or the environment, opposing 
prohibitions, including family ones, opposing social 
rules, etc.
Key words: clothing, fashion, behavior, youth and 
adolescents, schooling, the role of the family.
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Актуальность проблемы. Глядя на человека, 
можно составить мнение о его культуре, вкусах  
и манерах. Аккуратно одетый человек выглядит уве-
ренно и чувствует себя удобно. В целом о людях 
судят вначале по их одежде, то есть «встречают 
по одежке, а провожают по уму». Ясно, что каждый 
человек должен быть прекрасен как изнутри, так и 
снаружи. Внешняя красота, одежда, мода, манеры 
и стиль поведения играют большую роль в самоут-
верждении личности, однако слепо следовать опре-
деленным нормам поведения, использовать мод-
ные словечки из иностранного языка и так далее не 
всегда означает иметь положительный имидж чело-
века. Все, что естественно и искренне, воспринима-
ется людьми нормально и наоборот.

Анализ последний исследований и публика-
ций. Еще в XIX веке Г. Тард, Г. Лебон и другие иссле-
дователи обращали внимание на роль подражания 
в жизни человека [3; 4]. Имеется многочисленная 
современная литература по разным аспектам моды и 
манер поведения подростков и молодежи. Исследо-
ватели считают, что условия по формированию вку-
сов и потребностей молодежи сильно изменились по 
сравнению с периодом до информационного обще-
ства [2]. Поскольку объем потребляемой информации 
достаточно велик, то подрастающим детям выбрать  
в этом массиве то, что им подходит по уровню разви-
тия и интересам, достаточно трудно. Они незрелые 
в психологическом и моральном плане. Отсюда про-
блема кризиса, стрессовых ситуаций и соответству-
ющего поведения. Молодежь стремится следовать 
определенным стереотипам, потому сегодня столь 
популярны пластические операции, манипуляции с 
волосами, различные увеселительные заведения, 
куда пускают только людей, одетых определенным 
образом и с определенным поведением, и так далее. 
Все это является объектом исследования многих спе-
циалистов. В особенности это касается подростков и 
молодежи. Знаково-символический характер куль-
туры, где технические возможности благодаря ИКТ и 
социальным сетям безграничны, налагает свой отпе-
чаток на формирование норм поведения, в том числе 
связанных с модой. 

Роль внешности и поведения в формиро-
вании психологического самочувствия уча-
щихся. Поклонницы экстравагантных одеяний  
и украшений, исказившие себя в своих нарядах  
и поведении, должны осознавать тот факт, что экс-
тремальная мода и культура одежды не делают 
их респектабельными или влиятельными. Любое 
искусственное новшество не современно. Это про-
сто способ поставить себя под маской современно-
сти в смешное положение.

Исследователи справедливо рассматривают 
культуру одежды, моды и поведения как важные 
национальные ценности [5].

Когда речь идет о вкусе в одежде, здесь не име-
ется в виду покупка дорогой одежды или частая ее 

смена. Аккуратные, чистые, простые наряды, кото-
рые хорошо сидят на теле, выглядят также хорошо, 
как любой дорогой наряд. Молодые люди должны 
помнить, что красота платья заключается в акку-
ратности формы, в цветовой гармонии. Разноцвет-
ные, пестрые предметы одежды, чересчур вольная 
одежда не подходят ни студенту, ни школьнику. Не 
рекомендуется сочетать в одежде человека более 
трех цветов. Со вкусом сшитая, хорошо подогнан-
ная одежда показывает красоту тела и культуру 
поведения. Одежда должна соответствовать про-
фессии, возрасту, виду и месту работы.

Не стоит следовать каждой новой моде. Стоит 
выбирать одежду так, чтобы она сохраняла здоро-
вье и подходила человеку. По мнению экспертов, 
культура одежды требует двух основных правил:  
1) одежда должна демонстрировать нравственность 
и культуры человека, быть уникальной, практичной 
и удобной; 2) нельзя покупать дешевые некаче-
ственные товары [5].

Родители играют важную роль в воспитании 
вкуса по приятной внешности у детей и подростков. 
В дополнение к своей красивой и удобной одежде 
родители должны привить эту привычку своим 
детям. 

Учителя, как и родители, оказывают сильное 
влияние на формирование культуры одевания. Счи-
тается, что одежда учителя, прежде всего, носит 
педагогическое предназначение. Его повседневный 
наряд формирует чувство эстетического вкуса, эсте-
тических потребностей у детей и дает им правиль-
ное руководство по формированию внешнего вида 
современного человека [6].

Поведение детей и подростков как резуль-
тат их социализации. Проблемы поведения 
детей и подростков являются достаточно актуаль-
ными, поскольку это отражается на их мировоззре-
нии, мотивации к обучению, на взаимоотношениях с 
людьми. Работа с подрастающим поколением свя-
зана с деятельностью не только семьи, но и многих 
министерств и ведомств, отвечающих за разные 
направления формирования личностных качеств 
людей, и прежде всего детей, подростков и моло-
дежи. 29 июня 1999 года Президент Азербайджан-
ской Республики Г.А. Алиев подписал Указ «О госу-
дарственной молодежной политике». В реализации 
данного Указа непосредственное участие должно 
принять Министерство молодежи, спорта и туризма 
[7]. Кроме того, как было указано выше, работа  
с подрастающим поколением непосредственно свя-
зана также с такими министерствами, как Министер-
ство Образования, Министерство здравоохранения, 
Министерство труда и социальной защиты и так 
далее.

За последние десятилетия правительством 
активно реализуются проекты, связанные с подрас-
тающим поколением. Так, с октября 1999 года по 
март 2000 года был осуществлен проект «Трудный 
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подросток», на основе гранта, полученного через 
международную азербайджанскую организацию 
ISAR. Целью проекта являлось выявление фактов 
правонарушений среди подростков при помощи 
психолого-педагогических методов. В проекте уча-
ствовало более 100 подростков Ясамальского  
и Сабаильского районов г. Баку. Часть их них состо-
яла на учете в полиции, в отделе по работе с право-
нарушениями среди детей и подростков. Были изу-
чены личности участников проекта, для разработки 
правильной психокоррекции рассмотрены в персо-
нальном порядке их проступки, была также прове-
дена работа с их социальным окружением, то есть 
с родителями, учителями, сотрудниками внутренних 
органов. 

С частью детей была проведена психокоррек-
ция, проведены многочисленные консультации как  
с подростками, так и их родителями, беседы прово-
дились вокруг таких вопросов, как профессиональ-
ная ориентация, половое воспитание, социализация 
личности, преодоление комплекса неполноценно-
сти, психологическая защита и так далее. 

В 2000 году был также реализован другой 
проект по линии сотрудничества Азербайджана  
и ЮНИСЕФ – по проблеме уличных детей. Под улич-
ными детьми подразумевались те, кто работали на 
улицах, бездомные дети, проживающие на улице. 
Главной целью проекта явилось всесторонне иссле-
дование проблемы, профилактика данного социаль-
ного явления, преодоление его, выявление с этой 
целью общих, специфических и частных особенно-
стей проявления его в каждом конкретном случае. 

Кроме того, преследовалась цель донесения до 
детей и их родителей (если таковые были) отрица-
тельных последствий такого поведения, оказание 
помощи в поиске выхода их трудной жизненной 
ситуации, а также активизация деятельности госу-
дарственных, неправительственных и обществен-
ных организаций в решении данной проблемы. 
Для этого был изучен опыт расследования данного 
социального явления, положение в семье, проис-
хождение, место рождения, были рассмотрены 
потребности, ценности, мотивации детей, попавших 
в данную затруднительную ситуацию. Была сделана 
попытка создания психологического портрета улич-
ных детей, проанализировано положение в семье, 
проведена соответствующая работа с преподава-
телями школ, с воспитателями, с руководителями 
учебно-воспитательных учреждений, чиновниками, 
сотрудниками внутренних дел. 

На основе сделанных выводов были разработаны 
рекомендации по профилактике процесса появления 
уличных детей, по борьбе с негативными сторонами 
этого явления. В изучаемую группу были включены 
дети от 3–4 до 18 лет, дети, проживавшие в интер-
натах и не имевшие практику «уличной» жизни, 
родители уличных детей, а также учителя, воспита-
тели, сотрудники органов, словом, все те, кто имел 

с детьми дело. Исследование было проведено  
в Баку, Сумгаите, Гяндже, Губе. В 2003 году вышла 
в свет книга на основе проведенного С. Меджидовой 
социально-психологического исследования уличных 
детей – «Уличные дети: социологический и психо-
логический портрет». Здесь подробно рассмотрены 
причины сложившегося положения в обществе отно-
сительно уличных детей. Последние подробно оха-
рактеризованы как личности, разработаны рекомен-
дации по преодолению этого явления [8].

Следует также указать на исследования, прово-
димые коллективами вузов и научных подразделе-
ний страны относительно нравственно-психологиче-
ского состояния населения, в том числе подростков, 
что отражается на поведении детей, в том числе их 
отношении к своей одежде и в целом к внешности. 
Отметим, что в исследованиях семейных взаимоот-
ношений, в особенности приводящих к конфликтам, 
особенно подчеркивается влияние кризисов, как 
эмоциональных, так и физических, отражающихся 
впоследствии на самочувствии детей. В частно-
сти, исследователи подчеркивают, что влияние это 
может идти по двум направлениям: травма проис-
ходит, когда конфликт происходит на глазах детей, 
в результате это отражается на его личностном ста-
новлении и последующих взаимоотношениях с род-
ными и близкими [9].

Другое направление влияния происходит по 
линии того, что ребенок знакомится с этой стороной 
жизни и понимает цену взаимных компромиссов и 
решения конфликта. Однако в итоге замедляется 
становление личности, у ребенка формируется 
напряженность, ожидание подобных ситуаций, когда 
считается, что это неотвратимо. Можно сказать, что 
обе точки зрения дополняют друг друга. 

Исследователи определили, что конфликтность, 
связанная с подражанием моде ребенка, закла-
дывается с первых дней формирования семьи, 
когда каждый из супругов несет в себе уверенность  
в преимуществе ценностей семьи своих родите-
лей. Конфликты могут возникать на самой разноо-
бразной почве, в результате складывается тяжелый 
морально-психологический климат, может при-
меняться физическое или психическое насилие. 
Повторное возникновение конфликтов порой завер-
шается разводом. 

Дети переживают тяжелые психологические 
чувства: страх, безнадежность, тревогу, гнев, нена-
висть и так далее. Физическое давление, повышен-
ная интонация, напряженность – все это не совсем 
понятно детям, которые боятся, что их родители  
в результате конфликта могут получить травму. Бес-
покойство из-за подобной ситуации в семье отража-
ется на обучении, на взаимоотношениях с друзьями 
и товарищами; обычно тактика создания напряжен-
ной ситуации может повторяться детьми, но уже во 
взаимоотношениях со сверстниками. И в этом слу-
чае подражание играет ведущую роль в поведении 
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детей. Обычно в такой ситуации ухудшается каче-
ство обучения, уровень учебы, нарушается сон и так 
далее. 

Подобным образом дети стремятся как-то 
помочь родителям, реагировать на сложившиеся 
отношения. Дети, лишенные заботы, ласки, внима-
ния, больше подвержены стрессу, чем другие, про-
живающие в нормальных семьях. Желание сохра-
нить мир в семье – это подсознательное желание 
сохранить свою жизнь. Дети в конфликтных семьях 
также несут на себе и чувство вины, что случается 
на раннем психодинамическом этапе развития их 
личности, когда у детей также формируется пред-
ставление об обделенности лаской и любовью со 
стороны матери. От неумения помочь у детей также 
может формироваться чувство вины, когда они 
винят себя чуть ли не во всем случившемся. Скла-
дывается чувство страха, неуверенности, неумения 
реагировать в определенных ситуациях [10].

Отметим, что в центре внимания исследователей 
находятся также и процессы психофизиологических 
состояний детей в стрессовых условиях. Азербайд-
жанскими учеными было проведено исследование 
влияния эмоционального стресса на воспроизве-
дение ранее усвоенной информации у здоровых  
и умственно отсталых школьников. С этой целью экс-
перименты проводились на практически здоровых 
школьниках и школьниках-олигофренах в обычный 
учебный день, а также на фоне экзаменационного 
стресса (перед экзаменом и после него). Изучались 
функции когнитивных процессов: интеллект, память 
и внимание. 

Параллельно проводились психологические  
и вегетативные исследования. Анализ когнитивных 
показателей у здоровых школьников выявил изме-
нения в кратковременной памяти и произвольного 
внимания на фоне экзаменационного стресса. 
У умственно отсталых школьников когнитивные 
показатели оказались на 33% ниже показаний здоро-
вых, а перед экзаменом и после него они оставались 
неизменными. Результаты психофизиологических 
исследований выявили значительные изменения в 
проявлениях психологических (уровень умственного 
развития и тревоги, личный характер, темперамент) 
и вегетативных показателей у здоровых школьников 
на фоне экзаменационного стресса, что отражалось 
на их психоэмоциональном состоянии. Обработка 
данных выявила факт наличия у здоровых школьни-
ков нормотонии по вегетативному индексу Кердо и 
преобладание у них симпатического тонуса в период 
экзамена. У умственно отсталых школьников во все 
периоды эксперимента наблюдалось преобладание 
парасимпатического тонуса. 

Полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что у здоровых школьников когнитивные, 
психологические изменения и преобладание сим-
патического тонуса являются показателем адапта-
ции функциональных возможностей организма к 

стресс-факторам, а у умственно отсталых школь-
ников отсутствие психофизиологических изменений 
связано со сниженной активностью психической 
деятельности и неспособностью эмоционально 
оценивать экзаменационную ситуацию [11]. Таким 
образом, когнитивные процессы, связанные со ста-
новлением личностных качеств в процессе фор-
мирования художественного вкуса и отношения  
к внешности, отражаются на психоэмоциональном 
состоянии школьников, тем самым создавая пред-
посылки для стресса как в нормальном, так и пре-
увеличенном состоянии.

Выводы. Как уже видно из приведенных выше 
результатов исследований ученых, большое значе-
ние в формировании представлений о моде играет 
школа и организация учебно-воспитательного про-
цесса. Формирование и созревание личности про-
исходит здесь на протяжении значительного отрезка 
времени. Здесь структура личности полностью 
отражает положение внутриколлективных отно-
шений. Своевременное решение возникших про-
блем помогает вовремя и правильно справиться 
с новыми потребностями в поведении. Родители, 
учителя должны помнить о возможном проявлении 
противодействия мнению других, контролировать 
детей, помогая им преодолеть данное состояние, 
как бы найти себя в новом обличье, понимании. 
Дети жестко расправляются с теми, кто не походит 
на них в чем-то, отличается, в том числе и в одежде, 
прическе и так далее.
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МОРАЛЬНІСТЬ, РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ 
Й РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСАХ: ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЯ
MORALITY, DEVELOPMENT AND EDUCATION 
IN PHILOSOPHICAL-EDUCATIONAL AND RELIGIOUS DISCOURSES: 
DOMESTIC TRADITION

У статті йдеться про те, що формування 
моральних якостей особистості на основі 
загальнолюдських цінностей, гармонізації 
інтелектуальної, емоційної й вольової сфер 
розвитку особистості постають сьогодні 
найголовнішими виховними завданнями. 
Причому слід мати на увазі, що моральне 
виховання є органічною складовою цілісного 
педагогічного процесу поряд з фізичним, 
розумовим, трудовим й естетичним вихо-
ванням, що і надає можливість формування 
всебічно й гармонійно розвиненої особис-
тості. Моральне виховання здійснюється  
в процесі всієї життєдіяльності особис-
тості і, з одного боку, враховує всі впливи 
середовища, а з другого, саме воно впливає 
на світоглядно-ціннісні орієнтації й поведінку 
людини в усіх сферах її життя. Проблема 
виховання духовно-моральних якостей  
у молодого покоління, її гострота не слаб-
шали ніколи. Як свідчить аналіз сучасних 
виховних практик і теоретичних досліджень, 
у сучасному суспільстві ця проблема набуває 
особливої актуальності, оскільки соціально-
економічні й політичні зміни як в нашій країні, 
так і в світовому освітньому просторі при-
звели до зміни й у сфері морально-етичних 
цінностей і норм поведінки людини.
Існують думки, що у моральному вихованні 
сучасних дітей негативні явища зумов-
лені безліччю причин, значна частина яких 
пов’язана з відходом книжки на другий 
план, з відходом базових цінностей. Місце 
їх зайняв екран телевізора чи комп’ютера, 
персонажі яких не завжди вирізняються 
моральною чистотою й високою духо-
вністю; матеріальні цінності в багатьох 
сім’ях підносяться над духовними, тому 
в дітей спотворені уявлення про грома-
дянськість і патріотизм, справедливість 
і доброту, милосердя й великодушність; у 
гонитві за розвитком інтелекту та добро-
бутом багато батьків не беруть до уваги 
необхідність роботи над вихованням душі 
своєї дитини, над розвитком її моральних і 
духовних якостей. 
Ключові слова: релігія, учнівська молодь, 
релігійні практики, духовно-моральні якості, 
моральний розвиток, духовність, культура.

The article states that the formation of moral quali-
ties of the individual on the basis of human val-
ues, harmonization of intellectual, emotional and 
volitional spheres of personality development are 
today the most important educational tasks. And 
it should be borne in mind that moral education is 
an organic component of a holistic pedagogical 
process, along with physical, mental, labor and 
aesthetic education, which gives the opportunity to 
form a fully and harmoniously developed person-
ality. Moral education is carried out throughout the 
life of the individual and, on the one hand, takes 
into account all the influences of the environment, 
and, on the other hand, it influences the outlook-
value orientation and behavior of man in all areas 
of his life. As the analysis of modern educational 
practices in modern society shows, this problem is 
of particular relevance, since socio-economic and 
political changes in our country and in the world 
educational space have led to changes in the 
sphere of moral and ethical values.
It is believed that in the moral upbringing of mod-
ern children, negative phenomena are caused 
by many reasons, many of which are related to 
the departure of the book into the background, 
and, consequently, to the departure of basic val-
ues. Their place was occupied by the screen of 
the television and the computer, the characters 
of which are not always distinguished by moral 
purity and high spirituality; material values in 
many families are elevated above the spiritual, 
so children are distorted about their citizenship 
and patriotism, justice and kindness, charity and 
generosity; in the pursuit of the development of 
intelligence and material well-being, many par-
ents do not take into account the need to work on 
the upbringing of their child's soul, on the devel-
opment of their moral and spiritual qualities.
Analyzing the work of scientists, we can see that 
researchers differently consider the construction 
of the concept of work on the moral education of 
student youth. Problems of religious ethics teach-
ing in modern educational institutions are actively 
discussed in academia, including the block of 
questions concerning the moral-religion-freedom 
relationship. 
Key words: religion, young people, religious 
practices, spiritual and moral qualities, moral 
development, spirituality, culture.
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Постановка проблеми. Проблема виховання 
духовно-моральних якостей у нового покоління, її 
гострота не слабшали ніколи. Як свідчить аналіз сучас-
них виховних практик і теоретичних досліджень, у 
сучасному суспільстві ця проблема набуває особливої 
актуальності, оскільки соціально-економічні й політичні 
зміни як в нашій країні, так і у світовому освітньому про-
сторі призвели до зміни й у сфері морально-етичних 
цінностей і норм поведінки людини.

Існують думки, що у моральному вихованні 
сучасних дітей негативні явища зумовлені без-
ліччю причин, значна частина яких пов’язана  

з відходом книжки на другий план, з відходом базо-
вих цінностей. Місце їх зайняв екран телевізора 
чи комп’ютера, персонажі яких не завжди вирізня-
ються моральною чистотою й високою духовністю; 
матеріальні цінності в багатьох сім’ях підносяться 
над духовними, тому в дітей спотворені уявлення 
про громадянськість і патріотизм, справедливість 
і доброту, милосердя й великодушність; у гонитві 
за розвитком інтелекту й матеріальним добробу-
том багато батьків не беруть до уваги необхідність 
роботи над вихованням душі своєї дитини, над 
розвитком її моральних і духовних якостей. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізуючи наукову літературу, можна просте-
жити, що далеко не всі виховні впливи серед-
овища знаходять місце в процесі формування 
моральності молодого покоління. Однією з най-
гостріших і обговорюваних проблем в цьому кон-
тексті постає проблема доцільності використання 
в освітньому процесі релігійних знань і релігійного 
дискурсу. Правомірність місця, займаного релігією 
в нашому суспільстві, ні в кого не викликає сумніву 
попри те, що ще не змінилося покоління, яке про-
йшло через численні заборони на прояв релігій-
ності душі, на справжню, а не номінальну свободу 
віросповідання. 

Моральне виховання й навчання сьогодні набу-
ває нові грані та рівні обговорення. Важливого 
значення вивчення концептуальних засад мораль-
ного виховання учнівської молоді набуло в пра-
цях філософів і педагогів минулого: Аристотеля, 
Дж. Локка, І. Канта, Конфуція, Платона, Сенеки, 
Г. Сковороди, Сократа, Л. Фейєрбаха, А. Шопен-
гауера та інших. Зокрема проблеми й перспек-
тиви взаємодії світської й релігійної систем освіти 
в Україні висвітлюються в сучасних досліджен-
нях релігієзнавців, таких як М. Бабій, М. Закович, 
С. Здіорук, А. Кислий, А. Колодний, П. Кралюк, 
О. Саган та інші. Психолого-педагогічні пояс-
нення доцільності релігійного й духовного вихо-
вання висвітлюються в наукових працях сучасних 
учених – І. Беха, О. Вишневського, І. Мищишин, 
М. Савчин, О. Сухомлинської, Т. Тхоржевської  
та інших. Вони всі доводять необхідність віри  
й знання.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналізуючи роботи вчених, 
можна побачити, що дослідники по-різному роз-
глядають побудову концепції роботи з морального 
виховання учнівської молоді. У наукових колах 
активно обговорюються проблеми викладання 
релігійної етики в сучасних навчальних закладах, 
зокрема блок питань, що стосуються взаємозв’язку 
мораль – релігія – свобода. На нашу думку, чітко 
простежується тенденційне бачення дослідни-
ками й педагогами-практиками процесу організації 
морального виховання на релігійних цінностях. 

Отже, проблема моральності, розвитку й вихо-
вання у філософсько-освітньому й релігійному 
дискурсах потребує ґрунтовного вивчення.

Мета статті – довести необхідність урахування 
в моральному вихованні всіх впливів і дискурсів, 
зокрема філософського, релігійного та світогляд-
них систем, що історично склалися.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи 
важливість релігії та який вплив вона б могла 
чинити на дитячі душі в разі внесення викладання 
її канонів у навчальні плани й програми загально-
освітніх установ, варто поставити деякі запитання. 
Наприклад, а чи може сучасна школа займатися 

релігійною освітою? Чи правомірно використову-
вати школу для релігійної освіти? В яких межах 
і формах може здійснюватися релігійна освіта  
в школі? Чи впливає релігія на духовно-моральне 
виховання молодого покоління? Чи є введення 
основ віровчення в програми шкіл життєво необ-
хідним для формування цілісного світорозуміння 
й світобачення дитини, для її духовно-морального 
виховання та різнобічного розвитку?

Термін «моральність» (від лат. moralis – норов, 
характер, звичка) є засобом становлення особис-
тості, її самоврядування та впорядкування вза-
ємин між людьми на основі загальних уявлень про 
норми, принципи та ідеали, що підносять до ціннос-
тей добра [5, с. 232]. Зазначимо, що під мораллю 
(моральністю) мається на увазі предмет вивчення 
етики, тоді як сам термін належить до відповідної 
галузі знання – моральної філософії. Поділяючи 
думку А. Гусейнова і Р. Апресяна, ми вважаємо, 
що мораль перебуває на двох взаємопов’язаних, 
але різних рівнях, особистісному й соціальному. 
На думку авторів, мораль постає як: 

– характеристика особистості, сукупність 
моральних якостей, чеснот, наприклад правди-
вість, чесність, доброта; 

– характеристика взаємин між людьми, сукуп-
ність моральних норм (вимог, заповідей, правил), 
наприклад «не вбивай», «не кради», «не бреши» 
[3, с. 6]. Саме тому ми подаємо загальний аналіз 
терміна «мораль» у двох рівнях: рівень мораль-
ного виміру особистості, рівень морального виміру 
суспільства. Не залишаємо поза увагою й думку 
авторів про те, що етика являє собою систему зна-
ння про певні галузі людського життя, а її особли-
вість полягає в тому, що вона доречна й корисна 
в системі освіти тому, що передбачає не лише 
навчання й розширення світогляду, але й удоско-
налення індивідуальних якостей, духовний розви-
ток особистості [3, с. 3].

Термін «розвиток» у філософському словнику 
розглядається як вид руху, якісної зміни (а не кіль-
кісної) системи, що має незворотний характер 
і, на відміну від хаотичної зміни, має три ознаки: 
«По-перше, це безліч якісних змін. По-друге, це 
низка якісних, в основному незворотних змін. 
По-третє, це спрямовані зміни системи. Розви-
ток – це якісні, в основному незворотні, спрямо-
вані зміни системи» [5, с. 314].

Категорія «розвиток» відрізняється від катего-
рії «виховання», оскільки виховання сьогодні – це 
сприяння становленню сутнісних сил особистості, 
що відбувається в процесі її залучення до створе-
ної людством системи цінностей. За підтверджен-
ням тлумачення звернімося до поняття «вихо-
вання» у Національній програмі виховання дітей 
та учнівської молоді в Україні: «Виховання – про-
цес залучення особистості до засвоєння виробле-
них людством цінностей, створення сприятливих 
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умов для реалізації свого природного потенціалу 
й творчого ставлення до життя, спрямований на 
утвердження суспільно значущих норм і правил 
поведінки особистості» [6].

Для використання і розрізнення термінів «роз-
виток» і «виховання» у нашому дослідженні важ-
ливо врахувати наукове положення етичної науки 
про те, що категорія «добро» – це збереження  
й розвиток життя, тоді як «зло» – її знищення й 
приниження [3, с. 172].

Осмислення проблеми розвитку духовності, 
ступенів морального розвитку особистості зна-
ходимо в спадщині вітчизняного філософа, 
публіциста, педагога Сергія Йосиповича Гессена 
(1887–1950 рр.). Метою освіти, на його думку,  
є не тільки залучення учня до культурних і науко-
вих здобутків людства. Учений вважав, що мета 
освіти – це формування високоморальної, віль-
ної та відповідальної особистості, а своєрідність 
особистості, підкреслював учений, в її духовності. 
«Освіченість, – писав С. Гессен, – правильніше 
було б закріпити за більш внутрішнім, “духовним”, 
змістом культурного життя, що поєднує науку, мис-
тецтво, моральність і релігію» [2, с. 26]. 

Зазначимо, що С. Гессен також звертав увагу 
на розвиток сильної особистості, яка криється не 
в природній силі психофізичного організму, а в тих 
духовних цінностях, якими переймається її душа. 
Особистість виховується лише через роботу над 
позаособистісними завданнями. Вона виховується 
через творчість, спрямовану на досягнення цілей 
науки, мистецтва, права, релігії, господарства, 
вимірюється культурою, створеною людиною в 
межах цих завдань [2, с. 73–74]. 

Розглядаючи роботи вчених, можна зазначити, 
що розв’язання проблеми морального розвитку 
та виховання особистості є цінністю не тільки для 
філософії, психології, соціології, але й для педа-
гогіки як науки, для практики загальноосвітньої та 
вищої школи. Підкреслимо, що принципове зна-
чення для розв’язання проблем морального вихо-
вання особистості мають наукові роботи вітчизня-
них філософів, педагогів, психологів, серед яких 
такі автори, як С. Аскольдов, В. Вернадський, 
С. Гессен, М. Драгоманов, В. Зеньківський, І. Ільїн, 
П. Кудрявцев, Н. Ліфінцева, М. Пирогов, В. Роза-
нов, К. Ушинський, І. Франко та інші.

У забезпеченні ефективності духовно-мораль-
ного виховання учнівської молоді, на нашу думку, 
важлива роль належить організації культурно-
освітнього середовища. Саме тому духовно-
моральне виховання учнівської молоді є педа-
гогічно організованим досвідом, який допомагає 
кожній особистості творчо виявити прагнення до 
вищих цінностей, вільного самовизначення в них. 
У цьому педагогічно організованому досвіді фор-
мується духовний світ особистості, її моральність 
і прагнення до саморозвитку. 

Н. Ліфінцева, розглядаючи теоретико-методо-
логічні підстави духовно-морального виховання 
особистості, писала про те, що духовному станов-
ленню сприяють література, читання, хороша пое-
зія, захоплення вчинком, живий рух, предметна 
дія, спрямована на інших, практика, активна дія, 
смислова, а не революційна або навіть іннова-
ційна. На думку автора, щоб активізувати духо-
вні сили людини, сприяти її духовному розви-
тку, треба виконувати заповіді, моральні закони,  
а також багато трудитися над собою.

Процесу гармонійного розвитку, морального 
виховання й нормам поведінки вчить релігія. Релі-
гія традиційно пов’язана з освітою, вона перед-
бачає релігійну освіту самих різних ступенів, від 
початкового до вищого – богословського. У про-
цесі релігійного життя формуються принципи, тра-
диції, а потім і цілісна система релігійної освіти. 
У сучасну епоху потреба в релігійній освіті вини-
кла в самого суспільства. На те є вагомі причини, 
головні з яких, на нашу думку, це необхідність 
подолання бездуховності сучасної цивілізації та 
моральне виховання нового покоління.

Недоліком сучасної системи освіти є недо-
статня кількість морального виховання, а це нега-
тивно позначається на всьому суспільстві, прояв-
ляючись, зокрема, в стихійному формуванні культу 
«вседозволеності», споживацького ставлення до 
людей, до природи, життя. 

Ми фіксуємо величезне зростання випад-
ків девіантної поведінки серед дітей, підлітків і 
молоді – від втеч з дому до тяжких злочинів, нарко-
манії, тобто деградацію ціннісних орієнтирів сучас-
них людей. Історія вкотре ставить перед нами 
одвічні питання про сенс буття, про добро й зло, 
про моральне і аморальне. Від того, яку сьогодні 
ми дамо на них відповідь, багато в чому залежить 
доля кожної людини й російського суспільства  
в цілому. Найважливішою проблемою сучасного 
суспільства є необхідність у формуванні успішної 
й водночас високоморальної особистості. 

Релігія належить до розряду соціальних явищ, 
які завжди будуть нас супроводжувати. Право-
славна церква відігравала величезну роль в полі-
тичному й духовному житті. Мотиви введення 
віровчення в освітній інститут були встановлені 
багаторічною традицією російської освітньо-
виховної системи й підкріплені сучасними того 
періоду науковими дослідженнями й доводами. 
Можна згадати деякі з них, щоб зрозуміти, яку 
роль у вихованні молоді відводила релігії й церкві 
прогресивна наукова інтелігенція.

На захист релігійного виховання дитини 
висловлювалося багато мислителів. Важливі 
думки щодо духовності освіти, морального розви-
тку суспільства й виховання особистості містять 
роботи В. Андрущенка [6]. Зокрема учений-філо-
соф вважав, що моральні цінності й пріоритети 
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суспільства зростають з культурно-історичних 
традицій, досвіду народу. Цінності контролюються 
й підтримуються громадською думкою, совістю 
людини, що дозволяє врегульовувати відносини, 
забезпечувати порядок та злагоду в суспільстві. 

Критикуючи мораль, що надсаджується тоталі-
тарними режимами, В. Андрущенко підкреслював, 
що падіння моральності, культурні втрати розпо-
чалися з революційних потрясінь 1917 р. Людина, 
яка все нищила, не могла стати моральною, а 
навпаки ставала морально небезпечною. На думку 
філософа, на сьогодні український народ, з часу 
проголошення незалежності й початку суспільного 
відновлення, повертається до людської цивіліза-
ції, до справжніх джерел моральності, виплеканих 
духовною культурою. Терміни й словосполучення, 
застосовані вченим для характеристики моралі 
сьогодення – «моральний самозахист і вижи-
вання», «морально розрихлене середовище», 
«ступінь моральної німоти», «злоякісна розпуста 
дітей», «знущання над особистістю і звичайна 
підлість», «моральна деградація суспільства», 
«моральні парадокси», «моральне роздвоєння 
особистості» тощо.

На нашу думку, однією з важливих умов розви-
тку морального виховання є введення в навчаль-
ний процес християнської культури. Так, вагомість 
християнської культури в моральному вихованні 
дітей підкреслюється В. Розановим. Найважливі-
шим елементом його цілісного світогляду є філо-
софсько-педагогічна ідея освіти, яку розвинено  
в роботах «Мета людського життя» й «Про основи 
теорії поведінки», в яких освіту й виховання він 
вважає необхідністю в житті кожного індивіда  
й суспільства. У його працях ми знаходимо такі 
поняття, як «духовно-моральна педагогіка», 
«моральне здоров’я», «вміння і навик любити 
людину», «моральна незручність», «внутрішнє 
домобудівництво», «глибока моральна прірва» 
тощо. Цікавою для нашого дослідження є думка 
філософа про те, що християнська релігія – це 
керівний моральний закон для життя людини, 
«відчувати горе й приниження, доки залишатиме-
мося людьми» [7].

Також В. Розанов розглядав коло проблем, які 
пов’язані з педагогічним потенціалом християнської 
духовної культури. Вважає, чи дасть цей моральний 
закон «не можна ні повʼязувати з наукою, ні проти-
ставляти їй. Якими б не були наші знання, Нагірна 
проповідь Спасителя залишиться вічною правдою, 
до якої ми будемо прагнути, доки не перестанемо 
бачити народну культуру виявом духу, мислитель 
вказував на її глибоку самобутність: «Нас кроїв 
зовсім інший кравець, ніж француза чи німця, і не 
знаю, чи дав нам Бог довгий вік, але поки що ми 
хизуємося у своїй сукні й на свій манер».

Педагогічні ідеї вченого найбільш цікаво, на 
наш погляд, представлено у збірці статей «Сутінки 

освіти» (1899 р.). Розкриваючи роль державного 
регулювання в системі освіти, місце вчителя в сус-
пільстві, а також урочну систему, В. Розанов під-
креслював, що для морального виховання дітей 
важливо не стільки навчання на уроках, скільки осо-
бливий поворотний пункт у внутрішньому розвитку, 
який стане визначальним. Так, автор писав: «Часто 
одна окрема розмова з людиною однакового розу-
мового розвитку або випадково прочитана думка 
стає поворотним пунктом у внутрішньому розвитку. 
Кожен, згадуючи особисте минуле, знайде в історії 
свого духовного зростання важливі віхи, але щоб 
хоч якась із них повʼязувалася з одним із тисячі 
уроків, вислуханих в роки найкращого засвоєння, – 
цього, мабуть, ніколи й ніхто не знайде» [8, с. 10].

Окреслення термінологічного поля досліджу-
ваної проблеми потребує звернутися до питання 
взаємозвʼязку релігійно-філософської думки та 
педагогіки у моральному вихованні дітей. Під-
креслимо, що ці питання у вітчизняній педагогіці 
розкрито К. Ушинським. Його педагогічні погляди 
відтворюють філософію природи й самої сутності 
людини. Саме К. Ушинський наполягає на необ-
хідності вивчення цілісної особистості й саме він 
описав предмет антропології, яка мала вивчати  
й тілесну, і душевну природу людини. Учений пояс-
нював, що в основі духовно-морального виховання 
дитини має бути розвиток почуттів, які є основою 
урівноваження й душевного спокою людини. Видат-
ний педагог підкреслював значення християнської 
педагогічної культури для розвитку й виховання, 
адже заслуга християнства перед цивілізацією 
полягає в тому, що воно докорінно змінило при-
роду людини, взаємини між людьми, оскільки вне-
сло в життя людини принцип особистісної свободи. 
«Поки жива людина, – писав К. Ушинський, – вона 
може змінитися й з найглибшої безодні морального 
падіння сягнути вищого щабля моральної доско-
налості. Цей глибокий психологічний принцип, що 
переглядається нарешті і в європейських законо-
давствах (які взагалі зберегли багато язичниць-
кої, римської спадщини), внесений християнством  
у переконання людства» [9, с. 122].

Але сьогодні в галузі освіти визначилася супер-
ечність між запитом суспільства на якісну духовну 
обґрунтовану освіту й слабкою здатністю нинішньої 
системи освіти реалізувати цей запит. Ми вважа-
ємо, що духовно-моральні християнські цінності, які 
близькі до основних положень інших великих релі-
гій, – це перше, що має об’єднувати зусилля дер-
жави й церкви, світської освіти та духовної просвіти. 
Це цінності патріотизму, любові до своєї країни,  
її історії, звичаїв, про які йдеться в церковних пропо-
відях. Велике значення і для світської держави, і для 
вірян має розуміння цінності сім’ї та виховання дітей. 
І тут православна традиція є для нас природною 
опорою. Православ’я завжди підтримувало ідею  
й практику дружної багатодітної сім’ї. У біблійних 
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текстах описується все те, що є порушенням христи-
янських заповідей: обман, дармоїдство, утиск тощо. 
Християнська традиція вимагає допомагати всім, 
кому важко, допомагати ближньому.

Важливо підкреслити, що православно-орієнто-
ване виховання сприяє прийняттю учнями тради-
ційних для нашого суспільства духовно-моральних 
цінностей, що складають фундамент гармонійного 
розвитку особистості, забезпечує особистісну 
цілісність. При цьому духовність передбачає про-
будження душі до духовного досвіду, розвитку 
почуття власної гідності й формування основних 
якостей духовної особистості – віри, добра, честі, 
совісті, любові, які буде розкрито у світлі націо-
нальної традиції й безперервного зв’язку з Абсо-
лютним Ідеалом, під яким в православ’ї розумі-
ється особистісний Бог.

Висновки. Наші міркування, зрозуміло, не 
вичерпують складну, багатопланову, актуальну 
тему ролі релігійної ідеї в становленні системи 
освіти, у вихованні учнівської молоді. 

Актуальність розглянутих питань можна запе-
речувати для сучасної педагогіки. Неприпустимо 
підміняти релігію освітою, а освіту – релігією. Але  
в якихось розумних пропорціях потрібно знайти 
спосіб співіснування в житті сучасного суспільства 
науки, філософії, релігії. Релігійна ідея повинна бути 
адекватно представлена на всіх рівнях освіти, від 
початкової до вищої, в якості свідомо рефлексив-
ного компонента культури, вписаного в загальний 
контекст морального вдосконалення особистості.

Отже, можна зробити висновок, що виховання 
й формування моральних якостей особистості – 
одне з головних завдань сучасної освіти й релігії, 

на засадах загальнолюдських цінностей, гармоні-
зації особистості, її інтелектуальної та емоційної 
сфери. Але не варто забувати про те, що моральне 
виховання є невіддільною частиною педагогічного 
процесу, воно відбувається в усіх сферах життє-
діяльності людини, починаючи з її народження,  
і впливає на поведінку в усіх сферах життя.
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ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ЖУРНАЛІВ ГАЛИЧИНИ (1920–1930 РР.) У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ
PROBLEMS OF DIDACTICS ON THE PAGES OF PEDAGOGICAL JOURNALS 
OF GALYCHYN (1920–1930) IN THE CONTEXT OF MODERNITY

У статті розглядаються проблеми дидак-
тики в україномовних педагогічних часо-
писах і журналах Галичини 20-30-х років  
ХХ століття, особливе місце в яких посі-
дали публікації з проблем теорії й практики 
навчання та методики викладання різних 
дисциплін. Розв’язання означених питань 
розглядається в контексті розвитку сучас-
ного інформаційного суспільства, найближ-
чих перспектив на ринку праці, реалізації 
реформ освіти в Україні. Аналіз україномов-
них журналів Галичини та їхніх публікацій 
відповідно до досліджуваної проблеми дав 
змогу класифікувати їх за певною темати-
кою. Авторами публікацій були переважно 
вчителі-практики, керівники просвітницьких 
організацій, представники органів управ-
ління закладами освіти, батьки. Галицькі 
педагоги пропонувалися шляхи розв’язання 
проблем активізації результатів навчання, 
посилення його виховного впливу на учнів, 
їх соціалізації, формування цілісної особис-
тості. Для цього пропонувалися дії вчителя 
задля створення й поширення знань та 
інформації. 
Водночас викладачі українських педагогіч-
них закладів Галичини розробили програми  
й тематичні плани вивчення різних дисци-
плін, звертаючи особливу увагу на насичення 
змісту педагогічної освіти українознавчим 
матеріалом; спрямовували свої зусилля на 
національне виховання української молоді, 
підготовку їх до виконання громадських 
обов’язків; враховували в процесі форму-
вання особистості українську менталь-
ність, вплив культури й релігії; підготували 
оновлені підручники й посібники з української 
мови й літератури, педагогіки та психології.
У 20-30-х рр. ХХ ст. на сторінках українських 
педагогічних часописів Галичини були публі-
кації, які вплинули на вдосконалення освіт-
нього процесу в усій системі освіти краю, а 
також стали вагомим внеском у розвиток 
педагогічної науки, зокрема в теорію й прак-
тику навчання.
Ключові слова: дидактика, Галичина, 
освіта, організація процесу навчання, жур-
нали, українська школа, програма, теорія, 
практика.

The article deals with the problems of didactics 
in Ukrainian-language pedagogical journals and 
magazines of Halychyna in the 20-30's of the 
XX century. These issues are addressed in the 
context of the development of a modern infor-
mation society, the immediate prospects in the 
labor market, and the implementation of educa-
tion reforms in Ukraine. Analysis of Ukrainian-
language magazines of Galicia and their publica-
tions in accordance with the problem under study 
allowed them to be classified on a specific topic. 
The authors of the publications were mainly 
teachers-practitioners, heads of educational 
organizations, representatives of governing bod-
ies of educational institutions, parents. Galician 
educators suggested ways to solve problems of 
activating learning outcomes, enhancing their 
educational influence on students, socializing 
them, and forming a whole personality. To this 
end, teacher actions were suggested to create 
and disseminate knowledge and information.
At the same time, teachers of Ukrainian peda-
gogical institutions in Galicia developed pro-
grams and thematic plans for the study of differ-
ent disciplines, paying particular attention to the 
saturation of the content of pedagogical educa-
tion with Ukrainian material; directed their efforts 
to national education of Ukrainian youth, prepar-
ing them for fulfillment of public responsibilities; 
taken into account in the process of personality 
formation Ukrainian mentality, influence of cul-
ture and religion; prepared updated textbooks 
and manuals on Ukrainian language and litera-
ture, pedagogy and psychology.
In the 20-30's of the twentieth century. The pages 
of Ukrainian pedagogical journals of Galicia had 
publications that influenced the improvement of 
the educational process in the whole system of 
education of the region, and also made a sig-
nificant contribution to the development of peda-
gogical science, in particular in the theory and 
practice of teaching.
Key words: didactics, Halychyna, education, 
organization of learning process, journals, 
Ukrainian school, program, theory, practice.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сьогоднішній світ за масштабами трансформацій-
них змін називають переломним тому, що настає 
нова ера в історії людства: суспільство стає 
швидко інформаційним. Однією з характеристик 
такого суспільства поряд з виробництвом, яке 
працює на комп’ютерних технологіях, є процес 
створення й поширення знань та інформації, які 
перетворюються на основні продуктивні сили сус-
пільства. Тому успіх не лише будь-якої виробничої 
діяльності, але й узагалі будь-якої сфери життє-
діяльності залежатиме від рівня інтелектуального 
розвитку людини. Якщо ж урахувати зростання 

тенденції глобалізації, яка з-посеред іншого озна-
чає небувале раніше загострення конкуренції між 
державами-націями, то стає очевидним, що лише 
країна, яка забезпечить адекватний вимогам часу 
розвиток освіти й науки, може сподіватися на гідне 
місце у світовій спільноті.

Крім того, найбільш успішними на ринку праці 
в найближчій перспективі будуть фахівці, які  
«…уміють навчатися впродовж життя, критично 
мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати 
в команді, спілкуватися в багатокультурному 
середовищі та володіють іншими уміннями». Але, 
за твердженням міністра освіти й науки України  



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

19

Лілії Гриневич, сьогодні українська школа не готує 
до цього, виховує «…не спеціаліста ХХІ століття,  
а вчителя з ХХ століття» [1].

Вищезазначене кидає виклик усім сферам 
діяльності суспільства, але передусім освіті. 
Тому Міністерство освіти і науки виступило  
з пропозицією для успішної реалізації реформи 
освіти в Україні схвалити Концепцію «Нова укра-
їнська школа» (НУШ), яка поєднує збереження 
українських традицій освіти з провідними ідеями 
досвіду інших країн (Канада, Польща, Фінлян-
дія та ін.) в контексті їхніх рекомендацій. Взагалі 
дана концепція може сприйматися в державі як 
програма нововведень до середньої освіти, мета 
якої підвищити її якість у країні. Основними фак-
торами, які це спричинили називають застарі-
лість змісту освіти й методик викладання, домі-
нування в системі освіти шкіл з невисокою якістю 
освітніх послуг, суттєві територіальні відмінності  
в якості загальної середньої освіти (між сіль-
ськими й міськими школами, між окремими регіо- 
нами) тощо. Отже, реалізація мети Концепції 
повинна забезпечити проведення докорінної  
й систематичної реформи загальної середньої 
освіти за різними напрямами. Заслуговують на 
увагу способи набуття компетентностей шко-
лярами, а саме діяльнісний підхід, інтегроване  
й проєктне навчання, зміна освітнього серед-
овища. Але варто наголосити, що перші два 
успішно використовуються творчими вчителями. 
Тому сьогодні для реалізації Концепції на практиці 
достатньо посилити вимоги до кожного педагогіч-
ного працівника й надавати перевагу в навчаль-
ному процесі саме цим способам навчання. 
Щодо організації освітнього процесу в ній перед-
бачено ухвалення нових державних стандартів, 
розроблених з урахуванням компетентностей, 
необхідних для успішної самореалізації особис-
тості; запровадження нового принципу педагогіки 
партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, 
учителя й батьків; створення необхідних умов 
для навчання учнів безпосередньо за місцем їх 
проживання; організація інклюзивного навчання; 
посилення роботи з обдарованими учнями; запро-
вадження принципу дитиноцентризму (орієнтація 
на потреби учня); врахування особливостей пси-
хофізичного розвитку учнів, вміння передбачати 
здобуття ними умінь і навичок, необхідних для 
успішної самореалізації в професійній діяльності, 
особистому житті, громадській активності; право 
вчителів впроваджувати власні освітні програми 
відповідно до державного стандарту загальної 
середньої школи тощо. У Концепції особливо 
наголошується на заходах з підвищення якості 
освіти (формування системи забезпечення якості 
освіти, якісного вивчення іноземних мов у про-
фільній школі відповідно до Стратегії сталого 
розвитку «Україна-2020»; створення регіональ-

них органів з питань якості освіти та системи 
незалежного оцінювання результатів навчання за 
курс базової середньої освіти тощо).

Основними характеристиками сучасного сус-
пільства є: 

– інформаційність;
– поряд з виробництвом, заснованим на 

компʼютерних технологіях, є процес створення  
й поширення знань та інформації, які перетворю-
ються на основні продуктивні сили суспільства;

– тенденції глобалізації, яка з-посеред іншого 
означає небувале раніше загострення конкуренції 
між державами-націями;

– найбільш успішними на ринку праці в най-
ближчій перспективі будуть фахівці, які «...вміють 
навчатися впродовж життя, критично мислити, 
ставити цілі й досягати їх, працювати в команді, 
спілкуватися в багатокультурному середовищі та 
володіють іншими уміннями» [1].

Мета статті – проаналізувати дописи в укра-
їномовних журналах Галичини (1920–1930 рр.)  
у порівнянні з проблемами сучасної школи.

Виклад основного матеріалу. Якщо зверну-
тися до публікацій з проблем навчання в україно-
мовних педагогічних часописах Галичини 1920–
1930-х рр., ми побачимо аналогічні проблеми, які 
розглядали їхні дописувачі.

Усього в Галичині зазначеного періоду функці-
онували 14 україномовних педагогічних часописів. 
Особливе місце в них посідали публікації з про-
блем теорії й практики навчання (таб. 1) та мето-
дики викладання різних дисциплін (таб. 2). 

Таблиця 1
Кількість статей з проблем дидактики, 

надрукованих в україномовних часописах 
Галичини в 1920–1930-х рр.

Назва видання Кількість 
публікацій

«Життя і знання» 0
«Ілюстрований народний календар» 
товариства «Просвіта» 1

«Життя і школа» (Канада) 2
«Методика і шкільна практика» (Канада) 7
«Методика і шкільна практика»,  
додаток до «Учительського слова» 0

«Методика і шкільна практика»,  
додаток до часопису  
«Шлях виховання й навчання»

34

«Наша школа» 6
«Рідна школа» (Львів) 6
«Українська школа» 19
«Учитель» 18
«Учительське слово» (Львів) 29
«Учительське слово» (Велика Британія) 1
«Шлях виховання й навчання» 89
«Шлях виховання й навчання»,  
додаток до часопису «Учительське слово» 1

РАЗОМ 214
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Аналіз даних таб. 1 доводить, що за дослі-
джуваний період з проблем дидактики в педаго-
гічних часописах Галичини було 214 публікацій. 
Особливо активно питання навчання обговорю-
валися на шпальтах часопису «Шлях виховання 
й навчання» (89 публікацій) і додатку до нього 
«Методика і шкільна практика» (34 публікації). 
Активними в обговоренні зазначених проблем 
були також дописувачі інших журналів, зокрема 
в «Учительському слові» (Львів) надруковано 
29 статей, в «Українській школі» – 19, у журналі 
«Учитель» – 18 публікацій.

В публікаціях з проблем дидактики розгляда-
лися такі теми:

– проблема мети української школи (коли на 
перше місце виокремилася проблема виховання 
особистості, а навчання ставало її засобом);

– урахування в навчальному процесі основних 
положень педології та експериментальної педаго-
гіки;

– проблеми змісту освіти взагалі (навчальних 
планів і наукових програм) і значення в ньому про-
блем українознавства;

– посилення виховного впливу на учнів процесу 
виховання, їх соціалізації, формування цілісної 
особистості;

– здійснення в молодших класах к о н ц е н т р а 
ц і ї навчальних дисциплін, а в старших к о р е л я 
ц і ї переважно навколо вивчення української мови 
(прототип сучасних інтегрованих уроків);

– теоретичне обґрунтування методів навчання, 
визначення умов їх ефективної дії й виокремлення 
складових постійного контролю за їх ефектив-
ністю;

– установлення причин неуспішності учнів, 
серед яких звертають увагу гальмування пере-
ходу зображення, періоду думки в «ясне слово 
розуміння», а також «…у недостачі засобу  
асоціятивних зображень»;

– виховання в учнів потреби постійного само-
вдосконалення, підготовки їх до самоосвіти, до 
умінь самостійної навчальної діяльності, виро-
блення загальнонавчальних умінь і навичок тощо.

Авторами публікацій були переважно вчи-
телі-практики, керівники просвітницьких організа-
цій, представники органів управління закладами 
освіти, батьки.

Галицькими педагогами пропонувалися шляхи 
розв’язання проблем активізації результатів 
навчання, посилення його виховного впливу на 
учнів, їх соціалізації, формування цілісної особис-
тості, зокрема кореляція навчального матеріалу 
під час занять (переважно навколо вивчення укра-
їнської мови). Така методика проведення занять 
є прототипом сучасних інтерактивних уроків 
(І. Петрів, В. Ярмів). Слід наголосити, що, врахову-
ючи, як зазначав Я. Біленький, найбільшу вартість 
«…для виховання молоді, усуспільнення її, при-

готування до життя» має вивчення рідної мови, 
стає зрозумілим, чому автори публікацій з даної 
проблеми надають перевагу кореляції навчаль-
них дисциплін саме навколо вивчення україн-
ської мови. «Матеріал із обсягу української мови, 
оскільки можна, повинен корелювати з матеріалом 
навчання інших предметів», стверджував В. Ярмів 
[5]. Взагалі, як зазначалося у тогочасних нових 
програмах (1934 р.), саме для реалізації програ-
мової вісі (українського народу та його культури) 
у молодших класах народної школи виступає  
«…методичне право к о н ц е н т р а ц і ї, а в 
вищих – к о р е л я ц і ї..» [4, кн. 1, с. 7–31].

Разом з тим, галицькі педагоги застерігали, що 
програми – це «не якийсь нерушимий канон, це 
тільки канва…», а все залежить від учителя, як 
він «…зуміє виткати найрізнородніші взори – від 
зовсім примітивних і невдалих аж до найбільш 
майстерних, мистецьких. Річ у способі вико-
нання» [2, ч. 1, с. 25–31]. Способи пропонувалися 
такі: 1) кореляція навчального матеріалу під час 
занять (переважно навколо вивчення української 
мови) – інтерактивні уроки (І. Петрів, В. Ярмів); 
2) застосування в освітньому процесі різних мето-
дів навчання – «…від погляду до поняття, від кон-
кретного до абстрактного, від явища до засади 
або закону, від практики до теорії» тощо (О. Мака-
рушка). «Сам матеріал шкільної праці вимагатиме 
стосування різних, просто всіх метод, випробува-
них наукою (психольогією, дидактикою й !!!педа-
гогікою), отже індуктивної й дедуктивної праці під 
проводом і лабораторної методи проблеми, гев-
ристичної (не ероматематичної), читання цілос-
тей, поділової праці, викладу» (Я. Біленький); 
3) необхідність здійснення системного підходу 
в організації навчального процесу (Я. Кузьмів). 
Так, Я. Кузьмів зазначав, що «саме початкове 
навчання має на цілі довести дитину до вмілости 
виділювати, викривати, як одні й ті самі елементи 
повторюються в різних цілостях, себто дати 
дитині відчути потребу системи, збудованої на 
вище обговорених засадах» [2]; 4) використання в 
навчально-виховному процесі різних методів, які 
повинні непомітно переходити один від одного, 
доторкаючись до душі дитини (Я. Біленький); 
5) «самочинна праця», яка обов’язково пови-
нна виходити «через свою прагматичну вартість, 
для якої саме шукається вияснення при помочі 
знання» для отримання знань кожним учнем [2];  
6) необхідність виховання в учнів потреби постій-
ного самовдосконалення, підготовки їх до само-
освіти, до формування умінь і навичок організа-
ції самостійної навчальної роботи. «Загальний 
вислід навчання рідної мови має підготувати 
вихованка до самостійного доповнення свойого 
знання та вимоги життя серед його оточуючих» 
(С. Маланюк); 7) дотримання умов ефективного 
відбору методів навчання (Д. Петрів).
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Для дотримання умов ефективного відбору 
методів навчання Д. Петрів пропонував такі дії 
вчителя:

– «провірити і запізнатися з уровнем психічного 
розвою і з психічним станом дітей, яких маємо 
навчати; викликати в дітей відповідний настрій, 
який потрібний при навчанні того або іншого пред-
мету; <…>

– науку оперти на конкретних зображеннях –  
а таку науку зовемо оглядовою; формою навчання 
повинна бути форма геврестична; <…>

– уміло примінити правила асоціації; <…> 
докладної знайомости способу асиміляції дітей; 
свідомого панування над духовним багатством 
учеників, яких навчаємо; <…>

– порівняння, чи діти зрозуміли;
– новоподаний матеріял утре валити» [3].
Тому що саме «метода і форма навчання рішає 

про висліди праці вчителя» (В. Бень), «нові методи 
навчання ніяк не допускають, щоб учитель пода-
вав учням готове знання та щоб на запити учнів 
давав готові відповіді. В кожному випадку, де 
тільки є спромога, повинен учень сам відкривати 
правду, треба його до цього вести» (Д. Лукіяно-
вич); у навчально-виховному процесі необхідно 
використовувати різні методи, які повинні непо-
мітно переходити один від одного, доторкаючись 
до душі дитини (Я. Біленький) та інші.

Таблиця 2 
Кількість матеріалів з проблем методики 

викладання різних дисциплін, 
надрукованих в україномовних часописах 

Галичини (1920–1930-х рр.)

Назва видання Кількість 
публікацій

«Життя і знання» 3
«Методика і шкільна практика»,  
додаток до Учительського слова» 
(Канада)

1

«Методика і шкільна практика»,  
додаток до часопису  
«Шлях виховання й навчання»

40

«Наша школа» 8
«Рідна школа» (Львів) 3
«Учитель» 7
«Учительське слово» (Львів) 7
«Шлях виховання й навчання» 38
«Методика і шкільна практика»,  
додаток до часопису  
«Учительське слово»

8

Окремі видання 6
РАЗОМ 121

Найбільше публікацій з цієї проблеми було 
в додатку до часопису «Шлях виховання й 
навчання» «Методика і шкільна практика» (40) та 
в самому журналі (38), що становить приблизно 
64% всіх публікацій цього спрямування. Тому 

саме публікації в цих часописах були найпоши-
ренішим «помічником» галицького вчительства  
20–30-х років ХХ ст. з теорії й практики навчання,  
з методики викладання. 

На сторінках часописів друкувалися навчальні 
програми, розроблені авторами-вчителями, мето-
дичні рекомендації з різних дисциплін, аналіз вико-
ристання в освітньому процесі засобів навчання 
(підручники, посібники), прикладів, в основному 
зробленими самими учнями, кінофільмів, роздат-
кового матеріалу, у тому числі й з довкілля тощо. 
Значна кількість публікацій була присвячена мето-
диці викладання різних дисциплін: історії, музики 
та співів, фізичної культури, іноземних мов, мате-
матики, мистецтвознавства тощо. Найбільша кіль-
кість методичних матеріалів призначалась викла-
данню читання (30%) та української мови (16%); 
учителям географії, природознавства, підготовки 
учнів до життя, державотворення, історії (13%); 
питанням загальної методики викладання (14%),  
у яких наголошувалося на змісті освіти й пере-
важно розкривалися питання викладання украї-
нознавства. 

Одним із провідних методів навчання нази-
вали моделювання (8%). Заслуговують на схва-
лення цікаві матеріали з організації окремих форм 
навчання, а саме: проведення екскурсій (фоль-
клорних, екологічних, економічного спрямування), 
які, висвітлюючи методи організації ручної праці, 
мали спрямованість на практичну підготовку учнів 
до життя, сприяли розвитку їхньої фантазії (3%). 
Переважна більшість цих наукових розвідок зна-
йшли втілення в запропонованих педагогами 
методичних розробках викладання української 
літератури (використання різних прийомів підви-
щення ефективності вивчення художнього твору, 
необхідності читання вголос в початкових класах 
тощо, обґрунтування умов, дотримання яких під-
вищує результативність процесу навчання). 

У 20–30-х рр. ХХ ст. на сторінках українських 
педагогічних часописів Галичини були й публі-
кації, які вплинули на вдосконалення освітнього 
процесу в усій системі освіти краю, а також стали 
вагомим внеском у розвиток педагогічної науки, 
зокрема в теорію й практику навчання. Цей про-
цес відбувався в контексті головних педагогічних 
напрямів і течій тогочасної іноземної науки, най-
новіших досягнень психолого-педагогічної науки – 
сприйняття особистості як цілісності та ідеї діяль-
нісного підходу в процесі її формування. Пошуки 
галицьких педагогів у галузі дидактики на сторін-
ках галицьких часописів здійснювалися в контексті 
педагогічних надбань Європи та Східної України, 
але з урахуванням регіональних і етнічних особли-
востей. 

Спираючись на досягнення закордонної та укра-
їнської педагогічної науки, українські галицькі педа- 
гоги (П. Біланюк, Я. Біленький, І. Велигорський,  
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Ю. Дзерович, А. Домбровський, А. Княжинський, 
Я. Кузьмів, В. Кузьмович, В. Пачовський, І. Ющи-
шин, Я. Ярема та інші) розвивали положення 
про те, що кожен народ мусить мати свою націо-
нальну школу, головним завданням якої визнача-
лося національне виховання. Особливістю цього 
періоду було те, що науковий пошук здійснювали 
педагоги-практики, теоретичні висновки яких були 
відгуком на потреби школи, а їх ефективність 
постійно перевірялася в повсякденній навчально-
виховній роботі.

Як і в країнах Західної Європи, перебудова 
школи в Польщі відбувалася в напрямі її націона-
лізації, надання їй практичного характеру, покла-
дення в основу освіти й виховання батьківщи-
нознавства, визнання пріоритетним в освітньому 
процесі виховання. Школа ставала одним з голо-
вних органів державного будівництва.

Особливістю розвитку української педаго-
гічної думки було положення про національне  
і загальнолюдське виховання, що розглядалися 
як невіддільні складові частини єдиного процесу. 
Реалізувати таку мету могла тільки національна 
школа, «хребетним стрижнем» якої, як підкреслю-
валося на Першому українському педагогічному 
конгресі у Львові в 1935 р., мали стати україноз-
навчі предмети (мова, література, історія, плас-
тичне мистецтво, музика українського народу  
й географія земель, заселених українцями). Від-
так українськими педагогами були розроблені 
проєкти альтернативних навчальних програм на 
основі рідної культури та ідеї соборності України. 
Такий українознавчий аспект змісту освіти знай-
шов вираження в написаних галицькими педаго-
гами підручниках з української мови й літератури, 
психолого-педагогічних дисциплін. 

Педагоги Галичини працювали на рівні передо-
вих педагогічних ідей часу, поєднуючи традиційні 
методи з інноваційними: дальтонівським, кореля-
ційним, частково пошуковим, евристичним, лабо-
раторно-практичним тощо, запропонувавши осно-
вні умови оптимального вибору методів навчання. 
Основною формою організації навчального про-
цесу в закладах освіти залишався урок (лекція). 
Водночас застосовувалися такі форми навчальної 
діяльності: лабораторна робота, екскурсія, диску-
сія, домашня робота, екзамени та інші. Учні вико-
нували такі види робіт, як написання рефератів, 
включалися в пошукову діяльність у галузі етно-
графії та фольклористики, брали участь у драма-
тизації та інсценізації прозових творів, складали 
та розв’язували шаради, ребуси, загадки, писали 
щомісячні письмові завдання. Все це сприяло 
розвитку в учнів самостійності, творчості, вміння 
аргументовано й переконливо відстоювати свою 
думку. 

Важливими засобами навчання в закладах 
освіти Галичини були підручники, словники, допо-

міжна література, наочності («конкрети»), технічні 
засоби (радіо, кінематограф). На сторінках педа-
гогічних часописів галицькі педагоги (М. Пушкар, 
Г. Терлецький, Р. Шкляр) обґрунтували напрями 
вироблення в учнів умінь і навичок вчитися, працю-
вати з книжкою та іншими джерелами інформації. 

Педагоги підкреслювали необхідність систем-
ного підходу в організації навчального процесу. 
Так, Я. Кузьмів зазначав, що «саме початкове 
навчання має на цілі довести дитину до вмілости 
виділювати, викривати, як одні й ті самі елементи 
повторюються в різних цілостях, себто дати дитині 
відчути потребу системи, збудованої на вище 
обговорених засадах [2]. 

На часі була проблема змісту навчання в усіх 
закладах освіти, від народних шкіл до закладів 
підготовки вчителів, різних форм підвищення ква-
ліфікації останніх. Наприклад, у Наукових Про-
грамах у народних школах III ступеня для дітей 
української національності зазначалося: «Наука 
кожного наукового предмету, <…> перш усього   
п р е д м е т и  у к р а ї н о з н а в с т в а, пови-
нна бути зв’язана з наукою про людину й грома-
дянство, головно про <…> українську людину й 
українське громадянство» [4]. Не менше уваги 
в публікаціях надавалося проблемам методики 
викладання як обов’язкових, так і надобов’язкових 
предметів, куди відносилися й «чужі (іноземні – 
Т.З.) мови»; вимогам програм щодо дотримання 
«в рамках дидактики й методики навчання <…> 
предметів (рисунок, спів, тілесні вправи й прак-
тичні заняття) <…> загальних прав міжнародного 
характеру. А національний характер у навчанні тих 
предметів виступить без сумніву в тематиці» [4].

Крім цього багато питань теорії й практики 
навчання були висвітлені в публікаціях В. Без-
ушка, Т. та Я. Біленьких, Г. Врецьони, Д. Козія, 
Я. Кузьміва, Д. Лукіяновича, Я. Мацюка; М. Пуш-
каря, М. Семчишина, Г. Терлецького, М. Федусе-
вича, І. Ющишина, Я. Яреми та інших. 

Розвиток теорії й практики навчання в Галичині 
доцільно вивчати у взаємозвʼязку освітніх проце-
сів загальної та педагогічної освіти. У 20–30-х рр. 
XX ст. в Галичині, як і в інших країнах світу, відбу-
лося оновлення системи фахової підготовки вчи-
телів народних шкіл. У цей період підвищуються 
вимоги до вчителя, з’являються численні моделі 
особистості педагога (М. Ваврисевич, М. Базник, 
Ю. Дзерович, І. Кухта. О. Макарушка, В. Пачов-
ський, І. Юшишин та інші), останні з яких з’явилися 
насамперед у фахових періодичних виданнях. 
Педагогічна освіта майбутніх учителів і підвищення 
їхньої кваліфікації також відбувалися на основі 
нових досягнень психолого-педагогічної науки 
(теорія діяльності, основи педології, положення 
про зону найближчого розвитку дитини, гуманіза-
ція навчально-виховного процесу, уявлення про 
дитину як об’єкт і суб’єкт навчання, врахування 
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в цьому процесі психічних здібностей і задатків 
учнів). Підготовка вчителів була спрямована на 
можливість реалізації ними у майбутній професії 
мети української школи, оновлення змісту освіт-
нього процесу, активізації його операційно-діяль-
нісного компонента. Для цього використовувалися 
різноманітні методи (евристичний, наочний, метод 
спостережень, пошуковий, самостійної роботи 
учнів, наочний), прийоми (навчальна гра, декла-
мація поетичних і прозових творів, наведення ціка-
вих прикладів, застосування прийому здивування 
та успіху) і форми навчання (лекція, лабораторна 
робота, колоквіум, госпітації, практичні заняття, 
педагогічна практика, екскурсії тощо).

Викладачі галицьких українських педагогічних 
закладів розробили програми й тематичні плани 
вивчення різних предметів, звертаючи особливу 
увагу на насичення змісту педагогічної освіти 
українознавчим матеріалом; спрямовували свої 
зусилля на національне виховання української 
молоді, підготовку їх до виконання громадських 
обовʼязків; враховували в процесі формування 
особистості українську ментальність, вплив куль-
тури й релігії. В досліджуваний період були підго-
товлені та видані оновлені підручники й посібники 
з української мови та літератури, педагогіки та пси-
хології («Перша українська читанка для першого  
і другого курсів учительських семінарій» Д. Лукія-
новича, «Короткий нарис історії української літера-
тури» В. Радзикевича, «Методичний підручник до 
навчання перших початків українського письма» 
М. Матвійчука, «Наука виховання» О. Макарушки, 
«Педагогіка» Ю. Дзеровича тощо). Постійно вико-
ристовувалися найбільш розповсюджені в шкіль-
ній практиці методи (діагностичний, дискусійний, 
практичний, пошуковий, створення виховних ситу-
ацій), цікаві форми (творчі роботи, навчальна гра, 
пробні уроки, педагогічна практика, «госпітація», 
тобто безвідривна педагогічна практика впродовж 
усього навчання) і технічні засоби навчання, які 
випускники могли б успішно застосовувати в прак-
тичній діяльності.

У системі підвищення кваліфікації вчителів 
українських народних шкіл ми теж спостерігаємо 
вищезазначені тенденції й можемо говорити про 
розвиток дидактики післядипломної педагогічної 
освіти. Серед її форм найбільш поширеними для 
звичайних учителів були курси україністів, вака-
ційні курси для вчителів різних предметів, гуртки 
з обміну досвідом роботи, педагогічні конкурси та 
виставки, зразкові лекції, обговорення рефератів 
тощо.

Висновки. Як бачимо, суспільно-політичні, 
соціально-економічні та культурно-педагогічні чин-

ники обумовили такі особливості розвитку теорії  
й практики навчання в Галичині міжвоєнної доби: 
посилення уваги до подальшої розробки теорії та 
практики навчання; зосередження зусиль на роз-
робці такого змісту освіти, який забезпечував би 
підготовку молоді до реалізації української націо-
нальної ідеї, найвищого ідеалу нації, тобто вихо-
вання людей, спроможних активно боротися за 
створення своєї держави – України й власною 
творчою працею приносити користь рідному наро-
дові; визначення українознавства методологічною 
основою освітнього процесу. Поглиблене вивчення 
в закладах освіти національної культури створить 
умови для активної участі в розбудові рідної, а тим 
самим і вселюдської культури.

В умовах існування української незалежної 
держави в закладах освіти можна творчо вико-
ристати такі ідеї з теоретичного й практичного 
доробку педагогів Галичини міжвоєнної доби, як 
посилення виховної функції навчального процесу; 
актуалізація національного й громадянського 
виховання шкільної молоді; використання «госпі-
тацій» у закладах підготовки вчителів, що дозво-
лить наблизити майбутніх педагогів до школи, 
раніше і ґрунтовніше ознайомити їх з організацією 
навчально-виховного процесу, допоможе виро-
бленню навичок свідомого застосування тео-
ретичних положень у практиці шкільного життя, 
стане фундаментом їхньої педагогічної майстер-
ності; врахування досвіду організації підвищення 
кваліфікації вчителів, психолого-педагогічної  
і методичної підготовки спеціалістів, включаючи 
проходження атестації; запровадження порядку, 
коли після закінчення педагогічного навчального 
закладу випускник має право працювати вчи-
телем тимчасово й зобов’язаний для переходу 
на постійну посаду через певний час практичної 
роботи скласти кваліфікаційний екзамен.
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ІСПАНСЬКА ПРЕСА 1900–1905 РОКІВ ПРО ОСВІТНІЙ ФАКТОР 
НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГЕНЕРАЦІОНІЗМУ
THE SPANISH PRESS OF 1900–1905 ABOUT THE FACTOR 
OF EDUCATION IN NATIONAL REGENERATION

На основі аналізу матеріалів іспанської преси 
1900–1905 рр., зокрема мадридських і барсе-
лонських газет «Ліберал», «Світ», «Вісник 
Мадрида», «Імпарсіаль», «День», «Епоха», 
«Династія», а також мадридських журналів 
«Наш час», «Сучасна школа» і деяких інших 
установлено, що іспанські інтелектуали 
визначали освітній фактор як основний  
у справі національного регенераціонізму. 
Виявлено, що сама ідея «національного 
регенераціонізму», яка набула поширення  
в іспанській пресі на межі ХІХ–ХХ ст. ст. і була 
пов’язана з глибинною кризою іспанської дер-
жавності в останнє десятиліття ХІХ ст., не 
трактувалася інтелектуалами однозначно. 
З’ясовано, що в різних виданнях 1900–1905 рр. 
відстоювалася позиція про можливість онов-
лення Іспанії виключно шляхом піднесення  
її культурно-цивілізаційного рівня, що вима-
гало проведення державної освітньої полі-
тики, ліквідації масової неграмотності насе-
лення, поширення народної освіти.
Іспанські освітяни, педагоги, учені, публі-
цисти, зокрема Ф. Перейра, А. Ретортільо 
Торнос, А. Гарсія Перес, П. Начер Вілар, 
А. Гіль де Зарате, М. Кандела, М. де Бре-
ньоса, Р. Дієс Санчес, Б. Ласаро Ібіца та інші, 
висловлювали думки стосовно необхідності 
покращення освітніх і педагогічних умов  
в іспанських початкових школах, у закладах 
підготовки вчителів, в університетах. Вони 
переконливо доводили, що освітня галузь, 
позбавлена належної уваги й підтримки  
з боку держави, значно відстає у своєму 
розвитку і не відповідає запитам нового 
часу. Пропонувалося розпочинати реформу-
вання освітньої сфери зі шкіл початкового 
навчання, які мали не тільки давати учням 
певну суму знань, а передусім здійснювати 
моральне й громадянське виховання, дбати 
про культурний розвиток своїх вихован-
ців, про підготовку їх до праці та життя. 
Лише за умови, що в освітній сфері про-
водитимуться масштабні докорінні пере-
творення, насамперед засновуватимуться 
нові навчальні заклади, поліпшуватиметься 
якість підготовки вчительських кадрів, 
надаватиметься свобода університет-
ським кафедрам, можна буде сподіватися 
на культурне піднесення й економічне зрос-
тання країни, а отже, на її відродження та 
оновлення.
Ключові слова: іспанська преса 1900– 
1905 рр., іспанські інтелектуали, національ-

ний регенераціонізм, народна освіта, негра-
мотність населення, державна освітня полі-
тика, школи початкового навчання.

Based on analysis of the Spanish press materials 
from 1900 to 1905, including Madrid and 
Barcelona newspapers “El Liberal”, “El Globo”, 
“Heraldo de Madrid”, “El Imparcial”, “El Dia”, “La 
Epoca”, “La Dinastia”, also Madrid magazines 
“Nuestro Tiempo”, “La Escuela Moderna” 
and some others, it had been established 
that Spanish intellectuals defined the factor 
of education as the main factor in the cause 
of national regeneration. It was revealed the 
idea of “national regeneration”, which became 
widespread in the Spanish press at the turn of 
the 19th and 20th centuries and was linked to 
the deep crisis of Spanish statehood in the last 
decade of the 19th century, it was not explicitly 
interpreted by intellectuals. It was found out that 
in different publications of 1900–1905 the position 
had been defended the possibility of renewal of 
Spain solely by raising its cultural and civilization 
level, for what it was required implementation of 
state policy on education, elimination of mass 
illiteracy and dissemination of national education.
Spanish educators, scientists, publicists  
(in particular F. Pereira, A. Retortillo y Tornos, 
A. Garcia Perez, P. Nacher y Vilar, A. Gil de 
Zarate, M. Candela y Pla, M. de Breñosa,  
R. Diez Sanchez, B. Lazaro e Ibiza and others) 
expressed their views on the need to improve 
educational and pedagogical conditions in 
Spanish primary schools, teacher training 
establishments and universities. They argued 
convincingly that the education sector without 
state support lagged behind in development 
and did not respond to the demands of modern 
times. They proposed to start reforming the 
educational sphere from primary schools, which 
were not only to give pupils a certain amount of 
knowledge, but above all to carry out their moral 
and civic education, to prepare them for work and 
life. It will be possible to hope for cultural uplift, 
economic growth and national regeneration of 
Spain only if large-scale changes will take place 
in the educational sphere, first of all new primary 
schools will be established, the quality of training 
of teachers will be improved, freedom will be 
given to university departments.
Key words: the Spanish press of 1900–1905, 
Spanish intellectuals, national regeneration, 
public education, mass illiteracy, state policy on 
education, primary schools.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В іспанській пресі 1900–1905 рр. не втратила своєї 
актуальності проблема національного регенераці-
онізму, викликана складними об’єктивними супер-
ечностями суспільно-політичного життя в Іспанії 
наприкінці ХІХ ст. Про необхідність докорінного 
оновлення країни й виведення її на цивілізаційний 
європейський історичний шлях розмірковували 
політики, громадські діячі, публіцисти, учені, осві-
тяни. У мадридських газетах El Liberal, El Globo, 

La Epoca, El Pais, La Correspondencia de España, 
El Imparcial, Heraldo de Madrid, El Dia, La Izquierda 
Dinastica, мадридських журналах Nuestro Tiempo, 
Revista Nueva, Revista Contemporanea, La Escuela 
Moderna, барселонських газетах Las Noticias, La 
Dinastia та в інших періодичних виданнях тема 
національного регенераціонізму висвітлювалася 
на перших шпальтах. Фактично із заклику іспан-
ських інтелектуалів, представників «покоління 
1898 року», «відроджувати країну-руїну» регене-
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раціонізм перетворився на своєрідну ідеологему, 
під знаменом якої розгортався потужний інтелек-
туальний рух з вимогами широкого реформування 
монархічних порядків в Іспанії. Цей рух націлю-
вався на зміну традиційних підвалин іспанського 
суспільства, на пробудження національної само-
свідомості іспанців, на звеличення оригінальної 
іспанської культури. Провідним інструментарієм 
національного регенераціонізму іспанські інтелек-
туали визначали народне просвітництво.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми освіти й педагогіки в Іспанії наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. досліджувалися багатьма 
іспанськими науковцями, ученими-педагогами, 
зокрема Б. Делгадо Кріадо (B. Delgado Criado), 
А. Капітаном Діасом (A. Capitan Diaz), Х. Гере-
ньєю (J. Guereña), О. Негріном Фахардо (O. Negrin 
Fajardo), А. Тіаною Феррер (A. Tiana Ferrer), 
М. Пуельєсом Бенітесом (M. Puelles Benitez), 
А. Віньяо Фраго (A. Viñao Frago), Р. Вальсом Мон-
тесом (R. Valls Montes) та іншими.

Мета статті. На основі аналізу матеріалів 
іспанської преси 1900–1905 рр. визначити, як 
пов’язувалися національний регенераціонізм  
й освіта в Іспанії після воєнних подій 1898 р.

Виклад основного матеріалу. Ідея «націо-
нального регенераціонізму», набувши поширення 
в іспанській пресі на межі ХІХ – ХХ ст. ст., викликала 
багато спорів і дискутувань. Одні автори (зокрема 
Х. Коста, Н. Сальмерон) вбачали в ній головний 
сенс буття Іспанії, той історичний поворот, за яким 
мала постати абсолютно «нова Іспанія». Нову 
країну передбачалося творити, розбудовувати, 
зводити на підвалинах нових цінностей і, запере-
чуючи споглядання минулого, прокладати шлях  
у «нове прийдешнє». Інші мислителі (зокрема  
Р. де Маесту, М. де Унамуно) ратували за відро-
дження країни, відновлення її колишньої могут-
ності та відстоювали необхідність засвоєння 
уроків минулого. Вони стояли на тій позиції, що в 
теперішній реальності не варто зрікатися тради-
ційних цінностей, але слід із більшою обачливістю 
та розсудливістю ставитися до вимог нового часу.

Спірною виявлялася також форма, яку іспанські 
інтелектуали надавали «національному регене-
раціонізму». Одні вважали, що оновлення країни 
передбачає передусім політичні зміни (зміни полі-
тичних партій, форм правління). Інші наполягали 
на тому, що глибинного реформування потре-
бує народне життя з його болючими питаннями –  
соціальним, робітничим, селянським, освітнім, 
хлібним. «Зверху» чи «знизу» має оновлюватися 
Іспанія – це ще одна вісь суперечностей. Можна  
й далі продовжувати цю низку розбіжностей, проте 
в тогочасній іспанській пресі виявлялися й погляди 
дуже схожі. Наприклад, роздуми іспанських інте-
лектуалів про значення освітнього фактора у справі 
національного регенераціонізму. У багатьох публі-

каціях висловлювалася думка, що розпочинати 
оновлення Іспанії треба з просвітництва, з подо-
лання масової неграмотності населення, з прове-
дення розумної державної політики в галузі освіти.

У замітці «На завтрашній день» (газета El 
Globo від 7 січня 1900 р.) наголошувалося, що 
для оновлення країни недостатньо зменшити дер-
жавні витрати, необхідно «зруйнувати всі старі 
пережитки; визнати, що ліберальна політика в 
зміненні законодавства є прогресивною; просві-
тити народ, забезпечити його роботою; провести 
у велику народну масу справедливу ідею права та 
обов’язку» [1, с. 1].

Головне, що необхідно зробити для регенераці-
онізму, – розвинути народну освіту, це уможливить 
«створення усього» – і економіки, і адміністратив-
ного порядку, і багатства [1, с. 1]. 

У промові «Суспільне відновлення Іспанії» 
(газета La Dinastia, 5 жовтня 1900 р.) на честь від-
криття нового навчального року викладач Вален-
сійського університету, знаний лікар М. Кандела 
(Manuel Candela y Pla) зауважував, що основні 
причини занепаду Іспанії так само, як і засоби від-
родження країни, слід шукати не в урядах і рево-
люціях, а в організації освіти народу. Основа онов-
лення Іспанії в усіх порядках і сферах життя – це 
«виховання, яке повинно бути фізичним, щоби 
формувалися організми кріпкі, здатні до праці  
й захисту батьківщини; інтелектуальним, щоби 
підвищувати культурний рівень особистості й сус-
пільного організму; моральним – для того щоб змі-
нювати звичаї й характер народу» [2, с. 1].

У публікації «Народна освіта в Іспанії» (1900 р.) 
М. де Бреньоса (M. de Breñosa) зазначав, що всу-
переч чинному закону Мойяно 1857 р., яким запро-
ваджувалася початкова освіта для всіх іспанців 
незалежно від віку й статі, багато дітей не можуть 
здобувати освіту, бракує шкіл і вчительських кадрів. 
Держава має підтримати освітню сферу, адже 
без розвинення народної освіти не відбудеться 
піднесення національної культури й не настане 
справжнє оновлення Іспанії. Саме від учительства 
залежить прийдешня доля країни. Автор наводить 
такі статистичні дані: із 31 035 іспанських учителів 
10 035 не мали сертифікату про відповідні якості 
навчати [3, с. 1].

У статті «Про початкову освіту» (журнал La 
Escuela Moderna за січень 1901 р.) освітянин 
А. Гіль де Зарате (Antonio Gil de Zarate) підкрес-
лював, що «освіта – це обов’язок держави перед 
народом». Саме держава має відкривати нові 
школи, піклуватися про те, щоби навчанням були 
охоплені всі діти у країні. «Освіта – це живлення 
душі, так само, як хліб – живлення тіла; забезпе-
чити одне й друге – це обов’язок уряду», – було 
зазначено у публікації [4, с. 34].

Найперше, що має розбудовувати теперішня 
Іспанія, – це сфера початкової освіти, адже там 
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закладаються підвалини суспільного життя, 
моралі. Починати боротьбу з неграмотністю в кра-
їні необхідно разом з підтриманням процесу роз-
ширення сфери початкової освіти [4, с. 35].

У публікації «Нормальна школа» (газета La 
Epoca, 21 вересня 1901 р.) стверджувалося: 
«Процвітання народу не залежить від невеличкої 
групи інтелектуалів, хоча й видатних і виключ-
них, а залежить від поширення культури. Ця куль-
тура має творитися учителем; саме тому перший  
і невідкладний обов’язок уряду – створити учителя 
початкової освіти з властивими йому здібностями 
викладання та педагогічними якостями, які гармо-
нізують із потребами теперішнього часу» [5, с. 1].

Підсумком замітки були такі слова: «Більше, 
ніж красномовні промови, більше, ніж теоретичні 
міркування, слугує батьківщині й привносить в її 
покращення мовчазна праця школи, майстерні, 
фабрики, усіх центрів розумової й фізичної праці. 
Праця й навчання, і Іспанія зможе вийти з безодні, 
в якій вона загрузла через найбільший гріх – гріх 
неуцтва» [5, с. 1].

Освітянин Ф. Перейра (Francisco Pereira)  
у статті «Порівняльний аналіз шкіл (газета El Liberal 
від 11 серпня 1901 р.) констатував, що теперішня 
іспанська школа, «маленька, понура, темна, напів-
зруйнована, більше нагадує обитель смерті, аніж 
умістилище життя та енергії»; вона точно «не є 
середовищем, в якому дух і тіло можуть природно 
та вільно здійснювати свій розвиток» [6, с. 1].

У «школі ХХ століття» учні оцінюються не 
об’єктивно, ця школа не учить мислити, не сприяє 
просвітництву народу. «Допоки в школі не існує 
свободи, у ній не можливо добре навчатися вихо-
ванцям; допоки не задовольнятимуться потреби 
вихованців, ми не зможемо сказати, що в нас 
є освіта, перша умова для розбудови батьків-
щини», – було зазначено у публікації [6, с. 1].

На думку Ф. Перейри, теперішня іспанська 
школа є «архаїчною й рутинною», вона відпові-
дає на питання вчорашнього, а не нинішнього дня. 
Іспанії необхідна школа, в якій дитина навчалася 
б із задоволенням, в якій «ніщо й ніхто не пере-
шкоджатиме їй дихати й пересуватися з повною 
свободою» [6, с. 1].

В статті «Боротися означає жити» (газета El 
Liberal від 20 серпня 1901 р.) Ф. Перейра ствер-
джував, що вчительська спільнота має боротися 
за свої права, має обрати шлях життя, а не смерті. 
Вона має сподівання, має сили, ідеали й мусить 
вистояти. Ця боротьба буде тривалою і, ймо-
вірно, розчарує декого, але не можна втрачати 
дух і волю на шляху до правильної мети. «Народ, 
який у минулі часи перебував під освітленням 
вічного сонця, нині перебуває під покриттям чор-
них тіней суму й гіркоти. Жалкі прорахунки його 
дітей привели до цього крайнього стану; свідо-
мий обов’язок для них тепер є щонайскоріше й 

радикальне виправлення своєї поведінки; потріб-
ний новий шлях, нові орієнтири, одним словом, 
нове життя», – проголошував іспанський педагог 
[7, с. 2].

На переконання Ф. Перейри, національний 
регенераціонізм має розпочинатися зі школи,  
з виховання індивідів, які б забажали добробуту 
й величності батьківщини. Треба оновлювати 
школу таким чином, щоб вона була сповнена 
світла, радощів, життя, свободи. У такій школі 
знають про інтереси дітей, піклуються про задо-
волення їхніх потреб, вимагають розв’язувати 
завдання, посильні для них. «Це була б школа, 
яка зміцнювала б тіло, дух і свідомість. Це була 
б школа, яка формувала б людей, здатних пізна-
вати, думати, воліти й робити одночасно. Це була 
б школа велична, здорова, завантажена, доступна 
й по-справжньому виховна», – підсумував педагог 
[7, с. 2].

Викладач Саламанкського університету Р. Дієс 
Санчес (Ricardo Diez Sanchez) у промові на честь 
відкриття нового навчального року (газета Heraldo 
de Madrid від 1 жовтня 1901 р.) зазначав: «Сво-
бода освіти, заснована на досконалому вихованні, 
набутому в сім’ї та в школі, а також на міцних опо-
рах викладання наук, має здійснити правильний 
і цілющий вплив на розвиток інтелекту народу, 
слугувати ефективним засобом у боротьбі з виро-
дженням, від якого страждає наше теперішнє сус-
пільство» [8, с. 2].

У публікації «Оновлена освіта» (видання Gaceta 
de instruccion publica від 28 грудня 1902 р.) ішлося 
про те, що іспанське суспільство сповнене надії 
на оновлення освіти й «воскресіння» батьківщини. 
А для цього треба ще багато працювати – зводити 
нові школи «на кожній вулиці», виділяти кошти на 
освіту всіх ступенів, засновувати учительські цен-
три й бібліотеки [9, с. 425].

Виступаючи на урочистому відкритті нового 
навчального року 1 жовтня 1902 р. (газета El 
Imparcial від 2 жовтня 1902 р.), викладач Мадрид-
ського центрального університету Б. Ласаро Ібіца 
(Blas Lázaro é Ibiza) сказав: «Численні засоби 
наявні для розширення сфери діяльності школи, 
зменшення жахливої цифри неграмотних елемен-
тів нашого народу, а також для відновлення духу 
вищої освіти, і вони виправдають себе за короткий 
час і заслужать аплодисменти справжніх патріо-
тів» [10, с. 2].

На погляд педагога, усі проблеми національ-
ної освіти можна згрупувати за двома напрямами: 
перший напрям – упровадження початкової освіти, 
яка б охопила усю народну масу, а другий – пере-
орієнтування панівних класів на високі людські 
ідеали [10, с. 2].

Викладач права у Мадридському централь-
ному університеті А. Ретортільо Торнос (Alfonso 
Retortillo y Tornos) у статті «Інститути і нормальні 
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школи» (газета El Imparcial від 12 березня 1903 р.) 
наголошував: «Якщо ми бажаємо не щезнути з 
карти [світу], нам треба освічуватися, а щоби осві-
чуватися, нам необхідні учителі, і для цього ми 
маємо зводити потужні нормальні школи» [11, с. 3].

Іспанський педагог переконливо доводив, 
що вкрай важливим для Іспанії є формування 
когорти учителів, «здатних виконувати свій висо-
кий, священний обов’язок». У теперішніх умовах, 
наголошував він, ні учительські нормальні школи, 
ні інститути не здійснюють навчання способам 
навчання та виховання. В освітніх закладах, які 
готують учительські кадри, не викладаються педа-
гогіка й методики навчання різних предметів. Як 
наслідок, молодь не отримує належної освіти, 
тому немає сенсу чекати на справжнє оновлення 
Іспанії [11, с. 3].

У замітці «Викорінення свободи» (газета 
Heraldo de Madrid від 30 травня 1903 р.) зазнача-
лося, що в Іспанії не здійснюється освітня функція 
держави: «… і університети, і інститути, і початкові 
школи – усе полишено». Замість освітньої полі-
тики в Іспанії є тільки демагогія. Освітні установи 
не фінансуються урядами, не вивчається інозем-
ний досвід, не ведеться боротьба з неграмотністю 
населення [12, с. 1].

Виступаючи на урочистих зборах на честь від-
криття нового навчального року в Гранадському 
університеті (газета Heraldo de Madrid від 1 жов-
тня 1903 р.), викладач П. Начер Вілар (Pascual 
Nacher y Vilar) зазначив, що в усіх передових кра-
їнах сучасного світу прогрес залежить від розви-
нення вищої освіти, а в Іспанії університетам не 
приділяється увага з боку держави. Забулося, що 
університети Саламанки й Алькали були найпо-
тужнішими у світі. «Нашим університетам нічого 
не може бути запропоновано в дійсності, вони 
зведені до категорії адміністративних центрів, це 
мертві організми без права на життя окрім того, 
яке їм воліє забезпечувати уряд. Вони нічого не 
можуть удіяти самостійно, тільки виконують вищі 
накази, підпорядковуються нав’язаним без пояс-
нень і консультувань правилам», – підкреслив 
педагог [13, с. 1].

За твердженням П. Начера Вілара, «Іспанія – 
єдина країна, де не вистачає центрів, в яких можна 
здобувати вищу освіту, лабораторій, в яких можна 
практикуватися, і бібліотек, в яких можна консуль-
туватися й пізнавати нове. Не існує жодного цен-
тру, де майбутні викладачі могли б оволодівати 
наукою, що надихала б їх викладати. Також немає 
можливостей застосовувати здобутий досвід, так 
необхідний у будь-якій професійній діяльності, а 
тим паче в галузі, де за мету визнається підне-
сення місії розвивати людські істоти» [13, с. 1].

У статті «Сучасний стан початкової освіти» 
(журнал La Escuela Moderna за лютий 1904 р.) 
учитель державної школи в м. Барселона Х. Періч 

Вальс (Juan Perich y Valls) розмірковував: «Одна 
з основних причин відставання народної куль-
тури – це суспільне середовище байдужості  
й навіть ворожості до навчання <…>. Унаслідок 
невідомих причин нові покоління ставляться до 
школи з презирством; місцеві влади не беруть до 
уваги свої обов’язки щодо освіти, не хвилюючись 
стосовно протестів проти них. Тому необхідно 
звертатися до держави й уряду, щоби вони розши-
рили діяльність у галузі освіти, яка потребує тво-
рення й праці. У нас немає шкіл в істинному зна-
ченні цього слова, відсутні самі будівлі, гігієнічні та 
педагогічні умови для них. Те, що тут неправильно 
називається школою, може слугувати, ймовірно, 
для комори, сараю чи хліва; воно, без сумніву, 
шкідливо впливає на дитячу душу, схиляючи її до 
мовчазності, іпохондрії, до мусульманського фата-
лізму; у дитини формується уявлення, що весь світ 
сумовитий і темний, як школа, що в ньому вона 
скоріше відбуває покарання, аніж виховується та 
навчається» [14, с. 97–98].

Щоби подолати масову неграмотність в Іспа-
нії, необхідно урядам основну увагу зосередити 
на розвиненні початкової освіти. Не можна нині 
залишатися бездіяльними, навпаки треба щосили 
сприяти виведенню іспанського народу на цивілі-
заційний модерний шлях. Недостатньо шкіл, педа-
гогічний навчальний матеріал бідний і негідний, 
він зовсім не відповідає вимогам сучасної педаго-
гіки [14, с. 98–99].

На переконання Х. Періча Вальса, «двері школи 
мають бути відкриті для усіх дітей. Не може бути 
плата за навчання такою, щоби родина не могла 
забезпечити здобуття освіти й культури дітьми, 
адже пройде час, і вони конституюватимуть націю, 
в їхніх руках буде прийдешнє та слава» [14, с. 106].

Освіта має стати державною, коли бажається 
інтелектуальний прогрес народу. Навіть якщо 
ця освіта не настільки блискуча, як у приватних 
закладах, вона має переважати, бо дає повні 
фундаментальні знання. Тільки розвиваючи 
школу, Іспанія закладатиме підвалини справж-
нього національного регенераціонізму, мораль-
ного, культурного, цивілізованого прогресу 
народу [14, с. 107–108].

Освітянин А. Гарсія Перес (Antonio Garcia 
Perez) у публікації «Програма початкової освіти  
в Іспанії» (журнал Nuestro Tiempo за лютий 1905 р.) 
проголошував: «Основною формулою педагогіки 
в нашій країні має бути доступна освіта, освіта  
в інтересах індивіда; освіта, яка поєднує мораль, 
естетику і патріотичну любов з ідеєю життя; освіта, 
яка сприяє гармонізації інтенсивного індивідуаль-
ного життя з екстенсивним суспільним життям» 
[15, с. 173].

Відшукувати в освітній сфері причини слаб-
кості іспанського народу й прагнути реформувати 
початкову освіту – це основа оновлення країни. 
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«У нашій початковій освіті ми мало приділяємо 
уваги моральному вихованню індивіда; ми фор-
муємо людей, не піклуючись про те, щоби через 
серце дитина пропустила аскетизм морального 
виховання, нині настільки необхідного виховання, 
наскільки наші душі піддаються впливу ідей. Наші 
програми початкової освіти націлені на створення 
інтелектуальної атмосфери для дитини; однак, без 
сумніву, не враховуючи умов життя, в яких зростає 
дитина, вони не досягають розвинення гармоній-
ної рівноваги людських здібностей; і виходить, що 
серце дитини йде суспільним морем, не згадуючи 
про свій курс, не відчуваючи дії закону про збере-
ження сили, відповідно до якого минуле відтво-
рюється в майбутньому», – констатував А. Гарсія 
Перес [15, с. 174].

На переконання освітянина, моральне вихо-
вання має бути невіддільною частиною освіт-
нього процесу в початкових школах, передовсім 
для того, щоби «закласти в серце дитини скарби 
доброчинностей, відповідно до яких вона б діяла 
по життю» [15, с. 175].

Важливим складником початкової освіти має 
бути громадянське виховання, яке уможлив-
лює розуміння дитиною суспільних обов’язків та 
обов’язків перед батьківщиною. Учитель має при-
щеплювати вихованцям ідею про те, що щастя 
нації залежить від гідності й патріотизму грома-
дян, від того, як кожен з них виконує свої суспільні 
обов’язки. «Безпосереднім наслідком громадян-
ського виховання є формування громадянина; а 
через відсутність цього виховання набагато піз-
ніше виявляються різні пасивні опори, якими про-
йнялося серце людини», – зауважував А. Гарсія 
Перес [15, с. 178–179].

У статті «Після темряви…» (газета El Liberal 
від 8 травня 1905 р.) висловлювалася думка, 
що оновлення Іспанії настане тільки тоді, коли в 
країні будуть шануватися генії й учителі. І саме 
на інтелектуальне оновлення має орієнтуватися 
Іспанія. Вона завойовувала свою світову славу 
не тільки у війнах за нові територіальні воло-
діння, але й у створенні оригінальної літератури. 
Енергія суспільної маси має спрямуватися в 
освітню й інтелектуальну сферу, тільки тоді Іспа-
нія процвітатиме, і «настане світло після тем-
ряви» [16, с. 1].

Висновки. Преса в Іспанії на межі ХІХ– 
ХХ ст. ст. мала велику силу, бувши виразником 
духу епохи. З ідеї міг розпочатися й набути зна-
чної моці інтелектуальний рух, як це й сталося в 
1890-х рр., коли ідею «національного регенера-
ціонізму» підхопила ліберальна, консервативна, 
робітнича, педагогічна преса й посилила багато-
разово її вплив на уми освічених читачів. З жит-
тєствердного заклику іспанських інтелектуалів 

відроджувати й оновлювати країну поступово 
за допомогою преси сформувалася ідеологема 
«національного регенераціонізму» з властивими 
їй гаслами: «Бути чи не бути?», «Відроджуватися 
або вмирати», «Воскреснути або зникнути», крізь 
призму якої висвітлювалися ті чи інші політичні 
події, оцінювалися ті чи інші урядові дії. Боротьба 
за народну освіту проголошувалася невіддільною 
умовою іспанського регенераціонізму, оскільки 
масова неграмотність населення була найбіль-
шим гальмом розвинення країни. Про жалюгідне 
становище освітньої сфери в Іспанії на межі ХІХ–
ХХ ст. ст. висловлювалося багато педагогів, але в 
реальності мало що змінювалося. Утім, і сама ідея 
«національного регенераціонізму» за історичними 
мірками скоро вичерпала себе.
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ВНЕСОК ЧЕРНЕЧИХ ОРДЕНІВ УГКЦ У РОЗВИТОК 
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В АВСТРАЛІЇ
CONTRIBUTION OF MONASTIC ORDERS OF UGCC 
IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN AUSTRALIA

У статті висвітлено історію появи 
української спільноти в Австралії, акцен-
товано увагу на її особливостях, при-
чинах, які спонукали українців емігру-
вати до цієї країни після Другої світової 
війни. Головна увага присвячена висвіт-
ленню освітньої діяльності духовенства 
Української греко-католицької церкви 
в українській діаспорі Австралії у 1948- 
2018 рр., зокрема монахинь Чину св. 
Василія Великого (ЧСВВ) та Сестер Слу-
жебниць Непорочної Діви Марії (ССНДМ), 
а також монахів Чину Найсвятішого Ізба-
вителя (ЧНІ). 
У дослідженні проаналізовано початки 
становлення українського шкільництва 
в Австралії, навчальні установи, які були 
створені з ініціативи духовенства УГКЦ, 
у яких працювали члени монаших орденів, 
а саме сестри ЧСВВ і ССНДМ. Звернено 
увагу на вклад єпископату УГКЦ, зокрема 
єпископа Івана (Прашка) та Петра (Ста-
сюка) у розвиток освіти серед україн-
ських емігрантів. Розглянуто також 
співпрацю УГКЦ із РКЦ у галузі освіти. 
Охарактеризовано типи шкіл та органі-
зацій, якими опікувалися черниці та ченці 
УГКЦ: дитячі садочки, суботні школи, 
педагогічні курси, Вівтарні дружини, 
Марійські дружини, молодіжні хори та 
гуртки Апостольства молитви, літні 
табори Пласту та Спілки Української 
Молоді. Стаття містить інформацію 
про історію й сучасний стан найстар-
шої школи УГКЦ в Австралії – Україн-
ської братської школи ім. митрополита 
Андрея Шептицького. 
У статті наголошено на важливій ролі 
сестер ЧСВВ у видавничій діяльності 
УГКЦ в Австралії. Дослідження містить 
нову та важливу інформацію про роль 
монаших згромаджень УГКЦ в освіт-
ньому та просвітницькому житті укра-
їнців Австралії. Авторами зауважено, що 
саме їхня діяльність позитивно вплинула 
на збереження української культури та 
історичної пам’яті, протидіяла асиміля-
ції українського населення й стала осно-
вою для самоідентифікації української 
еміграції Австралії.
Ключові слова: освіта, Австралія, УГКЦ, 
ЧССВ, ССНДМ, ЧНІ, суботні школи,  
українці, вчителі.

The article highlights the history of the 
emergence of the Ukrainian community 
in Australia, focusing on its features, the 
reasons that prompted Ukrainians to 
emigrate to this country after the Second 
World War. The main focus is on the 
highlighting of teaching and educational 
activities of the clergy of the Ukrainian Greek 
Catholic Church in the Ukrainian Diaspora of 
Australia in 1948-2018, including the nuns of 
the Order of St. Basil the Great (OSBM) and 
Sisters of the Servants of the Immaculate 
Virgin Mary (SSMI), as well as the monks 
of the Order of the Most Holy Redeemer 
(CSsR). The author has analyzed the first 
steps of the educational institutions created 
by the initiative of the clergy of the UGCC, in 
which members of monastic orders, namely 
the OSBM and SSMI sisters, worked. 
The contribution of the UGCC Bishops , in 
particular Bishop Ivan (Prashka) and Peter 
(Stasyuk), to the development of education 
among Ukrainian immigrants has been 
mentioned. The cooperation of the UGCC 
with the RCC in the field of education is also 
considered. The types of organizations and 
schools conducted by the nuns and monks of 
the UGCC were characterized and analyzed, 
namely: kindergartens, Saturday schools, 
pedagogical courses, youth choirs, altar 
servers, 
The Apostleship of Prayer and the summer 
camps. The article contains the important 
information about the history of the oldest 
UGCC school in Australia namely the 
Metropolitan Andrey Sheptytsky school. 
The article emphasizes the important role of 
OSBM sisters in the publishing activities of 
the UGCC in Australia. 
The research contains new and important 
information about the role of the UGCC 
monastic congregations in the educational 
lives of Australian Ukrainians. The author has 
noted that their activity had a positive impact 
on the preservation of Ukrainian culture and 
historical memory and counteracted the 
assimilation of the Ukrainian population and 
became the basis for self-identification of 
Ukrainian emigration of Australia.
Key words: education, Australia, UGCC, 
OSBM, CSsR, Saturday schools, Ukrainians, 
teachers.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Українська спільнота в Австралії – одна із наймо-
лодших серед українських діаспор світу. Масова 
еміграція українців туди розпочалася лише після 
Другої світової війни. Згідно з даними перепису 
населення, проведеного у 1997 році, в Австралії 
проживало близько 30 тис. українців [1, c. 17]. За 
оціночними даними Австралійського бюро статис-
тики, станом на 2006 рік кількість осіб українського 
походження в країні складала понад 14 тисяч [9].

Особливість австралійської діаспори полягає  
у тому, що поява українців у цій країні пов’язана 
не з економічними, а з політичними причинами. 
Українська спільнота Австралії майже виключно 
складається з колишніх «переміщених осіб» і їх 
нащадків. Переважно це були українці, вивезені 
під час Другої світової війни на примусову працю 
до Німеччини, а також в’язні концтаборів, військо-
вополонені та політв’язні. На кінець 1947 року  
кількість українців, яким вдалося уникнути  
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насильницького повернення до СРСР, становила 
близько 250 тисяч осіб, у тому числі 130–150 тисяч 
«переміщених осіб». Зруйнована війною Європа 
не могла адаптувати таку кількість людей, тому 
єдиним шляхом вирішення ситуації була еміграція. 
Наявність потужних українських громад спонукала 
більшість біженців і «переміщених осіб» емігру-
вати в країни Північної Америки. Новим напря-
мом еміграції українців у цей час стала Австралія  
і Нова Зеландія [2, c. 128–130].

Українці почали масово прибувати до Австра-
лії у 1948 році. Цей процес тривав близько трьох 
років, поки австралійський уряд не перестав при-
ймати політичних іммігрантів. Протягом 1948-
1950 років до Австралії переселилося близько 
21 тисячі українців [3, c. 86]. Попри свою геогра-
фічну ізольованість українська діаспора в Австра-
лії є однією з найкраще організованих і найак-
тивніших спільнот в українському світі. Чисельно 
відносно невелика ця спільнота досягла у другій 
половині XX століття настільки значних успіхів  
у громадському та культурному житті, що їх можна 
порівняти лише з досягненнями багатомільйон-
ної української діаспори у Північній Америці, яка 
перейшла вже столітній рубіж. Серед цих досяг-
нень чільне місце належить шкільництву, вагомий 
внесок у яке зробила Українська греко-католицька 
церква та її чернечі спільноти [4, c. 12].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема становлення й ролі української діаспори 
в Австралії знайшла відображення у досліджен-
нях С. Єкельчика, М. Павлишина; тематику україн-
ського шкільництва в Австралії порушували у своїх 
працях І. Брозницький, Т. Сліпецька, В. Павленко; 
історія УГКЦ в Австралії знайшла своє відобра-
ження у дослідженнях о. Івана Шевціва, о. Дмитра 
Сеніва. Однак дослідження згаданих авторів не 
вичерпують усіх аспектів проблеми становлення 
та розвитку української освіти в Австралії.

Метою статті є висвітлення історії освітньої 
діяльності в українській діаспорі Австралії Україн-
ської греко-католицької церкви, зокрема чернечих 
орденів ЧСВВ, ССНДМ, ЧНІ. 

Виклад основного матеріалу. Від самого 
початку масового переселення українців до Австра-
лії у другій половині 40-х років ХХ століття вони 
приділяли велику увагу шкільництву. У 1952 році 
була заснована Українська центральна шкільна 
рада Австралії, головним завданням якої було 
об’єднання українських шкіл усіх штатів, видання 
підручників, підготовка вчителів. Помітну роль  
у розвитку українського шкільництва в Австралії 
відіграла й УГКЦ, зокрема чернечі згромадження.

Серед фундаторів українського шкільництва 
у Австралії важливе місце належить єпископові 
УГКЦ Іванові (Прашку), який у сані священика 
прибув у 1950 році до Австралії для душпастир-
ської праці. 19 жовтня 1958 року у Мельбурні він 

був висвячений на єпископа. Як підкреслювали 
сучасники, єпископ належав до духовних провід-
ників, які одночасно були чільними громадянами  
і допомагали творити моральні, культурні і духовні 
вартості. Особливу увагу владика приділяв укра-
їнському шкільництву. Вже на початку свого пере-
бування в Австралії він почав навчати релігієзнав-
ства у різних скупченнях українських емігрантів, 
що згодом переросло у суботні школи. З його ж 
ініціативи у Мельбурні при церковному братстві 
храму св. Петра і Павла постала перша українська 
школа, а згодом перша Шкільна рада – початок 
Української центральної шкільної ради [6, c. 7].

Спочатку, коли українці ще не володіли влас-
ними приміщеннями для занять із релігієзнав-
ства чи української мови, вони використовували 
приватні будинки чи навіть гаражі. Навчання від-
бувалося зазвичай у суботу, тобто у вільний від 
навчання день в австралійській школі, інколи  
у дві зміни. Ситуація покращилася, коли на заклик 
священиків УГКЦ духовенство Римо-католицької 
церкви дозволило використовувати українцям по 
суботах свої парафіяльні школи у Сент-Мерісі, 
Блектавні, Меррілендсі, Сефтоні, Бенкставні, 
Овбурні, Канберрі, Квінбієні, Вуллонгонзі й інших 
місцевостях [7, c. 398; c. 400].

Завдяки самовідданій праці священиків і мирян  
протягом 50-60-х років ХХ століття майже  
в усіх більших осередках-парафіях УГКЦ Австра-
лії постали суботні школи [8, c. 425.]. У 1959-
1961 pоках на території Сіднею діяли вже 12 таких 
шкіл у Горнсбі, Чуллорі, Бенкставні, Сефтоні, Лід-
комбі, Овбурні, Меррілендсі, Тунгеббі, Блектавні, 
Сейнт-Мерісі, Дунсайді, Кабраматті та по одній  
у Вуллонгонзі, Квінбієні і Канберрі. Коли ж вірним 
УГКЦ вдалося збудувати свої власні церкви в біль-
ших осередках (Сідней, Мельбурн, Перт, Ньюкасл 
і Канберра), поряд із храмами було побудовано  
і окремі шкільні приміщення [8, c. 434]. У суботніх 
школах, окрім уроків релігії, також вивчали україн-
ську мову і літературу, географію та історію Укра-
їни, музику. Станом на 2001 рік суботні школи діяли 
майже в усіх парафіях УГКЦ Австралії [8, c. 435]. 

Прикладом шкіл, створених духовенством 
УГКЦ, є Українська братська школа ім. митропо-
лита Андрея Шептицького, заснована 28 липня 
1951 року о. Іваном Прашком, яка спочатку діяла 
у приміщенні при римо-католицькому храмі св. 
Августина в центрі Мельбурна. З лютого 1976 року 
школу перенесли до нової будівлі біля собору  
св. Петра і Павла УГКЦ на півночі Мельбурна, збудо-
ваної силами парафіян собору. У вересні 2010 року 
єпархіальна рада перемістила школу у відновлені 
приміщення під собором св. Петра і Павла. Школа 
мала десять класів, іноді влаштовувала педаго-
гічні курси. При школі діяв дитячий садок, яким опі-
кувалися сестри ЧСВВ. У 1979 році тут навчалося 
150 учнів, у 1989 – 172, а у 2018 році – 74 учні. 
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За тридцять років існування у школі навчалося 
понад 1200 учнів, працювало близько 60 вчителів. 
Школа входила до мережі Української Централь-
ної Шкільної Ради в Австралії і користувалася її 
програмами. У 1974–1980 роках вона видавала 
річний учнівський журнал «Перо». З 1971 року при 
школі діяв молодіжний хор, а з 1974 року – дра-
матичний гурток «Летюча естрада». Зараз це одна 
з найчисельніших українських шкіл в Австралії, 
зокрема тут працюють 10 вчителів мови та троє 
вчителів релігії [3, c. 48]. 

Розпорошеність української діаспори на вели-
чезних просторах Австралії створювала додаткові 
проблеми для розвитку українського шкільництва. 
Інколи один чи двоє священників опікувалися 
вірними й церковними школами на території, яка 
відповідала площі України, а то була й більшою. 
З огляду на це від самого початку поселення 
українців в Австралії постало гостре питання та 
труднощі виховання дітей і молоді в українському 
обряді і релігійно-національному дусі. Звичайно із 
цим завданням не могли впоратися тільки священ-
ники. Наприклад вже згадані 12 шкіл на території 
Сіднею та школи у Вуллонгонзі, Квінбієні і Кан-
беррі у зв’язку з недостатньою кількістю духовен-
ства обслуговував лише один священник – о. Іван 
Шевців. Він відвідував кожну з них щонайменше 
1–2 рази на місяць. У зв’язку із цим постала 
потреба у допомозі якогось монашого ордену.

Ще на початку 50-х років священики о. Іван 
Прашко та о. Петро Дячишин зверталися до гене-
ральної настоятельки Сестер служебниць Непо-
рочної Діви Марії з проханням, щоб сестри прибули 
до Австралії для праці з молоддю. Однак з огляду 
на різні несприятливі умови сестри не змогли при-
бути [6, c. 67]. Після створення Апостольського 
Екзархату в Австралії у 1958 році, вже будучи 
єпископом, Іван (Прашко) у 1958-1965 роках 
повторював прохання про працю серед австра-
лійських українців Сестер служебниць Непорочної 
Діви Марії, однак і тоді не вдалося досягнути успіху  
у цій справі [5, c. 247–250]. З огляду на таку ситуа-
цію єпископ вирішив звернутися до іншого черне-
чого ордену – сестер Чину св. Василія Великого. 
Завдяки підтримці цього прохання верховним архі-
єпископом УГКЦ Йосифом (Сліпим) Генеральна 
курія сестер Василіянок ухвалила розгорнути 
місійну діяльність сестер ЧСВВ в Австралії. Для 
цього було вирішено надіслати сестер з Аргентини 
[7, c. 305].

28 березня 1967 року до Сіднея прибули черниці 
ЧСВВ: ігуменя Марія Афінець та сестри Вероніка 
Шевчук, Тереса Запай і Марта Ангелюк. Однією з 
головних цілей приїзду сестер до Австралії була 
опіка над дітьми у дошкільних закладах, а також 
над молоддю в школах і праця у молодіжних орга-
нізаціях. Вже у серпні 1967 року при парафії св. 
Андрія у Сіднеї в тимчасовому приміщенні почав 

діяти дитячий садочок під опікою сестер. У жовтні 
того ж року настоятель парафії св. Андрія о. Іван 
Шевців запропонував сестрам перейняти керівни-
цтво молодіжними церковними організаціями у цій 
парафії: Вівтарною дружиною (хлопці 7-18 років), 
Марійською дружиною (дівчата 11-18 років) та 
Дітьми Марії (6-10 років), на що сестри охоче 
погодилися. Вони також започаткували церковний 
молодіжний хор і гурток Апостольства молитви  
й активно працювали під час літніх таборів Пласту 
та Спілки Української Молоді. 

Важливою місією сестер стала праця у Брат-
ській школі ім. св. Андрія і в Центральній школі 
ім. св. Ольги, де вони серед іншого займалися 
викладанням уроків релігії, укладанням підручни-
ків і навчали музики [7, c. 310; c. 446]. Через хори, 
засновані сестрами ЧСВВ, пройшли сотні україн-
ських дітей і молоді в Австралії. Ці хори стали не 
лише важливим інструментом у розвитку й вихо-
ванні молодого покоління української діаспори,  
а й відіграли важливу роль у збереження україн-
ської ідентичності [8, c. 434].

Згодом на допомогу сестрам прибули з Арген-
тини сестри Ольга Баланда, Климентія Кубішин, 
Софронія Мороз, а з Риму – сестра Зеновія Анге-
люк. Помітивши гарні результати праці сестер 
ЧСВВ, їх почали запрошувати й інші громади 
УГКЦ. Таким чином, окрім Сіднею, сестри запо-
чаткували свої монастирі у Мельбурні (1970 рік) 
та Аделаїді (1977 рік). Прибуття сестер ЧСВВ до 
Австралії допомогло УГКЦ не лише покращити 
працю з дітьми й молоддю, але й розвинути інші 
ділянки праці такі, як догляд за особами похилого 
віку, релігійна парафіяльна праця. Сестри віді-
грали також важливу роль у видавничій діяль-
ності УГКЦ. Зокрема протягом 1970-1995 років  
у видавництві «Просвіта» вони друкували тижне-
вик «Церква і Життя» та інші релігійні видання. 
Станом на 2001 рік у Австралії працювали 13 сес-
тер ЧСВВ [8, c. 432–435].

На початку 90-х років ХХ століття до Австралії 
прибули Сестри служебниці Непорочної Діви Марії, 
яких запрошували сюди ще у 50-60-х роках. Ініці-
атором їх прибуття був призначений у 1992 році 
єпископом Австралії, Нової Зеландії і Океанії 
УГКЦ Петро (Стасюк). Одним із головних завдань, 
які ставив владика, запрошуючи Сестер служеб-
ниць Непорочної Діви Марії, була їх праця з дітьми 
та молоддю, зокрема у школах. Сестри зосеред-
или свою діяльність у Брисбені (штат Квінсленд), 
Перті (штат Західна Австралія) та Джилонзі (штат 
Вікторія). Станом на 2001 рік у Австралії працю-
вали чотири сестри ССНДМ [8, c. 420, c. 433–435].

Певний вклад у розвиток освіти серед україн-
ців в Австралії зробили і священники Чину Най-
святішого Ізбавителя (Редемптористи). Вони при-
були з Канади завдяки старанням архиєпископа 
Івана (Бучка) (1891-1974 роки) ще на початках  
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української еміграції. Зокрема у 1950 році до 
Австралії прибули о. Микола Коп’яківський та 
о. Франциск Боський, які зупинилися у Східній 
Австралії й обслуговували вірних УГКЦ в Новому 
Південному Уельсі і Квінсленді. Згодом до них 
приєднався австралійський Редемпторист о. Іван 
Бовден, який прийняв східний обряд, а у 1955 року 
приїхав із Канади до Нюкасла о. Степан Масло 
ЧНІ. Отці серед іншого проводили катехизацію 
і навчання дітей у суботніх школах [6, c. 199; 
7, c. 118–119]. 

Висновки. Українська греко-католицька церква 
та її чернечі спільноти відіграли важливу роль  
у становленні української діаспори Австралії. УГКЦ 
була не лише визначним чинником консолідації 
українців у цій країні, але й відіграла помітну роль 
у культурно-освітньому житті діаспори, зокрема 
становленні шкільництва. За досить короткий 
період часу після початку масової еміграції укра-
їнців до Австралії УГКЦ вдалося створити мережу 
своїх парафій в Австралії, при яких були засновані 
суботні школи та дошкільні навчальні заклади. 

Важливу роль у навчальному процесі віді-
грали чернечі спільноти, запрошені до Австралії 
ієрархією УГКЦ: ЧСВВ, ССНДМ, ЧНІ. Найпомітні-
ший слід серед цих орденів на ниві українського 
шкільництва залишили сестри ЧСВВ, які опікува-
лися дошкільними закладами, створеними УГКЦ, 
працювали в школах і молодіжних організаціях. 

Їхня праця не лише підвищила рівень освіти серед 
українців Австралії, а й відіграла значну роль  
у збереження української ідентичності. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ 
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
PARTNERSHIP PEDAGOGY AS A CONDITION OF IMPLEMENTATION 
OF PERSONALITY DEVELOPMENT TASKS IN THE CONTEXT 
OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Стаття присвячена актуальній темі – 
педагогіці партнерства в системі роботи 
закладів загальної середньої освіти. Педаго-
гіка партнерства – це простір дитинства, 
який будується на засадах рівності, діа-
логу, співпраці. Вона є складником концепції 
Нової української школи, спрямованої на те, 
щоб побудувати довіру між школою, дітьми, 
батьками та суспільством. Для педаго-
гіки партнерства гуманне ставлення до 
дитини лежить в основі діяльності педа-
гога, оскільки це не можна замінити жод-
ними технологіями чи освітніми трендами. 
Це те, що має бути в центрі спілкування не 
лише між вчителем та учнями, а й у сто-
сунках із колегами, батьками. Між учите-
лем, колегами, учнями і батьками мають 
встановитися партнерські відносини на 
засадах співпраці і співтворчості. Тільки за 
таких умов можливе навчання без примусу, 
яке характеризує вимогливість, заснована 
на довірі; захопленість, народжена цікавим 
викладанням; заміна примусу бажанням, яке 
породжує успіх; ставка на самостійність  
і самодіяльність дітей; застосування непря-
мих вимог через колектив.
З метою здійснення комплексного підходу 
до розвитку системи партнерства доціль-
ним є розширювати партнерство в сфері 
освіти з урахуванням стратегічних напря-
мів і національних пріоритетів; приділяти 
постійну увагу проблемам підготовки, пере-
підготовки, підвищення кваліфікації кадрів; 
систематично вивчати й узагальнювати 
наявний зарубіжний досвід організації сис-
теми партнерства.
У статті розкрито сутність, принципи, 
механізми педагогіки партнерства як важ-
ливого складника реформування освіти; 
проаналізована роль вчителя та його функ-
ції в реалізації цього підходу; узагальнено 
найбільш ефективні шляхи налагодження 
успішної співпраці з учнями та батьками на 
засадах педагогіки партнерства.
Ключові слова: педагогіка партнерства, 
особистість, особистісно орієнтований під-
хід, гуманність, толерантність.

The article is devoted to a relevant topic – 
pedagogy of partnership in the system of work 
of institutions of general secondary education. 
Partnership pedagogy is a childhood space that 
is built on the principles of equality, dialogue, 
and cooperation. It is an integral concept of 
the New Ukrainian School, aimed at building 
trust between the school, children, parents and 
society. For partnership pedagogy, a humane 
attitude to the child lies at the heart of the 
teacher’s activities, since this cannot be replaced 
by any technology or educational trends. This is 
what should be at the center of communication 
not only between the teacher and the students, 
but also in relations with colleagues, parents. 
Partnerships should be established between the 
teacher, colleagues, students and parents on 
the basis of cooperation and co-creation. Only 
under such conditions, teaching without coercion 
is possible, which characterizes: exactingness 
based on trust; enthusiasm born of interesting 
teaching; replacing coercion with a desire that 
breeds success; stake on the independence 
and initiative of children; applying indirect 
requirements through the team.
In order to implement an integrated approach to 
the development of a partnership system, it is 
advisable to expand partnerships in the field of 
education, taking into account strategic directions 
and national priorities; pay constant attention to 
the problems of training, retraining, advanced 
training of personnel; systematically study and 
summarize the existing foreign experience in 
organizing a partnership system.
The article reveals the essence, principles, 
mechanisms of pedagogy of partnership as an 
important component of educational reform; 
analyzed the role of the teacher and his 
functions in the implementation of this approach; 
summarized the most effective ways to establish 
successful cooperation with students and 
parents based on partnership pedagogy.
Key words: partnership pedagogy, personality, 
personality-oriented approach, humanity, 
tolerance.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року наголо-
шується, що найбільш успішними на ринку праці 
в найближчій перспективі будуть фахівці, які вмі-
ють навчатися впродовж життя, критично мислити, 
ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, 
спілкуватися в багатокультурному середовищі 
та володіти іншими вміннями [2]. Концептуальні 
засади Нової української школи пропонують педа-
гогам долучитися до компетентнісної парадигми 
освіти й педагогіки партнерства.

Одним із важливих шляхів розбудови сучас-
ної освіти, створення умов для всебічного розви-
тку особистості, реалізації її здібностей, творчого 
потенціалу є партнерство. Світовий досвід пере-
конує, що досягнути злагоди у суспільстві та під-
вищити ефективність розвитку будь-якої сфери 
діяльності можна лише за умов співробітництва 
всіх секторів суспільства.

В усі часи навчальні установи були і зали-
шаються центрами формування та розвитку 
інтелектуального потенціалу суспільства, вони 
відігравали і відіграють важливу роль у вза-
ємодії освітніх, наукових, культурних та інших 
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пов’язаних із освітою суспільних, державних 
структур.

Концепція Нової української школи базується 
на якісно новому рівні побудови взаємовідносин 
між педагогами, учнями, їхніми батьками та гро-
мадськими організаціями. Проблема співпраці сім’ї 
і школи у вихованні дітей досить складна і багато-
аспектна. Насамперед це стосується структури 
взаємодії, розподілу обов’язків, ролей, завдань  
і функцій між усіма учасниками освітнього процесу, 
вироблення спільних дій. Батьки можуть створю-
вати свої органи громадського самоврядування,  
а отже впливати на освітній і виховний процеси [2].

Формула Нової школи складається з восьми 
ключових компонентів, одним із яких є педагогіка, 
що ґрунтується на партнерстві між учнем, вчите-
лем і батьками. В основу педагогіки партнерства 
покладено спілкування, взаємодію та співпрацю 
між учителем, учнем і батьками. Вчитель має бути 
другом, а родина – залученою до побудови освіт-
ньої траєкторії дитини. Освітнє середовище – це 
та модель, яка формує у дитині певну поведінку. 
Якщо педагогічний колектив працює на засадах 
гуманної педагогіки, в таких школах немає проблем 
із поведінкою дітей, агресією. Освітній процес за 
педагогікою партнерства не може бути однобоким, 
тобто лише навчальним, тут має застосуватися 
комплексний підхід до навчання і виховання [4].

Актуальність порушеної проблеми підтверджу-
ється розвитком освіти в нових соціально-еконо-
мічних, суспільних умовах, які потребують пошуку 
та реалізації нових механізмів виховання людини, 
підготовки конкурентоспроможного фахівця. Таким 
механізмом є партнерство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Педагогіка партнерства у системі освіти є об’єктом 
особливої уваги дослідників, зокрема П. Байда-
ченко, В. Бакірова, І. Гавриленко, Г. Задорожного, 
О. Іонової, А. Рибіної, В. Жураковського, І. Мачулі-
ної, З. Сазонової, О. Скідіна, Л. Хижняк та інших, 
які аналізують різні аспекти цього питання. Вихо-
дячи з позиції, що родина і навчальний заклад, 
виконуючи специфічні виховні функції, не можуть 
замінити один одного і мають взаємодіяти задля 
повноцінного розвитку дитини, науковцями дослі-
джені такі аспекти окресленої проблеми; етико-
педагогічні вимоги до взаємодії із дітьми та їхніми 
батьками (І. Гребенніков, Т. Кирієнко, В. Сухар); 
зміст і методи педагогіки освіти батьків (Л. Ост-
ровська, О. Долина, Т. Кирієнко, О. Низковська); 
умови для плідної роботи педагогічного колективу 
у формуванні моральних якостей особистості 
дитини (А. Алексєєнко, Л. Божович, В. Пластовий); 
педагогічні умови ефективної взаємодії дошкіль-
ного навчального закладу і сім’ї (Н. Кот, Т. Пагута).

Понятійно-термінологічний апарат проблеми 
подається у роботах І. Модель та Б. Модель, де 
партнерство розуміється як баланс інтересів, 

який досягається завдяки соціальній взаємодії на 
основі компромісу та консенсусу. Сутність, функції, 
особливості соціального партнерства розкрива-
ються Л. Луговською О. Олейниковою та іншими. 
Партнерство як сучасний механізм функціону-
вання навчальних закладів, як засіб оновлення 
якості підготовки у становленні сучасної професій-
ної освіти зарубіжних країн ми знаходимо в робо-
тах Н. Ничкало, О. Олейнікової, Л. Пуховської та 
інших.

Велику теоретичну допомогу можуть надати 
твори класиків вітчизняної і світової педагогіки, 
в яких розкриваються проблеми сімейного вихо-
вання, зокрема «Материнська школа» Я.А. Комен-
ського, «Думки про виховання» Дж. Локка, «Як 
готувати матір і батька до шкільно-сімейного вихо-
вання своїх дітей», «Як добиватися, щоб батько 
і мати як вихователі виступали в єдності», «Як 
поглиблювати виховну роботу з батьками в міру 
росту й розвитку дитини», «Як разом із батьками 
виховувати майбутніх матерів і батьків», «Важкі 
діти» В.О. Сухомлинського, «Книга для батьків», 
«Лекції про виховання дітей» і «Виступи з питань 
сімейного виховання» А.С. Макаренка, «Поради 
батькам», «Сторінки для батьків», «Звернення 
до батьків», «Психологія емоцій і виховання» 
С. Френе та багатьох інших.

Мета статті. Показати важливість об’єднання 
зусиль соціальних інститутів, спрямованих на 
створення цілісного освітнього простору для осо-
бистісного розвитку дітей і підлітків, обґрунтувати 
необхідність застосування педагогіки партнерства 
на основі гуманного підходу до дитини.

Виклад основного матеріалу. Педагогіка 
партнерства орієнтує школу на розвиток цілісної 
особистості. В цьому контексті проголошується 
прагнення розбудити, включити до дії внутрішні 
сили та можливості дитини для досягнення її мак-
симального й повного розвитку. У педагогіці парт-
нерства відносини вчителя з учнями будуються 
таким чином, щоб дати дітям нові стимули, закла-
дені у навчанні, залучити їх до спільної праці та 
творчої взаємодії вчителя і учнів, спрямованої на 
опанування останніми предмету.

Педагогічний професіоналізм полягає в умінні 
вчителя мислити та діяти професійно. Він охоплює 
набір професійних властивостей і якостей особис-
тості педагога, які відповідають вимогам учитель-
ської професії; володіння необхідними засобами, 
що забезпечують не тільки педагогічний вплив на 
вихованця, але і взаємодію, співробітництво та 
співтворчість із ним. 

Для активного співробітництва з вихованцями 
вчителю необхідна мобілізація інтелекту, волі, 
моральних зусиль, організаторського хисту та 
вміле оперування засобами формування мораль-
них, інтелектуальних та духовних засад у шко-
лярів. Він повинен володіти широким арсеналом 
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інтелектуальних, моральних і духовних засобів, 
які забезпечують педагогічний вплив на учня. 
Лише правильний стиль поведінки вчителя викли-
кає свободу, довіру, відсутність страху, відкритість, 
прагнення до доброзичливого ставлення у класі. 
З цієї точки зору роль вчителя полягає не лише  
у тому, щоб забезпечити трансляцію знань, але  
й бути носієм культури і загальнолюдських ціннос-
тей, ідеї державотворення і демократичних змін.

Напрям професійної переорієнтації вчителя 
лежить у площині від просвітництва до здійснення 
життєтворчої та культуро-творчої місії, від маніпу-
лятивної, авторитарної педагогіки до педагогіки 
особистісно-орієнтованої, педагогіки співробіт- 
ництва.

Педагогіка партнерства передбачає перехід від 
педагогіки вимог до педагогіки відносин. Це озна-
чає, що дещо змінюється стиль відносин учителя 
та учнів: не забороняти, а спрямовувати; не управ-
ляти, а співкерувати; не примушувати, а перекону-
вати; не командувати, а організовувати; не обмеж-
увати, а надавати свободу вибору. При наявності 
таких умов дитина має право на помилку, власну 
точку зору, вільний вибір, відчуває зацікавле-
ність вчителя у її долі, оптимістично береться за 
кожну справу. Змінюється суть індивідуального 
підходу. Він має стати головним результатом 
шкільної освіти, критерієм якості роботи вчителя, 
вихователя, керівника виховного навчального 
закладу. Такий підхід повертає школу до особис-
тості дитини, до її внутрішнього світу, де чекають 
свого часу ще не розвинені здібності і можли-
вості, моральні потенції свободи і справедливості, 
добра і щастя. Мета школи – розбудити, викликати 
до життя ці внутрішні сили і можливості, викорис-
товувати їх для більш повного і вільного розвитку 
особистості.

Особливо актуальним для педагогіки партнер-
ства є гуманне ставлення педагога до дитини, яке 
має поєднуватися з повагою до її думок і бажань. 
Гуманно-особистісний підхід до дитини в умовах 
педагогіки партнерства – це ключова ланка, кому-
нікативна основа особистісно орієнтованих педа-
гогічних технологій. Він об’єднує такі ідеї як новий 
погляд на особистість як мету освіти, особистісну 
спрямованість освітнього процесу; гуманізацію  
й демократизацію педагогічних відносин; відмову від 
прямого примусу як методу, що не дає результатів  
у сучасних умовах; нове трактування індивідуаль-
ного підходу; формування позитивної Я-концепції.

Новий погляд на особистість характеризують 
такі позиції: особистість проявляється, виступає  
в ранньому дитинстві, дитина в школі – повноцінна 
людська особистість; особистість є суб’єктом, а не 
об’єктом у педагогічному процесі [3].

Між учителем, учнями і батьками мають встано-
витися партнерські відносини, тонка взаємодія на 
засадах співпраці і співтворчості. Це передбачає 

стимулювання позитивних інтелектуальних почут-
тів, вибору учнями навчальних завдань і спону-
кання їх до самооцінки, самопізнання і самовдос-
коналення в різних видах діяльності. Головним 
завданням педагогіки партнерства, в центрі якої 
особистість дитини, її самобутність, самоцінність, 
є розвиток індивідуальних пізнавальних здібнос-
тей дитини, максимальний їх вияв, ініціювання, 
використання індивідуального (суб’єктивного) 
досвіду кожної дитини; допомога батьків у само-
визначенні та самореалізації, уникнення форму-
вання попередньо заданих якостей, формування 
в особистості культури життєдіяльності [1].

Педагогіка партнерства базується на таких 
принципах: повноважність представників сторін; 
повага до особистості; доброзичливість і позитивне 
ставлення; взаємна підтримка, довіра у відноси-
нах і стосунках; толерантність, рівноправ’я сто-
рін у свободі вибору і обговоренні питань; добро-
вільність сторін у прийнятті на себе зобов’язань; 
обов’язковість виконання досягнутих домовленос-
тей; систематичність контролю і відповідальність 
за виконання зобов’язань. Це можливо лише за 
умови відкритого діалогу всіх учасників освітнього 
процесу.

Можливості розвитку освіти за допомогою 
партнерства будуються на механізмах відкри-
тості і співробітництві, спілкуванні і обміні ідеями; 
наявності розробленої філософії освіти і під-
ходів до розвитку суспільства; на можливостях 
для місцевих жителів, шкіл, місцевих організацій 
стати активними партнерами у вирішенні проблем  
в освіті і суспільстві; надати батькам можливість 
брати участь у процесі навчання і житті їх дітей.

Психологічну основу педагогіки співробітни-
цтва становлять суб’єкт-суб’єктні стосунки, парт-
нерське спілкування, взаємодія та співпраця між 
педагогом, учнем і батьками, які об’єднані спіль-
ними цілями та прагненнями, є добровільними  
й зацікавленими рівноправними учасниками освіт-
нього процесу, відповідальними за результат. 
Педагогіка партнерства вимагає переосмислення 
ролі педагога, яка полягає в оновленні професій-
ного мислення й відповідних цілеспрямованих дій: 
постійному аналізі власної педагогічної діяльності, 
орієнтованої на самоосвіту; відстеження результа-
тивності своєї роботи через систему моніторингу. 
Вже прийшло покоління digital native (цифрове 
рідне) – е діти, які самі створюють контент для 
різних каналів. Вони очікують від сучасної освіти 
більшої самостійності, незалежності і меншої кіль-
кості авторитетів. Змінюються і вимоги до вчителя: 
він сьогодні не ретранслятор, а вчитель – коуч, 
тренер, фасилітатор. Якщо раніше вчитель лише 
давав готові відповіді на питання, то нині ця траєк-
торія змінилася. Вчитель допомагає учням сфор-
мулювати власні питання, вчить їх правильно 
ставити й шукати на них відповіді. Вчитель має 
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робити виклики учням, мотивувати їх досягати 
більшого, надихати створювати, тобто викону-
вати роль тьютора (це той, хто допомагає, інди-
відуально працює, виявляє освітні запити, планує 
освітню діяльність, організує рефлексію, про-
ектує наступні кроки в освіті, застосовує методи 
навчання, засновані на співпраці, активній участі 
дитини в навчанні) [4].

Свобода і відповідальність у стосунках між учас-
никами освітнього процесу лежать в основі нової 
концепції. Працювати в рамках свободи – один із 
викликів педагогіки партнерства, які стоїть перед 
сучасним педагогом. Дуже часто діти сприймають 
свободу як вседозволеність. Таке сприйняття сво-
боди для дитини не може дати їй нічого корисного. 
Тому важливо навчити дітей такому слову як «дого-
вір». Перевага договору полягає у тому, що його 
не можна розірвати в односторонньому порядку. 
У договорі завжди є дві сторони. Через спілкування 
з батьками, вчителями, вихователями, однолітками 
ми вчимо дитину домовлятися. Ця навичка надає 
дитині краще розуміння того, що є свобода: вона 
може або конкурувати, або дружити з навколишнім 
оточенням. Через дружбу її коло свободи не обмеж-
ується, а навпаки розширюється [4].

Педагогіка партнерства ґрунтується на засадах 
толерантності, що означає доброзичливе та тер-
пиме ставлення до оточуючих і навколишніх подій. 
Установка щодо толерантності виявляється в діях 
і вчинках людини, оскільки вчинок є єдиною струк-
турою, яка відповідає реальним цілісним проявам 
самореалізації людини як особистості, індивіда, 
громадянина. Показниками толерантності є осо-
бистісна відповідальність, емпатія та конструктивна 
взаємодія з оточуючим і природним середовищем. 
Критеріями досягнення толерантності є визнання 
різноманіття поглядів, життєвих принципів, ціннос-
тей інших людей; терпимість до оточуючих і навко-
лишніх подій, які не порушують прав людини та не 
завдають шкоди природному середовищу [1].

Автор окреслює завдання, які необхідно вирі-
шити. Це насамперед актуалізація проблем про-
фесійної компетентності фахівців і батьків як 
вирішального фактору розв’язання завдань; упро-
вадження батьківських ініціатив, спрямованих на 
розвиток дітей і дитячих колективів; сімейні цін-
ності і поширення засад усвідомленого, відпо-
відального батьківства; удосконалення системи 
підготовки педагогів, фахівців, які працюють у 
сфері дитинства, з різними категоріями сімей; 
створення та підтримка творчих груп, об’єднань 
педагогів з іншими фахівцями й родинами з метою 
вироблення ними спільних підходів до виховання 
дітей і розвитку особистості, а також обміну кра-
щим досвідом, збагачення творчими ідеями; зао-
хочення й залучення фахівців-практиків, батьків, 
членів родин, представників громадських органі-
зацій до наукової діяльності.

З метою здійснення комплексного підходу до 
розвитку системи партнерства доцільним є розши-
рювати партнерство в сфері освіти з урахуванням 
стратегічних напрямів і національних пріоритетів; 
приділяти постійну увагу проблемам підготовки, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів; 
систематично вивчати й узагальнювати наявний 
зарубіжний досвід організації системи партнерства.

Перед сучасною освітою постають нові 
виклики: формування педагогіки виховання для 
батьків; програми для батьків (підготовка до поло-
гів; підготовка до школи; навчання для кандидатів 
у прийомні батьки, опікунів / піклувальників, потен-
ційних усиновителів; батьків, які виховують дитину  
з особливими потребами; «Батьківство в радість»); 
активізація проблеми виховання сімейних ціннос-
тей для підростаючого покоління; створення нової 
громади контролю дії соціального освітнього інсти-
туту із педагогів і громадсько-активних батьків; 
поява нових батьківських організацій, груп, клубів; 
збільшення культурно-освітянського простору для 
сумісної діяльності вчителів-батьків, батьків-дітей, 
вчителів-батьків-дітей.

Висновки. Основу педагогіки партнерства 
складає спілкування, взаємодія та співпраця між 
учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчи-
телі, об’єднані спільними цілями та прагненнями,  
є добровільними й зацікавленими спільниками, 
рівноправними учасниками освітнього процесу, 
які й відповідають за результат. Концепція Нової 
української школи сприяє розкриттю та розвитку 
здібностей і можливостей дитини на основі педа-
гогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 
вчителем і батьками. Адже саме педагогіка парт-
нерства дозволяє успішно будувати стосунки з ото-
чуючими, оскільки без взаємодії з іншими людьми, 
без розуміння своїх і їхніх почуттів не можливо 
досягти спільних цілей.
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РОЛЬ І МІСЦЕ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ОБІЗНАНОСТІ  
ТА САМОВИВИРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
THE ROLE AND PLACE OF COMPETENCE CULTURAL AWARENESS 
AND SELF EXPRESSION IN THE SYSTEM OF KEY COMPETENCIES

У статті здійснено сутнісний аналіз ролі  
і місця компетентності культурної обізна-
ності та самовираження в системі ключо-
вих компетентностей, оскільки ключові 
компетентності особистості стають все 
більш важливими в сучасному суспільстві, 
що відображається у здатності впливати 
на зміни в професійній діяльності фахівців, 
яка вимагає від них адекватних професій-
них знань, умінь і навичок. Глибокі знання  
і здібності гарантують більш високу зайня-
тість людей, соціальне забезпечення,  
а також розширюють можливості для 
самореалізації. Це вказує на те, що ключові 
компетентності особистості визначають 
здібності, які відображають індивідуальну 
працездатність і поведінкові характерис-
тики людини, що свідчить про те, що вона 
здатна виконувати їх належним чином. 
Стаття розглядає компетентність куль-
турної обізнаності та самовираження 
індивіда як багатозначне явище, як харак-
теристику особистості, яка є її інтегра-
ційною властивістю з погляду культурного 
статусу фахівця як суб’єкта власної діяль-
ності. Висвітлені результати дослідження 
характеризують різні аспекти змісту про-
цесу формування компетентності культур-
ної обізнаності студентів, які становлять 
науково-теоретичний базис для подаль-
шого вивчення цього питання, сприяють 
педагогічній концепції підвищення якості 
вищої освіти, поглиблюють наукове розу-
міння шляхів побудови освітнього процесу 
у вищих закладах освіти, орієнтованих на 
ефективне формування культурної обізна-
ності студентів та їх життєвого досвіду, 
забезпечуючи тим самим цілеспрямований 
культурний розвиток майбутніх фахівців. 
На основі узагальнених висновків, відображе-
них у статті, запропоновано напрям подаль-
шого дослідження, а саме формування ком-
петентності культурної обізнаності та 
самовираження студентів гуманітарних 
спеціальностей, оскільки групи студентів, 
які навчаються на гуманітарних спеціаль-
ностях закладів вищої освіти, укомплекто-
вуються все більш різноманітним контин-
гентом. Тому особливо актуальним стає 
питання усунення «культурного нерозу-
міння», поліпшення міжкультурної взаємодії 
та розвитку культурної компетентності 
студентів гуманітарних спеціальностей.
Ключові слова: компетентність, ком-
петентність культурної обізнаності та 

самовираження, ключові компетентності, 
обізнаність, самовираження, розвиток осо-
бистості, сучасна культура.

The article presents the essential analysis of 
the role of cultural competence awareness and 
expression in the system of key competences as 
a key competence of personality are becoming 
increasingly important in modern society, which 
is reflected in the ability to influence change in 
professional activity that requires adequate pro-
fessional knowledge and skills. Deep knowledge 
and abilities guarantee higher employment of 
people, social security, and also expands oppor-
tunities for self-realization. This indicates that the 
key competencies of the individual determine the 
abilities that reflect the individual’s performance 
and behavioral characteristics, which indicates 
that he is able to perform them properly. 
The article considers the competence of cultural 
awareness and self-expression of an individual 
as a multi-valued phenomenon, as a charac-
teristic of the individual, which is its integration 
property from the point of view of the cultural 
status of the specialist as a subject of his own 
activity. The results of the study characterize 
various aspects of the content of the process of 
forming the competence of cultural awareness of 
students, which constitute the scientific and theo-
retical basis for further study of the issue under 
consideration, contributes to the pedagogical 
concept of improving the quality of higher edu-
cation, deepens the scientific understanding of 
ways to build the educational process in higher 
education institutions focused on the effective 
formation of cultural awareness of students and 
their life experience, thus ensuring the purposeful 
cultural development of future specialists. 
On the basis of the generalized conclusions 
reflected in the article, the direction of further 
research is proposed, namely, the formation 
of competence of cultural awareness and self-
expression of students of humanitarian special-
ties, since groups of students studying in the 
Humanities of higher education institutions are 
staffed by an increasingly diverse contingent. 
Therefore, the issue of eliminating “cultural mis-
understanding”, improving intercultural interac-
tion and developing the cultural competence of 
students of Humanities in General is particularly 
relevant.
Key words: competence, competence of 
cultural awareness and self-expression, key 
competencies, knowledge, self-expression, 
personal development, modern culture.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Спрямованість системи вищої освіти на 
засвоєння знань студентів, яка була традиційною 
й виправданою раніше, в наш час не відповідає 
сучасному соціальному замовленню, яке визна-
чається потребою суспільства в нових фахівцях, 
здатних до відповідальних, самостійних, творчих 
дій [12, с. 96]. Старіння населення і зростаюча 
нестача робочої сили вимагають пошуку нових 

способів формування конкурентоспроможності 
майбутніх фахівців на ринку праці. Швидка інфор-
матизація суспільства, економічна глобалізація,  
а також посилення конкуренції за робочі місця 
вимагають постійної адаптації фахівців до змін у 
власній професійній діяльності. 

Згідно з сучасними принципами Болонського про-
цесу на заміну парадигми ЗУН пропонується впрова-
дити принципово нову парадигму вищої освіти, засно-
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вану на формуванні в майбутніх фахівців певних 
компетентностей, мета яких полягає у вихованні висо-
коморальної, вільної людини, фахівця, який усвідом-
лює відповідальність за події в державі та суспільстві 
[11, с. 164; 12, с. 97]. Ключові компетентності стають 
значущим чинником, який визначає здатність особис-
тості брати участь у розвитку суспільного добробуту 
громадян, проектувати власну кар’єру. 

У зв’язку з тим, що в умовах глобалізації  
у кожному сегменті професійного простору фахі-
вець виявляє себе в умовах культурного різно-
маніття та полілогу, виникає практично щоденна 
потреба у подальшому розвитку компетентності 
культурної обізнаності та самовираження, оскільки 
становлення культури особистості як найважли-
вішої умови її самоорганізації та саморозвитку є 
одним із центральних завдань сучасної освіти. 
Розвиток компетентності культурної обізнаності 
та самовираження особистості в системі ключо-
вих компетентностей є важливим завданням для 
громадян, бізнесу та держави. Визнання освітою 
значущості культурного розвитку майбутніх фахів-
ців відображено у професійних стандартах, де у 
вимогах до освоєння основної освітньої програми 
їх виділено як обов’язкові для формування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
На основі компетентнісно-орієнтованої парадигми 
підготовки сучасного фахівця акцентують свою 
увагу науковці І. Зязюн [2], О. Малихін [5], Т. Мол-
нар [6], А. Хуторськой [9]. Процес формування 
культури та окремі аспекти розвитку компетент-
ності культурної обізнаності та самовираження 
особистості у вищій школі розглянуто в наукових 
працях І. Гриценко [4], І. Зимньої [1], Н. Хороши-
лової [8] та інших. У зв’язку з цим закономірним 
є звернення до ідей культуровідповідності і куль-
туроцентричності як світоглядної основи розробки 
нових освітніх концепцій, висвітлених у працях 
І. Гриценко [4], Г. Удовіченко [10].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема компетентнісного 
підходу актуальна в освітянській сфері, їй при-
свячена значна кількість праць, проте виникають 
суперечності між нерозумінням науково-педагогіч-
ними працівниками потреби в переході до компе-
тентнісного підходу та необхідністю впровадження 
його у навчальний процес із метою розвитку куль-
тури майбутніх фахівців. Враховуючи це, постає 
питання ролі і місця компетентності культурної 
обізнаності та самовираження в системі ключових 
компетентностей підготовки сучасного конкурент-
носпроможнього фахівця, оскільки становлення 
культури особистості є вагомим чинником самоор-
ганізації та саморозвитку, що на теренах науки є 
не достатньо висвітленим.

Мета статті. Сутнісний аналіз ролі і місця ком-
петентності культурної обізнаності та самовира-
ження в системі ключових компетентностей.

Виклад основного матеріалу. Ідея навчання 
протягом усього життя демонструє, що люди як 
особистості від природи різні. Їхні відмінності поля-
гають в інтелекті, таланті, емоційній чутливості, 
психологічній проникливості, всього того, що має 
змогу розвинути сама людина. Для того, щоб осо-
бистість змогла створити успішне власне життя, 
необхідно мобілізувати безліч здібностей. Тому 
ключові компетентності стають значущим чинни-
ком, який визначає здатність особистості брати 
участь у створенні державного добробуту, а також 
у проектуванні власної кар’єри. Розвиток ключо-
вих компетентностей постає важливим завданням 
для самих себе. Ключові компетентності є важ-
ливими в галузі знань у контексті безперервної 
освіти, оскільки гарантують більшу гнучкість на 
ринку праці та адаптацію до постійних змін. 

Освіта, яка базується на компетентнісно- 
орієнтованій парадигмі, спрямована на те, щоб 
відповідати соціально-культурним та особистісно-
професійним потребам суспільства і бути функціо-
нальним підходом до сучасної освіти, що підкрес-
лює значущість життєвих навичок та оцінює їхню 
майстерність відповідно до результатів практич-
ного застосування, зосереджується на тому, що 
студенти за результатами навчання мають викону-
вати роботу, а не на тому, чого їм потрібно навчи-
тися [12, с. 98]. 

На думку науковця Т. Молнар, компетентніс-
ний підхід – це сукупність загальних принципів 
визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, 
організації освітнього процесу та оцінки освітніх 
результатів [6, с. 21]. О. Малихін у своїх працях 
розглядає компетентнісний підхід як комплекс тео-
ретичних знань і практичних навичок, який може 
бути ускладнений залежно від завдань, цілей  
і зовнішніх вимог, відповідності набуття практич-
ного досвіду й синтезу знань, де наслідком може 
бути статус професіонала [4, с. 127]. 

А. Хуторськой вказує на те, що в межах компе-
тентнісного підходу потрібно створювати й зазда-
легідь задавати ситуації включення, сприймати 
навчальну ситуацію, продукувати дії та взаємини, 
яких вона потребує, шукати новий досвід, усвідом-
лювати його цінність [9, с. 23]. Згідно ідеї навчання 
протягом усього життя кожна особистість «має 
оволодіти певною ієрархію компетентностей серед 
яких ключові, що спираються на діяльнісні процеси 
та проявляються в контексті структури діяльності 
людини; загально-фахові, які належать до певної 
категорії фахівців, професійна діяльність яких 
здійснюється на основі певного напряму, напри-
клад соціально-гуманітарний, економічний, педа-
гогічний, технічний тощо; спеціально-фахові – це 
часткові компетентності, яких набувають у процесі 
підготовки за спеціальностями» [12, с. 97].

Програма «Нові навички для Європи» (2016 рік) 
для безперервної освіти виділяє вісім ключових 
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компетентностей, які необхідні громадянам для 
їхньої самореалізації, соціальної інтеграції, актив-
ної громадянської позиції і здатності працювати  
в суспільстві знань, а саме «Грамотність»; «Мовна 
компетентність»; «Математична компетентність  
і компетентність у науках, технологіях та інженерії»; 
«Цифрова компетентність»; «Особиста, соціальна 
та навчальна компетентність»; «Громадянська ком-
петентність»; «Підприємницька компетентність»; 
«Компетентність культурної обізнаності та само-
вираження» [3]. Всі перелічені компетентності без-
посередньо пов’язані один з одним, перекривають 
або доповнюють один одного й однаково важливі 
для кожної особистості, оскільки вони мають змогу 
допомогти зорієнтуватися на суспільство знань  
у процесах безперервної освіти та саморозвитку. 
Кожна концептуалізована компетентність сприяє 
активній участі в житті суспільства, успішному 
функціонуванню та адаптації в постійно мінливому 
ринку праці. Таким чином кожна із цих важливих 
компетентностей має забезпечувати додаткову цін-
ність для кар’єрного зростання фахівців, скорочу-
ючи розрив між бізнесом і наукою, щоб забезпечити 
добробут розвитку сучасного суспільства. 

У системі ключових компетентностей для 
навчання впродовж життяткомпетентність куль-
турної обізнаності та самовираження є однією з 
восьми ключових компетентностей і належить до 
культурних знань індивіда. Культурна обізнаність 
та самовираження – це розуміння і повага до того, 
як ідеї і сенси у різних культурах творчо виража-
ються і передаються через різні галузі мистецтва 
і форми культури [7]. Культура, яка виражає світо-
гляд і картину світу людини, це не просто явище 
у власному народі. Культурна свідомість має важ-
ливе значення для національної та міжнародної 
орієнтації культури. 

Компетентність передбачає знання місцевих, 
національних, європейських і світових культур, 
зокрема мов, спадщини, традицій, культурних про-
дуктів. Включає розуміння різних способів пере-
дачі ідей між творцем, учасником та аудиторією, 
у письмових, друкованих і цифрових текстах, теа-
тральних виставах, фільмах, танцях, іграх, мис-
тецтві, дизайні, музиці, ритуалах та архітектурі,  
а також у гібридних формах. Набуті навички 
передбачають здатність виражати та інтерпрету-
вати з емпатією образні та абстрактні ідеї, пере-
живати емоції у різних сферах мистецтва і формах 
культури, бути відкритим до різноманітності куль-
турного самовираження, поважати його, а також 
дотримуватися етичних норм та бути відповідаль-
ним щодо інтелектуальної та культурної обізна-
ності [7; 12, с. 97]. 

Самовираження – це поняття, яке дуже часто 
використовується в сучасній культурі разом із 
термінами «свобода», «творчість», «стиль», 
«мужність», «впевненість у собі». Свобода вира-

ження власної думки, свобода слова – це одне  
з основних законних прав сучасної людини. Автор 
визначає самовираження як вираження власних 
думок і почуттів, які мають здатність здійснюва-
тися за допомогою слів, вибору або дій. Самови-
раження надає змогу людям відрізняти себе від 
інших, відображати власні переконання і потреби, 
підсилювати образ індивідуальності, автономії  
і самоствердження у своєму виборі, висловлювати 
власну самоідентифікацію через свій вибір і пере-
ваги об’єктів і думок. Індивіди віддають перевагу 
речам, установкам і цінностям, які втілюють осо-
бистісну ідентичність і прагнуть відрізнятися від 
інших, щоб затвердити і відобразити власну уні-
кальність. 

Акцент на самовираженні є одним із невід’ємних 
аспектів індивідуалізму. Люди в індивідуалістичних 
культурних контекстах спонукаються до самовира-
ження, оскільки воно включає твердження унікаль-
ного ядра почуття та інтуїції, що робить людину 
індивідуальною. Так, самовираження через мову 
передбачає, що говоріння проникає в самого себе, 
завдяки чому люди висловлюють власні внутрішні 
почуття, емоції і переконання – складники їхньої 
індивідуальної ідентичності. 

Самовираження через музику та мистецтво 
виступає в якості альтернативної форми катар-
сису для врегулювання внутрішніх конфліктів та 
емоцій. Вибір є важливою дією через його функ-
цію вираження себе в культурі. Вибір – це форма 
самовираження, оскільки люди мають здатність 
зробити власні уподобання та цінності відкритими 
для спостереження через вибір, цінують власну 
свободу вибору і те, що вони обрали.

Висновки. Ключові компетентності з точки 
зору знань і здібностей важливі для кожної людини  
в суспільстві, заснованому на знаннях. Вони 
забезпечують додаткову цінність фахівців на ринку 
праці, соціальну згуртованість і активну громадян-
ську позицію особистості, пропонуючи гнучкість, 
адаптивність, задоволеність і мотивацію. Розгляд 
компетентності культурної обізнаності та самови-
раження в системі ключових компетентностей дає 
змогу констатувати, що культурне самовираження 
має важливе значення для розвитку творчих нави-
чок, які мають здатність бути перенесеними в різні 
професійні контексти. Міцне розуміння власної 
культури та почуття ідентичності є основою для 
відкритого ставлення та поваги до різноманітності 
культурного самовираження. 

Результати дослідження характеризують роль 
і місце компетентності культурної обізнаності та 
самовираження в системі ключових компетент-
ностей, яка становить науково-теоретичний базис 
для подальшого вивчення розглянутого питання. 
У зв’язку з цим актуальним напрямом подальшого 
дослідження є формування компетентності куль-
турної обізнаності та самовираження студентів 
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гуманітарних спеціальностей, оскільки групи сту-
дентів, які навчаються на гуманітарних спеціаль-
ностях закладів вищої освіти, укомплектовуються 
все більш різноманітним контингентом. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
PATRIOTIC EDUCATION OF PUPILS IN THE MODERN SCHOOL

У статті розглянуто проблему патріотич-
ного виховання учнівської молоді в сучасній 
школі; висвітлено особливу роль патріо-
тичного виховання в становленні учня як 
громадянина; акцентовано увагу на тому, 
що патріотичне виховання є пріоритет-
ним напрямом виховання учнівської молоді 
в сучасному загальноосвітньому навчаль-
ному закладі; охарактеризовано сутність 
сучасного процесу патріотичного виховання 
учнівської молоді в контексті демократи-
зації освіти в Україні. Зосереджено увагу на 
завданнях патріотичного виховання учнів-
ської молоді в сучасній школі, а саме таких, 
як: утвердження у свідомості і почуттях 
особистості патріотичних цінностей, пере-
конань і поваги до культурного та історич-
ного минулого України; виховання поваги до 
Конституції України, Законів України, держав-
ної символіки; підвищення престижу військо-
вої служби; усвідомлення взаємозв’язку між 
індивідуальною свободою, правами людини 
та її патріотичною відповідальністю; спри-
яння набуттю учнівською молоддю патрі-
отичного досвіду на основі готовності до 
участі в процесах державотворення, вміння 
визначати форми та способи своєї участі в 
життєдіяльності громадянського суспіль-
ства, спілкуватися із соціальними інсти-
тутами, органами влади, спроможності 
дотримуватися законів та захищати права 
людини; формування толерантного став-
лення до інших народів, культур і традицій; 
утвердження гуманістичної моральності; 
культивування кращих рис української мен-
тальності – працелюбності, свободи, спра-
ведливості, доброти, чесності; формування 
мовленнєвої культури; спонукання особис-
тості до активної протидії аморальності, 
сепаратизму, шовінізму, фашизму. Зро-
блено висновки про те, що без пробудження 
таких моральних феноменів, як патріотизм, 
обов’язок, совість, почуття власної гідності, 
працелюбність, неможливо розраховувати на 
поліпшення ситуації в країні.

Ключові слова: патріотизм, патріотичне 
виховання, учнівська молодь, сучасна школа, 
особистість.

The article deals with the problem of patriotic 
upbringing of students in the modern school; 
highlighted the special role of patriotic educa-
tion in becoming a student as a citizen; atten-
tion is drawn to the fact that patriotic education 
is a priority direction of upbringing of student 
youth in the modern comprehensive educa-
tional institution; characterizes the essence  
of the modern process of patriotic upbringing  
of student youth in the context democratization 
of education in Ukraine; focused on the tasks of 
patriotic upbringing of students in the modern 
school, namely: affirmation in the minds and 
feelings of personality of patriotic values, beliefs 
and respect for the cultural and historical past 
of Ukraine; fostering respect for the Constitu-
tion of Ukraine, the Laws of Ukraine, state sym-
bols; enhancing the prestige of military service; 
awareness of the relationship between individual 
freedom, human rights and its patriotic respon-
sibility; promoting the acquisition of patriotic 
experience by the student youth on the basis of 
their willingness to participate in the processes 
of state formation, the ability to determine the 
forms and ways of their participation in the life of 
civil society, to communicate with social institu-
tions, authorities, the ability to comply with laws 
and protect human rights; forming a tolerant atti-
tude towards other peoples, cultures and tradi-
tions; promoting humanistic morality; cultivation 
of the best features of the Ukrainian mentality 
diligence, freedom, justice, kindness, honesty; 
formation of speech culture; urging the individual 
to actively counteract immorality, separatism, 
chauvinism, fascism. It is concluded that without 
awakening of such moral phenomena as patrio-
tism, duty, conscience, self esteem, industrious-
ness cannot be counted on to improve the situa-
tion in the country.
Key words: patriotism, patriotic upbringing,  
student youth, modern school, personality.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах українських реалій, коли Україна зусил-
лями українських військових, добровольців, волон-
терів відстоює свободу і територіальну цілісність, 
пріоритетного значення набуває патріотичне вихо-
вання учнівської молоді. Цілком зрозумілим є той 
факт, що сьогодні єдиний шлях повернення держав-
ності – громадянсько-патріотичне виховання підрос-
таючого покоління. Патріотизм – це одна з якостей 
людського характеру, яка, подібно любові, керує 
людською свідомістю, заставляючи робити великі  
й малі вчинки в ім’я своєї Батьківщини. Патріот живе 
в єдності зі своїм народом, він живе своїм народом, 
адже життя народу стає його життям. 

Патріотичне виховання учнівської молоді – це 
комплексна системна і цілеспрямована діяльність 
органів державної влади, громадських організацій, 
сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів 
щодо формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові 
до Батьківщини, турботи про благо свого народу, 
готовності до виконання громадянського і кон-
ституційного обов’язку із захисту національних 
інтересів, цілісності, незалежності України, спри-
яння становленню її як правової, демократичної, 
соціальної держави. Найважливішим пріоритетом 
патріотичного виховання є формування ціннісного 
ставлення особистості до українського народу, 
Батьківщини, держави, нації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми патріотичного виховання учнівської молоді 
досліджують сучасні вчені І. Бех, О. Вишневський, 
М. Євтух, О. Киричук, О. Коберник, П. Кононенко, 
М. Красовицький, В. Кузь, Н. Мойсеюк, Л. Новікова, 
Н. Селіванова, Б. Ступарик, М. Чепіль, К. Чорна та 
інші. 

Науковці одностайно визнають, що надважли-
вими завданнями сучасних освітян є формування 
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в учнівської молоді системи патріотичних ціннос-
тей і переконань, створення відповідного вихов-
ного простору для розвитку в неї громадянських 
почуттів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проведений аналіз про-
блеми свідчить про недостатню дослідженість 
методів національно-патріотичного виховання 
учнівської молоді у виховній роботі сучасного 
загальноосвітнього навчального закладу.

Метою статті є теоретичне обґрунтування про-
цесу патріотичного виховання учнівської молоді  
в сучасній школі.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку України, коли існує пряма загроза 
денаціоналізації, втрати державної незалежності 
та потрапляння у сферу впливу іншої держави, 
виникає нагальна необхідність переосмислення 
зробленого і здійснення системних заходів, спря-
мованих на посилення патріотичного виховання 
учнівської молоді – формування нового українця, 
що діє на основі національних та європейських цін-
ностей: поваги до національних символів; участі  
у громадсько-політичному житті країни; поваги до 
прав людини; толерантного ставлення до ціннос-
тей і переконань представників іншої культури, 
а також до регіональних та національно-мовних 
особливостей; рівності всіх перед законом; готов-
ності захищати суверенітет та територіальну ціліс-
ність України [5]. 

Патріотичне виховання – це планомірна виховна 
діяльність, спрямована на формування у вихован-
ців почуття патріотизму, тобто доброго ставлення 
до Батьківщини. Таке виховання включає: розви-
ток любові до своєї країни, національної самосві-
домості й гідності; дбайливе ставлення до рідної 
мови, культури, традицій; відповідальність за при-
роду; потребу зробити свій внесок у долю Батьків-
щини; інтерес до міжнаціонального спілкування; 
прагнення праці на благо рідної країни, її народу. 

Отже, мета патріотичного виховання учнівської 
молоді в сучасній школі конкретизується через 
систему таких виховних завдань:

– утвердження у свідомості і почуттях особис-
тості патріотичних цінностей, переконань і поваги 
до культурного та історичного минулого України;

– виховання поваги до Конституції України, 
Законів України, державної символіки;

– підвищення престижу військової служби,  
а звідси – культивування ставлення до солдата як 
до захисника Батьківщини, героя;

– усвідомлення взаємозв’язку між індивідуаль-
ною свободою, правами людини та її патріотичною 
відповідальністю;

– сприяння набуттю учнівською молоддю патрі-
отичного досвіду на основі готовності до участі 
в процесах державотворення, уміння визначати 
форми та способи своєї участі в життєдіяльності 

громадянського суспільства, спілкуватися із соці-
альними інститутами, органами влади, спромож-
ності дотримуватись законів та захищати права 
людини, готовності взяти на себе відповідаль-
ність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно 
до демократичних принципів;

– формування толерантного ставлення до 
інших народів, культур і традицій;

– утвердження гуманістичної моральності як 
базової основи громадянського суспільства;

– культивування кращих рис української мен-
тальності – працелюбності, свободи, справедли-
вості, доброти, чесності;

– формування мовленнєвої культури;
– спонукання особистості до активної протидії 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму [3].
Патріотизм як моральна якість має інтеграль-

ний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі 
поєднано ознайомлення школярів з явищами 
суспільного життя, народознавство, засоби мис-
тецтва, практична діяльність учнів (праця, спо-
стереження, ігри, творча діяльність), національні, 
державні свята.

Основними напрямами патріотичного вихо-
вання є: формування уявлень про сім’ю, родину, 
рід і родовід; краєзнавство; ознайомлення з яви-
щами суспільного життя; формування знань про 
історію держави, державні символи; ознайом-
лення з традиціями і культурою свого народу; 
формування знань про людство [1, с. 2–12].

Саме тому патріотичне виховання учнівської 
молоді в сучасній школі повинно здійснюватися під 
час проведення навчальних занять, через систему 
виховних заходів, гурткову роботу, проведення 
екскурсій, написання науково-дослідницьких робіт. 
Класні керівники у своїй роботі повинні керуватися 
Конституцією України, Концепцією Національно-
патріотичного виховання, Національною програ-
мою «Діти України», нормативними документами, 
наказами, розпорядженнями Президента України, 
Міністерства освіти і науки, обласного та міського 
управління освіти. 

Цілеспрямоване патріотичне виховання пови-
нно поєднувати любов до найближчих людей  
з формуванням такого ж ставлення і до певних 
феноменів суспільного буття. З цією метою факти 
життя країни, з якими ознайомлюють школярів, 
ілюструють прикладами з діяльності близьких їм 
дорослих, батьків залучають до оцінки суспільних 
явищ, спільної участі з дітьми в громадських спра-
вах [2, с. 512–517].

Провідна роль у вихованні учнівської молоді 
належить українській мові як духовному стержню 
нації. Рідна мова – найважливіший засіб патріо-
тичного виховання. Вона була і є важливою сфе-
рою впливу на національну свідомість школярів. 
Розуміння учнями процесу повернення до вито-
ків українства, національного самоствердження  
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і саморозвитку вже є проявом патріотизму. Учнів-
ська молодь має усвідомити, що без оволодіння 
державною мовою неможливо стати повноцінним 
громадянином своєї держави, патріотом України 
та й просто інтелігентною людиною, кваліфікова-
ним спеціалістом будь-якої галузі господарства. 

Актуальними сьогодні є думки І. Огієнка та 
В. Сухомлинського про те, що до найважливіших 
ознак нації належить рідна мова, а з нею витворена 
культура, яка стає душею нації, її духом. Зокрема, 
В. Сухомлинський зазначав, що «в руках педагога 
слово є могутнім виховним засобом, яке здатне під-
нести, звеличити людину в її власних очах, утвер-
дити її патріотичну свідомість і громадянську гід-
ність, на все життя відкрити в її серці невичерпні й 
вічні джерела любові до своїх предків» [7].

Таким чином, у сучасній школі велика увага 
повинна приділятися збереженню і примноженню 
духовних цінностей, культурних національних тра-
дицій, шанобливому ставленню до української 
мови. Традиційними повинні стати у школі такі 
щорічні заходи, як: тематичні вечори вшанування 
видатних українців, «Дні української писемності та 
мови», «Дні рідної мови», конкурси читців поезії, 
учнівських творчих робіт, дослідження родоводу, 
фольклору рідного краю. 

Значний виховний потенціал має така шкільна 
дисципліна, як історія України. Стрижневим 
моментом системи формування патріотичних 
якостей повинні стати історичні традиції пере-
мог українського воїнства, самопожертва в ім’я 
захисту Батьківщини. Знання і дотримання тради-
цій народу неможливе без знання історії Вітчизни, 
а саме: доби Київської Русі, доби Козаччини, Дру-
гої світової війни. Особливого значення набуває 
ознайомлення з історією героїчної боротьби укра-
їнського народу за державну незалежність протя-
гом свого історичного шляху, зокрема, у ХХ–ХХІ ст. 
це Українська повстанська армія, дисидентський 
рух, студентська Революція на граніті, Помаран-
чева революція, Революція Гідності [6, с. 10–15].

Не залишать байдужими учнівську молодь 
історичні приклади прояву патріотизму однолітків 
(бій під Крутами, національний молодіжний рух 
у Західній Україні, «живий ланцюг» на підтримку 
незалежності України у 1990 році, участь школя-
рів та студентства в подіях Майдану та російсько-
українській війні). Прикладом мужності та героїзму 
є захисники України, що боронили країну в мину-
лому і зараз обороняють нашу державу від росій-
ської агресії. 

Повага та любов до України починається з 
любові до рідного дому, рідної малої Батьківщини. 
Саме тому в розрізі патріотичного виховання учнів-
ської молоді цілком обґрунтованою та доцільною 
є діяльність у сучасній школі гуртка історичного 
краєзнавства та музею «Мала Батьківщина». Шко-
лярі вивчають історію рідного краю, збирають істо-

ричні матеріали про рідне місто та село, долуча-
ються до вивчення спадщини визначних постатей  
регіону, в якому проживають. 

Таким чином, зібрані матеріали є діючим цен-
тром патріотичного виховання учнівської молоді, 
бо використовуються під час проведення виховних 
заходів, відзначення знаменних, пам’ятних дат. 

Разом із тим учні мають поступово усвідом-
лювати, що моральний аспект патріотизму поля-
гає і в розвитку національної економіки (це нові 
робочі місця, заробітна плата працівникам, 
доходи бюджету, раціональне використання яких 
робить життя в рідній країні достойним), і в під-
тримці національного виробника, і в економічній, 
господарській порядності власників підприємств,  
і в розвитку меценатства тощо. Щодо цього педа-
гог може використати приклади з історії та із сучас-
ного життя країни [5].

У сучасній школі повинен панувати національ-
ний дух, усі урочисті заходи проводитися з викорис-
танням національної і державної символіки. Класні 
керівники на виховних годинах повинні відкривати 
перед учнівською молоддю яскраві сторінки історії 
української держави, вчити школярів розумінню й 
необхідності дотримання норм і принципів чинного 
законодавства України, поваги до прав і свобод 
інших людей, шанобливого ставлення до держав-
них символів. Саме тому є доцільним проведення 
з учнями таких виховних заходів, як: «Українська 
державність: віхи історії», «Я – нащадок великих 
козаків», «Національні святині і символи моєї дер-
жави», «Конституція України: права і обов’язки», 
«Символіка України: минуле і сучасне». 

Педагогічний колектив сучасної школи пови-
нен спрямовувати свої зусилля на виховання учнів 
у дусі патріотичного обов’язку, готовності до вій-
ськової служби. Патріотизм в Україні традиційно 
завжди мав духовні корені, насичені православ-
ною вірою, яка вчить нас любити Батьківщину, 
а якщо треба буде, то й захищати її. Сьогодні,  
у час війни, нерідко спостерігаємо випадки відмови 
щодо виконання святого для кожного громадянина 
військового обов’язку. Тому, аби сформувати в 
учнівської молоді моральний фундамент патріо-
тизму, необхідно щорічно для школярів проводити 
військово-спортивні конкурси, виховні заходи, що 
формують готовність юнаків до строкової військо-
вої служби, заходи до Дня захисника Вітчизни, 
Дня перемоги, зустрічі з учасниками бойових дій  
в Афганістані, воїнами-миротворцями, ветера-
нами Другої світової війни, ветеранами ООС. 
Доцільно щорічно силами учнів наводити порядок 
у місцях захоронення учасників Другої світової 
війни, воїнів АТО та ООС. 

Необхідно відзначити, що справжні патріотичні 
почуття здатний виховувати високоосвічений, 
інтелігентний педагог-патріот, який разом з учнями 
щиро радітиме успіхам вітчизняних спортсменів, 
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артистів, учених, переживатиме їхні невдачі. Такий 
педагог зуміє допомогти школярам усвідомити, що 
патріотизм є благородною пристрастю людини, він 
не має нічого спільного з національним егоїзмом 
[4, с. 307–311].

Усе це активно сприятиме формуванню в дітей 
етики міжнаціонального спілкування, яка стосовно 
учня передбачає симпатію, доброзичливість, 
повагу до однолітків і дорослих різних національ-
ностей, їхніх національних традицій і звичаїв, 
інтерес до їхнього життя, культури.

Висновок. Патріотизм становить найважливішу 
ціннісну основу будь-якого демократичного сус-
пільства і виступає суттєвим внутрішнім мотивом 
для саморозвитку і розкриття всіх потенціальних 
соціальних можливостей у духовній, економічній  
і соціальних сферах життя суспільства. Саме тому 
мета сучасної школи – виховати учнівську молодь 
гуманною, творчою, відповідальною, з активною 
життєвою позицією, яка могла б реалізувати себе. 
Без пробудження таких моральних феноменів, як 
патріотизм, обов’язок, совість, почуття власної гід-
ності, працелюбність, неможливо розраховувати 
на поліпшення ситуації в країні.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бех І.Д., Чорна К.І. Програма патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді. Шкільний світ. 
2007. № 13. С. 2–12.

2. Кульчицький В. Патріотичне виховання учнів 
у школі – стратегічний напрямок розвитку дер-
жави. Perspectives of world science and education : 
материалы V Международной научно-практической 
конференции, г. Осака, Япония, 29–31 января 2020 г. 
Осака, 2020. С. 512–517.

3. Концепція національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді. Додаток до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 64. URL: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

4. Миколаєнко А.Є. Патріотичне виховання стар-
шокласників у взаємодії сім’ї і школи як об’єкт нау-
ково-теоретичного аналізу. Вісник Чернігівського 
національного педагогічного університету. Серія: 
Педагогічні науки. 2016. Вип. 140. С. 307–311.

5. Петронговський Р.Р. Теорія і практика форму-
вання патріотизму старшокласників : монографія ; 
за ред. проф. М.В. Левківського. Житомир : Полісся, 
2003. 220 с.

6. Руденко Ю. Патріотичне виховання учнів: кон-
цепція. Освіта. 2001. 22–29 серп. С. 10–15.

7. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : у 5 т. Київ : 
Радянська школа, 1976. Т. 1. 654 с.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

45

ОСОБИСТІСНА ПАРАДИГМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ: 
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД
THE PERSONAL PARADIGM OF EDUCATION OF ORPHANS: 
THE SYNERGETIC APPROACH

У статті обґрунтовано актуальність і 
доцільність пошуку оптимальних шляхів 
опікунсько-виховної діяльності на основі 
ретельного визначення методологічних орі-
єнтирів та наукового забезпечення рефор-
маційних процесів у вихованні дітей-сиріт, 
доведено необхідність розроблення нової 
загальнонаукової парадигми і вибудовування 
інноваційного синергетичного погляду на 
проблеми виховання.
Метою публікації є осмислення філософ-
сько-освітньої методології особистісної 
парадигми виховання дітей-сиріт на основі 
синергетичного підходу. 
Зазначено, що проблемність упровадження 
ідей синергетики в освіту детерміновано: 
низкою виявлених протиріч в освітній прак-
тиці між необхідністю реалізації синерге-
тичного підходу у професійній діяльності 
педагога й недостатньою розробленістю 
в педагогіці вихідних концептуальних основ 
педагогічної синергетики; декларацією осо-
бистісно-орієнтованої парадигми виховання 
й відсутністю ефективних технологій її 
реалізації; невідповідністю форм і методів 
організації опікунсько-виховного процесу й 
потреб вихованців. 
З позицій синергетичного підходу вихованця 
розглядають як суб’єкта самовиховання 
та об’єкта впливу різноманітних зовнішніх і 
внутрішніх чинників. Зазначено, що застосу-
вання синергетики як методологічної основи 
виховання має вагому цінність у розробці 
теоретико-методологічних орієнтирів опі-
кунсько-виховної діяльності та потребує 
поглибленого аналізу.
Особистісна парадигма виховання дітей-
сиріт характеризується гуманістичним 
контекстом, який передбачає, по-перше, 
гуманний орієнтир у ставленні до дитини-
сироти і, по-друге, гуманну позицію самого 
педагога у виховному процесі. Це зумовлює 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію виховних сто-
сунків. Виховний процес у такому разі розгля-
дається як поліхронічна цілісність, система 
виховних відносин, персоналізована єдність 
двох взаємозалежних виховних впливів: «вихо-
ватель – вихованець», «вихованець – вихова-
тель», коеволюційна діяльність. У цьому разі 
статус вихователя і вихованця в контексті 
виховної взаємодії підвищується до рівня 
партнерства, що виявляється у співробіт-
ництві та співтворчості.
Особистісна парадигма виховання дітей-
сиріт визначає гуманістичне навантаження 
технологічних засобів її реалізації, характер-
ними ознаками яких є педагогічна допомога й 
підтримка, соціальний захист; діалогічність, 
творчо-пошуковий характер, поєднання 
традиційності та інноваційності, гнучкий 
контроль і самоконтроль. Вибудовуючи 
власну опікунсько-виховну діяльність згідно 
особистісної парадигми, вихователь посідає 
позицію наставника, друга і помічника вихо-
ванця. 
Саме така позиція в ідеалі повинна стати 
синергетичною аксіомою опікунсько-виховної 
діяльності сучасного педагога, що стає мож-
ливим за умови сходження від мети й завдань 

нової педагогічної парадигми – через її сут-
ність і функції – безпосередньо до стратегії 
й технології педагогічної підтримки, допо-
моги й захисту дитини-сироти, актуалізації 
її особистісних ресурсів.
Ключові слова: діти-сироти, особистісна 
парадигма, виховання, опікунсько-виховна 
діяльність, синергетичний підхід.

The article substantiates the urgency and expe-
diency of finding the optimal ways of tutelage-
educational activity on the basis of a careful defi-
nition of methodological guidelines and scientific 
support for reform processes in the education of 
orphans, the need to develop a new general sci-
entific paradigm and build an innovative synergis-
tic view of the problems of upbringing.
The purpose of the publication is to comprehend 
the philosophical and educational methodology of 
the personal paradigm of parenting on the basis 
of synergistic approach.
It is noted that the problem of implementation of 
synergetic ideas in education is determined by a 
number of identified contradictions in educational 
practice between: the need to implement syner-
gistic approach in the professional activity of the 
teacher and insufficient elaboration in pedagogy 
of the initial conceptual foundations of pedagogi-
cal synergetic; the declaration of a personality-
oriented upbringing paradigm and the lack of 
effective technologies for its implementation; mis-
match of forms and methods of organization of 
guardianship process and needs of pupils.
The personal paradigm of raising orphans is char-
acterized by a humanistic context, which implies, 
firstly, a humane reference to the orphan and, 
secondly, the humane position of the educator 
himself in the educational process. This causes 
the subject-subject interaction of educational rela-
tionships. The educational process in this case is 
considered as polychronic integrity, the system of 
educational relations, the personalized unity of two 
interdependent educational influences: «educa-
tor – educator», «educator – educator», co-evolu-
tionary activity. In this case, the status of caregiver 
and caregiver in the context of educational interac-
tion is raised to the level of partnership, which is 
manifested in cooperation and co-creation.
The personal paradigm of raising orphans defines 
the humanistic load of technological means of its 
implementation, characteristic features of which 
are pedagogical assistance and support; the 
social protection; dialogue, creativity and search, 
a combination of tradition and innovation, flexible 
control and self-control. By building his or her own 
guardianship activity according to the personal 
paradigm, the tutor takes the position of mentor, 
friend and assistant of the pupil.
Such a position should ideally become a syner-
gistic axiom of the tutealage-educational activities 
of the modern educator, which is made possible 
by the departure from the goals and objectives 
of the new pedagogical paradigm - because of 
its essence and functions - directly to the strat-
egy and technology of the pedagogical support, 
updating her personal resources.
Key words: orphans, personal education para-
digm, tutelage-educational activity guardianship, 
synergistic approach.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В сучасному науковому дискурсі філософії освіти, 
соціології, педагогічної психології, загальної педа-
гогіки, соціальної педагогіки та інших гуманітар-
них наук спостерігається активізація досліджень 
феномену виховання як базової категорії. В умо-
вах інформаційного суспільства, трансформації 
його політичного, економічного, культурного, соці-
ального життя закономірною є наукова полеміка 
щодо природи виховання, співвідношення освіти 
й виховання, відсутність єдиної парадигми вихо-
вання. 

Сьогодні особливо актуальною в сучасному 
українському суспільстві постає проблема вихо-
вання дітей-сиріт. Пошук оптимальних шляхів 
опікунсько-виховної діяльності не можливий без 
ретельного визначення методологічних орієнтирів 
та наукового забезпечення реформаційних проце-
сів у вихованні дітей-сиріт. У зв’язку з цим особли-
вого інтересу й актуальності набувають перегляд 
традиційних світоглядних орієнтирів, розроблення 
нової загальнонаукової парадигми й вибудову-
вання інноваційного синергетичного погляду на 
проблеми виховання. Осмислення філософсько-
освітньої методології цих проблем має важливе 
теоретичне і практичне значення в подальшому 
вдосконаленні системи суспільного виховання 
дітей-сиріт. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти вдосконалення опікунсько-вихов-
ної діяльності інтернатних закладів освіти висвіт-
лено в наукових розвідках (С. Бадори, А.Й. Кап-
ської, О.Г. Карпенко, І.Є. Курляк, Д.-К. Мажец, 
В.Л. Поліщук, В.О. Сухомлинського та інші – Г.Л.); 
заслуговують на увагу теоретико-методологічні 
основи організації виховної роботи в дитячих 
будинках та інтернатах, розроблені М.К. Бардишев-
ською, О.О. Бєрєжною, С.М. Курінною, Н.П. Пав-
лик, А.О. Поляничко, Н.В. Султановою та іншими. 
У контексті досліджуваної проблематики, цінними, 
на наш погляд, є теоретичні й методологічні роз-
відки, які розкривають сучасні підходи до орга-
нізації й вдосконалення виховання дітей-сиріт 
в умовах інтернатних закладів (Л.Л. Канішев-
ська, С.В. Коношенко, А.М. Наточій, В.П. Покась, 
В.К. Слюсаренко – Г.Л.), потребують детальнішого 
розгляду парадигмальні орієнтації процесу вихо-
вання дітей-сиріт. Особистісна парадигма вихо-
вання дітей-сиріт нами розглядається в контексті 
опікунсько-виховної діяльності. Дефініцію «опікун-
сько-виховна діяльність» нами висвітлено в кон-
тексті цілковитої, інституційної опіки дітей-сиріт 
[6, с. 12-18]. 

Нині особистісно-орієнований підхід проголо-
шений провідною тенденцією розвитку педаго-
гічної теорії і практики. Особистісно-орієнтоване 
виховання, на думку І.Д. Беха, – виховання мето-
дологічного типу, яке для свого обґрунтування 

звертається до всього універсуму соціально-гума-
нітарних наук і спирається на фундаментальні 
філософські, психологічні ідеї про людину, про 
виховання і процеси її індивідуально-особистіс-
ного розвитку, про виховання як ціннісно-породжу-
вальний процес. Методологія особистісно-орієнто-
ваного підходу ґрунтується на сукупній реалізації 
і взаємному доповненні множини сучасних пара-
дигмальних підходів. Її особливості полягають 
у тому, що вона: орієнтує на людину (дитину) як 
головну цінність і мету виховання (аксіологічний 
підхід); підтримує й розвиває суб’єктні властивості 
й індивідуальність дитини (особистісний підхід); 
породжує в дітей особистісні смисли навчання та 
життя, вводить їх у світ культури (культурологічний 
підхід); пробуджує творчий потенціал особистості 
(діяльнісний підхід); стимулює дітей до само-
стійного вирішення власних життєвих проблем  
у нестабільному, невизначеному соціуму (синерге-
тичний підхід) [2, с. 132 ]. 

Синергетика як методологічна основа онов-
лення освіти [6; 10; 13] визначає нові підходи до 
організації процесу виховання. Синергетика «руй-
нує багато наших звичних уявлень і навчає бачити 
світ по-іншому» [6 ], пропонує «для використання 
методологічний ключ, який дає змогу аналізувати 
дійсність згідно із сучасним стилем розвитку соці-
окультурного процесу» [10]. 

Загалом, актуальність і проблемність упрова-
дження ідей синергетики в освіту детерміновані 
низкою виявлених протиріч в освітній практиці між: 
необхідністю реалізації синергетичного підходу  
у професійній діяльності педагога й недостатньою 
розробленістю в педагогіці вихідних концептуаль-
них основ педагогічної синергетики; декларацією 
особистісно орієнтованої парадигми виховання  
й відсутністю ефективних технологій її реалізації; 
невідповідністю форм і методів організації вихов-
ного процесу й потреб вихованців. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що про-
блемам синергетики в освіті присвячено чимало 
праць, таке поняття, як «синергетичний підхід 
в освіті», ще не одержало однозначного тлума-
чення в педагогіці та перебуває у стадії розробки 
та обґрунтування. Малодослідженими залиша-
ються можливості зміни системних властивостей 
особистісної сфери дитини-сироти за допомогою 
синергетичного підходу до опікунсько-виховної 
діяльності.

Метою публікації є осмислення філософсько-
освітньої методології особистісної парадигми 
виховання дітей-сиріт на основі синергетичного 
підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «синергетика» походить від грець-
кого «synergeia» («син» – «сумісно», «разом»  
і «ергос» – «дія»), що перекладається як «енергія 
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сумісної дії» й означає узгодженість, взаємодію. 
Уперше це поняття було введено німецьким про-
фесором Г. Хакеном у 1972 році. Термін «синер-
гетика» швидко вкоренився у понятійно-терміно-
логічному банку науки, долаючи науково-галузеві 
кордони. 

Синергетика, вивчаючи закони самоорганіза-
ції складних систем, репрезентує ті універсальні 
закони їх розвитку, у яких давно назріла нагальна 
потреба. При цьому змінюється статус самого 
наукового знання, класичної парадигми мислення, 
що в контексті синергетики з’являється пара-
доксальним, багатозначним, «сутінковим», несе  
в собі творчий потенціал, проникаючи у сферу 
багатьох наукових напрямків, зокрема й у сферу 
педагогічного знання, що знаходить відбиток в 
царині педагогічної думки й зумовлює появу нового 
напряму – педагогічної синергетики, становлення 
якої зумовлене логікою розвитку освітньої сфери в 
контексті історичної динаміки людської цивілізації 
[5, с. 9 ].

Наукові засади та концептуальні положення 
новітнього напряму педагогічної думки другої 
половини ХХ століття, який на початку ХХІ сто-
ліття кристалізувався у педагогічну синергетику 
було розроблено О.В. Вознюк, В.С. Гершуньким, 
М.Л. Карповим, А.М. Мамченко, А.М. Семеновою. 

Синергетику як макрокоординату сучас-
ної науки в її зв’язку з особистісно-гуманістич-
ною парадигмою (мікрокоординатою) розглядає 
О. Робуль, зазначаючи що «розвиток особистості 
людини в синергетичному вимірі становить мету, 
результат і перспективу нової педагогічної пара-
дигми» [11, с. 44]. 

Основою тлумачення сутності виховання  
є ідеї синергетики про нестабільності, неліній-
ності, випадковості розвитку суспільних проце-
сів, які тривалий час вилучались з наукових тео-
рій. Дослідники (Є.Н. Князєва, С.П. Курдюмов, 
Г.Ніколис, І.Р.Пригожин, Г.Хакен та інші – Г.Л.) 
спростовують думку, яка домінувала у традиційній 
педагогіці, що випадковості ніяк не впливають, не 
залишають наслідків у загальній плинності подій 
природи, культури, науки, освіти. За вихідну тезу 
береться не система як ціле в її статичному стані, 
а людина з її неповторністю як постійне джерело 
стихійності, невпорядкованості, в той же час – дже-
рело розвитку. Вільний розвиток індивідуальності 
є умовою розвитку та еволюції суспільства. Про-
блема полягає в тому, щоб знайти підхід до роз-
витку людини, оскільки раніше сфера дій людини 
уявлялась детермінованою. Представники синер-
гетичного підходу у вихованні обґрунтовують його 
нелінійний характер, а вихованця розглядають як 
суб’єкта самовиховання та об’єкта впливу най-
різноманітніших зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків. Застосування синергетики як методологічної 
основи виховання має, на нашу думку, вагому цін-

ність у розробці теоретико-методологічних орієн-
тирів опікунсько-виховної діяльності, та потребує 
поглибленого аналізу.

Особистісна парадигма виховання дітей-сиріт 
характеризується гуманістичним контекстом, 
що передбачає, по-перше, гуманний орієнтир  
у ставленні до дитини-сироти і, по-друге, гуманну 
позицію самого педагога у виховному процесі. Це 
зумовлює суб’єкт-суб’єктну взаємодію виховних 
стосунків (вихователь і вихованець – повноправні 
суб’єкти педагогічного процесу). Результати дослі-
джень показують, що в організації міжособистісних 
взаємин педагогів та вихованців важливою є реа-
лізація опікунсько-виховної функції інтернатного 
закладу. Одним із засобів досягнення цієї функції 
є емоційно-насичене та прихильне спілкування 
педагогів з вихованцями державних закладів 
опіки, яке здійснюється у формі суб’єкт-суб’єктних 
відносин [8, с. 550]. Виховний процес в такому разі 
розглядається як поліхронічна цілісність, система 
виховувальних відносин, персоналізована єдність 
двох взаємозалежних виховальних впливів: «вихо-
ватель – вихованець», «вихованець – вихователь», 
коеволюційна діяльність. У цьому разі статус 
вихователя й вихованця в контексті виховуваль-
ної взаємодії підвищується до рівня партнерства, 
що виявляється у співробітництві та співтворчості,  
а відтак виступає одним із найважливіших чинни-
ків ефективності особистісно-гуманістичного педа-
гогічного процесу [3; 4]. Основними характеристи-
ками особистісно-гуманістичної позиції педагога, 
на думку К. Роджерса, є емпатійне розуміння вихо-
ванця, відкритість до особистісного досвіду іншої 
людини, активність у виховувальній взаємодії, 
здатність відчувати емоційний настрій колективу 
[12, с.115]. Він стверджує, що людина є островом 
всередині себе, і вона може побудувати місток до 
іншої людини лише за умови, якщо вона бажає бути 
самою собою і їй дозволяють бути самою собою 
[12, с. 61]. Вихованець, маючи статус повноцін-
ного суб’єкта виховувальної діяльності – партнера 
виховувальної взаємодії, потребує не директив 
(настанов, рекомендацій, наказів), а, перш за все, 
допомоги й підтримки, що ґрунтуються на синер-
гетичному поєднанні педагогічної вимогливості 
й особистісної поваги. Звідси і своєрідна позиція 
педагога у опікунсько-виховному процесі – позиція 
«поряд»: з одного боку, він – організатор опікун-
сько-виховного середовища, дослідник, спостері-
гач, з іншого – друг, помічник, порадник і наставник 
в розвитку особистості вихованця. Успішна реа-
лізація професійної діяльності вихователя безпо-
середньо залежить від оптимального виявлення 
особистісного смислу діяльності й поведінки 
вихованця для побудови синергетичної конфігу-
рації подальшої виховувальної взаємодії. Справ-
жня підтримка вихованця у виховному процесі, як 
зазначає Ш.А. Амонашвілі, повинна ґрунтуватися 
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на трьох постулатах гуманістичної педагогіки, а 
саме: любові до людини, олюдненні соціального 
середовища і проживанні у вихованцеві власного 
життя [1]. Саме за таких умов основними харак-
теристиками позиції вихованця як справжнього 
суб’єкта опікунсько-виховної діяльності може бути 
свобода, відчуття своєї соціальної значущості, 
вільний власний вибір тощо. 

Висновки. Особистісно-гуманістична страте-
гія нової педагогічної парадигми визначає гума-
ністичне навантаження технологічних засобів її 
реалізації, характерними ознаками яких є: педаго-
гічна допомога і підтримка; соціальний захист; діа-
логічність, творчо-пошуковий характер, поєднання 
традиційності й інноваційності, гнучкий контроль і 
самоконтроль. Вибудовуючи власну діяльність 
згідно з особистісно-гуманістичною стратегією 
нової педагогічної парадигми, вихователь посідає 
позицію наставника, друга і помічника вихованця. 

Саме така позиція в ідеалі повинна стати синер-
гетичною аксіомою опікунсько-виховної діяльності 
педагога нової генерації, особистісно-гуманістич-
ним надбанням сучасного педагога, що стає мож-
ливим за умови сходження від мети і завдань нової 
педагогічної парадигми – через її сутність і функції – 
безпосередньо до стратегії і технології педагогічної 
підтримки, допомоги й захисту дитини-сироти, акту-
алізації її особистісних ресурсів.

Перспективу подальших наукових досліджень 
вбачаємо у розробці технологій актуалізації осо-
бистісних ресурсів дітей-сиріт.
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ІННОВАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 
В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
INNOVATIVE ORGANIZATION OF METHODICAL WORK 
IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

У статті розкрита інноваційна організація 
методичної роботи. Зазначено, що тра-
диційна система організації методичної 
роботи в загальноосвітніх закладах серед-
ньої освіти не задовольняє повною мірою 
запит сучасної нової освіти, спрямованість 
якої зумовлена підготовкою вчителя до 
педагогічної діяльності в контексті Нової 
української школи. Контекст державної полі-
тики та стратегії розвитку освіти в Укра-
їні орієнтує на нове осмислення методичної 
роботи як важливого чинника реалізації 
концепції «Нова українська школа». Посилю-
ється тенденція затребуваності суспіль-
ством інновацій в освіті, що зумовлює необ-
хідність розробки принципово нових підходів 
до взаємодії педагогічної науки та практики, 
запровадження сучасних технологій мето-
дичного менеджменту. Зазначено, що впро-
вадження інноваційної організації методичної 
роботи полягає саме в розвитку педагогіч-
ної культури вчителя. Запропонована В.К. 
Буряком концепція визначається форму-
лою «МИ» як показник суб’єкт-суб’єктної 
педагогічної діяльності. Визначена концеп-
ція є логічним продовженням педагогіки 
співробітництва і в той же час виступає 
як нова спіраль у діалектичному розвитку 
інноваційної педагогіки. Разом із тим в наш 
час простежується недооцінка підготовки 
керівників до управління процесом організа-
ції підвищення рівня професійної підготовки 
вчителів ЗЗСО. Важливо усвідомити, що 
процес підвищення професійної кваліфіка-
ції педагогів повинен будуватися на основі 
цілісного підходу, що дозволяє розглядати 
всі дидактичні засоби як засіб професійного 
становлення педагогічної культури. Сучасна 
система організації методичної роботи 
такої можливості не дає, оскільки управління 
цим процесом здійснюється примусово-вико-
навчим і адміністративно-командним сти-
лем, у процесі якого вирішуються специфічні 
завдання без урахування творчого потенці-
алу педагогічного колективу. Згідно з цим 
принципом кінцевий результат методичної 
освіти вчителів виокремлює із загальної 
структури їх професійності лише інформа-
тивний аспект, а розвивальний потенціал 
підвищення кваліфікації педагогів не врахо-
вується. Проте сьогодні педагогічна наука 
ще не знайшла аргументованої відповіді на 

ряд питань щодо підготовки керівників до 
організації методичної роботи, зокрема на 
питання щодо виявлення сутності готов-
ності керівників до підвищення професій-
ності вчителів ЗЗСО.
Ключові слова: методична робота, інно-
ваційна методична робота, традиційна 
методична робота, інновації, педагогічна 
культура.

An innovative organization of methodical work is 
revealed in the article. It is noted that the tradi-
tional system of organizing methodological work 
in the HSE does not fully satisfy the request of 
modern new education, the orientation of which 
is conditioned by the teacher's preparation for 
pedagogical activity in the context of the New 
Ukrainian School. The context of public policy 
and strategy for the development of education in 
Ukraine is orienting itself to a new understand-
ing of methodical work as an important factor in 
the implementation of the New Ukrainian School 
concept. The tendency of demand for innova-
tions in education by the society is increasing, 
which necessitates the development of funda-
mentally new approaches to the interaction of 
pedagogical science and practice, the introduc-
tion of modern technologies of methodological 
management.
It is stated that the introduction of innovative 
organization of methodological work is precisely 
in the development of teacher's pedagogical 
culture. The concept proposed by VK Buryak is 
defined by the formula "WE" as an indicator of 
subject-subject pedagogical activity. The defined 
concept is a logical continuation of the pedagogy 
of cooperation and at the same time acts as a 
new spiral in the dialectical development of inno-
vative pedagogy. Taking this theory as a guide-
line, it is complemented by such features of the 
concept of pedagogical culture - a personal for-
mation of the teacher, characterized by human-
istic relations with all participants in methodical 
work in order to create a competitive team, which 
is dominated by a positive social and psychologi-
cal climate, effective and efficient. Teachers, as 
a result, have professional knowledge, teaching 
techniques, use a computer and are ready to 
help each student reach their full potential.
Key words: methodological work, innovative 
methodological work, traditional methodical 
work, innovations, pedagogical culture.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У системі освіти стрімко відбуваються зміни, сут-
ність і стратегічний напрям яких визначає концеп-
ція «Нова українська школа». У зв’язку зі змінами 
перед педагогами виникають нові завдання, одним 
із яких є вдосконалення процесу підвищення рівня 
професійної підготовки вчителів закладів загаль-
ної середньої освіти (далі – ЗЗСО). Вирішення цих 
проблем актуалізує значимість методичної роботи 
у ЗЗСО, завданням якої є підвищення професійної 
кваліфікації вчителів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато науковців розглядають проблему орга-
нізації методичної роботи в школі (Ю.К. Бабан-
ський, Н.П. Волкова, В.І. Кудзоєва, Т.С. Рабченюк 
та інші). Причому має місце досить неординар-
ний підхід щодо визначення самої суті цього 
поняття. Різні автори розглядають це поняття  
в різних ракурсах:

– як форму організації підвищення професій-
ності компетентності вчителів (Ю.К. Бабанський, 
Н.П. Волкова, В.І. Кудзоєва, Т.С. Рабченюк та інші);
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– як умову розвитку педагогічної творчості 
(Т.О. Берсенєва, Л.Б. Білієнко, Н.В. Дудниченко, 
В.В. Загвязинський, С.П. Максимюк, Є.Г. Повар);

– як допомогу у формуванні наукової організа-
ції навчального процесу (Г. Азаріашвілі, В.М. Голо-
вінов і В.Л. Головінова, І.П. Жерносек, В.Д. Зотова, 
О.Є. Остапчук);

– як засвоєння досягнень науки і передо-
вого досвіду (Г.Є. Гребенюк, О.Д. Деменцев, 
І.П. Жерносек, Ф.В. Касабаєва, К.П. Кіндрат, 
Ф.О. Красовський, Р.Ф. Кулдавлєтов, В.Т. Лозо-
вецька, М.Д. Нікандров, Є.Д. Петрова та інші);

– інші – як організацію підвищення кваліфікації 
та атестації педагогічних працівників (Т.Р. Абду-
лаєв, О.О. Автомонова, В.І. Бондар, Х.І. Золотар, 
С.П. Мануйленко, О.М. Овдієнко).

– Т.М. Сорочан, зазначає, що в системі освіти 
стрімко відбуваються зміни, сутність і стратегічний 
напрям яких визначає концепція «Нова українська 
школа».

Методисти, методичні установи та методичні 
об’єднання мають визначити власну місію в цьому 
процесі, спрямувати діяльність на забезпечення 
ефективності реформ. Контекст державної полі-
тики та стратегії розвитку освіти в Україні орієнтує 
на нове осмислення методичної роботи як важли-
вого чинника реалізації концепції «Нова україн-
ська школа». Посилюється тенденція затребува-
ності суспільством інновацій в освіті, яка в свою 
чергу зумовлює необхідність розробки принципово 
нових підходів до взаємодії педагогічної науки 
та практики, запровадження сучасних технологій 
методичного менеджменту.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Із проаналізованого матері-
алу можемо зробити висновок, що традиційна сис-
тема організації методичної роботи в ЗЗСО не задо-
вольняє повною мірою запит сучасної нової освіти, 
спрямованість якої зумовлена підготовкою вчителя 
до педагогічної діяльності в контексті Нової україн-
ської школи. Як показав аналіз педагогічної прак-
тики, традиційна організація методичної роботи 
зводиться лише до викладання уроків, написання 
методичних розробок, посібників, як наслідок зреа-
лізованою є тільки функція повідомлення, констату-
вання теоретичних положень, методичних пропози-
цій. Проте стійкі стереотипи традиційної організації 
методичної роботи залишають поза увагою найго-
ловнішу функцію методичної роботи – створення 
творчого педагогічного колективу однодумців, який 
спроможний вирішувати складні педагогічні задачі, 
координувати активність педагогів для взаєморозу-
міння у процесі формуванні єдиних вимог, критеріїв 
і стандартів педагогічної культури .

Мета статті. Розглянути найбільш доціль-
ний спосіб організації методичної роботи, яка б 
в повній мірі відповідала педагогічним вимогам 
Нової української школи.

Виклад основного матеріалу. Традиційна 
організація методичної роботи визначається нами 
як комплекс адміністративно-командних розпоря-
джень керівників методичної роботи, спрямованих 
на розробку методичного забезпечення навчаль-
ного процесу . Із цього визначення можна зробити 
висновки, що організація здійснюється за принци-
пом суб’єкт-об’єктної взаємодії керівників із вчите-
лями, де керівники виступають суб’єктами (вони 
є активними), а педагоги виступають об’єктами 
управління як виконавці (вони є пасивними). 

Ефективність методичної роботи, згідно  
з нашою гіпотезою, може бути досягнена за умов 
перебудови традиційного підходу керування мето-
дичною роботою на інноваційну, що зумовить фор-
мування педагогічної культури учителів. Вчений 
В.К. Буряк зазначає такі основні ознаки педаго-
гічної культури : «<…>педагогічна культура являє 
собою інтегративну характеристику педагогічного 
процесу, що включає єдність як безпосередньої 
діяльності людей з передачі накопиченого соці-
ального досвіду, так і результати цієї діяльності, 
закріплені у вигляді знань, умінь, навичок і спеці-
альних інститутів такої передачі від одного поко-
ління до іншого» [1].

Теоретичним обґрунтуванням змісту педаго-
гічної культури в нашому дослідженні послужила 
думка вченого про те, що «педагогічна культура 
є культура виховання й освіти». Отже, рівень 
педагогічної культури людини визначається тим, 
якою мірою ця людина виконує роль вихователя 
й педагога. Останнє залежить від ряду факторів, 
серед яких можна виділити: 1) обсяг знань, якими 
володіє людина; 2) його життєвий досвід, людську 
мудрість; 3) навички й уміння передачі власних 
знань [1].

Ми вважаємо, що впровадження інноваційної 
організації методичної роботи полягає саме в роз-
витку педагогічної культури вчителя. Запро-
понована В.К. Буряком концепція визначається 
формулою «МИ» як показник суб’єкт-суб’єктної 
педагогічної діяльності. Визначена концепція є 
логічним продовженням педагогіки співробітни-
цтва і в той же час виступає новою спіраллю в 
діалектичному розвитку інноваційної педагогіки. 
Узявши цю теорію за орієнтир, ми доповнюємо її 
такими ознаками: поняття педагогічної культури – 
це особистісне утворення педагога, що характе-
ризується гуманістичними стосунками з усіма 
учасниками методичної роботи з метою створення 
конкурентноспроможного колективу, в якому 
панує позитивний соціально-психологічний клімат, 
що зумовлює ефективну працездатність. Як наслі-
док, учителі володіють професійними знаннями, 
методикою викладання фахової дисципліни, вико-
ристовують комп’ютер і готові допомогти кожному 
учню розкрити свій потенціал. Ми спираємося, що 
очевидно, на положення про розвиток творчого 
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мислення педагога, здібності адаптуватися до 
навчально-виховного процесу у складних психо-
лого-педагогічних ситуаціях, що дозволяє йому, 
педагогу, повноцінно сприймати динамічні зміни 
фахової, психологічної та педагогічної наук, реа-
лізувати себе відповідно до позиції гуманістичного 
підходу у взаємодії з учасниками навчального про-
цесу.

Суттєві ознаки, що розкривають суть поняття 
«інноваційна організація методичної роботи», 
складаються з: 

1) мети організації методичної роботи;
2) утілення інноваційної стратегії організації 

процесу навчання вчителів методичній роботі;
3) сукупності педагогічних технологій із реалі-

зації нової філософії освітньої діяльності, нового 
типу відносин між педагогами й учнями, нової 
«технології» опанування знань, нової організації 
навчального процесу, що характеризує «прозо-
рість»;

4) правил, що регулюють відносини між усіма 
учасниками навчального процесу з метою стиму-
лювання активності вчителів до участі в методич-
ній роботі.

Наведемо порівняльну характеристику змісту 
традиційної організації методичної роботи з інно-
ваційною (див. табл. 1).

На нашу думку, ефективність розвитку педаго-
гічної культури вчителів залежить, з одного боку, 
від сформованої готовності керівників до іннова-
ційної організації діяльності, а з іншого – від сфор-

мованої готовності вчителів активно брати участь 
у ній.

Разом із тим в наш час простежується недо-
оцінка підготовки керівників до управління про-
цесом організації підвищення рівня професійної 
підготовки вчителів ЗЗСО. Важливо усвідомити, 
що процес підвищення професійної кваліфікації 
педагогів повинен будуватися на основі цілісного 
підходу, що дозволяє розглядати всі дидактичні 
засоби як засіб професійного становлення педа-
гогічної культури. На нашу думку, сучасна система 
організації методичної роботи такої можливості не 
дає, оскільки управління цим процесом здійсню-
ється у примусово-виконавчому й адміністративно-
командному стилі, у процесі якого вирішуються 
специфічні завдання без урахування творчого 
потенціалу педагогічного колективу. Згідно з цим 
принципом кінцевий результат методичної освіти 
вчителів виокремлює із загальної структури їх про-
фесійності лише інформативний аспект, а розви-
вальний потенціал підвищення кваліфікації педа-
гогів не враховується. Проте сьогодні педагогічна 
наука ще не знайшла аргументованої відповіді на 
ряд питань щодо підготовки керівників до організа-
ції методичної роботи, зокрема на питання щодо 
виявлення сутності готовності керівників до підви-
щення професійності вчителів ЗЗСО.

Готовність до організації методичної роботи 
розглядається нами як складне особистісне утво-
рення, що містить знання і вміння оперувати пла-
нуванням, керуванням, контролем і корекцією 

Таблиця 1
Порівняння значущих факторів організації методичної роботи  

у традиційній та інноваційній стратегії
Параметри організації 

методичної роботи
Традиційна організація  

методичної роботи
Інноваційна організація  

методичної роботи
Організація навчання  
у методичній роботі  
(Дієвий показник)

Автономна взаємодія в організації 
методичної роботи. Керівник знає,  
що треба зробити, планує і 
розподіляє завдання методичної 
роботи. Вчителі не обговорюють 
завдання, а сприймають їх як 
обов’язкові для виконання

Корпоративна взаємодія  
в організації методичної роботи.
Керівник і вчителі обговорюють 
програму методичної роботи, 
корегують, уточнюють і розподіляють 
її виконання за календарним  
та особистісним планом

Стилі спілкування  
(особистісний показник)

Командно-адміністративний, 
управлінський, авторитарний 
(прихований, відкритий); егоїстичний 
підхід у виборі пріоритетів

Демократичний, особистісно 
зорієнтований підхід у взаємодії; 
гуманне ставлення до особистості, 
колективний вибір пріоритетів

Зміст діяльності організації 
методичної роботи 
(мотиваційний, особистісний, 
когнітивний, операційний 
показники)

Змістова сторона діяльності 
методичної роботи спрямована 
на виконання планів, наказів, 
рекомендацій тощо.
Результати методичної роботи 
представлені у репродукуванні 
вже набутих науково-методичних 
досягнень

Змістова сторона діяльності у 
методичній роботі спрямована 
на саморозвиток особистості, 
творчу реалізацію її професійних 
здібностей. Результати методичної 
роботи представлені в новаторських 
розробках навчання учнів

Контроль і оцінка організації 
методичної роботи

Суб’єктивна оцінка результативності 
методичної роботи подана керівником

Об’єктивна оцінка результативності 
методичної роботи подана 
самооцінкою вчителя, оцінкою 
педагогічного колективу й керівника
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змісту освітньої програми методичної роботи 
та вміння вирішувати завдання, які виникають у 
процесі підвищення професійного рівня вчителів 
ЗЗСО.

Критерій готовності до інноваційної органі-
зації методичної роботи представлений нами 
такими структурними компонентами:

− мотиваційний показник: позитивна мотива-
ція і спрямованість керівників на інноваційну орга-
нізацію методичної роботи, позитивна мотивація 
вчителів брати участь у методичній роботі;

− змістовний показник знань, умінь і нави-
чок (когнітивний і дієвий): знання керівників про 
технологію наукового управління педагогічним 
колективом; знання учасників методичної роботи 
про інноваційну технологію навчання та її роль 
у професійній діяльності педагога (ступінь усві-
домленості, практичної значущості, компетент-
ність, глибина і всебічність знань) уміння керівни-
ків ефективно керувати організацією методичної 
роботи, уміння створювати позитивний соціально-
психологічний клімат, уміння впроваджувати педа-
гогічну технологію з розвитку особистості; уміння 
втілювати інноваційні технології, уміння викорис-
товувати комп’ютерну техніку;

− особистісний показник: спрямованість 
змісту методичної роботи на всебічний розвиток 
творчої особистості вчителя; на формування кому-
нікативних умінь і гуманістичної спрямованості.

Визначені критерії дали можливість описати 
такі рівні організації методичної роботи.

1. Примусово-виконавчий (низький рівень) 
характеризується відсутністю наукової організа-
ції управління, стихійним виконанням завдань, 
егоїстичною спрямованістю у визначенні пріори-
тетів при виконанні завдань з методичної роботи, 
непослідовністю суворого дотримання мети і здій-
снення контролю за своїми діями, провокує дис-
комфорт та негативний соціально-психологічний 
клімат, використовує традиційний підхід у навчанні 
дітей.

2. Репродуктивно-виконавчий (нижчий за 
середній) відзначається адміністративно-команд-
ним стилем управління методичною роботою, 
репродуктивним виконанням завдань, егоцентрич-
ною спрямованістю у визначені пріоритетних цілей 
і завдань методичної роботи, відсутністю осо-
бистісної позиції та провокуванням суперечності  
у взаємодії з учасниками методичної роботи, корис-
туванням традиційною організацією навчання.

3. Ініціативно-особистісний (середній рівень) 
визначає адміністративно-командний стиль управ-
ління методичною роботою, творче ставлення до 
виконання завдань із методичної роботи, нама-

гання створити нове, оригінальне для навчально-
виховного процесу , егоцентричну спрямованість  
у визначені пріоритетних цінностей, намагання 
підтримувати позитивний соціально-психологіч-
ний клімат, зацікавленість до впровадження пере-
дового педагогічного досвіду, хоча й без наукового 
обґрунтування.

4. Інноваційно-творчий (високий рівень) 
характеризується науково-методичним підходом 
до управління методичною роботою і намаганням 
створити конкурентоздатну команду педагогів, 
творчим виконанням завдань у методичній роботі; 
створенням позитивного соціально-психологіч-
ного клімату, впровадженням інноваційних техно-
логій.

Висновки. Отже, суть інноваційної організації 
методичної роботи принципово відрізняється від 
традиційної організації, оскільки:

1) на перший план виступає змістовний мате-
ріал методичних занять, у яких розкривається 
сутність нової філософії освітньої діяльності, нові 
принципи організації навчального процесу, новий 
тип відношень між вчителем і учнем, нові «техно-
логії» опанування знань, це унеможливлює репро-
дуктивні методи навчання, це прозорість навчаль-
ного процесу;

2) на другий план організації методичної 
роботи виступають завдання щодо вироблення 
потреби у вчителя формувати педагогічну куль-
тури в організації навчально-виховного процесу 
методичної роботи;

3) на третій план організації методичної роботи 
виноситься питання формування свідомого розу-
міння значимості особистісно-орієнтованої 
позиції в навчальному процесі, в якому переважає 
організаційна і стимулююча функція (кожний учас-
ник навчального процесу виступає як цілісна осо-
бистість, що взаємодіє з іншими);

4) на четвертий план організації методичної 
роботи ми відносимо функціональні педагогічні 
завдання, що стимулюють активність учителів  
у розвитку педагогічної культури.
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ҐЕНЕЗА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТ.)
GENESIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF DNEPROPETROVSK REGION (THE END OF XX – FIRST DECADE 
OF THE XXI CENTURY)

У статті здійснено аналіз та відтворено 
ґенезу інноваційної діяльності закладів 
освіти Дніпропетровської області у період 
кінця ХХ – першого десятиліття ХХІ сто-
літь. Визначено, що інноваційна освітня 
діяльність закладів освіти у кінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. здійснювалася шляхом про-
ведення педагогічних експериментів. Роз-
глянуто тематику та напрями експери-
ментальних досліджень у закладах освіти 
протягом досліджуваного періоду, а також 
динаміку створення експериментальних 
педагогічних майданчиків та експери-
ментальних загальноосвітніх навчальних 
закладів. Висвітлено та узагальнено най-
більш поширені й актуальні тематики екс-
периментальних досліджень на базі закла-
дів освіти Дніпропетровщини, а також 
обґрунтовано передумови й чинники, які 
здійснювали вплив на вибір тем досліджень. 
Проаналізовано основні нормативні доку-
менти, що регламентують інноваційну 
діяльність в закладах освіти (закони Укра-
їни, Положення Міністерства освіти і науки 
України, накази управління освіти і науки 
облдержадміністрації). 
Визначено, що початок творчих і наукових 
пошуків педагогічних колективів закладів 
освіти області щодо впровадження іннова-
цій в освітній процес пов’язаний з активіза-
цією дослідно-експериментальної діяльності 
шляхом створення перших експеримен-
тальних педагогічних майданчиків у другій 
половині 90х років ХХ століття. Тематика 
і напрями діяльності експериментальних 
педагогічних майданчиків були безпосеред-
ньо пов’язані з векторами державної полі-
тики в галузі освіти та провідними тенден-
ціями науково-педагогічних пошуків, а саме 
зміною та оновленням освітнього процесу 
в напрямі гуманізації та демократизації, 
що передбачало переоцінку та перегляд 
функцій і завдань освіти. Відповідно серед 
напрямів досліджень найпоширенішими були 
особистісно зорієнтоване навчання та впро-
вадження здоров’язберігаючих технологій. 
Серед ключових напрямів педагогічних пошу-
ків, а відповідно і тематики експеримен-
тальної перевірки ефективності й резуль-
тативності педагогічних інновацій на кінець 
першого десятиліття ХХІ століття на Дні-
пропетровщині найбільш поширеними були 
такі: педагогіка життєтворчості; родинна 
педагогіка; школи культури здоров’я; школи 
особистісного зростання; школи психолого-
педагогічного проектування; науково-педа-
гогічний проект «Росток»; випереджаюча 
освіта для сталого розвитку. 
Ключові слова: інновація, інноваційна діяль-
ність, експериментальний майданчик, екс-

периментальний загальноосвітній навчаль-
ний заклад. 

The article analyzes and reproduces the gen-
esis of innovative activity of educational institu-
tions of Dnipropetrovsk region in the period of 
the end of XX - first decade of XXI centuries. It is 
determined that innovative educational activity of 
educational institutions at the end of XX – at the 
beginning of XXI century was carried out through 
pedagogical experiments. The topics and direc-
tions of experimental researches in educational 
establishments during the studied period, as well 
as the dynamics of creation of the experimental 
pedagogical venue and experimental general 
educational institutions are considered. The most 
widespread and relevant topics of experimental 
research on the basis of educational institutions 
of Dnipropetrovsk region are covered and sum-
marized, as well as the prerequisites and factors 
that influenced the choice of research topics. The 
basic normative documents regulating innovative 
activity in educational establishments are ana-
lyzed (laws of Ukraine, Regulations of the Minis-
try of Education and Science of Ukraine, orders 
of the Department of Education and Science of 
the Regional State Administration).
It is determined that the beginning of creative 
and scientific search of pedagogical collectives 
of educational establishments of the region for 
introduction of innovations in the educational pro-
cess is connected with activation of experimental 
activity by the creation of the first experimental 
pedagogical venues in the second half of the 
90s of the XX century. The subjects and activi-
ties of the experimental pedagogical venues 
were directly related to the state education policy 
vectors and the leading tendencies of scientific 
and pedagogical searches, namely the change 
and updating of the educational process in the 
direction of humanization and democratization, 
which envisaged reassessment and revision of 
education functions. Accordingly, the most com-
mon areas of research were personal-oriented 
education and the introduction of health-saving 
technologies.
Among the key areas of pedagogical research, 
and accordingly, the topics of experimental verifi-
cation of the effectiveness and efficiency of peda-
gogical innovations at the end of the first decade 
of the XXI century in Dnipropetrovsk region the 
most common were: pedagogy of life-creation, 
family pedagogy, health culture schools, schools 
of personal growth, schools of psychological and 
pedagogical design, scientific and pedagogical 
project "Rostock", advanced education for sus-
tainable development.
Key words: innovation, innovative activity, 
experimental venue, experimental comprehen-
sive educational institution.

УДК 37.013:373.1
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2019.21.1-11

Мотуз Т.В.,
канд. пед. наук,
доцент кафедри загальної,  
спеціальної педагогіки, реабілітації  
та інклюзивної освіти
КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти»  
Дніпропетровської обласної ради

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв'язок з важливими науковими чи практич-
ними завданнями. У час динамічного оновлення 
та розвитку педагогічних технологій, знань, отри-

маних суб’єктом освіти в академічних структурах, 
не достатньо для успішної професійної діяль-
ності, тому педагогу, що працює в сучасних умо-
вах, необхідно щодня бути готовим до того, щоб  
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перебудувати організацію педагогічного про-
цесу відповідно до вимог і завдань сьогодення.  
І це є однією з важливих проблем, що постали 
перед педагогічною спільнотою сьогодні. 

Освіта ХХІ століття вимагає від педагога твор-
чого підходу до організації професійної діяльності, 
гнучкості, чутливості до нових ідей, уміння адап-
туватися до зміни технологій, здатності експери-
ментувати, продукувати та застосовувати іннова-
ції. Застосування нових технологій при досягненні 
очікуваного результату зазвичай пов'язують з інно-
ваціями. 

Інновації характерні не тільки для педагогіч-
ної діяльності. Інновації є в будь-якій професійній 
діяльності людини і тому вимагають вивчення, 
осмислення з метою застосування позитивних 
результатів у масовій практиці. У той же час інно-
вації самі по собі не з'являються, вони є результа-
том творчих наукових пошуків, передового педаго-
гічного досвіду окремих вчителів і цілих колективів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження інновацій в освіті беруть початок із 
кінця 50х років ХХ століття, у вітчизняній освітній 
теорії і практиці термін «інновація» почав вико-
ристовуватися лише у середині 80х років XX сто-
ліття у зв’язку з процесами перебудови радянської 
освітньої системи. Проблемам інноваційної діяль-
ності в освітній сфері було присвячено чимало 
досліджень провідних учених, серед яких І. Бех, 
Н. Бібік, Л. Ващенко, С. Гончаренко, B. Давидов, 
Л. Даниленко, І. Єрмаков, В. Кремень, C. Нікола-
єнко, В. Паламарчук, С. Подмазін, О. Савченко, 
В. Сластьонін, М. Ярмаченко та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасні процеси, які від-
буваються в галузі освіти, зокрема загальної 
середньої, спрямовані на реалізацію інноваційної 
освітньої політики, що вважається якісно новим 
утворенням у науці. Про масштабність її реалізації 
свідчать факти активізації інноваційних процесів  
у традиційних закладах загальної середньої 
освіти. В останні роки у системі освіти все актив-
ніше застосовуються такі поняття, як «інновацій-
ний процес», «інноваційна діяльність», «управ-
ління інноваційними процесами», «інноваційний 
потенціал», що є свідченням розвитку педаго-
гічної інноватики (науки про забезпечення умов 
для впровадження педагогічних інновацій), мож-
ливостей його потенціалу [2, С.16]. Зважаючи на 
значну увагу науковців до проблеми інновацій, їх 
видів, умов здійснення інноваційної діяльності, 
відтворення ґенези інноваційної діяльності закла-
дів освіти Дніпропетровщини не було предметом 
науково-педагогічних пошуків. 

Мета статті. Метою дослідження є ґрунтовний 
аналіз та відтворення ґенези інноваційної діяль-
ності закладів освіти Дніпропетровської області у 
період кінця ХХ – першого десятиліття ХХІ століть.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «інновація» означає нововведення, 
новизну, зміну; інновація, як засіб і як процес, 
передбачає введення чого-небудь нового, нестан-
дартного. Ключовим нормативним документом, 
що регулює інноваційну діяльність у державі,  
є Закон України «Про інноваційну діяльність» [5], 
який визначає інновації як «новостворені (засто-
совані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукцію або послуги, а також орга-
нізаційно-технічні рішення виробничого, адміні-
стративного, комерційного або іншого характеру, 
що істотно поліпшують структуру та якість вироб-
ництва і (або) соціальної сфери», а інноваційну 
діяльність – «діяльність, що спрямована на вико-
ристання й комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентоздатних товарів і послуг» [5]. Від-
повідно освітніми інноваціями є «новостворені 
(застосовані) або вдосконалені освітні, навчальні, 
виховні, психолого-педагогічні та управлінські тех-
нології, методи, моделі, продукція, освітні, а також 
технічні рішення у галузі освіти, що істотно підви-
щують якість, результативність та ефективність 
освітньої діяльності» [4].

Об'єктами інноваційної освітньої діяльності 
зазвичай є освітній процес, освітні, дидактичні, 
виховні, управлінські системи, моделі, методи, 
інноваційні освітні програми і проекти, засоби 
навчання та обладнання, організаційні та адміні-
стративні рішення та інше. Зауважимо, що обра-
ний (визначений) об’єкт інноваційної діяльності 
має істотно поліпшувати якість освіти, резуль-
тативність та ефективність освітньої діяльності 
педагогічних та науково-педагогічних працівників, 
навчальних закладів [4].

Суб’єктами інноваційної освітньої діяльності 
є працівники закладів освіти, органів управління 
освітою, наукові працівники, навчальні заклади, 
наукові установи, підприємства, установи та орга-
нізації, що надають освітні послуги.

Залежно від масштабності змін, що будуть вне-
сені у систему освіти внаслідок упровадження 
інновацій, інноваційна освітня діяльність здійсню-
ється на всеукраїнському рівні, регіональному,  
а також на рівні навчального закладу. 

Розроблення освітніх інновацій включає опис 
та обґрунтування запропонованих ідей та підхо-
дів, чітке й повне розкриття їх змісту, очікуваних 
результатів, а також перевірку їх ефективності 
шляхом проведення експерименту або реалізації 
інноваційного освітнього (науково-педагогічного, 
науково-психологічного, психолого-педагогічного) 
проекту [4].

У Дніпропетровській області розроблення та 
експериментальна перевірка інновацій бере свій 
початок з 90х років ХХ століття. Ініціатором даного 
напряму роботи був регіональний заклад після- 
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дипломної педагогічної освіти – Дніпропетров-
ський обласний інститут післядипломної педаго-
гічної освіти (далі – ДОІППО). З ініціативою щодо 
проведення експериментів із перевірки ефектив-
ності та результативності тієї чи іншої інновації 
виступали як науковці ДОІППО, так і педагогічні 
працівники закладів освіти області. Експеримен-
тальну роботу з навчальними закладами області 
ДОІППО почав у 1997 році зі створення експери-
ментальних педагогічних майданчиків, пізніше 
(з 2002 року) – експериментальних навчальних 
закладів. Питання інноваційної та експеримен-
тальної роботи із закладами освіти розглядалися 
на засіданнях Вченої ради інституту, зокрема вибір 
тем експериментальних досліджень, планування, 
моніторинг, оцінка ефективності етапів виконання 
експерименту, результати впровадження наукових 
досліджень співробітниками інституту та педаго-
гами експериментальних навчальних закладів. 

Тематика і напрями інноваційної діяльності 
та експериментальних досліджень були безпо-
середньо пов’язані з векторами державної полі-
тики у галузі освіти та провідними тенденціями 
науково-педагогічних пошуків. Так, 90ті роки  
ХХ століття позначені в історії вітчизняної педаго-
гічної думки як час змін та оновлення освітнього 
процесу в напрямі гуманізації та демократизації, 
що передбачало переоцінку та перегляд функ-
цій і завдань освіти. Провідною функцією освіти 
визначалася людинотворча, що на перше місце 
ставить особистість, повагу й довіру до дитини, 
прийняття індивідуальних інтересів і запитів учнів-
ства. Освіта мала сприяти розкриттю й розвитку 
здібностей дитини, її самовизначенню для повно-
цінного життя та самореалізації. 

У педагогічних студіюваннях кінця ХХ – початку 
ХХІ століття (Г. Балл, І. Бех, М. Гончаренко, 
І. Зязюн, В. Кремень, Ю. Мальований) достатньо 
актуалізовано поняття «гуманізація освіти», яку 
науковці розуміють як процес переорієнтації сис-
теми освіти на особистість кожного учня. Цей про-
цес має охоплювати всі компоненти освітнього 
процесу: мету, зміст, форми і методи. Результатом 
гуманізації освіти вчені визначають особистість 
учня, що здатна до саморозвитку та творчості,  
є носієм загальнолюдських цінностей та наділена 
моральними якостями. 

Інноваційна освітня діяльність у закладах 
освіти здійснювалася у відповідності до Поло-
ження про експериментальний педагогічний май-
данчик, затвердженого наказом Міністерства 
освіти України від 16.12.1993 року № 451. Згідно 
з цим Положенням на базі закладів освіти (школи, 
дошкільні, позашкільні заклади) могли бути ство-
рені експериментальні майданчики з перевірки 
ефективності та результативності інновацій. 

Так, наказом управління освіти і науки Дніпро- 
петровської облдержадміністрації № 359 від 

10.06.1996 року затверджено програму обласного 
експерименту «Створення моделі особистісно-орі-
єнтованої школи на основі впровадження ідей та 
концепцій розвиваючого навчання». На базі закла-
дів освіти області були створені експериментальні 
педагогічні майданчики з метою впровадження 
особистісно-орієнтованого підходу до учнів. Такий 
підхід передбачає врахування потреб кожного 
учня, де він виступає як активний суб'єкт освітньої 
діяльності. Особистісно орієнтоване виховання, 
на думку І. Беха, – виховання методологічного 
типу, яке для свого обґрунтування звертається до 
всього універсуму соціально-гуманітарних наук  
і спирається на фундаментальні філософські, пси-
хологічні ідеї про людину, про виховання і процеси 
її індивідуально-особистісного розвитку, про вихо-
вання як ціннісно породжувальний процес [1]. 

Згідно з наказом управління освіти і науки  
Дніпропетровської облдержадміністрації № 48 від 
24.01.1997 року «Про організацію експеримен-
тальної роботи по впровадженню вальдорфської 
педагогіки» схвалено проведення даного екс-
перименту в середніх загальноосвітніх школах 
№ 108, 122 м. Кривого Рогу, дошкільних закла-
дах № 94 м. Дніпропетровська, № 218 м. Кривого 
Рогу, а на базі Дніпропетровської школи вільного 
розвитку дитини відкрито обласний центр валь-
дорфської педагогіки. Зазначимо, що роботу по 
вивченню та експериментальній апробації моделі 
одного з типів вільної школи – вальдорфської,  
в області розпочато ще у 1991 році із попередньої 
підготовки педагогічних кадрів, яка проводилася 
на базі Московського центру вальдорфської педа-
гогіки, Санкт-Петербурзького педагогічного універ-
ситету та ДОІППО із залученням співробітників 
Міжнародного центру вальдорфської педагогіки  
в м. Штуттгард. 

Іншим напрямом наукових педагогічних дослі-
джень, який виокремився у 90х роках ХХ століття, 
було питання збереження здоров’я учнівської 
молоді. Особливої актуальності й вагомості набула 
проблема апробації у закладах освіти інтегрова-
них, систематизованих програм з валеології, що 
навчають підростаюче покоління формуванню, збе-
реженню і зміцненню здоров’я, як це було перед-
бачено в Державній національній програмі «Діти 
України» [6]. Закономірно, що серед перших експе-
риментальних педагогічних майданчиків на Дніпро-
петровщині були створені майданчики із проблеми 
зміцнення здоров’я, системи неперервного вале-
ологічного виховання та освіти. Наказом управ-
ління освіти і науки Дніпропетровської облдер-
жадміністрації № 105 від 25.02.1997 року було 
затверджено відповідну мережу шкіл (15 закла-
дів), наукового керівника дослідження та термін 
для експериментального дослідження (10 років). 
Функціонування експериментальних майданчиків 
було спрямовано на підвищення рівня фізичного,  
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психічного і духовного здоров’я, зниження загальної 
захворюваності дітей дошкільного і шкільного віку 
засобами валеологічної освіти, створення моделі 
системи неперервного валеологічного виховання 
та моделей освітніх закладів зміцнення здоров’я. 
Протягом 10 років у закладах, що були учасниками 
експерименту, були створені моделі «Освітянський 
заклад – школа здоров’я», моделі професійної 
компетентності вчителів-валеологів та психологів. 
Отримані результати дослідження набули поши-
рення і використання у закладах освіти області  
з метою системного підходу до валеологічної освіти 
та виховання. 

У 1998/1999 навчальному році на базі Верх-
ньодніпровської середньої школи № 5 розпо-
чав роботу експериментальний педагогічний 
майданчик по впровадженню модульно-розви-
вального навчання (наказ управління освіти Дні-
пропетровської облдержадміністрації № 510 від 
02.07.1998 року). Дослідження тривало 5 років 
й експериментальний майданчик використову-
вався як творча лабораторія в організації системи 
модульного/розвивального навчання.

Отже, початок творчих і наукових пошуків 
педагогічних колективів закладів освіти області 
щодо впровадження інновацій в освітній процес, 
пов’язаний із активізацією дослідно-експеримен-
тальної діяльності шляхом створення перших 
експериментальних педагогічних майданчиків 
у другій половині 90х років ХХ століття. Серед 
напрямів роботи експериментальних майданчиків 
найпоширенішими були особистісно-зорієнтоване 
навчання та впровадження здоров’язберігаючих 
технологій.

Таблиця 1 демонструє динаміку створення 
майданчиків з 1997 по 2001 роки. 

Наступний період упровадження інновацій 
в освітній процес закладів освіти пов’язаний із 
затвердження Положення про експерименталь-
ний загальноосвітній навчальний заклад (наказ 
Міністерства освіти і науки України № 114 від 
20.02.2002 року). Конкретизовано поняття «екс-
периментальний загальноосвітній навчальний 
заклад», яке відповідне положення визначає як 
«загальноосвітній навчальний заклад, у якому 
здійснюється дослідно-експериментальна робота 
з перевірки результативності та можливості засто-
сування педагогічних та управлінських інновацій» 
[3]. Загальноосвітньому навчальному закладу 
надається статус експериментального загально-
освітнього навчального закладу всеукраїнського 

або регіонального рівня. На заміну експери-
ментальним педагогічним майданчикам на рівні 
області почали створюватися експериментальні 
навчальні заклади. 

У 2002 році розпочала роботу мережа екс-
периментальних загальноосвітніх навчальних 
закладів – шкіл життєтворчості. У дослідженні 
було задіяно 30 установ. Актуальність розробки 
моделі школи життєтворчості на базі закладів 
освіти Дніпропетровщини зумовлювалася необ-
хідністю забезпечити якісні зміни в системі вітчиз-
няної шкільної освіти, зміні акцентів освіти на гли-
бинне осмислення учнями своєї життєдіяльності 
і творчий підхід до самореалізації. Мета дослі-
дження полягала у розробці інноваційних моделей 
навчально-виховних закладів на засадах педаго-
гіки життєтворчості та компетентісно спрямованої 
освіти. Педагогічні колективи кожного окремого 
закладу освіти, що працювали за єдиною загаль-
нонауковою темою, проводили дослідження за 
індивідуальною темою і напрямом, що відпові-
дали потребам учасників освітнього процесу та 
наявним у закладі ресурсам. Наприклад, середня 
загальноосвітня школа № 18 міста Дніпропетров-
ська працювала над темою «Розробка системи 
виховання, навчання і розвитку життєвої компе-
тентності учня в умовах гуманізації освіти». Упро-
довж 12 років (2002 – 2014) педагогічним колек-
тивом закладу напрацьовано систему виховання, 
навчання і розвитку життєвої компетентності осо-
бистості, розроблено критерії життєвої компетент-
ності особистості дитини, а також критерії ефек-
тивності педагогічних засобів впливу на розвиток 
особистості учня. 

Школи життєтворчості були створені не лише  
у великих містах, а й у селах, селищах. Так, Широ-
ківська середня школа № 1 працювала за про-
грамою «Розробка моделі школи життєтворчості 
особистості в умовах сільського регіону». За резуль-
татами роботи в закладі розроблено ефективну 
модель школи життєтворчості особистості в умовах 
соціуму сільського регіону, яка сприяє вихованню 
інтелігентної, здорової, творчої, компетентної осо-
бистості – носія національних цінностей, загально-
людських, наукових, філософських надбань, яка 
живе в гармонії з природою і сама з собою. 

Поряд із школами життєтворчості розпочала 
роботу мережа шкіл-родин (13 шкіл). Ідея школи-
родини як основи єдності спільноти учнів, учителів, 
батьків та громади на засадах взаєморозуміння 
та партнерства відповідала стратегіям розвитку 

Таблиця 1
Динаміка створення експериментальних педагогічних майданчиків 

у навчальних закладах Дніпропетровської області
Рік 1997 1998 1999 2000 2001

Кількість закладів 15 69 119 174 214
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вітчизняної освіти 90х років ХХ століття. Відпо-
відно становлення школи-родини на засадах укра-
їнської державності було актуальним і своєчасним, 
оскільки це сприяло розвитку регіональної освіти  
й забезпечувало реалізацію освітньої політики дер-
жави. Серед основних завдань, що постали перед 
колективами закладів освіти й науковцями, були 
такі: розробити інноваційні освітні технології на 
засадах педагогіки родинності; створити модель 
розвитку освітнього простору шкіл-родин; розро-
бити технологію підготовки вчителя до експеримен-
тальної діяльності в системі шкільної освіти. 

Орієнтація освітнього процесу на особистість 
учня стала центром уваги регіонального інновацій-
ного освітнього проекту «Школи психолого-педа-
гогічного проектування». Наукова новизна про-
екту полягала у створенні інноваційної освітньої 
системи проектування особистісно-розвивального 
змісту навчально-виховного процесу загальноос-
вітнього навчального закладу, що максимально 
оптимізує процес соціалізації особистості, зокрема 
набуття нових знань, умінь, навичок учнем.  
У проекті застосовано системний підхід (ком-
понентно-структурний і функціональний аналіз)  
у дослідженні феномена когнітивного і психосоці-
ального розвитку учнів, запропоновано конкретні 
психолого-педагогічні технології, які змінюють 
форми, методи, прийоми освітнього процесу. 

За принципами гуманізації, екологізації, інтегра-
ції освітнього процесу розпочала роботу мережа 
шкіл за інноваційною програмою «Росток». Під-
вищення рівня фізичного, психічного, духовного 
розвитку учнів через організацію їх активної твор-
чої діяльності на засадах інтеграції, гуманізації та 
екологізації змісту, методів, технології навчання 
і виховання, реалізованих у новому навчально-
методичному забезпеченні педагогічного процесу 
загальноосвітнього навчального закладу в процесі 
його становлення і розвитку професійної компе-
тентності вчителя. 

49 закладів освіти у 2002 році розпочали 
впровадження у навчально-виховний процес 
здоров’язберігаючих педагогічних технологій, 
спрямованих на формування культури здоров’я 
підростаючого покоління. Серед ключових завдань 
експериментального дослідження було визначено 
такі: розробити та експериментально перевірити 
ефективність структурно-змістовної моделі фор-
мування культури здоров’я учнів; експеримен-
тально перевірити впровадження цільової шкіль-
ної програми «Здорова дитина – майбутнє нашої 
країни»; впровадити здоров’язберігаючі техноло-
гії навчання й виховання (уроки психологічного 

розвантаження, фізкультхвилинки, релаксаційні 
паузи, експерименти арт-терапії) у навчально-
виховний процес закладу; сформувати сприят-
ливе внутрішньошкільне середовище для збере-
ження і зміцнення здоров’я учнів та інше. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України № 634 від 26.04.2003 року «Про затвер-
дження комплексної програми реалізації на націо-
нальному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому 
саміті зі сталого розвитку на 2003–2015 роки» 
науковцями ДОІППО вперше в Україні розроблена 
Комплексна програма «Освіта для сталого роз-
витку» та програма дослідно-експериментальної 
роботи за темою «Формування механізмів транс-
формації регіональної системи освіти на основі 
принципів випереджаючої освіти для сталого роз-
витку», метою якої є підвищення рівня освіченості 
учнів та педагогів у питаннях сталого розвитку, 
виховання соціально адаптованої, відповідаль-
ної та стратегічно мислячої особистості, а також 
створення моделі школи випереджаючої освіти 
для сталого розвитку. Наукова новизна даної інно-
вації полягала у тому, що в процесі експерименту 
визначено основні педагогічні умови і шляхи фор-
мування у дітей та молоді ціннісних орієнтацій, 
що відповідають принципам сталості в системі 
неперервної освіти для сталого розвитку; розро-
блено модель нового типу навчальних закладів; 
створено програми, які становлять цілісну сис-
тему організації педагогічних технологій в інтер-
есах сталого соціального розвитку, що відповіда-
ють діяльнісному підходу до навчання, створюють 
максимально сприятливі умови для розвитку твор-
чої особистості для свідомого життєтворчого 
ставлення до себе, довкілля, збереження свого 
здоров’я, гармонійних стосунків між людьми. За 
програмою даного дослідження упродовж 7 років 
(2009–2015 роки.) працювали 63 заклади.

Серед ключових напрямів педагогічних пошу-
ків, а відповідно і тематики експериментальної 
перевірки ефективності і результативності педа-
гогічних інновацій на кінець першого десяти-
ліття ХХІ століття на Дніпропетровщині найбільш 
поширеними були такі: педагогіка життєтворчості; 
родинна педагогіка; школи культури здоров’я; 
школи особистісного зростання; школи психолого-
педагогічного проектування; науково-педагогічний 
проект “Росток”; випереджаюча освіта для сталого 
розвитку. 

Таблиця 1 демонструє кількісні показники ство-
рення та функціонування експериментальних 
навчальних закладів у перше десятиліття ХХІ сто-
ліття.

Таблиця 2
Динаміка створення експериментальних навчальних закладів області у перше десятиліття ХХІ ст.

Рік 2002 2003 2005 2006 2008 2009
Кількість експериментальних закладів 20 26 89 112 141 158
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Висновки з дослідження та подальші перспек-
тиви в цьому напрямі. Отже, ґенеза інноваційної 
діяльності в закладах освіти Дніпропетровщини 
кінця ХХ – першого десятиліття ХХІ століття пока-
зує, що початок інноваційної діяльності пов’язаний 
зі створенням експериментальних педагогічних 
майданчиків у 90-х роках ХХ століття. Серед 
напрямів роботи експериментальних майданчиків 
найпоширенішими були особистісно зорієнтоване 
навчання та впровадження здоров’язберігаючих 
технологій. Поштовхом до активізації інновацій-
ної освітньої діяльності на початку ХХІ століття 
стало прийняття Положення про експерименталь-
ний загальноосвітній навчальний заклад. Кількість 
експериментальних навчальних закладів на Дні-
пропетровщині з 2002 по 2009 роки зросла з 20 до 
158, а напрями досліджень суттєво розширилися. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
в узагальненні інноваційної освітньої діяльності  
у закладах освіти Дніпропетровщини періоду 
2010–2020 років.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
PRIORITY AREAS OF THE UKRAINIAN SCHOOL DEVELOPMENT 
AND PEDAGOGICAL THOUGHT IN THE XX – THE BEGINNING 
OF THE XXI CENTURY

У статті на основі аналізу історико-педа-
гогічних джерел встановлено, що у змісті 
навчально-методичного забезпечення для 
студентів закладів вищої освіти є багато 
спільного у висвітленні історії української 
педагогіки, ґенези українського шкільни-
цтва з урахуванням здобутків і тенденцій; 
у питаннях визначення теоретико-методо-
логічних засад історії української педагогіки 
як науки; в обґрунтуванні змістових аспек-
тів української вищої освіти у хронологічних 
межах певного історичного періоду крізь 
призму загального розвитку освіти.
У процесі порівняльного аналізу підручників 
і навчальних посібників з історії педагогіки, 
виданих в Україні за останнє двадцятиріччя, 
з’ясовано, що зміст навчальної дисципліни 
в них репрезентовано у трьох варіантах:  
у першому висвітлено історію становлення 
зарубіжної школи та педагогіки ХХ ст.;  
у другому – лише історію розвитку педаго-
гічної думки й освіти в Україні; у третьому 
розкрито історію розвитку світової педаго-
гічної думки та історію розвитку української 
школи й педагогіки.
Досліджено, що історію української педаго-
гіки розкрито авторами підручників загалом 
в одновекторному змістовому діапазоні, 
зокрема: виникнення і розвиток української 
родини, сімейного виховання, народної педа-
гогіки й етнопедагогіки, науково-педагогіч-
ної теорії та практики, навчально-виховної 
роботи культурно-освітніх закладів усіх рівнів 
в Україні від найдавніших часів до сучасності.
Констатовано, що історія української педа-
гогіки як потужний суспільно-духовний 
феномен має багату і самобутню історію, 
яка заслуговує на ґрунтовне студіювання 
у ретроспективі задля активізації її дієвих 
ресурсів у площину сучасної освітньої прак-
тики.
Ключові слова: порівняльно-змістовий 
аналіз, історія педагогіки як навчальна дис-
ципліна, підручники й навчальні посібники, 
історія української школи і педагогіки.

The article, based on the analysis of historical 
and pedagogical sources, found that the content 
of educational and methodological provision for 
students of institutions of higher education has 
much in common in the coverage of the history 
of Ukrainian pedagogy, the genesis of Ukrainian 
school, taking into account the achievements 
and trends; in determining the theoretical and 
methodological foundations of the history of 
Ukrainian pedagogy as a science; in substan-
tiation of the substantive aspects of Ukrainian 
higher education within the chronological limits of 
a certain historical period through the prism of the 
general development of education.
In the course of the comparative analysis of 
textbooks and manuals on the history of peda-
gogy, published in Ukraine over the last twenty 
years, it is found that the content of the discipline 
in them is represented in three variants: the first 
covers the history of the formation of a foreign 
school and pedagogy of XX; in the second, only 
the history of pedagogical thought and education 
in Ukraine; the third presents the history of the 
development of world pedagogical thought and 
the history of the development of the Ukrainian 
school and pedagogy.
It is researched that the history of Ukrainian 
pedagogy is covered by the authors of textbooks 
in general in the one-vector content range, in 
particular: emergence and development of 
Ukrainian family, family education, folk pedagogy 
and ethno-pedagogy, scientific-pedagogical 
theory and practice, educational and educational 
institutions of Ukraine from ancient times to the 
present.
It is stated that the history of Ukrainian pedagogy 
as a powerful social and spiritual phenomenon 
has a rich and original history, which deserves a 
thorough study in retrospect in order to activate 
its effective resources in the sphere of modern 
educational practice.
Key words: comparative analysis, histories 
of pedagogy as a discipline, textbooks and 
manuals, history of Ukrainian school and 
pedagogy.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Реформування системи освіти загалом і шкільної 
зокрема, що супроводжується численними викли-
ками соціально-політичного характеру, актуалізує 
проблему дослідження історії розвитку україн-
ського шкільництва в різні історичні періоди.

Вивчення й узагальнення педагогічного досвіду 
того чи того історичного періоду дає змогу від-
стежити історичні умови становлення і розвитку 
українського шкільництва, національної освіти, 
народних традицій родинно-шкільного та грома-
дянського виховання учнів на теренах України.

Мета статті – здійснити аналіз історичних 
передумов становлення українського шкільни-
цтва ХХ – початку ХХІ ст. з урахуванням здобутків 

і тенденцій в історії української педагогічної думки  
й описати пріоритетні напрями розвитку україн-
ської школи конкретного історичного періоду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ґенезу розвитку української освіти, українського 
шкільництва, української педагогіки ХХ – початку 
ХХІ ст. розкрито в монографічних працях, стат-
тях, підручниках і навчальних посібниках таких 
науковців, як А. Алексюк, Л. Артемова, Л. Березів-
ська, О. Васюк, О. Гайдай, Д. Герцюк, О. Дубасе-
нюк, І. Зайченко, В. Кравець, П. Лузан, О. Лучко, 
О. Любар, О. Радул, Д. Скільський, М. Стельмахо-
вич, Д. Федоренко та ін.

Виклад основного матеріалу. Історія укра-
їнської педагогіки та шкільництва має багату  
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й самобутню історію, яка заслуговує на те, щоб  
її студіювати як могутній суспільно-духовний фено-
мен, гідний і вагомий внесок у скарбницю власної 
національної та світової педагогічної культури 
[16, c. 9]. Вагомий внесок у розвиток українського 
шкільництва упродовж ХХ – початку ХХІ ст. зро-
били представники тогочасної духовної еліти Юрій 
Федькович, Сидір і Григорій Воробкевичі, Борис 
Грінченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло 
Коцюбинський, Іван Огієнко, Михайло Грушев-
ський, Михайло Драгоманов, Софія Русова, Гри-
горій Ващенко, Антон Макаренко, Василь Сухом-
линський, Іван Зязюн, Семен Гончаренко та багато 
інших, які активною просвітницькою і громадською 
діяльністю відкрили шлях до національного від-
родження, становлення і розвитку української 
педагогічної думки, шкільництва загалом. Проте, 
як свідчить аналіз спеціальної літератури, активні 
просвітителі, що виявили себе у процесі розбу-
дови національної системи освіти та виховання, – 
М. Грушевський, І. Огієнко, Г. Ващенко, Н. Полон-
ська-Василенко, С. Русова та інші діячі української 
педагогіки – зазнають переслідувань та утисків, 
їхні праці у ХХ ст. забороняються аж до перших 
років незалежності України.

Лише після звільнення України від імперського 
тоталітарного режиму студенти вищих закладів 
освіти стали вивчати педагогічну спадщину видат-
них українських педагогів і просвітителів. Відтак 
по-новому сьогодні прочитується й аналізується 
педагогічна діяльність М. Грушевського, І. Огієнка, 
Г. Ващенка, Н. Полонської-Василенко, С. Русової, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського та інших діячів 
української педагогіки.

Чільне місце в доробку діячів ХХ ст., які зро-
били значний внесок в українську педагогіку та 
шкільництво, проте несправедливо заборонялися 
для вивчення і впровадження у практику, посіли 
праці Софії Русової, котра все своє життя присвя-
тила пошукам шляхів створення і розбудови укра-
їнської національної школи. І хоч у Софії Русової 
(Ліндфорс – дівоче прізвище) батьки іноземного 
походження (батько – швед, мати – француженка), 
їй не раз доводилося сидіти в тюрмах за «украї-
нофільську діяльність», однак вона як відважний 
педагог-просвітитель не боялася в’язниць і утис-
ків, завжди після звільнення відкривала українські 
школи, дитячі садки, в яких навчала дітей, допо-
магала учителям і вихователям по-новому здій-
снювати освітній процес у дитсадку та школі, вико-
ристовуючи створенні нею підручники, посібники, 
зокрема: український буквар, читанки для дітей 
дошкільного віку й учнів початкових класів, посіб-
ників із географії Європи.

Дидактичні основи навчання і виховання учнів 
обґрунтовано Софією Русовою в статтях, підруч-
никах, навчальних посібниках із педагогіки, серед 
яких: «Дошкільне виховання», «Теорія і практика 

дошкільного виховання», «Дидактика», «Сучасні 
течії в новій педагогіці», «Роль жінки в дошкіль-
ному вихованні», «Моральні завдання сучасної 
школи», «Нова школа», «Єдина діяльна (трудова) 
школа» та ін. Наукова та громадська діяльність 
Софії Русової спрямована на розбудову концепції 
національної освіти. Розроблена нею концепція 
національної освіти й виховання ґрунтується на 
засадах широкої демократизації, забезпечення 
сприятливих умов для навчання дітей рідною 
мовою, розвитку їхніх індивідуальних природних 
задатків, виховання самостійності та відповідаль-
ності, поваги до старших, до скарбів української 
культури, традицій сім’ї та рідного народу задля 
цілеспрямованого формування національно сві-
домих громадян держави.

У контексті реалій сьогодення виняткової ваги 
набуває доробок видатного українського педагога, 
непересічної особистості Григорія Ващенка, якого 
по праву сучасні дослідники вважають засновни-
ком нової національної педагогіки, що корелю-
ється зі змістом, метою та завданнями україн-
ської освіти й зорієнтовує педагогічну спільноту 
на виокремлення пріоритетних напрямів розвитку 
освіти на сучасному етапі. Одним із пріоритетних 
напрямів розвитку освіти України в перші роки  
її становлення визначено впровадження розро-
бленої дослідником інноваційної структури, згідно 
з якою навчання й виховання дітей, учнів і молоді 
запропоновано розпочинати з урахуванням типо-
логічних характеристик, зокрема:

− материнський догляд або ясла – до 3 років;
− дитячий садок – від 3 до 6 років;
− початкова школа – від 6 років і завершувати 

у 14 років;
− середня школа – від 14 до 18 років. Середня 

школа за структурою була різнотипною: реальна 
школа, класична гімназія, технічні, агрономічні та 
медичні школи, учительські семінарії;

− вища школа – від 18 до 23 років – мала таку 
структуру: університет, технічні, педагогічні інсти-
тути, академія мистецтв, консерваторія, військова 
академія;

− позашкільні заклади, які охоплювали різно-
вікові групи дітей, молоді та дорослих, зокрема: 
гуртки, об’єднання, товариства, клуби, будинки 
дитячої творчості, курси підвищення кваліфікації 
фахівців різних галузей;

− науково-дослідні установи: академії наук, 
академія педагогічних наук [16, c. 9].

Як підтверджує практика, розроблена Г. Ващен-
ком структура системи освіти й досі є взірцевим 
проектом розвитку українського шкільництва та 
педагогічної науки. Опрацювання джерел, що 
висвітлюють погляди непересічної педагогічної 
персоналії ХХ ст. – Григорія Ващенка – на вихо-
вання української молоді, мимоволі спонукає до 
проведення історико-педагогічних паралелей  
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у контексті сучасних суспільних реалій, зокрема 
в умовах постійних соціально-економічних транс-
формацій, невизначеності гуманітарної політики  
й освітньо-виховної стратегії. Аналіз і синтез напра-
цювань ученого в окресленому змістовому діапа-
зоні в річищі розвитку педагогічної думки актуалі-
зує інтелектуальні й духовні посили засновника 
української національної педагогіки. Дослідники 
спадщини Г. Ващенка (О. Вишневський, М. Левків-
ський, О. Любар, М. Стельмахович, Д. Федоренко) 
підкреслюють щирість його переконань у тому, 
що українська національна система освіти може 
існувати лише на підвалинах ідеалістичного сві-
тосприймання й утвердження норм християнської 
моралі як шляху до самовдосконалення особис-
тості, громадянина з новим мисленням, відданого 
ідеалам Української держави.

Доцільно зауважити, що в самих назвах його 
підручників та у їхньому змісті прочитується стра-
тегія тогочасної української освіти («Система 
освіти у самостійній Україні», «Система навчання», 
«Виховний ідеал», «Виховна роль мистецтва», 
«Виховання любові до Батьківщини», «Тіловихо-
вання як засіб виховання волі і характеру» та ін.). 
Задля об’єктивності варто зазначити, що, попри 
деяку суперечливість та ідеалізацію (абсолюти-
зацію християнського ідеалу; розуміння ролі нації 
в історичному та політичному контекстах; пере-
оцінку ролі навчально-виховних заходів), погляди 
педагога незримо вступають у діалог із сучас-
ністю на новому витку поступу української педа-
гогічної думки, оскільки віддзеркалюють її гене-
тичний зв’язок із національною етнопедагогікою 
й по-особливому актуалізують назрілі проблеми в 
сьогочасній системі вітчизняної освіти.

Аналіз змісту педагогічного доробку Григорія 
Ващенка в ретроспективі дає змогу констатувати, 
що учений запропонував самобутню систему наці-
ональної освіти з урахуванням ментальності, зви-
чаєвої культури та традицій українського народу, 
виокремивши як надважливий складник її родинне 
виховання з позицій етнопедагогіки й етнопсихо-
логії, який з погляду сьогодення характеризуємо 
як пріоритетний і в ХХІ ст. Крім того, в умовах 
демократизації українського суспільства винятко-
вої ваги набуває тлумачення в сучасному контек-
сті поняття «свобода», яку Григорій Ващенко роз-
глядав передусім як обов’язок індивіда у ставленні 
до інших людей і суспільства загалом.

У найтяжчі для України роки (1918–1945 рр.) 
школа й педагогічна наука повністю залежали від 
тогочасних соціально-економічних і політичних 
умов. В означений період Україна перебувала, 
зокрема до 1940 р., у стані розшматування земель 
на чотири частини, кожна з яких залежала від 
політики уряду чужих за духом, мовою, подекуди 
релігією країн – Росії, Румунії, Польщі, Чехосло-
ваччини, пізніше Угорщини. Напередодні другої 

світової війни три регіони України були возз’єднані, 
четвертий – аж після Великої Вітчизняної війни, 
зокрема в 50-ті рр. минулого століття, коли землі 
Закарпатської України ввійшли до складу Україн-
ської держави.

Як відомо, у 1922 р. був утворений колишній 
Радянський Союз, до складу якого ввійшли землі 
північного, східного, центрального та південного 
регіонів України. УРСР розпочала своє функціо-
нування, повністю залежачи від волі Кремля. За 
вкрай несприятливих соціально-політичних умов 
у 20-ті й подальші роки ХХ ст. система народної 
освіти тодішньої України вимушено функціону-
вала за московськими програмами, пропонованою 
структурою системи освіти, крім того, під посиле-
ним контролем і постійним втручанням у справи 
українського шкільництва більшовицького уряду 
колишнього Радянського Союзу. Структура сис-
теми освіти, яку свого часу запропонував Григо-
рій Ващенко для розвитку української школи, не 
була прийнята тодішнім керівництвом народної 
освіти. У запровадженій структурі системи освіти 
середню школу не було передбачено, як і класичні 
гімназії. Замість середньої школи введено двосту-
пеневу семирічну трудову школу, зокрема: перший 
ступінь (1–4 класи); другий ступінь (5–7 класи). 
Випускники семирічної трудової школи другого 
ступеня вступали до професійної трудової школи 
чи технікуму, пізніше – до вищої школи. Щоправда, 
структура вищої школи також зазнала змін: статус 
університетів замінено на статус інститутів. Крім 
того, у структурі вищої школи не передбачено 
функціонування академій, консерваторій і нау-
ково-дослідних установ.

Аналіз законодавчої бази 20–30-х рр. ХХ ст., 
зокрема Положення «Про єдину трудову школу», 
декларації «Про основні принципи єдиної трудової 
школи», наукових праць С. Ананьїна «Екскурсій-
ний метод викладання» (1922 р.) [16, c. 9]; М. Бас-
кіна «Дальтон-план і метод проектів» (1924 р.) 
[16, c. 9]; Б. Всесвятського «Метод пошуку (дослід-
ницький) та нові програми» [16, c. 9], дає змогу 
зробити висновок про введення змін у цілях, 
завданнях, змісті, принципах, підходах, структурі 
освіти, напрямах, організаційних формах і мето-
дах навчання, які більшовицький режим наса-
джував як альтернативу класно-урочній системі 
навчання, успішно утрадиційненій у світовій прак-
тиці. Замість класно-урочної системи навчання  
у тогочасних школах уведено нову систему орга-
нізації навчальної діяльності: лабораторно-бри-
гадний метод; метод проектів, що передбачали 
розподіл учнів за бригадами або групами для 
посилення аспекту трудової підготовки. За такого 
підходу до організації навчального процесу всім 
учням пропонували обов’язкову програму-міні-
мум, яка передбачала вилучення з підручників 
теоретичного матеріалу, нібито складного для 
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засвоєння учнями, натомість давалися завдання, 
задачі та вправи, зміст яких націлював на само-
стійне обґрунтування правил, термінів, теорії, що 
надалі призвело до розповсюдженого другорічни-
цтва. Щоправда, здібним учням пропонувалася 
програма-максимум за вибором.

Розумово обдарованих учнів педагогічні колек-
тиви рекомендували на навчання до зразкових  
і дослідно-показових шкіл, де учні навчалися за 
спеціальними планами та програмами з урахуван-
ням індивідуальних запитів і потреб здібних учнів. 
Для слабких і педагогічно занедбаних учнів ство-
рювали спеціальні (допоміжні) навчальні заклади, 
в яких навчання організовувалося за планами та 
програмами найнижчого рівня складності. Задля 
організації навчальної діяльності для занедбаних, 
слабких і здібних учнів створювалися педологічні 
служби.

У 30-ті рр. означеного століття було видано 
наказ народного комісаріату освіти «Про організа-
цію педологічної роботи по лінії органів народної 
освіти». Проте вже у 1936 р. вийшла Постанова 
ЦК ВКП(б) «Про педагогічні викривлення в системі 
наркомосів», якою засуджено теорію і практику 
педології, викрито її псевдонауковий антимарк-
систський характер, неприпустимість звернення 
до біогенетичного розвитку людини [2]. Відповідно, 
в усіх школах України ліквідовувалися посади 
педологів і закривалися педологічні лабораторії, 
кабінети обстеження. У педагогічних інститутах 
заборонено виклад педології як окремої науки 
та вилучено її з навчальних планів і програм; усі 
педологічні підручники, навчальні посібники було 
вилучено з бібліотек; відділи педології ліквідовано 
в Харківському та Київському науково-дослідних 
інститутах. Т. зв. зразкові та дослідно-показові 
школи переведено в нормальні школи, навчальну 
роботу зі здібними учнями заборонено. Натомість 
посилено самостійну роботу учнів. У вправах і 
завданнях для самостійної роботи введено дифе-
ренціацію.

На 20–30-ті рр. ХХ ст. припадає педагогічна 
діяльність українського педагога Антона Мака-
ренка, який упродовж шістнадцяти років працював 
у колонії з «важкими» підлітками. Не вдаючись до 
глибокого аналізу педагогічної спадщини та сис-
теми роботи Антона Макаренка (дослідники істо-
рії педагогіки докладно описали його педагогічну 
систему), акцентуємо увагу лише на особистому 
внеску його до скарбниці української педагогічної 
думки. Талановитий педагог Антон Макаренко, 
попри неоднозначні й різночасові оцінки його діяль-
ності, був непересічною особистістю з потужною 
педагогічною інтуїцією й талантом вихователя, він 
не лише відчув критичне становище неповноліт-
ніх безпритульних у буремні 20-ті рр., а й широко 
використовував надбання народної педагогічної 
мудрості у вихованні, зумів органічно поєднати  

в тодішніх соціально-економічних умовах нав- 
чання з продуктивною працею «важких» підліт-
ків, спираючись на значний психологічний ресурс  
і підтримку колективу, заклавши підвалини для 
розвитку учнівського самоврядування на принци-
пах гуманізму й демократії.

Нищівна політика воєнного комунізму більшо-
виків, окрім зруйнування економіки та сільського 
господарства України радянської доби, завдала 
болісних випробувань українському шкільництву. 
Тотальне знищення українського генофонду, голо-
домор у 20-ті та 30-ті рр., особливо у степових 
регіонах, економічний крах наштовхнули більшо-
виків на лібералізований крок – стратегію нової 
економічної політики, що уможливило порушити 
питання про відродження й розвиток української 
національної школи. У цей період в усіх куточках 
тодішньої України, де компактно проживали націо-
нальні меншини (греки, румуни, молдавани, німці, 
болгари, угорці, поляки та інші народи), урядом 
дозволено було відкривати школи з національною 
мовою навчання, проте в таких школах, на жаль, 
українська мова як мова республіки не вивчалася. 
Аналіз спеціальної літератури дав змогу констату-
вати, що курс на т. зв. українізацію був за своєю 
суттю хижацьким і підступним, оскільки перед-
бачав виявлення у такий спосіб національно сві-
домого й інтелектуально потужного українства, 
спроможного не тільки мислити, продукувати ідеї 
в національних інтересах, а й готового до захисту 
справи державотворення, яке більшовицький 
режим у 50–60-ті рр. ХХ ст. переслідував, підда-
вав репресіям, а педагогічну спадщину забороняв. 
Саме у цей період, як свідчать історичні джерела, 
громадян колишнього Радянського Союзу нази-
вали радянським народом, відповідно для радян-
ського народу в усіх п’ятнадцяти республіках стали 
відкривати радянські школи з російською мовою 
навчання. Щоправда, подекуди функціонували 
й національні школи з обов’язковим вивченням 
російської мови [1]. Запроваджене в ужиток сло-
восполучення «радянський народ» передбачало 
нівелювання конкретної окремішності за націо-
нальною належністю, спотворення національного 
світогляду і свідомості молоді, відлучення її від 
традицій, звичаїв і культури рідного народу. Саме 
тому шкіл із національною мовою навчання, укра-
їнською зокрема, ставало дедалі менше. У цей 
період вчителі та педагоги активно обговорювали 
проблему низької успішності учнів, шукали шляхи 
подолання другорічництва.

В умовах комуністичної заідеологізованості 
колишнього радянського суспільства 50–70-х рр. 
ХХ ст., коли у школі запанували окозамилювання 
та відсоткоманія в питаннях якості знань учнів,  
т. зв. соціалістичного змагання з-поміж колективів 
освітян, а також прийняття в 1972 р. постанови 
«Про завершення переходу до загальної середньої  
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освіти молоді й подальший розвиток загальноос-
вітньої школи», спричинили формалізм у системі 
навчання й виховання. Прикметною ознакою цього 
періоду був шалений наступ комуністичної імперії 
на здобутки національної культури, літератури, 
освіти та науки загалом.

Українська педагогічна думка періоду 60–70-х рр.  
ХХ ст. позначена появою потужного таланту, гума-
ніста, глибокого знавця і натхненника дитячої 
душі – Василя Олександровича Сухомлинського, 
плідна науково-педагогічна діяльність якого відбу-
вається в умовах жорсткого тоталітарного режиму. 
Погляди добротворця і гуманіста зіткнулися з авто-
ритарною системою управління в народній освіті й 
науці. Опрацювання й аналіз історико-педагогічних 
джерел дає змогу констатувати, що в нерівному 
двобої з авторитарно-нищівною системою добро-
творцю й гуманісту все ж вдалося створити школу 
педагогів однодумців у Павлиській середній школі 
й реалізувати продуковані ним ідеї на практиці, 
об’єднавши зусилля школи та сім’ї для виховання 
високоморальних громадян держави на засадах 
української етнопедагогіки, рівноправного парт-
нерства учасників навчально-виховного процесу. 
Його науково-педагогічний ентузіазм, нестримне 
прагнення перетворити навчально-виховний про-
цес у тогочасній школі на комфортне середовище, 
де кожна особистість учня є самоцінністю, підтри-
мувана колективом майстрів освітянської справи, 
засвідчує, що Василь Олександрович Сухомлин-
ський духовно й інтелектуально переріс свою 
епоху, витримавши необ’єктивну критику як від 
органів народної освіти, так і від представників 
української наукової спільноти.

У другій половині 70-х і впродовж 80-х рр.  
ХХ ст. відроджується інтерес науковців і практи-
ків до проблем диференціації змісту навчання,  
в т. ч. й ранньої диференціації, зумовлена демо-
кратизацією життя тогочасного суспільства,  
а також зрушеннями в соціально-економічній 
сфері держави. Епоха т. зв. «відлиги» сприяла 
пожвавленню інтересу науковців до проблеми 
особистості кожного учня, розвитку його нахилів 
і здібностей, а відтак і до проведення наукових 
досліджень у царині педагогіки з урахуванням 
здобутків психології. У цей період активно відбу-
ваються процеси реформування в системі освіти, 
проте пропоновані реформи докорінно не зміню-
вали методології, мети та змісту навчання в закла-
дах освіти, а торкалися лише удосконалення з іде-
ологічних міркувань, задекларованих у партійних 
документах [16, c. 3–4].

Розбудова незалежної Української держави 
відкрила широкий простір для педагогічної твор-
чості вчительства та плюралізму думок, стимулю-
вала прагнення до відродження й розвитку автен-
тичної педагогіки України, вияву власної ініціативи 
у створенні, крім державних, також приватних 

навчальних закладів – коледжів, ліцеїв, інститу-
тів, університетів. Подією великої ваги в науко-
вому, духовному, освітньому, культурному й педа-
гогічному житті нашої країни стало відновлення 
19 вересня 1991 р. Києво-Могилянської академії 
як незалежного університету з міжнародним стату-
сом. Заявили про своє відродження й такі славетні 
в історії української педагогіки наукові й освітні 
заклади, як Острозька академія і колегія Павла 
Ґалаґана [16, с. 433]. У перше десятиліття неза-
лежної України активно розробляються концепції, 
державні освітні стандарти, відбувається рефор-
мування змісту шкільної та вищої освіти, унормо-
вуються основні параметри організації навчально-
виховного процесу в різних типах шкіл. Упродовж 
другого десятиліття незалежної України запропо-
нованого нову структуру закладів шкільної освіти 
за трьома рівнями диференціації змісту: базовим 
рівнем, рівнем стандарту та профільним рівнем. 
Учні вступають до вищих навчальних закладів за 
результатами зовнішнього незалежного оціню-
вання. У чинних навчальних програмах зі шкіль-
них предметів, підручниках і навчальних посіб-
никах окреслено шляхи та засоби ефективного 
навчання, формування предметних і ключових 
компетентностей, національного виховання дітей, 
учнів і молоді; визначено пріоритетні напрями роз-
витку освіти в незалежній Україні у ХХІ ст.; особли-
вості реформування професійної, вищої й педаго-
гічної освіти.

Висновки. Отже, логіко-системний аналіз 
законодавчих документів досліджуваного періоду 
та спеціальної літератури в ретроспективі умож-
ливив з’ясування назрілих проблем у педагогічній 
науці та освітній практиці щодо становлення і роз-
витку української системи освіти та педагогічної 
думки, а також виокремлення пріоритетних напря-
мів, встановлення причинно-наслідкових зв’язків 
між суспільно-політичними процесами та праг-
ненням передової наукової спільноти привести  
у відповідність зміст і підходи в освіті до запитів  
і потреб сучасного суспільства з урахуванням здо-
бутків української та європейської освітніх систем.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у вивченні та критичному осмисленні й узагаль-
ненні здобутків педагогічних колективів закладів 
освіти.
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ПОЗАІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 
НА ТЕРЕНАХ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
NON-INSTITUTIONAL FORMS OF TEACHING DECORATIVE ART 
IN THE TERRITORY OF UKRAINE AS PART OF THE RUSSIAN EMPIRE 
OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES

У статті схарактеризовано позаінститу-
ційні форми навчання декоративного мис-
тецтва на землях України, які входили до 
складу Російської Імперії у ХІХ – на початку 
ХХ ст. Дослідження має на меті виявити та 
проаналізувати прояви позаінституційних 
форм навчання у провідних видах декора-
тивно-прикладного мистецтва (гончарстві, 
ткацтві, вишивці, вибійці, витинанні, писан-
карстві, плетінні із природних матеріалів) 
досліджуваного регіону в межах окресленого 
часового проміжку.
З’ясовано, що позаінституційне навчання 
декоративно-прикладного мистецтва 
на теренах підросійської України означе-
ного періоду відбувалося у формі сімейного 
навчання й виховання та індивідуально у 
формі праці у досвідченого майстра. Вста-
новлено, що орієнтація позаінституційних 
форм навчання декоративно-прикладного 
мистецтва у досліджуваному регіоні на 
сімейне та індивідуальне у майстра була 
зумовлена взаємодією навчання із вихован-
ням (трудового, соціального, громадського, 
морального, естетичного) у процесі опану-
вання художнього ремесла. Зазначено, що 
сімейне навчання й виховання у процесі ово-
лодіння родинними ремеслами прищеплює 
дітям і молоді розуміння духовних цінностей, 
розвиває особистість у моральному та 
культурному аспектах і формує члена сім’ї 
та суспільства для повноцінної життєдіяль-
ності у соціокультурному середовищі.
Констатовано, що позаінституційні форми 
навчання різновидам декоративно-приклад-
ного мистецтва на теренах підросійської 
України ХІХ – початку ХХ ст. розвивалися за 
такими напрямами:
– сімейне навчання й виховання у процесі 
оволодіння художнім родинним ремеслом 
та «обміном досвідом» під час відвідування 
вечорниць;
– індивідуальне навчання у формі праці 
помічником під керівництвом досвідченого 
майстра-ремісника з використанням порад 
фахівця у процесі створення власних твор-
чих робіт.

Ключові слова: декоративне мисте-
цтво, позаінституційні форми навчання, 
сімейне навчання й виховання, індивідуальне 
навчання у майстра.

The article describes non-institutional forms of 
teaching decorative art on the lands of Ukraine, 
which were part of the Russian Empire in the 
XIX – early XX centuries. The aim of the study 
is to identify and analyze manifestations of non-
institutional forms of teaching in the leading types 
of arts and crafts (pottery, weaving, embroidery, 
punching, etching, Easter eggs, weaving from 
natural materials) of the region within the speci-
fied time period. It is found out that non-institu-
tional teaching of arts and crafts in the territory of 
Ukraine as part of the Russian Empire for a cer-
tain period took place in the form of family educa-
tion and upbringing and individually in the form of 
apprenticeship under the supervision of an expe-
rienced master. It is established that orientation of 
non-institutional forms of teaching arts and crafts 
in the studied region to the family and individual 
was conditioned by interaction of education with 
upbringing (labor, social, civic, moral, aesthetic) 
in the process of mastering arts and crafts. It is 
noted that family education and upbringing in 
the process of mastering family crafts instills in 
children and youth an understanding of spiritual 
values, develops a person in moral and cultural 
aspects and forms a family and society member 
for a full life in the socio-cultural environment.
It is stated that non-institutional forms of teach-
ing varieties of arts and crafts in the territory of 
Ukraine as part of the Russian Empire in the 
XIX – early XX centuries developed in the follow-
ing directions:
– family education and upbringing in the process 
of mastering family crafts and “sharing experi-
ences” while attending evening parties “vechor-
nytsi”;
– individual training in the form of apprenticeship 
under the guidance of an experienced master-
craftsman using the advice of a specialist in the 
process of making their own creative products.
Key words: decorative art, non-institutional 
forms, family education and upbringing, indi-
vidual training under the supervision of a master.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У змісті історико-педагогічного дослідження розви-
тку вітчизняної художньої освіти вивчення форм  
і змісту навчання декоративного мистецтва нині 
набуває важливого значення в контексті пошуку 
шляхів вдосконалення сучасного освітньо-вихов-
ного процесу в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історію розвитку декоративного мистецтва Укра-
їни досліджували Є. Антонович, Б. Бутник-Сівер-
ський, Я. Запаско, Р. Захарчук-Чугай, Л. Кісь, 
В. Наулко, М. Станкевич та ін. Ретельним вивчен-
ням окремих видів традиційних ремесел підро-

сійської України займалися В. Геник, Р. Дутка, 
В. Зайченко, Л. Овчаренко. Становлення і розви-
ток вітчизняних мистецьких шкіл досліджували 
Л. Мельничук, С. Побожій, Л. Русакова, Л. Соколюк. 
Велику увагу осередкам підготовки фахівців галузі 
декоративно-прикладного мистецтва в Україні  
у своїх розвідках приділив Р. Шмагало. Навчання  
й виховання засобами декоративного мистецтва  
в сучасному культурно-освітньому просторі опису-
вали О. Гулей, Ю. Петренко, В. Проців, С. Свид, 
С. Романцов та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Змушені зауважити, що 
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переважна більшість означених праць містить мис-
тецтвознавчий аспект аналізу становлення і розви-
тку мистецьких процесів. Особливостям позаінсти-
туційних форм навчання різновидів декоративного 
мистецтва на теренах підросійської України ХІХ – 
початку ХХ ст. у площині історико-педагогічної науки 
донині не приділено належної уваги.

Мета статті – виявити та схарактеризувати 
позаінституційні форми навчання декоративного 
мистецтва на теренах підросійської України ХІХ – 
початку ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Плетіння із 
природних матеріалів – одне з найдавніших реме-
сел, що нині нам відомі. Особливістю означеного 
ремесла є той факт, що кожне покоління присто-
сувало його до своїх повсякденних потреб (капе-
люхи, кошики, корзини, колиски, коляски, меблі, 
елементи архітектури) [13]. Історичні відомості 
свідчать, що починаючи від XV ст. на території Пів-
нічного Сходу України побутували літні чоловічі 
головні убори у вигляді солом’яних брилів. Посту-
пово у XVIII і XIX ст. лозоплетіння і рогозоплетіння 
розповсюдилося, особливо у тих місцевостях, які 
прилеглі до річок та озер, а вироби із соломи – 
на територіях, де традиційно вирощували злакові 
культури (жито, пшеницю, овес, ячмінь) [2]. Най-
більшими центрами плетіння з рогози і соломи 
ХІХ ст. були Чернігівська, Полтавська, Харківська 
губернії. Принагідно зазначимо, що легкими та 
зручними рогозяними кошиками користувалися як 
селянки, так і міщанки по всій території підросій-
ської України у досліджуваний період. Навчання 
плетінню із природних матеріалів проходило  
у позаінституційних формах: у сім’ї та індивіду-
ально у досвідченого майстра-ремісника.

Виготовленням художніх виробів із деревини 
для побуту, церковного богослужіння, знарядь 
господарської діяльності займалися теслярі, 
бондарі, столярі, які виготовляли, оздоблювали 
різьбленням і розписом і вивозили на ярмарки 
засоби транспорту, меблі, посуд тощо [1]. У ХІХ – 
на початку XX ст. в художній обробці дерева на 
теренах підросійської України у місцевостях, 
багатих на ліс, збереглися давні традиції дере-
вообробництва. У досліджуваний період пра-
цювали переважно майстри-одноосібники, які 
брали на навчання учнів [10]. Варто вказати, що 
різьблення – найбільш популярний вид худож-
ньої обробки дерева у Північно-Східному регіоні 
України, яке розвинулося з деревообробних реме-
сел як допоміжне. Ремісники-різьбярі застосову-
вали різні методи та прийоми обробки деревини: 
випилювання, випалювання, видовбування. Для 
оздоблення дерев’яних виробів практикувалося 
художнє різьблення виробів, які таким чином, крім 
утилітарного призначення, набували естетичних 
й оберегових функцій [13, с. 71]. Навчання прохо-
дило як у сім’ї, так і у майстра індивідуально.

Вибійка, або набивка – це нанесення фарби 
на поверхню тканини завдяки друку дерев’яними 
дошками з різьбленим орнаментом. Набивними 
тканинами оббивали меблі, стіни, їх закупову-
вали на посаг [8, с. 44–45]. Такі вибійчані тканини 
виготовляли в підросійській Україні у найбільших 
осередках ткацтва, зокрема в місті Кролевці Чер-
нігівської губернії (нині – Сумської області). При-
крашали таким чином і тканини для народного 
побуту й одягу (спідниці, кофти, запаски, керсетки, 
фартухи, хустки, рушники) тощо. Крім того, зразки 
вибійчаних тканин збереглися на церковних речах 
[8, с. 46–48]. Великого розповсюдження в підро-
сійській Україні у досліджуваний період набули 
вибійчані рушники. Варто вказати, що вибійча-
ний промисел часто був відхожим, тобто вироби 
виготовляли мандрівні ремісники-вибійники разом 
з учнями [6]. Навчання мистецтву вибійки пере-
важно проходило індивідуально у досвідченого 
майстра-ремісника у процесі праці помічником.

Одним із найбільш масових і розвинених видів 
традиційного декоративного мистецтва підросій-
ської України ХІХ – початку ХХ ст. була вишивка. 
Цей вид народного ремесла традиційно був жіно-
чим, до якого матері привчали дівчаток змалечку. 
На окрему увагу заслуговує особливий розділ 
вишивки по шовку, парчі, оксамиту гаптуванням 
(вишивкою шовковими та металевими нитками), 
блискітками, мереживом, фольгою, коштов-
ним камінням [4, c. 28]. Гаптарське мистецтво 
пов’язано виключно з побутом панівної верхівки – 
поміщиків, дворян і духовенства. Натомість гапту-
вання виникло на основі народного вишивання, 
що було поширене у слов’янських народів. Щоб 
опанувати гаптарське ремесло, необхідно було 
навчатися у досвідченого майстра сім років [9]. 
У панських маєтках і при монастирях підросійської 
України ще до початку ХХ ст. функціонували цен-
три навчання гаптам для церковних потреб [10].

О. Кісь зазначає, що мати починала навчати 
доньку від 7–8 років практичних навичок виши-
вати та шити, знайомила з основними виробни-
чими процесами. Покарання, за словами автора, 
часом були доволі суворими (мати колола пальці 
голкою під час таких «занять») [11, с. 49-50]. Зага-
лом від 12–16 років дівчинці призначали т. зв. 
«денну норму» вишивання. Виконання норми 
надавало право на розваги, наприклад, вечорниці, 
на які дівчата брали художню роботу для спільної 
праці. Так вони не лише закріплювали вже здо-
буті практичні навички, але й мали можливість 
демонструвати свої вироби, розглядати й оціню-
вати роботу інших, вдосконалювати узори для 
вишивки, запозичувати нові композиційні мотиви, 
гармонійно поєднані кольорові сполучення. Таким 
чином, з’являлася можливість «обміну досвідом» 
[11, с. 51–53]. Зазначимо, що інститут вечорниць 
був невіддільною складовою частиною виховання 
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молоді в підросійській Україні ХІХ – початку ХХ ст., 
що свідчить про збагачення змісту трудового вихо-
вання комунікативним, яке впливає на розвиток 
cтатевого, естетичного, морального, релігійного 
[12]. Відтак позаінституційне навчання вишивки 
на теренах підросійської України досліджуваного 
періоду відбувалося у формі сімейного навчання 
та виховання й учнівства гаптуванню у майстра.

Навчання художньому ткацтву починалося 
пізніше, ніж вишивці (від 14–15 років, коли ноги 
дитини могли діставати до підніжок ткацького 
верстата). Це було зумовлено розмірами ткаць-
кого верстата і відповідним рівнем фізичного 
розвитку учня (учениці). Особливістю навчання 
художнього ткацтва було спостереження за 
роботою дорослих (матері, старших сестер)  
і самостійних спроб повторити вправи у їхню від-
сутність [12, с. 159].

Наприкінці ХІХ ст. деякі старі ткачі почати 
залишати своїх учнів робітниками за оплату: під-
літок-початківець отримував 5–6 крб, дівчина, 
котра вправно могла ткати – 10–12 крб, досвід-
чений учень-ткач – 30–35 крб на рік. За цих умов 
господар повинен був годувати учнів-робітників, а 
взуттям та одягом учні забезпечували себе самі  
[5, с. 83]. Таким чином, навчання ткацтву проходило 
як у сім’ї, так і у досвідченого ткача-ремісника.

Особливість навчання художнього ремесла 
у сім’ї гончаря полягала у тому, що вся родина 
займалася гончарюванням. Секрети майстер-
ності передавалися з покоління до покоління. 
Праця ремісника-гончаря охоплювала різні етапи 
роботи: від підготовки гончарної глини, виготов-
лення виробу на гончарному крузі, сушіння й випа-
лювання в печі до реалізації на ярмарках [14]. 
Допомагаючи дорослим у роботі, діти наслідували 
практичні навички батьків. Із розвитком мануфак-
турного виробництва досвідчені ремісники-гончарі 
почали брати небагатьох учнів. Учнівство прохо-
дило у формі спостереження за роботою гончаря, 
наслідування його технологічних прийомів, вислу-
хування настанов і практичних порад. За цього 
процесу учнів часто залучали до виконання гос-
подарчих робіт майстра, що вважалося своєрід-
ною платнею за навчання. Отже, позаінституційне 
навчання гончарству на теренах підросійської 
України означеного періоду відбувалося у формі 
сімейного навчання й виховання та індивідуально, 
у формі праці у досвідченого майстра.

На землях підросійської України ХІХ – початку 
ХХ ст. обов’язково до свята Великодня кожна госпо-
диня власноруч оздоблювала курячі та гусячі яйця 
технікою «писанкарства», також обов’язково до 
цього процесу долучалися діти. Слово «писанка» 
походить від слова «писати», тобто прикрашати 
орнаментом [3]. У ході роботи мати навчала роз-
пису яєць дітей, від простіших видів (крашанки, 
крапанки, дряпанки) до складніших (мальованки, 

писанки) [15, с. 50–51]. Найскладнішою і найбільш 
досконалою є техніка воскового розпису яєць за 
допомогою т. зв. «писачка». Писанки, виконані 
таким способом, переважно багатоколірні та від-
значаються витонченим графічним декором. Від-
так оздоблення яєць писанкарством потребувало 
зосередженості й терпіння, майстерності й худож-
нього смаку. Проте зауважимо, що у досліджува-
ний період навчання писанкарству відбувалося 
лише в родині, у колі сім’ї.

Подібним чином проходило й навчання мис-
тецтву витинання: коли виготовляти витинанки, 
щоб прикрасити оселю до великих свят, навчала 
мати та старші діти менших. Витинанки – прикраси  
з ажурним орнаментом, витяті ножицями (вирізані 
ножем) із паперу (білого чи кольорового). Їх вико-
ристовували, щоб прикрасити сволок, стіни, вікна, 
полиці, грубу, комин, піч. Оскільки тканини для 
багатьох верств населення ХІХ ст. були дорогими, 
активно виготовляли способом витинання фіранки 
на вікна, рушники-божники на образи, паперові 
серветки [17]. Доступність матеріалу та інструмен-
тів сприяли розвитку мистецтва витинання, що 
поширилося у середині ХІХ ст. як елемент декору 
сільських хат підросійської України [1].

Відтак варто наголосити на тому, що сімейне 
навчання й виховання у процесі оволодіння родин-
ними ремеслами прищеплює дітям і молоді розу-
міння загальнолюдських цінностей, розвиває осо-
бистість у соціальному, культурному й духовному 
аспектах.

Висновки. Підсумовуючи виклад основного 
матеріалу, маємо підстави стверджувати, що поза-
інституційне навчання декоративного мистецтва 
на теренах підросійської України регіону досліджу-
ваного періоду відзначилося тим, що:

– по-перше, відбувалося у формі сімейного 
навчання й виховання та індивідуально у формі 
праці у досвідченого майстра-ремісника;

– по-друге, орієнтація позаінституційних форм 
була зумовлена взаємодією навчання з вихован-
ням: громадським, соціальним, трудовим, мораль-
ним, релігійним, статевим, естетичним.

Перспективи подальших наукових пошуків  
у цьому напрямі вбачаємо у ретельному вивченні 
домашньої форми навчання декоративного мис-
тецтва на теренах підросійської України ХІХ – 
початку ХХ ст.
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ЯВИЩА АГРЕСІЇ Й АГРЕСИВНОСТІ ТА ЇХНІ ПРОЯВИ 
У КОМАНДНИХ ВИДАХ СПОРТУ
PHENOMENA OF AGGRESSION AND ITS EVIDENCE 
IN TEAM SPORTS

Багато видів спорту вимагають від учас-
ників прояву агресивності в межах правил 
та умов, але є і такі види, в яких вираження 
агресивності може межувати з абсолют-
ною її відсутністю. Таким чином, у спорті, як 
і в житті, деякі проблеми потрібно вирішу-
вати з використанням агресивності в дозво-
лених межах, інші ж неможливо вирішити, не 
проявивши агресію. Деяким спортсменам 
важко стримувати агресивність у межах 
прийнятних спортивних правил і меж, тому 
багато спортивних спостерігачів висло-
вили свою стурбованість щодо зростаючої 
кількості бійок, які виникають у змаганнях 
із баскетболу серед студентських груп. До 
того ж, погіршення спортивної діяльності 
часто виникає саме при репродукуванні 
агресивності спортсмена на самого себе. 
У цих випадках спортсмен занадто винить 
себе, коли в нього все виходить не так, як 
потрібно.
У сучасному спорті агресивні дії переважно 
розглядаються у поведінковому аспекті, бо 
саме специфічна поведінка людини є наслід-
ком функціонування психіки в конкретних 
умовах життєдіяльності, що має свої специ-
фічні прояви в кожній із трьох категорій пси-
хічних явищ – процесів, умов і властивостей. 
Здібність спортсмена до агресивних тен-
денцій утворюються задовго до того, як він 
починає пов’язувати своє життя зі спортом. 
Це утворення відбувається різними спосо-
бами, наприклад, батьки стимулюють агре-
сивність безпосередньо або демонструють 
приклад відповідної поведінки щодо інших і 
навколишнього середовища. Такі діти, які 
бачать прояви агресивності у дорослих, у 
майбутньому швидше за все скопіюють цю 
форму поведінки.
Вміння управляти агресивністю є одним із 
найважливіших завдань у всіх видах спорту. 
Численні дані про психологічні особливості 
спортсменів і не спортсменів говорять 
про значні відмінності у рівнях вираження 
ряду особистих якостей. Виходячи з даних 
подібного аналізу явища агресивності, слід 
зазначити, що спортивні тренери повинні 
робити практичні висновки щодо правиль-
ного напрямку дій спортсменів і контролю-
вати їх агресію. Спортсмени повинні пока-
зувати агресивність лише відповідно до 
правил конкуренції та загальноприйнятих 
норм поведінки, особливо в іграх проти силь-
них суперників і при втраті контролю над 
певними ситуаціями.

Ключові слова: агресія, агресивність, 
спорт, спортивні змагання, командні види 
спорту.

Many sports require manifestations of aggres-
siveness within the rules and conditions, but there 
are sports in which the expression of aggressive-
ness may adjoin with its absolute absence. Thus, 
in sports, as in life, some problems need to be 
solved with the use of aggression in the allowed 
range, while others are impossible to solve 
without showing aggression. Some of the ath-
letes hard to keep aggression within acceptable 
sport rules and boundaries, so many observers 
expressed their concern about the growing num-
ber of fights that occur in competitions on bas-
ketball among student groups. In addition, the 
deterioration of sports activity frequently arises as 
reproduction of the aggressiveness of the athlete 
himself. In these cases the athlete is too blames 
himself, when it all turns out as it should.
In modern sport the aggressive actions are 
mainly considered most often in behavioral 
aspect, because the specific human behavior is 
a consequence of mental functioning in specific 
conditions of vital activity, which has its specific 
manifestations in each of the three categories of 
mental phenomena, processes, conditions and 
properties. The ability of an athlete to aggressive 
tendencies is formed long before he begins to 
connect his life with sport. This education occurs 
in a variety of ways, for example, parents stimu-
late aggression directly or exist an example of 
an appropriate behavior with respect to others 
and the environment. These children, who see 
the manifestation of aggressiveness in adults, 
in future most likely will copy this vicious form of 
behaviour.
The ability to control aggression is one of the 
most important tasks in all of sports. Numerous 
information about the psychological character-
istics of athletes and non-athletes, considerable 
differences in the expression levels of a num-
ber of personal qualities. Based on data from a 
similar analysis of the phenomenon of aggres-
siveness, it should be noted that athletic trainers 
should draw practical conclusions regarding the 
proper course of action athletes and control their 
aggression. Athletes need to be aggressive with 
strictly in accordance with the competition rules 
and accepted norms of behavior, especially in 
games against strong opponents and with the 
loss of control over certain situations.
Key words: aggression, aggressiveness, sport, 
sports, team sports.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Багато видів спорту вимагають від учасників прояву 
агресивності в межах правил та умов, але є і такі 
види, в яких вираження агресивності може межувати 
з абсолютною її відсутністю. Таким чином, у спорті, 
як і в житті, деякі проблеми потрібно вирішувати  
з використанням агресивності в дозволених межах, 
інші ж неможливо вирішити, не проявивши агресію. 
Деяким спортсменам важко стримувати агресив-

ність у межах прийнятних спортивних правил і меж, 
тому багато спортивних спостерігачів висловили 
свою стурбованість щодо зростаючої кількості бійок, 
які виникають у змаганнях із баскетболу серед сту-
дентських груп. До того ж, погіршення спортивної 
діяльності часто виникає саме при репродукуванні 
агресивності спортсмена на самого себе. У цих 
випадках спортсмен занадто винить себе, коли  
в нього все виходить не так, як потрібно.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні західні дослідники такого явища, як агре-
сія у спорті, накопичили великий матеріал для 
аналізу, висновків і рекомендацій. Так, Дж. Рассел 
розглядає прояви агресії у спорті з психологічного 
погляду, так само, як і Дж. Тененбаум, який кон-
центує дослідження не тільки на проявах агресії, а 
й аналізує прояви сили, потужності, волі спортсме-
нів. Водночас досліджень узагальнюючого харак-
теру на пострадянському просторі, присвячених 
аналізу такого явища, як агресія, та його проявів 
безпосередньо у командних видах спорту, немає.

Мета статті полягає в аналізі такого явища, як 
агресія, та його проявів безпосередньо у команд-
них видах спорту.

Виклад основного матеріалу. Агресивність 
при безпосередньому контакті з іншими може про-
являти не тільки людина, адже багато природних і 
лабораторних досліджень тварин, що знаходяться 
на різних ступенях еволюційного розвитку, були 
направлені саме на вивчення агресивності взагалі. 
Новонароджені, як люди, так і деякі тварини, після 
появи на світ не виявляють одразу ніякої ворожості 
до навколишнього середовища. Будучи дітьми, вони 
гарно поводяться з батьками, іншими членами сім’ї, 
а також зі своїми ровесниками, але з плином часу 
все-таки починають проявляти швидкоплинну агре-
сивність, особливо при труднощах у задовільнені 
власних потреб. У процесі дорослішання більшість 
стає занадто агресивними, адже саме тоді у дитини 
формуються агресивні ознаки, які виражаються на 
подальших ступенях розвитку. Подібне формування 
проходить кількома способами. По-перше, батьки 
заохочують агресивність дітей або наводять при-
клади зі схожою поведінкою щодо інших і навколиш-
нього середовища. Тому діти, простежуючи агресив-
ність у дорослого, яка є значимою й авторитетною 
для них, зазвичай переймають цю модель поведінки. 
По-друге, батьки карають своїх дітей за прояв агре-
сії, проте рядом досліджень виявлено, що батьки, 
які розумно вгамовують агресивність дітей, здатні 
виховати у них уміння контролювати себе в ситуа-
ціях, що провокують агресивну поведінку; батьки ж, 
які взагалі ніколи не карають дітей за прояв агресив-
ності, швидше за все виховають їх надмірно агре-
сивними. Найчастіше батьки по-різному реагують на 
агресивну поведінку дітей, залежно від того, на кого 
вона направлена: на самих батьків чи на однолітків. 
Зазвичай за агресивність щодо дорослої людини 
дитину карають більш суворо, ніж щодо ровесників 
або друзів по грі.

У деяких шкалах оцінки особистісних ознак 
існують підшкали, що оцінюють агресивність. Різні 
вчені застосовують проективні тести, такі як тест 
незавершених пропозицій, фрустраційний тест 
Розенцвейга. Шкала агресивності Дюрки є само-
оцінною анкетою, що складається із 75 питань, 
метою яких є оцінка ступеня агресивності згідно 

із зовнішніми реакціями респондента. Така шкала 
має підшкалу т. зв. «нападу», що є одним із най-
кращих способів вимірювання фізичної агресив-
ності. Вона включає в себе такі фрази, як: «Якщо 
хтось вдарить мене першим, то я відповім йому 
тим самим» або «Коли я втрачаю самоконтроль, 
можу дати ляпас» [2, с. 134].

Нерідко науковці застосовують різні методики, 
що використовуються для визначення ворожості 
й агресивності. Наприклад, суб’єктам кажуть, що, 
якщо вони натиснуть кнопку або повернуть важіль, 
то їх «суперник» відчує легкий удар електричним 
струмом. Іноді суб’єктів переконують у тому, що 
вони можуть завдати противнику різного ступеня 
дискомфорт, натиснувши кнопку або повернувши 
важіль. За допомогою цього прийому можна про-
стежити вплив різних факторів, пов’язаних з агре-
сивністю. Наприклад, вивчити ступінь фрустра-
ції, яку випробуваний суб’єкт здатний винести до 
фізичного прояву агресивності, дослідили тера-
певтичний ефект від прояву агресивності щодо 
суб’єкта, який нещодавно зазнав дії фрустрації, або 
карав суб’єкта, котрий зараз тримав руку на важелі. 
Для найкращого вимірювання агресивності та 
ворожості використовуються комплексні проективні  
й об’єктивні тести, а також способи спостереження, 
розглянуті вище [2, с. 134]. Найбільш надійними 
показниками агресивності у спорті є спостереження 
тренера за спортсменами, які проявляють агре-
сивність безпосередньо у професійній діяльності. 
У деяких видах спорту прямий прояв агресивності 
є продуктивним, а в інших – не тільки непродуктив-
ним, але, можливо, і небажаним.

Важко визначити, чи вибирає індивід з агресив-
ними нахилами сам вид спорту й ігрове амплуа в 
команді, яка потребує прояви агресивності, або 
ж заняття певним видом спорту якимось чином 
сприяє формуванню агресивності. Як тренери, так 
і глядачі та спортсмени очікують від учасників, що 
виконують у команді певну дію, проявів агресив-
ності, якщо останні домагаються визнання й успіху.

У дослідженні, проведеному Дж. Расселом, 
була зроблена спроба з’ясувати, чи дотриму-
ються тренери певних стереотипів щодо особис-
тісних характеристик, маючи на увазі агресивність  
у гравців, котрі виконують різні функції. Результати 
психологічного тестування певною мірою підтвер-
дили залежність стереотипного рейтингу гравців 
від їх ролі в команді. Автор показує, що один із 
двох факторів може вплинути на результати дослі-
дження. Наприклад, тренери могли б розглянути 
агресивного спортсмена, оскільки він виконував 
певну роль у команді або самі гравці могли б вико-
нувати відповідні ролі, знаючи, які дії чекають на 
них [4, с. 78]. Цей метод було запропоновано, щоб 
очікування тренера та його сприйняття поведінки 
не були налаштовані лише на те, чим насправді  
є спортсмен або, принаймні, як він сприймає себе.
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Дж. Тененбаум, котрий провів подібне дослі-
дження, сприймав спортивну групу як своєрідне 
суспільство в мініатюрному вигляді, що містить ті 
самі розчарування, просування та взаємодію, яка 
також спостерігається у соціальних групах. Він 
передбачив, у яких спортивних ситуаціях можна 
очікувати агресивної поведінки спортсменів. 
Він взяв особисті (неетичні) порушення правил 
(фолів), словесної та фізичної агресії, й отримав 
такі дані:

1. Команди, що програли, роблять більше пору-
шень, ніж переможці. Таким чином, ми спостеріга-
ємо розчарування, викликане поразкою, яке і про-
вокує агресивну поведінку.

2. Команди, що грають на своїй території, 
дозволяють менше порушень, ніж ті, які грають на 
чужій. Тененбаум пояснює це як тенденцію відвід-
увачів сприймати себе у ворожому середовищі.

3. Порушень значно менше, коли, наприклад, 
футбольна команда має велику кількість точок або 
забитих голів порівняно з менш продуктивними 
матчами. Автор вважає, що з кожною досягненою 
метою або перемогою відбувається зменшення 
психічної напруженості та реструктуризації відно-
син у команді, тоді як із невеликою кількістю пере-
мог напруга знаходиться на високому рівні, що  
і призводить до агресивності в більшій кількості. Ця 
обставина пояснює більш високий рівень розчару-
вання від гри, а також відсутність здатності грати 
агресивно, не порушуючи правил. Таким чином, 
команди, які займають нижчі місця в рейтингу, діють 
більш агресивно, ніж переможці.

4. Достатньо поширеною причиною розвитку 
агресії у командах є розподіл на «вищих» і «ниж-
чих». У такому разі агресивність у команді допус-
кається, особливо з боку тих, на кого спрямована 
«сила» більш авторитетних членів групи [5, с. 4].

У цьому дослідженні спортивної агресії були 
виявлені інші, непрямі фактори, що також певною 
мірою впливають на кількість порушень із боку 
спортсменів. Наприклад, команди, які займали 
верхні та нижні місця, допускали більше порушень, 
ніж ті, що займали середні місця. Автор наголо-
сив, що гравці кращих команд зазвичай напружені 
і більш агресивні, тому що вони бояться втрачати 
можливість виграти чемпіонат або втратити призові 
місця, а слабкіші команди бояться лише одного – 
бути останніми у своєму регіоні та залишити цю 
лігу [5, с. 6]. На відміну від них, команди, що знахо-
дяться в середині турнірної таблиці, далекі від цих 
хвилювань і допускають менше порушень. В іграх 
із приблизно рівним балом, де практично немає 
боротьби, зазвичай існує менше порушень і гру-
бості, ніж коли різниця в рахунку більш виражена. 
У першому випадку спортсмени прагнуть пере-
могти і тому не дозволяють собі надмірної агресив-
ності, а коли різниця в оцінці велика, необхідність 
агресії мінімальна.

Тененбаум вказав на проблеми, пов’язані з рів-
нем агресивності у спорті, визначеним ним під час 
аналізу чисельності порушень. Він відзначає «лан-
цюгову реакцію», що пояснюється як залежність від 
порушень на початку гри з порушеннями у наступ-
них етапах. Підсумовуючи ці результати, науко-
вець дійшов висновку, що агресивність у спортив-
них командах із соціологічного та психологічного 
погляду є адекватним явищем.

Таким чином, ми бачимо, що на порушення пра-
вил гри і розвитку агресивності впливають чотири 
основні фактори: перемога або, навпаки, програш 
команди; гра команди на своїй / чужій території; різ-
ниця в обліковому записі; місце команди суперників 
у турнірній таблиці.

У багатьох видах спорту, де існує прямий фізич-
ний контакт, необхідні різні форми контролю над 
фізичною агресією. На відміну від боксерів і бійців, 
які борються до крові за перемогу, футболісти не 
повинні приєднуватися до агресивних положень на 
полі, адже це ускладнює правила та роботу суддів 
[1, с. 109]. На жаль, за межами спортивного поля, 
де немає контрольованих органів і численних вбо-
лівальників, прояви агресії можна спостерігати від 
представників найбільш масового та вражаючого 
спорту.

З самого початку будь-який спорт вже є агре-
сивним, оскільки спортсмени в конкурсах прагнуть 
поразки своїх суперників. Водночас спорт також  
є ключем до соціалізації та освіти, оскільки в 
такому процесі виникають різноманітні міжособис-
тісні відносини. Таким чином, можна зауважити, що 
спорт є елементом соціального простору, в якому 
змінюються індивідуальні відносини. Агресивністю 
у спорті називається спеціальна здатність осо-
бистості виявлятися готовою вирішити конфліктні 
ситуації з агресивними діями. Різниця у концепціях 
«агресія» й «агресивність» приводить до висно-
вку, що агресивні дії суб’єкта не є прямим дока-
зом агресивності особистості; з іншого боку, люд-
ська агресивність не завжди проявляється в явно 
агресивних діях. Прояв або не прояв агресивності  
є результатом складної взаємодії різноманіт-
них факторів, які, наприклад, демонструють, що  
у спортсменів набагато більш виражені такі риси, 
як конфліктність і агресивність порівняно з людьми, 
які далекі від спорту.

Наукова класифікація визначає чотири різні 
типи агресивної поведінки:

1. Агресія як намір.
2. Агресія як тип поведінки.
3. Агресія, спрямована на все живе.
4. Агресія, виражена в нанесенні ушкоджень  

і образ [3, с. 92].
Термін «агресія» у спортивному напрямі часто 

застосовується для позначення насильницьких 
дій, які перетворюються на ворожу агресію, голов-
ною метою якої є заподіяння страждань жертві.  
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Зазвичай така агресія швидше за все стосується 
емоційних особливостей спортсменів. Проте нау-
ковцями визнаються і форми позитивної агресії, 
такі як:

1. Інструментальна.
2. Доброякісна.
3. Конструктивна.
Перший тип – інструментальна агресія – спосте-

рігається здебільшого в ігрових видах спорту і може 
допомогти в отриманні стратегічної переваги у грі, 
адже вона проявляється лише на високому про-
фесійному рівні спортсменів, котрі для досягнення 
спортивних перемог володіють такими якостями, як:

1. Висока агресивність.
2. Особливі емоції.
3. Впевненість у своїх силах.
4. Високий рівень запитів.
5. Максимальна потреба в досягненнях.
Зазвичай агресивний прояв проявляється 

через фрустрацію, яка збільшує рівень збудження 
і гніву, що і вихлюпується у страхітливий акт агре-
сії. Агресія зазвичай розглядається як акт нападу, 
й об’єктом нападу може бути людина або предмет. 
Дослідники питання агресивності у спорті пропону-
ють кілька теорій її виникнення:

1. теорію інстинкту;
2. теорію потягу;
3. теорію розчарування;
4. теорію стану фрустрації;
5. теорію соціального навчання;
6. комбіновану теорію.
Із вищезазначених пунктів можна виділити різні 

види агресії:
1. відкриту, яка поділяється на ініціативну, 

випадкову, фізичну та пряму;
2. приховану, що поділяється на оборонну, 

довільну, вербальну та невербальну.
Питання агресивності у спорті в сучасному світі 

дуже актуальне, тому є безліч тлумачень цього тер-
міна. Ми наведемо найбільш поширені з них:

1. Агресія – насильницькі дії.
2. Агресія – реакція на стрес.
3. Агресія – дія, спрямована на захоплення 

влади.
4. Агресія – завдання шкоди індивіду.
5. Агресія – поведінка, що завдає шкоду іншим 

людям.
6. Агресія – нанесення шкоди та збитків.
7. Агресія – реакція на збудження, викликане 

фрустрацією.
8. Агресія – образа або заподіяння шкоди іншим 

людям [3].
Сучасні вчені визначають агресію як особливий 

психологічний емоційний стан, адже відомо, що не 
за всіма агресивними діями криється агресивна 
особистість, тоді як агресивність окремих людей 
теж не завжди проявляється у виразно агресивних 
діях.

У сучасному спорті агресивні дії переважно роз-
глядаються у поведінковому аспекті, бо саме специ-
фічна поведінка людини є наслідком функціонування 
психіки в конкретних умовах життєдіяльності, що має 
свої специфічні прояви в кожній із трьох категорій пси-
хічних явищ – процесів, умов і властивостей.

Здібність спортсмена до агресивних тенден-
цій утворюються задовго до того, як він починає 
пов’язувати своє життя зі спортом. Це утворення 
відбувається різними способами, наприклад, 
батьки стимулюють агресивність безпосередньо 
або демонструють приклад відповідної поведінки 
щодо інших і навколишнього середовища. Такі 
діти, які бачать прояви агресивності у дорослих,  
у майбутньому швидше за все скопіюють цю форму 
поведінки.

Виміряти масштаби агресивності можна за 
допомогою спеціальних методів і психологічних 
випробувань, у яких штучно викликається агре-
сивність людини до інших. Ці психологічні методи 
дозволяють визначити найбільш помітні агресивні 
тенденції, які важко помітити шляхом спостере-
жень. Завдяки таким тестуванням сучасна наука 
дозволяє визначити специфічний тип і напрямки 
агресивної реакції.

Вміння управляти агресивністю є одним із най-
важливіших завдань у всіх видах спорту. Численні 
дані про психологічні особливості спортсменів і не 
спортсменів говорять про значні відмінності у рівнях 
вираження особистих якостей. Опитування вели-
ких груп спортсменів вищих кваліфікацій показує, 
що найбільш характерними рисами їх особистості 
є: 1) сильна емоційна стабільність; 2) впевненість 
у собі; 3) незалежність; 4) ризикованість; 5) само-
контроль; 6) товариськість.

Висновки. Виходячи з даних подібного аналізу 
явища агресивності, слід зазначити, що спортивні 
тренери повинні робити практичні висновки щодо 
правильного напрямку дій спортсменів і контролю-
вати їх агресію. Спортсмени повинні показувати 
агресивність лише відповідно до правил конкурен-
ції та загальноприйнятих норм поведінки, особливо 
в іграх проти сильних суперників і при втраті контр-
олю над певними ситуаціями.
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СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖІ УСТАНОВ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ 
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ 
У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
ESTABLISHMENT OF THE NETWORK OF INSTITUTIONS 
FOR THE ELIMINATION OF LITERACY FOR NATIONAL MINORITIES 
IN NORTH-EASTERN UKRAINE IN THE 20-S YEARS OF THE XX CENTURY

У статті за результатами дослідження 
архівних матеріалів здійснений аналіз 
формування мережі установ ліквідації 
неписьменності для національних меншин  
у Північно-Східній Україні у 20-х роках  
ХХ століття. З’ясовані соціально-політичні 
умови становлення мережі установ ліквіда-
ції неписьменності для національних мен-
шин. Визначені основні чинники, що зумов-
лювали розвиток установ зазначеного типу 
(потреба в освічених громадянах для розви-
тку промисловості та індустріалізації, вико-
ристання письменних громадян як об’єкта  
і суб’єкта ідеологічного впливу, необхідність 
об’єднання населення під спільними соціаліс-
тичними гаслами).
Розглянуто процеси формування норма-
тивно-правової бази, створення керівних 
установ та організацію заходів із виявлення 
неписьменних. Доведено, що управлінська 
мережа установ ліквідації неписьменності 
для національних меншин об’єднувала як 
державні, так і громадські органи. Висвіт-
лено настановчо-організаційні заходи щодо 
забезпечення діяльності установ ліквідації 
неписьменності національних меншин на 
території Північно-Східної України. Проана-
лізовано основні заходи щодо популяризації 
боротьби з неписьменністю як на  держав-
ному, так і на місцевому рівні. 
Схарактеризовано основні типи установ 
ліквідації неписьменності національних мен-
шин (школи ліквідації неписьменності, школи 
для малописьменних та вечірні робітничі 
школи ІІ ступеня). Виявлено та проаналі-
зовано механізм укрупнення установ лікві-
дації неписьменності національних меншин 
на території Північно-Східної України. За 
допомогою хронологічного та системно-
структурного методів розглянуто динаміку 
поширення установ ліквідації неписьмен-
ності та схарактеризовано чинники, що  
її зумовлювали.
Ключові слова: національні меншини, 
заклади освіти національних меншин, лікві-
дація неписьменності, установи ліквідації 
неписьменності, заклади політосвіти, уста-

нови ліквідації неписьменності національних 
меншин.

According to the results of a study of archival 
materials, the article analyzes the formation of 
the network of Institutions for the Elimination of 
Literacy for national minorities in North-Eastern 
Ukraine in the 20-s of the ХХ century. 
The socio-political conditions for the establish-
ment of a network of literacy institutions for 
national minorities are clarified. The main factors 
that determined the development of institutions 
of this type (a lack of educated citizens for the 
development of industry and industrialization, the 
use of competent citizens as an object and sub-
ject of ideological influence, the need to unite the 
population under common socialist slogans) are 
determined.
The processes of forming the regulatory frame-
work, the establishment of governing institutions 
and the organization of measures to identify illit-
erates are discovered. It has been proven that 
the management network of literacy institutions 
for national minorities united both state and pub-
lic bodies. Institutional organizational measures 
to ensure the activities of institutions for the 
elimination of illiteracy of national minorities in 
the territory of North-Eastern Ukraine are high-
lighted. The main measures to popularize the 
fight against illiteracy both at the state and local 
levels are analyzed.
The main types of institutions for the elimina-
tion of illiteracy of national minorities (schools for 
the elimination of illiteracy, schools for the illiter-
ate and evening working schools of the second 
degree) are characterized. The mechanism of 
enlargement of the institutions for the elimination 
of illiteracy of national minorities in the territory of 
North-Eastern Ukraine is identified and analyzed. 
Using the chronological and system-structural 
methods, the dynamics of literacy institutions 
spread has been examined and the factors have 
been specified.
Key words: national minorities, educational 
institutions of national minorities, literacy, literacy 
institutions, political education institutions, literacy 
institutions for national minorities.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Україна, ратифікувавши цілу низку міжнародних 
правозахисних документів, імплементувала між-
народні стандарти захисту прав національних 
меншин та взяла на себе відповідальність за ство-
рення належних умов для розвитку етнічної, куль-
турної, мовної та релігійної самобутності кожної 
особи, яка належить до національних меншин.

Побудова раціональної освітньої політики 
нашої країни стосовно національних меншин та 
корінних народів має як ґрунтуватися на нормах 
міжнародного права, так і спиратися на об’єктивні 

факти власного історичного досвіду. Це, своєю 
чергою, вимагає ретельних історико-педагогічних 
досліджень освіти національних меншин як усієї 
України, так і окремих її регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історико-педагогічному дослідженню ліквідації 
неписьменності на території УСРР присвятили 
свої праці А.М. Журба, О.М. Мовчан, І.С. Зозу-
ляк, В.В. Козир, О.М. Бойко, М.П. Олійник. Орга-
нізація та проведення ліквідації неписьменності 
серед національних меншин висвітлені в роботах 
О.С. Гончарової, Л.Д. Якубової, О.О. Войналович, 
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О.П. Данильченко, О.О. Слесаренко, Л.В. Гуцало 
та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на регіональні 
особливості культурно-освітніх установ національ-
них меншин, комплексного дослідження потребує 
проблема становлення мережі установ ліквідації 
неписьменності національних меншин на терито-
рії Північно-Східної України.

Мета статті − з’ясувати організаційні осо-
бливості формування мережі установ ліквідації 
неписьменності для національних меншин Пів-
нічно-Східної України у 20-х роках ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Невід’ємною 
частиною проголошеного радянською владою 
курсу на соціалізм було досягнення належного 
культурно-освітнього рівня народу. В країні, де 
68,1% населення було неписьменним [1, с. 16], 
першочерговим завданням визначалася ліквідація 
неписьменності. 

Для радянського уряду письменність насе-
лення була головним засобом політичного впливу 
й виховання. Ідеолог та керманич РКП (б) В. Ленін 
вказував на те, що без письменності не мож-
ливе політичне будівництво країни: «Неграмотна 
людина поза політикою <…> Сліпа людина теж 
може орієнтуватися в навколишньому середо-
вищі, але дуже погано; і неграмотна людина може 
бути непоганим радянським громадянином, але 
дуже скаліченим» [2, с. 10].

У травні 1921 року в УССР із метою надання 
населенню «можливості свідомої участі в політич-
ному житті» було прийнято декрет «Про ліквіда-
цію неписьменності». Цей документ копіював зміст 
російського, прийнятого у грудні 1919 року, і, згідно 
з ним, усе населення віком від восьми до п’ятдесяти 
років, яке не вміло писати та читати, зобов’язувалося 
вчити грамоту рідної чи російської мови за бажанням 
[3]. Положення декрету передбачали заходи з лікві-
дації неписьменності на загальнодержавному рівні 
із залученням усіх профспілкових, кооперативних, 
партійних організацій республіки. 

Перший всеросійський з’їзд із ліквідації непись-
менності (1922) проголосив першочерговим 
завданням навчання грамоти працівників промис-
лових підприємств, колгоспів, членів профспілок 
віком від вісімнадцяти до тридцяти років. Поста-
новою Другого всеросійського з’їзду з ліквідації 
неписьменності проголошувалося  «з повним усві-
домленням всієї важливості та відповідальності 
перед взятим на себе зобов’язанням ліквідувати 
неграмотність серед населення СРСР до деся-
тиліття Жовтневої революції» [4]. У такий спосіб 
була зроблена спроба штучного форсування тем-
пів ліквідації неграмотності, а процес добровіль-
ного долучення народу до знань перетворився на 
політичне завдання, яке було поставлене перед 
радянською владою. 

З метою координації та контролю роботи  
з ліквідації неписьменності при НКО УССР була 
створена Всеукраїнська надзвичайна комісiя  
з боротьби iз неписьменнiстю (ВУНКЛН). До сфери 
її діяльності входило: «керівництво всією роботою 
з ліквідації неписьменності і малописьменності на 
території УССР; створення мережі лікнепів (уста-
нов із ліквідації неписьменності) і шкіл для мало-
письменних; керівництво підготовкою і перепід-
готовкою працівників, які займалися ліквідацією 
неписьменності; видання програм, букварів та книг 
для малописьменних» [5]. У 1923 році постано-
вою ВУЦВК для допомоги Народному комісаріату 
освіти в організації ліквідації неписьменності було 
створене Всеукраїнське товариство «Геть непись-
менність» на чолі з Г. Петровським [5]. Товариство 
та його місцеві осередки займалися агітаційною, 
організаційною та фінансовою підтримкою уста-
нов ліквідації неписьменності.

На Всеукраїнській нараді завідувачів губерн-
ських відділів народної освіти питання організації 
установ ліквідації неписьменності серед націо-
нальних меншин було одним із головних. У допо-
віді заступника голови ради національних мен-
шин при народному комісаріаті освіти Д. Маца 
наголошувалося: «Основна наша задача у сфері 
ліквідації неписьменності зводиться до того, щоб 
через друковане слово отримати могутню зброю 
політичного впливу на робітничі маси, а підняття 
їх культурного духу можливо буде досягнути, якщо 
неграмотність ліквідується рідною мовою» [6, арк. 
31]. На важливість організації закладів ліквідації 
неписьменності серед національних меншин нео-
дноразово звертали увагу очільники національних 
відділів. Так, завідувач Харківської вірменської 
секції необхідність відкриття школи грамоти для 
дорослих пояснював таким чином: «Вірменське 
населення не лише не знає російської мови, вони 
не знають навіть своєї рідної мови, і більшість 
вірмен прагнуть ознайомитися як з російською, так 
і з вірменською мовами» [7, арк. 82]. Отже, з огляду 
на значення  вивчення рідної мови та гарантоване 
право усіх національностей навчатися нею про-
цес всесоюзної ліквідації неписьменності охопив  
і представників національних меншин. 

При всіх місцевих відділах народної освіти були 
створені місцеві надзвичайні комісії для боротьби 
із неписьменністю. На Харківщині губернська 
комісія з ліквідації неписьменності була створена 
наприкінці липня 1920 року. До цього часу робота з 
ліквідації неграмотності велася шкільною секцією 
політпросвіти. До складу Харківської губернської 
комісії з ліквідації неписьменності увійшли пред-
ставники від губернського відділу народної освіти, 
профосвіти, парткому та виконкому. 

Першим завданням губернської комісії стала 
організація зимової кампанії з ліквідації непись-
менності. Для її вирішення була організована 
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методологічна комісія з розробки методичних вка-
зівок та програм. Процес проведення зимової кам-
панії вимагав належного дидактичного й канце-
лярського забезпечення, з метою отримання якого 
у вересні до Києва була відряджена голова Хар-
ківської комісії тов. Подгорненськая [8, арк. 16]. 
Своєю чергою, для утримання повітових відділів 
із ліквідації неграмотності губкомісія отримувала 
забезпечення з Москви та Всеукраїнської комісії з 
ліквідації неграмотності [там само].

Після завершення організаційних питань Хар-
ківська комісія з ліквідації неписьменності пере-
йшла до вирішення одного з основних завдань 
кампанії ліквідації неписьменності (лікнепу) – агі-
тації та популяризації просвітньої роботи серед 
населення, в тому числі і серед національних мен-
шин. З огляду на всю важливість цього завдання 
було прийнято рішення «поставити його в рамки 
бойової задачі дня» [8, арк. 15]. 

Успішній організації кампанії з ліквідації 
неписьменності національних меншин пере-
шкоджала зайнятість робітників на виробництві. 
З метою покращення відвідуваності пунктів лікві-
дації неписьменності Харківська комісія з ліквідації 
неписьменності низкою клопотань домоглася під-
писання постанови щодо вивільнення для працю-
ючих двох годин на навчання. Окрім того, години, 
відведені на навчання, оплачувалися згідно з фак-
тичним заробітком. За наявності на підприємстві 
великої кількості неписьменних групові заняття 
організовувалися за згодою адміністрації через 
завкоми та фабкоми таким чином, щоб число 
робітників, які одночасно навчалися на курсах, не 
перевищувало десять відсотків від загальної кіль-
кості працівників підприємства. З метою популяри-
зації лікпунтів Харківською губернською комісією 
було запропоновано заохочення учнів, що поля-
гало в преміюванні осіб, які закінчили навчання  
в них [8, арк. 16]. Усі ці заходи сприяли підвищенню 
популярності лікнепів серед населення.

У результаті налагодження роботи централь-
ної та губернських комісій із ліквідації непись-
менності число установ стабільно зростало. Так, 
за даними Ради національних меншин, станом 
на 1924–1925 роки в Україні діяло 355 єврей-
ських, 163 польських та 89 німецьких лікпунтів 
та шкіл для малописьменних [6, арк. 26]. Уже у 
1925–1926 роках в УСРР функціонувало 930 уста-
нов із ліквідації неписьменності, з них: 507 єврей-
ських, 163 німецькі, 175 польських, 35 болгар-
ських, 46 татарських, 2 латвійські, 1 вірменська та 
1 ассирійська [там само]. Позитивна динаміка лік-
непів для національних меншин була зазначена в 
«Доповіді уряду УСРР до Президіуму ради націо-
нальностей ЦВК ІV скликання про стан та характер 
роботи серед національних меншин у республіці». 
У документі підкреслювалося, щоб «в справі лікві-
дації неписьменності національних меншин вико-

нана значна робота та розгорнута велика мережа 
відповідних установ» [8, арк. 85]. 

Тенденція зростання кількості закладів лік-
непу була притаманна і північно-східному регіону 
республіки. Зокрема у 1924–1925 роках Харків-
ську округу обслуговувало 40 лікпунктів. Через їх 
мережу навчання пройшли 22 274 людини. У місті 
Харків функціонувало 30 лікпунктів та 20 шкіл для 
малограмотних. Випускниками цих закладів стали 
1474 неписьменних  та 2304 малописьменних [9, арк. 
84]. Станом на 1927 рік із загальної кількості закла-
дів ліквідації неписьменності Харківської губернії 
9 груп та 200 учнів становили національні меншини 
[10, арк. 8]. У резолюції по роботі з ліквідації непись-
менності серед національних меншин Харківщини 
наголошувалося на широкому охопленні працюю-
чих різних національностей мережею лікнепу міста 
(7 національностей) та частково округу (польські 
школи в Мерефі та Допрі) [11, арк. 9].

Стрімке поширення установ ліквідації непись-
менності серед національних меншин спостері-
галася і на Чернігівщині. Так, якщо на 1924 рік  
у губернії діяли лише два лікпунти для єврей-
ського населення [12, арк. 25], то в 1925 році 
були відкриті три школи ліквідації неписьменності  
в Чернігові, дві – в Сновську та по одній – у Борзні, 
Конотопі, Городні, Остері та Березному [13, арк. 15].  
Процес зростання установ ліквідації неписьмен-
ності національних меншин на території Північно-
Східної України спостерігався й надалі.

Найчисельнішим типом закладів із ліквідації 
неписьменності серед національних меншин були 
лікпунти, термін навчання в яких тривав до п’яти 
місяців. Основні завдання організації пунктів лік-
відації неписьменності полягали в оволодінні гра-
мотою за короткий термін із найменшою затратою 
часу, сил, людських та матеріальних ресурсів, 
залученні якомога більшої кількості неписьмен-
них та формування стійкої мотивації до навчання, 
прищепленні інтересу до знань, виробленні праг-
нення до самоосвіти, формуванні комуністичної 
свідомості національних меншин через наповне-
ння навчального матеріалу політичним змістом. 

З кінця 20-х років ХХ століття з огляду на роз-
порошеність та малу чисельність лікпунтів націо-
нальних меншин поширеними стають випадки їх 
укрупнення. Так, у 1929 році на Харківщині було 
прийнято рішення про об’єднання лікнепів регіону 
та створення єдиної бази ліквідації неписьмен-
ності для національних меншин. Вона охоплю-
вала такі національності: одна група корейців на 
14 осіб; три групи китайців на 52 особи; дві групи 
татар на 36 учнів; шість груп вірмен на 120 осіб; 
одна група персів на 10 осіб; одна група грузинів 
на 7 учнів; одна група ассирійців на 18 учнів; дві 
групи поляків на 25 осіб; дві групи циган на 10 чоло-
вік; шість груп єврейського населення на 100 осіб. 
При базі працювало 18 працівників: 14 педагогів 
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(на вісім ставок), 1 методист та завідувач базою  
[14, арк. 12]. Варто зазначити, що особи не всіх 
національностей мали змогу вчитися грамоти рід-
ною мовою. Через брак педагогів відповідних наці-
ональних меншин лише євреї, поляки, вірмени 
та татари навчалися мовою своєї національності, 
решта вчилася російською мовою. 

Незважаючи на труднощі, за 1929–1930 рік 
випускниками  Харківської бази ліквідації непись-
менності стало 411 осіб різних національностей. 
Досягненням роботи можна вважати те, що пра-
цівники установи домоглися організації груп робіт-
факу з числа випускників курсів, що дало змогу 
останнім продовжити навчання та оволодіти робіт-
ничими спеціальностями, забезпечивши, таким 
чином, наступність навчання. Зі схожою метою 
в містах Сосниці та Конотопі були організовані 
вечірні професійні курси для єврейського насе-
лення, що належали до вечірніх робітничих шкіл 
ІІ ступеня. Їхня головна мета полягала в поєднанні 
ліквідації неписьменності та професійної підго-
товки єврейських підлітків, місцевих робітників та 
ремісників старшого шкільного віку, які не мали 
змогу відвідувати школу.

Ще одним типом установ із ліквідації непись-
менності на території Північно-Східної України 
були вечірні школи для малограмотних. Зазвичай 
такі школи призначалися для партійних громадян, 
яких зараховували за результатами політперевірки 
до першої групи. Проте до навчання в таких закла-
дах допускалися й безпартійні працівники, вони 
становили до 40% усіх учнів. Комплект таких шкіл 
передбачав 200 учнів та 12 учителів. За необхід-
ності дозволялося розбивати учнів на кілька шкіл 
по 30–35 чоловік. Термін навчання в школах для 
малограмотних становив шість місяців. Заняття 
проходили ввечері тричі на тиждень по 2–3 години. 
Для навчання вечірні школи використовували 
приміщення трудових шкіл, радпартшкіл, клубів, 
і в такий спосіб витрати на їх утримання обмеж-
увалися лише фінансуванням навчальної частини 
[15, арк. 91]. Отже, організаційними формами лік-
відації неписьменності серед національних мен-
шин були курси ліквідації неписьменності, школи 
для малограмотних та вечірні школи підвищеного 
типу.

Висновки. Таким чином, за результатом про-
веденого дослідження встановлено, що для лік-
відації масової неписьменності та з метою полі-
тичного управління населенням країни на початку 
20-х років в УСРР були створені спеціальні освітні 
установи з ліквідації неписьменності. Гаранто-
ване державою право навчатися рідною мовою 
сприяло формуванню мережі закладів із ліквіда-
ції неграмотності для національних меншин. Ці 
установи ставили за мету в найкоротший термін 

навчити грамоти та надавали змогу максимальній 
кількості населення отримати загальні освітні зна-
ння мовою національних меншин. 

Визначено поширені типи закладів ліквіда-
ції неписьменності серед національних меншин  
у Північно-Східній Україні. З’ясовано, що з серед-
ини 20-х років на території Північно-Східної Укра-
їни простежується щорічна позитивна динаміка 
збільшення установ ліквідації неписьменності та 
кількості грамотного населення серед національ-
них меншин. Як результат упроваджених дер-
жавою заходів до початку 30-х років на території 
Північно-Східної України представники майже 
всіх національних меншин (у тому числі й мало-
чисельних) отримали змогу навчатися в устано-
вах ліквідації неписьменності, що сприяло підви-
щенню рівня освіченості національного населення  
регіону та забезпечило можливість його подаль-
шого навчання й культурного розвитку.
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ДУХОВНИЙ ВИМІР ОСВІТИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
THE SPIRITUAL DIMENSION OF EDUCATION: 
PROBLEMS AND POSSIBLE WAYS TO SOLVE

Стаття присвячена аналізу сучасних педа-
гогічних досліджень стосовно питання зна-
чення духовності в освітньому середовищі. 
Аналіз сучасних педагогічних досліджень  
з теми торкається низки питань та припу-
щень, що оточують духовний вимір освіти, 
починаючи зі спроби визначити поняття 
«духовність» у міжнародному масштабі та 
відкрити множинність і складність можли-
вих розумінь. Збірки з дослідженнями цього 
питання намагаються концентрувати ідеї 
з усього світу, з дуже різних точок зору, але 
коли з’являються проблеми із загальних 
тем, наступне питання, яке швидко випли-
ває, полягає в тому, чи можна обговорювати 
духовну сферу в поєднанні з чинною моделлю 
масового навчання. Таким чином, якщо духо-
вність є основним аспектом людського 
розвитку, як стверджують багато авто-
рів, то, схоже, освіта несе відповідальність 
за допомогу учням у розумінні духовного 
аспекту життя подібно до того, що освіта 
має обов’язок допомагати студентам роз-
вивати інтелектуальну та емоційну сфери. 
Освіта людини пов’язується з тлумачен-
ням та осмисленням сенсу, і це включає 
процес пошуку сенсу в різних стосунках: із 
собою, іншими людьми та зовнішнім світом 
в аспекті духовного пізнання, яке може пра-
цювати як нитка, що єднає різні можливі 
значення, різні конструкції знань, які трапля-
ються у житті, і все це залежить від здат-
ності людини вийти за рамки суворо раціо-
нальних режимів навчання.
Незважаючи на актуальність питання 
духовності, науковці не змогли дійти чіт-
кого універсального визначення, адже роз-
гляд духовності в освіті не закінчується. 
Можна розглядати та застосовувати різні 
підходи до цього аспекту буття, що дає 
змогу споглядати, відчувати спорідненість 
та усвідомлювати зв’язок з життям. Якщо 
навчання полягає в тому, щоб ставити 
складні запитання і залишатися відкри-
тими для нових відповідей, то духовність, 
здається, є центральним елементом  
у навчанні та глибшим розумінням люд-
ського «Я». Зрештою, синтез наукового та 
духовного призводить до більш міцного розу-
міння існування людини у світі, історичному 
та емоційному в конкретному часі та місці. 
Визнати присутність духовного виміру  
в житті і визнати його центральність для 
існування – це визнати необхідність роз-
ширеного обговорення духовності в освіті,  
а випустити цей аспект буття і свідомості 
з поля зору – це навчати і вчитися неповно.

Ключові слова: духовність, освітнє середо- 
вище, освіта, виховання, духовні цінності.

The article is devoted to the analysis of modern 
pedagogical researches concerning the question 
of the importance of spirituality in the educational 
environment. An analysis of contemporary peda-
gogical research on the subject touches upon a 
number of issues and assumptions surrounding 
the spiritual dimension of education, beginning 
with an attempt to define the notion of spiritual-
ity on an international scale and to open up the 
multiplicity and complexity of possible understand-
ings. Research collections on this issue attempt to 
gather ideas from around the world from very dif-
ferent perspectives, but when problems arise on 
common topics, the next quick question is whether 
the spiritual realm can be discussed in conjunc-
tion with the current model of the mass teaching. 
Thus, if spirituality is a major aspect of human 
development, as many authors claim, then educa-
tion seems to be responsible for helping students 
understand the spiritual aspect of life, just as edu-
cation has a duty to help students develop intel-
lectual and emotional spheres. Human education 
is associated with the interpretation and compre-
hension of meaning, and it involves the process 
of finding meaning in different relationships with 
ourselves, others and the outside world in the 
aspect of spiritual cognition, which can work as a 
thread that connects different possible meanings, 
different constructions of knowledge that meet in 
life, and it all depends on a person’s ability to go 
beyond strictly rational modes of study.
Despite the urgency of the issue of spirituality, 
scholars have not been able to come to a clear 
universal definition, because the consideration 
of spirituality in education is not over. You can 
consider and apply different approaches to this 
aspect of being, allowing you to contemplate, 
relate, and make sense of life. If learning is to 
ask difficult questions and remain open to new 
answers, then spirituality seems to be a central 
element in learning and a deeper understand-
ing of the human “I”. Ultimately, the synthesis of 
scientific and spiritual leads to a stronger under-
standing of the existence of man in the world, 
historical and emotional in a particular time and 
place. To recognize the presence of the spiritual 
dimension in life and to acknowledge its central-
ity for existence is to recognize the need for an 
expanded discussion of spirituality in education, 
and to dismiss this aspect of being and con-
sciousness from the point of view is to teach and 
learn incompletely.
Key words: spirituality, educational environ-
ment, education, upbringing, spiritual values.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Духовність має відношення до створення сенсу та 
передачі його через взаємини із собою, іншими 
людьми, природним світом, космосом та поза ним. 
Взаємодії, які можуть призвести до духовного піз-
нання, залежать від уяви та творчості, щоб вийти 
за жорсткі межі суто раціоналістичних, формаль-

них способів навчання. Багато думок науковців 
закликають до більш цілісної освіти, яка б зво-
дила навчання до базової грамотності, прищеплю-
ючи учням навички, щоб підготувати їх до ролей 
у технологічному, матеріалістичному, споживчому 
суспільстві. Проте дослідники зауважують, що  
в такій частині сучасної освіти почуття дива та 
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побоювання, а також повага до відносин, побудо-
ваних на любові, співчутті та усвідомленні, пере-
бувають на низькому рівні.

Для учнів системи сучасної освіти важливими 
є розвиток уважності та усвідомленості, які вима-
гають тиші, тихості та часу на медитацію та розу-
міння, але напружений шкільний день, орієнто-
ваний на масове тестування, не дозволяє такого 
дозвілля. Однак світська традиція не стоїть на 
протистоянні духовному виміру, оскільки обидві 
традиції беруть участь у глобальному осмисленні. 
Хоча поняття духовності всередині освіти може 
бути суперечливим, це не є причиною відмовля-
тися від ідеї її впровадження, навпаки, протисто-
яння суперечці різних тверджень про істину має 
бути головним у навчанні, щоб сприяти зростанню 
людської свідомості у цьому новому тисячолітті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз сучасних педагогічних досліджень з теми 
торкається низки питань та припущень, що оточу-
ють духовний вимір освіти, починаючи зі спроби 
визначити поняття «духовність» у міжнародному 
масштабі та відкрити множинність і складність 
можливих розумінь. Збірки з дослідженнями 
цього питання намагаються концентрувати ідеї 
з усього світу, з дуже різних точок зору, але коли 
з’являються проблеми із загальних тем, наступне 
питання, яке швидко випливає, полягає в тому, чи 
можна обговорювати духовну сферу в поєднанні 
з чинною моделлю масового навчання. Таким 
чином, якщо духовність є основним аспектом люд-
ського розвитку, як стверджують багато авторів, 
то, схоже, освіта несе відповідальність за допо-
могу учням у розумінні духовного аспекту життя 
подібно до того, що освіта має обов’язок допома-
гати студентам розвивати інтелектуальну та емо-
ційну сфери.

Мета статті полягає в аналізі сучасних педаго-
гічних досліджень стосовно значення духовності в 
освітньому середовищі.

Виклад основного матеріалу. Емпіричний та 
науковий редукціонізм був домінуючим світоглядом 
ще з часів Просвітництва, однак останні наукові від-
криття вказують на загальний взаємозв’язок і вза-
ємозалежність, які, здається, повертають нас до 
історичного моменту духовного пробудження. Рух 
екологічної духовності визнає глибокі, заплутані 
зв’язки, які існують між матерією і життям у Всес-
віті, і усвідомити ці зв’язки – це розвинути свій дух.

К. Сміт у визначенні «екологічного» типу духо-
вності спирається на дослідження Джона Лон-
дона, який трактує це як спосіб посилання на те, 
що розуміється як «нематеріальне джерело», що 
бере участь у виникненні чи еволюції Всесвіту, 
завдяки якому люди відчувають сенс, цінність та 
мету, і які не можна звести до функціонування 
матеріального світу [2, с. 654]. Автор стверджує, 
що ми переживаємо різні трансформації космоло-

гічно, історично та духовно і беремо участь у рух-
ливих аспектах нашого світу.

Перший момент існування такої духовності 
виникає з поглибленого розуміння космологічних 
наук, що є результатом багатовікових доказів про 
походження та еволюцію Всесвіту та місце люд-
ства в цій історії. Нові науки змінили основні прин-
ципи нашого фізичного світу, включаючи квантову 
фізику, теорію систем, теорію хаосу та теорію 
складності, змінивши концепцію Всесвіту. К. Сміт 
пояснює, що в результаті вибуху п’ять мільярдів 
років тому насіння нашого життя вкоренилося 
і виникли важливі складні елементи –  вугілля, 
азот, кисень [2, с. 655]. Автор називає це благо-
даттю, а людей дітьми зірок, дає цьому глибоке 
космологічне визначення, адже визнає людину 
невід’ємною частиною природи, яка бере участь у 
взаємопов’язаній складності Всесвіту, розміщуючи 
власну свідомість як прояв універсальної. Другим 
моментом благодаті дослідник визнає людськість 
як лише один з безлічі видів. Крім того, виживання 
людини як виду пов’язане з виживанням планети 
загалом, включаючи кожен з інших видів, про що 
чітко свідчать останні екологічні відкриття, розви-
ток науки та теорія систем. Сміт стверджує, що ці 
розробки показують, що людина є частиною живої 
системи, кожен елемент цієї системи перебуває в 
постійному взаємозв’язку з кожним іншим [2].

Визнання руйнування природного світу руками 
людини являє собою третій момент благодаті, еко-
логічну кризу, яку люди усвідомили і в яку люди 
втягнуті, дає важливу інформацію для трансфор-
маційного зрушення світогляду. Нестабільний 
розвиток, до якого багато хто звик і призвичаївся, 
призведе до остаточної загибелі так само, як і до 
загибелі багатьох інших видів у тому, що назива-
ється «шосте велике вимирання», вимирання, яке 
є безпосереднім результатом людського розвитку. 
К. Сміт попереджає, що економічний дискурс домі-
нує у правлячих світорозуміннях, позиціонуючи 
людей як споживачів, а не громадян, а промис-
лова урбанізація зменшує можливості взаємодії  
з природою, ще більше відключаючи людину від  
її витоків, збіднюючи тим самим людський дух.

Оскільки нові науки виявили стільки важливих 
принципів Всесвіту та взаємозв’язку між усіма його 
елементами, Сміт стверджує, що нестача інфор-
мації вже не є проблемою сучасного світу. Знання 
існує для того, щоб люди зрозуміли необхідність у 
подальшому кроці й уявленні, як можна трансфор-
мувати сучасні практики та ідеї [2, с. 658]. Автор 
також вказує на важливість зростання раціо- 
налізму, незважаючи на те, що це свого часу при-
звело до великої кількості чудових наукових від-
криттів, а отже, має наслідком швидку індустріалі-
зацію та відсторонення від природи.

Науковець вказує на декілька важливих філо-
софських думок: радикальну ідею Декарта про те, 
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що розум і тіло взаємовиключні, розробку Беко-
ном аналітичного та редукціоністського наукового 
методів, визначення Ньютона щодо математичної 
основи фізичного явища, філософію Канта, де 
розум складає ідеї. Він вважає, що цей метанара-
тив залишається домінуючим у загальноосвітній 
школі за рахунок розширеного погляду на благо-
дать існування. Сміт каже, що природу потрібно 
повторно зачаровувати і десакралізувати, і саме 
освіта в цьому питанні має вирішальну роль.

Інна Семетскі з Університету Ньюкасла  
в Австралії у своєму нарисі обґрунтовує педагогічні 
ідеї Джона Дьюї. Такі педагогічні ідеї для вченої 
являють систему образів як «символічну мову», 
сповнену неявних значень, і як «педагогічний 
інструмент» для доповнення стратегій у підході до 
духовної освіти. Автор дотримується цієї конкрет-
ної стратегії, зосередженої на зображальній мові 
системи, яка вимагає кваліфікованого спілкування 
та інтерпретації, щоб мати сенс у безлічі пережи-
вань. При цьому можливі альтернативні значення 
для розуміння свідомості та самоусвідомлення 
представлені варіативно.

Семетскі у своїй роботі нагадує про цілі вихо-
вання, щоб сприяти постійному навчанню як 
студентів, так і вчителів, і про розвиток почуття 
динаміки реляції між собою та іншими [1]. Метою 
використання системи образів вона розглядає 
не просто спробу «введення» духовного виміру 
в освіту, а визнання зв’язку між смислом та іден-
тичністю. Дослідниця слідкує за поступками, впро-
ваджуючи духовні питання в навчальну програму, 
включаючи саму можливість духовного прогресу. 
Деякі ідеї Д. Дьюї також корисні для підходу дослід-
ниці, оскільки вона пов’язує уявлення Дьюї про 
духовну особистість як активного учасника в житті. 
Вона пише про те, що Душу і Дух не слід розгля-
дати як належність виключно до міфічної сфери, 
стверджуючи, що вони вбудовані в реальні люд-
ські переживання. Роль уяви стає вирішальною 
для осмислення цих різноманітних переживань 
та існування віри у те, що можливо. Для І. Семет-
скі освіта являє царину величезних можливостей 
серед інтерпретації та спілкування, тому образи 
та подальші їх інтерпретації можуть принести усві-
домлення раніше небачених смислів шляхом усві-
домлення хаотичного потоку переживань, що при-
зводить до процесу навчання, який тягне за собою 
подальше виховання та збагачення досвіду. Автор 
наголошує, що саме подібна «участь» у цьому світі 
стає невід’ємною частиною духовного виховання. 
Її підхід, таким чином, служить одним із підходів 
до духовного виміру освіти, зустрічаючи смисли 
та цінності, які, за визначенням Дьюї, можуть бути 
недоступними для розуміння.

Найважливішим у нарисі дослідниці є думка, що 
традиційні навчальні програми рідко дають мож-
ливість обговорити те, що називають насправді 

суперечливими питаннями. Суперечливою є думка 
про те, чи дозволяють образи системи бачити 
небачені розміри, і чи вигідна ця суперечка сама 
по собі в освіті. Крім того, можна розпізнати образ-
ний і творчий процес, що бере участь у створенні 
сенсу за допомогою тлумачення та спілкування. 
Прекрасні картини та мова архетипних образів 
являють одну можливу стратегію наближення до 
духовного виміру життя, що може інформувати 
нас у навчанні, яке потребує вічного зростання.

Жаклін Уотсон, науковий співробітник Універ-
ситету Східної Англії, у своєму нарисі розглядає 
детально відповідальність шкіл за розвиток духо-
вності в контексті англійської шкільної системи [4]. 
Авторка стверджує, що цілісна педагогіка добро-
буту врівноважує твердження духовної правди  
і практикує чутливість до відмінностей у подо-
рожах духовним життям. Через той фактор, що 
англійські школи несуть юридичну відповідаль-
ність за духовний, моральний, соціальний та куль-
турний розвиток учнів, багато педагогів здивовані, 
як зрозуміти духовний вимір навчання з огляду на 
таке різноманітне коло трактувань. Ж. Уотсон вва-
жає, що освіта має сприяти цілісному навчанню та 
добробуту, а неузгодженість духовних істин не має 
бути прихована від дітей, через що вони будуть 
мати можливість розвивати власну духовність  
у інтегрований та позитивний спосіб. Духовність 
для науковця існує в тому розумінні, що її потрібно 
розуміти якомога ширше, пов’язуючи з переконан-
нями, цінностями та досвідом, які надають сенс 
життю людини.

Дослідниця вважає, що духовність тягне за 
собою переконання та цінності, які можуть бути, 
а можуть і не бути релігійними віруваннями та 
цінностями. На додаток до оскарження цього еле-
мента «віри» у духовність автор критикує деякі 
інші загальні елементи, які можна вважати опи-
сами духовного розвитку, включаючи поняття про 
добробут, самооцінку та творчість. Найважливі-
шим для Уотсон є внесення сенсу як центрального 
явища для духовного виміру. Звичайно, для того 
щоб визначити, що саме по собі є найважливішою 
категорією, авторка шукає альтернативні духовні 
педагогічні напрями для вирішення різноманітних 
питань. Ж. Уотсон пропонує почати з прийняття 
характеру «духовності» в пошуках істини. Вона 
також визнає, що деякі духовні істини по суті оспо-
рюються,  що в таких випадках немає механізму, 
який би визначав привілейованість чи правиль-
ність. Для цього потрібно вийти за межі толерант-
ності, визнати різноманітність істин, щоб духовна 
педагогіка стала справді трансформативною.

У ході своїх наукових праць Уотсон звертається 
до роботи Михайла Бахтіна та його ідеї, що «діа-
лог» тягне за собою тривалий процес розмови 
та постійну взаємодію з тим, що говорять і дума-
ють інші, що в ідеалі дає змогу створювати нові  
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значення до відношення оратора/слухача. Це 
пояснюється тим, що мова постійно переробля-
ється за допомогою цього діалогу, дозволяючи 
генерувати нові смисли з нових ідей, демонстру-
ючи людей по-різному. Наприклад, учні беруть 
участь у цьому діалозі, постійно отримуючи пев-
ний сенс як у школі, так і поза нею. Духовна педа-
гогіка потребує протистояння молодих людей з 
реальністю різноманітних істин, як стверджує 
дослідниця, щоб вони могли навчитися триматися 
лише правдивих тверджень. Міжконфесійний діа-
лог починається з передумови різноманітності, 
не висловлюючи жодних претензій як віднос-
них, а міжконфесійний діалог визнає важливість 
вибору, який роблять люди. Поєднуючи обидві 
ідеї, авторка стверджує, що міжконфесійний діа-
лог рухається далі до трансформації, закликаючи 
до рефлексивної взаємодії з різноманітністю духо-
вних істин [4].

Маріан Саузе досліджує різні аспекти духовного 
виміру і як вони стосуються освіти. Вона досліджує 
концепцію свідомого та несвідомого навчання, 
аргументуючи освітою, щоб виховати як вну-
трішнє, так і зовнішнє життя учнів, сприяти соціа- 
льній згуртованості та добробуту людей і громад 
[3]. Духовність у нарисі дослідниці розуміється як 
явище, що стосується реляційного виміру буття, 
має пов’язаність між відчуттям індивіду Себе зовні 
та Іншого у світі, космосі та за його межами. Благо-
получчя у її розумінні тісно пов’язане з духовністю, 
виховуючи почуття своєї приналежності, значення 
та мети особистості, виховуючи дух сприятливості 
загальному добробуту в собі та інших. 

Освіта в австралійській системі, за твердженням 
Саузе, зумовлена прагненням виявити висококвалі-
фікованих та обізнаних громадян для суспільств, які 
керуються засобами масової інформації [3, с. 679]. 
Знання в цій освітній системі подаються як товар, 
окремі технічні навички цінуються, проте поняття 
мудрості значною мірою ігнорується. Акцент скеро-
ваний на досягнення, а не на розвиток моральних 
і турботливих людей. Зрештою, редукціоністський 
світогляд залишив мало місця для свідомості, до 
того ж приділяючи мізерну увагу емоціям, інтуїції чи 
уяві. М. Саузе турбується, що напружений графік 
роботи учнів залишає мало часу для дива, тиші та 
роздумів. Позитивним виходом з цієї ситуації вона 
розглядає збільшення кількості вчителів, які заці-
кавлені в цілісному навчанні та добробуті як відпо-
віді на те, що вони переживають як педагоги в цих 
школах.

Незважаючи на важливість когнітивного 
навчання, Саузе вважає, що неусвідомлений 
розум відіграє важливу роль у навчанні [3, с. 683]. 
Емоції та інтуїція значною мірою були ігноровані 
під час розробки навчальних програм, оскільки 
розвиток цих людських аспектів вимагає більше 
часу, ніж можна дозволити в насичений шкільний 

день. Автор стверджує, що у духовному вимірі 
навчання внутрішні рефлексивні аспекти роз-
глядаються як надто проблематичні, що стика-
ються з релігійними ідеями. У таких країнах, як 
наприклад Австралія, де релігія та освіта три-
маються зовсім окремо, зроблено дуже мало 
спроб дослідити сучасні концепції духовності 
як відносності, що є аспектом людського життя, 
який прагне і сприяє пов’язаності та змісту. Хоча 
науковець зауважує, що несвідоме навчання 
може в деякому сенсі посилити духовний вимір 
освіти, також попереджає, що це може пере-
шкоджати зв’язку. Вчений стверджує, що інтуїція  
в цьому є одним із засобів оцінювання інформації,  
її потрібно збалансувати з раціональним мислен-
ням. Освіта має сприяти інтелектуальній спро-
можності людей, але не ціною емоційних і духо-
вних можливостей, оскільки ці аспекти навчання 
сприяють добробуту людей і суспільства.

Висновки. Головним питанням цієї статті був 
аналіз центрального поняття духовності в освіті: 
чи може визначення чи опис цього терміна бути 
корисним для подальшого обговорення духовних 
аспектів, притаманних навчанню. Таким чином, 
ми бачимо, що якщо духовність справді є осно-
вним аспектом людського розвитку, то виховання 
несе відповідальність за вирішення цих про-
блем. Освіта людини пов’язується з тлумачен-
ням та осмисленням сенсу, і це включає процес 
пошуку сенсу в різних стосунках: із собою, іншими 
людьми та зовнішнім світом в аспекті духовного 
пізнання, яке може працювати як нитка, що єднає 
різні можливі значення, різні конструкції знань, які 
трапляються в житті, і все це залежить від здат-
ності людини вийти за рамки суворо раціональ-
них режимів навчання. Творчість посідає важ-
ливе місце у питанні духовності, адже існує поряд  
з розумом, і освіта може охоплювати почуття дива 
та побоювання у свідомості як викладачів, так  
і студентів, дозволяючи глибшим стосункам роз-
виватися, будуючи їх на співчутті, усвідомленні та 
любові. Таким чином, духовний вимір людського 
існування визнається важливим як для навчання, 
так і для існування у світі загалом, тоді як освіта не 
може самостійно вирішити ці проблеми. Питання 
духовності потрібно враховувати в освіті, щоб сту-
денти та вчителі могли виховувати більш глибокі 
стосунки зі світом, а тому дозволяти їм виходити 
за суворі межі раціоналістичної освіти. Термін 
«духовність» в освітній сфері розширює можли-
вості «істини», що буквально робить людей більш 
свідомими до власного навчального і життєвого 
досвіду.

Незважаючи на актуальність питання духо-
вності, науковці не змогли дійти чіткого універ-
сального визначення, адже розгляд духовності в 
освіті не закінчується. Швидше за все, в цій про-
блематичній позиції терміна відкритість може дати  
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багатозначне розуміння духовного виміру люд-
ського життя та навчання. Можна розглядати 
та застосовувати різні підходи до цього аспекту 
буття, що дає змогу споглядати, відчувати спорід-
неність та усвідомлювати зв’язок з життям. Якщо 
навчання полягає в тому, щоб ставити складні 
запитання і залишатися відкритими для нових 
відповідей, то духовність, здається, є централь-
ним елементом у навчанні та глибшим розумін-
ням людського «Я». Зрештою, синтез наукового 
та духовного призводить до більш міцного розу-
міння існування людини у світі, історичному та 
емоційному в конкретному часі та місці. Визнати 
присутність духовного виміру в житті і визнати 
його центральність для існування – це визнати 
необхідність розширеного обговорення духовності  
в освіті, а випустити цей аспект буття і свідомості  
з поля зору – це навчати і вчитися неповно.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НІМЕЧЧИНІ 
НА ЗАСАДАХ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ
THE PECULIARITIS OF ORGANIZATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING 
OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN GERMANY ON THE BASIS 
OF THE INTER-CULTURAL APPROACH

Стаття присвячена дослідженню проблеми 
організації професійної підготовки майбутніх 
учителів іноземної мови в Німеччині в умовах 
формування інтеркультурного суспільства 
під дією чинників глобалізації, міжнародної 
міграції та євроінтеграції. На основі конкре-
тизації загальноєвропейських вимог виокрем-
лено переваги модернізації професійної під-
готовки майбутніх учителів іноземної мови 
в Німеччині на основі впровадження настанов 
міжкультурного підходу. З’ясовано провідні 
форми (міжкультурний тренінг) і методи 
(контрактивний, дистрибутивний, інтерак-
тивний, колаборативний) організації профе-
сійної підготовки майбутніх учителів інозем-
ної мови на засадах міжкультурного підходу. 
Продемонстровано, що міграція і зростання 
культурного розмаїття стали розглядатися 
прогресивно мислячими вченими Німеччини 
не як ризик, який слід долати, а як реальні 
ресурси розвитку особистості сучасного 
європейця шляхом визнання загальнолюд-
ських цінностей як універсальних. Уточнено, 
що реалізація засобів міжкультурного під-
ходу у процес організації професійної підго-
товки майбутніх учителів іноземної мови 
в Німеччині сприяє набуттю ними якостей 
полікультурної багатомовної особистості 
як медіатора культур у сфері міжкультурної 
іншомовної освіти. Для цього навчальними 
планами спеціальності “Interkulturelles Lernen” 
передбачено вивчення майбутніми вчите-
лями іноземної мови питань, які стосуються 
способів подолання лінгвістичних проблем  
у системі міжкультурної освіти, особливос-
тей організації процесу академічної та соці-
ально-психологічної адаптації дітей іноземців 
до нових реалій життя в чужій країні. Май-
бутніх учителів іноземних мов залучають до 
дослідження й оволодіння способами роботи  
з учнями-мігрантами, враховуючи два кон-
тексти: соціокультурну інтеграцію інозем-
них дітей у культуру Німеччини як країни 
перебування; організацію роботи з підтримки 
культурних і мовних зв’язків з країною похо-
дження учнів-мігрантів.
Ключові слова: професійна підготовка, 
майбутні вчителі іноземної мови, міжкуль-
турний підхід, медіатор культур, міжкуль-
турна освіта.

The article is devoted to researching on the 
issue of organization of the professional train-
ing of future foreign language teachers in Ger-
many under the conditions of formation of the 

inter-cultural society as impacted by certain fac-
tors, such as: globalization, international migra-
tion as well as Euro-integration. Thus, on the 
basis of concretization of the general European 
requirements, we have attempted to emphasize 
the advantages of modernization of the profes-
sional training of future foreign language teach-
ers in Germany on the basis of implementation of 
the inter-cultural approach. In addition, we have 
managed to single out the leading forms (the 
inter-cultural training) and methods (the contrac-
tive, the distributive, the interactive, the collabora-
tive) of organization of the professional training 
of future foreign language teachers on the basis 
of the inter-cultural approach. On top of that, we 
have managed to illustrate that the migration and 
increase in the cultural diversity are already con-
sidered by a number of progressively-thinking 
scholars in Germany not as a challenge which 
needs to be tackled, but rather as a powerful 
resource of formation of a personality by means 
of acceptance of the universal human values. 
Besides, we have pointed out that the realization 
of the methods of the inter-cultural approach into 
the process of organization of the professional 
training of future foreign language teachers in 
Germany,  tends to promote the latter’s traits, 
which are essential to that one of a multi-cultural 
and multi-lingual personality who is capable of 
acting as a cultural mediator in the sphere of 
the inter-cultural foreign language education. 
For that matter, the curricula included in the spe-
ciality “Interkulturelles Lernen” have envisaged 
studying by future foreign language teachers of 
certain matters, which pertain to the ways and 
methods of resolving various linguistic issues 
in the framework of the inter-cultural education, 
the intricacies of organization of the process of 
academic and social-psychological adaptation of 
children-migrants for the life challenges they may 
face whilst living in a foreign country. Thus, future 
foreign language teachers are generally enrolled 
in the relevant research as well as in the edu-
cational process of mastering certain activities 
related to interaction with children-migrants, tak-
ing into consideration 2 contexts: the socio-cul-
tural integration of children-migrants into the Ger-
man culture being their contemporary country of 
residence; the organization of activities focused 
on enforcement of the cultural and linguistic links 
with their country of origin.
Key words: professional training, future foreign 
language teachers, inter-cultural educational 
approach, cultural mediator, inter-cultural 
education.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах поглиблення глобалізації, стрімкого зрос-
тання обсягів міжнародних комунікацій та інтер-
налізації міграції, а також значного розширення 
техніко-економічної, соціокультурної й науково-
освітньої інтеграції, які спричинили появу ознак 

нового – інтеркультурного європейського суспіль-
ства, значно актуалізуються проблеми, пов’язані  
з подальшою модернізацією професійної підго-
товки вчителів іноземних мов на засадах найсу-
часніших підходів, серед яких  міжкультурний під-
хід посів чільне місце. 
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Суттєво, що концептуальні засади модернізації 
та відповідного реформування європейських наці-
ональних систем професійної підготовки вчителів 
іноземних мов окреслені в програмних документах 
і звітах Європейської комісії. Серед них провід-
ними вважаються такі: «Європейські керівні прин-
ципи підготовки і розвитку педагогів професійної 
освіти» (Common European Principles for Teacher 
Competences and Qualifications, 2005), «Забезпе-
чення якості педагогічної освіти в Європі» (Quality 
Assurance in Teacher Education in Europe, 2006), 
«Європейська рамка кваліфікацій для навчання 
впродовж життя» (The European Qualifications 
Framework for Lifelong Learning, 2008), «Клю-
чові компетентності вчителя: вимоги та розви-
ток» (Teachers’ Core Competences: Requirements 
and Development, 2011), «Покращення викла-
дання в Європі» (The European Qualifications 
Framework for Lifelong Learning Strengthening 
Teaching in Europe, 2013), «Підтримка розвитку 
компетентностей вчителів» (Supporting Teacher 
Competence Development, 2013), «Підтримка осві-
тян» (Supporting Teacher Educators, 2013), «Освіта 
та навчання 2020» (Education and Training 2020). 

З огляду на зазначене вище, варто підкрес-
лити, що значний позитивний досвід з модерні-
зації професійної підготовки вчителів іноземних 
мов напрацьовано в Німеччині, де на державному 
рівні забезпечується їх гідний соціальний статус  
і якісна іншомовна педагогічна освіта, сформо-
вано міцні академічні традиції та високі стандарти 
(7-ий кваліфікаційний рівень Європейської рамки 
кваліфікацій). Особливо цікавою видається інно-
ваційно-педагогічна практика викладачів німець-
ких університетів та вищих педагогічних шкіл з 
організації професійної підготовки вчителів іно-
земних мов на засадах міжкультурного підходу, 
що в українському науково-педагогічному дискурсі 
висвітлено не досить.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кардинальні зміни у структурі сучасного суспіль-
ства, перетворення його на багатокультурне і полі-
лінгвальне спонукали німецьких учених не тільки 
до поглибленого дослідження особливостей між-
культурної комунікації (Ю. Больтен, Е. Боссе, 
М. Даті, Е. Кінаст, С. Ратьє) й перегляду ролі 
іноземних мов у системі освіти, чому були при-
свячені їхні праці ще наприкінці ХХ століття, але 
й до розробки різних концепцій багатомовного 
навчання (Г. Ноймана, Г. Крумма, Ф. Майснера, 
Б. Хуфайзен) й міжкультурної освіти (P. Канел, 
C. Maйeр, А. Шейтза). Вчені наголошують на важ-
ливості професійного становлення майбутніх учи-
телів іноземних мов не тільки як проєвропейськи 
налаштованих фахівців з освітньої міжкультурної 
комунікації, але й як полікультурних багатомовних 
особистостей – медіаторів культур шляхом фор-
мування ознак професіоналізму їхньої діяльності 

як дослідників, проєктувальників, організаторів, 
диспетчерів та менеджерів у сфері міжкультурної 
іншомовної освіти. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Згідно з положеннями доку-
мента «Забезпечення якості педагогічної освіти 
в Європі», професія вчителя іноземної мови має 
розвиватися в європейському просторі як:

– висококваліфікована професія: високоякісні 
освітні системи характеризуються тим, що всі 
вчителі іноземної мови отримують освіту у вищих 
навчальних закладах; 

– професія, що вимагає неперервного 
навчання: підвищення кваліфікації вчителів іно-
земної мови має тривати впродовж усієї їхньої 
педагогічної кар’єри й підтримуватися на націо-
нальному, регіональному та місцевому рівнях. 
Учителі іноземної мови мають усвідомлювати 
важливість здобуття нових знань і бути здатними 
до новаторства і використання фактичних даних 
в їхній роботі. Вони мають бути повністю залучені 
до процесу навчання впродовж життя, бути здат-
ними розвиватися й адаптуватися протягом про-
фесійної діяльності, що має визнаватися і підтвер-
джуватися в будь-якій освітній системі; 

– мобільна професія: мобільність має бути 
центральним компонентом основної освіти та 
навчання впродовж життя. Вчителі іноземної мови 
мають заохочуватися до стажувань в європей-
ських країнах для професійного розвитку. Статус 
учителів іноземної мови, які проходять стажування 
за кордоном, має визнаватися в обох країнах:  
у рідній країні та країні, у якій вони проходять ста-
жування. Має існувати можливість мобільності  
в межах різних рівнів і різних педагогічних спеці-
альностей; 

− професія на основі партнерства: навчальні 
заклади, що надають професійно-педагогічну 
освіту вчителям іноземної мови, мають співпра-
цювати зі школами, роботодавцями й установами 
підвищення кваліфікації. Потрібно заохочувати 
зацікавленість та участь учителів іноземної мови у 
дослідженнях та інноваційних процесах, щоб вони 
відповідали потребам інформаційного суспіль-
ства. Вчителі іноземної мови мають працювати  
в освітніх організаціях, у яких вони можуть пред-
ставити свої кращі досягнення, а також вивчити 
кращий досвід колег. Вищі навчальні заклади 
мають гарантувати, що знання, які вони надають 
учителям іноземної мови, базуються на кращих 
практиках [6, c. 19–21].

Як результат, сучасний учитель іноземної мови 
мусить набути таких фахових компетенцій: пра-
цювати з різними видами знань, технологіями та 
інформацією; співпрацювати з іншими – учнями  
і студентами, колегами, соціальними партнерами; 
діяти на місцевому, регіональному, національ-
ному, європейському та глобальному рівнях тощо 
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[5, c. 41]. Набуттю зазначених компетенцій спри-
яють технології професійної підготовки майбутніх 
учителів іноземних мов, побудовані на засадах 
міжкультурного підходу [9].

Мета статті – виявити особливості організації 
професійної підготовки учителів іноземних мов у 
Німеччині на засадах міжкультурного підходу.

Виклад основного матеріалу. Вивчення 
праць німецьких науковців доводить, що про-
фесійна підготовка майбутніх учителів іноземних 
мов переважно здійснюється в університетах 
Німеччини на засадах єдності компетентнісного, 
практико-орієнтованого й міжкультурного підходів 
[2, c. 270]. Поштовхом до впровадження концеп-
туальних засад міжкультурного підходу з початку 
нового століття стало стрімке зростання обсягів 
трудової й освітньої імміграції, а також введення 
спеціальності «Міжкультурна комунікація» в Мюн-
хенському університеті у 1989 р. [1, с. 181]. Ґрун-
туючись на досвіді викладання міжкультурної 
комунікації в США, викладачі університету роз-
робили власні навчальні програми, що базуються 
на матеріалах етнології, фольклористики та лінг-
вістики. Протягом наступних двох десятиліть мюн-
хенська школа зробила значний внесок у розвиток 
і подальше становлення міжкультурної комунікації 
як академічної дисципліни. Програма міжкультур-
ної освіти і виховання, розроблена Мюнхенським 
університетом, визнана однією з найкращих освіт-
ніх програм з міжкультурної комунікації в усьому 
світі.

Як зазначає А. Шейтза, вивчення іноземних 
мов є одним із найбільш пріоритетних напрямів 
міжкультурної освіти у німецьких закладах вищої 
освіти. При цьому студенти будь-якої спеціаль-
ності, особливо майбутні вчителі іноземних мов, 
також мають певні можливості щодо вивчення 
теорії та практики міжкультурної комунікації як 
основних або додаткових навчальних предметів 
[8, с. 118]. Зокрема, в Університеті імені Ф. Шил-
лера в м. Єна студенти поглиблено вивчають 
ділову й економічну міжкультурну комунікацію. 
В Університеті Дюссельдорфа, де одним із пер-
ших у Німеччині був відкритий Інститут міжкуль-
турної комунікації, головну увагу акцентують на 
практичному аспекті міжкультурної комунікації, 
більше часу приділяючи міжкультурним тренін-
гам, рольовим іграм і семінарам, що торкаються 
сфери міжнародних стосунків та бізнесу. У Кельн-
ському університеті та Університеті м. Хемніц різні 
аспекти міжкультурної комунікації викладаються 
в контексті міграційної проблематики, а також 
питань міжкультурної освіти біженців та мігрантів. 
При цьому  центральним аспектом міжкультурної 
освіти для всіх студентів, особливо майбутніх учи-
телів іноземних мов, є вивчення специфіки взаємо-
дії з представниками інших культур – їхніми май-
бутніми колегами, роботодавцями або клієнтами. 

Ключовим аспектом подібних тренінгів і семінарів 
є залучення не тільки німецьких, а й іноземних 
студентів університету [3, c. 42]. Подібні заходи 
дають змогу представникам різних культур безпо-
середньо взаємодіяти один з одним у рамках ігор 
і тренінгів, вчитися бачити подібності та відмін-
ності культур, а також обговорювати найважливіші 
питання, що стосуються проблем і непорозумінь  
у галузі міжкультурної комунікації.

Семестр по обміну є обов’язковим для бага-
тьох студентів педагогічного напряму підготовки, 
особливо для майбутніх учителів іноземних мов, 
оскільки навчання за кордоном розглядається 
невід’ємною частиною їхньої міжкультурної освіти 
в Німеччині. Можливість пройти стажування в уні-
верситеті-партнері дає змогу не тільки поліпшити 
знання іноземної мови, а й більш глибоко й все-
бічно вивчити культуру країн «зсередини», мова 
яких вивчається [2, с. 231]. Через це принцип ака-
демічної мобільності вважається провідним у разі 
застосування міжкультурного підходу. Останній 
тлумачиться як нова парадигма професійно-педа-
гогічної освіти, що спрямована на забезпечення 
професійного становлення майбутніх учителів іно-
земної мови як полікультурних багатомовних осо-
бистостей – медіаторів культур у сфері шкільної 
міжкультурної іншомовної освіти [3, c. 45].

Крім того, у великих Університетах Геттінгена, 
Гамбурга і Мюнхена з’являються наукові та освітні 
напрями під загальною назвою “Interkulturelles 
Lernen” («Міжкультурне навчання»), що займа-
ються розглядом питань міжкультурної комуніка-
ції та її дидактичних аспектів у рамках здійснення 
завдань міжкультурної освіти для всіх громадян 
Німеччини. Навчальними планами цього напряму 
підготовки студентів передбачається вивчення 
питань, які стосуються способів подолання лінгвіс-
тичних проблем у системі освіти в межах концеп-
ції «мігрантської педагогіки», суть якої зводиться 
до організації адаптації дітей іноземців до нових 
реалій життя в чужій країні через освіту. Майбут-
ніх учителів іноземних мов залучають до дослі-
дження й оволодіння способами роботи з учнями-
мігрантами, враховуючи два контексти: інтеграцію 
іноземних дітей у культуру Німеччини як країни 
перебування; організацію роботи з підтримки куль-
турних і мовних зв’язків з країною походження 
учнів-мігрантів [5, с. 52]. 

Одним з найважливіших засобів підготовки 
вчителів іноземних мов на засадах міжкультурного 
підходу німецькі фахівці вважають міжкультурний 
тренінг. Ю. Больтен [1] та С. Ратье [7] виділили 
низку «мовних інтерактивних» складників, які, на 
їхню думку, мають бути невід’ємними складниками 
міжкультурного тренінгу майбутніх учителів. Cеред 
них – усвідомлення залежності людського мис-
лення, поведінки, способу дій, особливостей кому-
нікативної поведінки від культурно специфічних  
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концептів; здатність і готовність прийняти чужу 
перспективу (світогляд); знання параметрів, на 
основі яких можна розрізняти і порівнювати куль-
тури; спеціальне знання різних стилів комунікації 
і здатність ідентифікувати такі стилі в комунікації; 
здатність до пояснення феноменів комунікативної 
дії і поведінки за допомогою закладених у них куль-
турних детермінантів; розуміння основних прин-
ципів міжперсональної комунікації; оволодіння 
стратегіями іншомовної комунікації, а також стра-
тегіями ідентифікації та аналізу комунікативних 
проблем на основі знань про культурні відмінності 
і їх вплив на поведінку і дії людей; використання 
мов міжнародного спілкування, забезпечення най-
кращих умов взаємодії за допомогою мовних засо-
бів, уникнення комунікативних проблем і подо-
лання непорозумінь [7, c. 232]. 

Загалом, німецькі вчені виділяють низку осно-
вних методів і підходів, які застосовуються в рам-
ках міжкультурного тренінгу майбутніх учителів 
іноземної мови, серед яких: 

– контрастивний метод, в якому за основу 
береться власна культура і здійснюється її порів-
няння з іншими, «чужими» культурами на основі 
культурних стандартів або політичних і соціальних 
норм поведінки [5, с. 37]; 

– дистрибутивний, або інструктивний під-
хід, в якому провідну роль приймає доповідач 
(викладач, студент), виступаючи «посередником»  
у процесі оволодіння міжкультурними знаннями 
[4, с. 38]; 

– інтерактивний метод, в основі якого лежить 
необхідність виконання тих чи інших дій студен-
тами, що дає змогу їм краще пізнати й осмислити 
вплив власних і «чужих» культурних зразків пове-
дінки, сприйняття, дій на перебіг ситуацій між-
культурного спілкування. При цьому аналізуються 
можливі непорозуміння і проблеми, а також від-
працьовуються стратегії для їх подолання в сфері 
міжкультурної освіти [10, с. 17];

– колаборативний метод на основі відкритих, 
проєктно-орієнтованих навчальних сценаріїв, 
до яких належать міжкультурні спільні проєкти, 
а також спільна робота в рамках міжкультурних 
зустрічей [8, с. 132].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, у працях прогресивно мис-
лячих німецьких учених уперше міграція і зрос-

тання культурного розмаїття стали розглядатися 
не як ризик, який слід долати, а як реальні ресурси 
духовного розвитку особистості сучасного євро-
пейця шляхом визнання загальнолюдських цін-
ностей як універсальних. Упровадження міжкуль-
турного підходу у процес професійної підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов в університетах 
Німеччини сприяло набуттю ними готовності до 
розвитку в учнів міжкультурної толерантності й 
компетентності, формування почуття гідності та 
цінності власного народу (етнічної групи), вихо-
вання в дусі міжнаціонального гуманізму шляхом 
формування позитивного ставлення до носіїв 
інших культур, протидії всім формам ігнорування, 
ворожості, агресії та дискримінації. 
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ДУХОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
LEGISLATIVE BASIS OF SPIRITUAL EDUCATION IN UKRAINE

У статті проаналізоване законодавче  
й нормативно-правове забезпечення духовної 
освіти в Україні. Особлива увага приділена 
висвітленню цієї проблеми в таких міжнарод-
них документах, як: Декларація ООН «Про 
ліквідацію всіх форм нетерпимості та дис-
кримінації на основі релігії або переконань», 
«Загальна декларація прав людини», «Міжна-
родна конвенція про права дитини», «Конвен-
ція про захист прав і основних свобод людини», 
Конвенція ЮНЕСКО «Про боротьбу з дискри-
мінацією в галузі освіти, «Пакт про громадян-
ські і політичні права» та в українській зако-
нодавчій базі, зокрема в законах України «Про 
освіту», «Про сво¬боду совісті та релігійні 
організації», «Про вищу освіту». Висвітлено 
проблеми розвитку освіти, які унормовуються 
законами України, що регулюють суспільно-
правові відносини в соціальному житті та 
проблемні питання щодо організації і забезпе-
чення функціонування духовної освіти України.
Досліджується досвід духовної освіти зару-
біжних країн (зокрема, Австрії, Бельгії, Кіпру, 
Іспанії, Греції, Мальти, Польщі, Португалії, 
Чеської Республіки) та можливості викорис-
тання тих чи інших варіацій в Україні. Зокрема, 
наукове дослідження виділяє два головні варі-
анти  організаційного процесу викладання 
релігії в європейських країнах: перший – офі-
ційно введений і реалізується самими школами 
навчальний курс релігійної освіти (Угорщина, 
Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Фінляндія); 
другий – викладання знань про релігії здійсню-
ється переважно в рамках обов’язкових гума-
нітарних курсів (Німеччина, Австрія, Фінляндія, 
Греція, Словаччина, Кіпр і Мальта).
Особлива увага приділяється розкриттю 
значення духовної освіти в сучасному вихов-
ному процесі та її подальшому розвиткові. 
У статті наголошується, що правове вре-
гулювання духовної освіти в умовах світ-
ськості держави і свободи релігійного вибору 
її громадян сприяє гармонійному розвитку 
молодого покоління, вихованню кращих духо-
вних якостей, задоволенню духовних шукань 
молодого покоління.
Ключові слова: освіта, закон, духовність, 
Конституція, школа, релігія, держава, уста-
нова, організація.

The article analyzes the legislative and regula-
tory support of spiritual education in Ukraine. 
Particular attention is given to the coverage 
of this issue in such international instruments 
as: the UN Declaration on the Elimination of 
All Forms of Intolerance and Discrimination on 
the basis of Religion or Belief, the Universal 
Declaration of Human Rights, the International 
Convention on the Rights of the Child, the Con-
vention on the Protection of Rights and funda-
mental freedoms “UNESCO Convention on 
combat discrimination in education”, “Covenant 
on civil and political rights” and the Ukrainian 
legislation, including the laws of Ukraine “On 
education”, “About ECS basic Income Owl 
and those religious organizations”, “On Higher 
Education”. The problems of the development 
of education, which are regulated by the laws 
of Ukraine, regulate social and legal relations in 
social life, and the problems of organization and 
maintenance of the functioning of the spiritual 
education of Ukraine are covered.
The experience of spiritual education in foreign 
countries (in particular, Austria, Belgium, Cyprus, 
Spain, Greece, Malta, Poland, Portugal, Czech 
Republic) and the possibility of using different 
variations in Ukraine are explored. In particular, 
scientific research identifies two main variants of 
the organizational process of teaching religion 
in European countries: the first – officially intro-
duced and implemented by schools themselves 
religious education course (Hungary, Italy, Latvia, 
Lithuania, Germany, Finland) ; the second is that 
religion is taught predominantly through com-
pulsory humanities courses (Germany, Austria, 
Finland, Greece, Slovakia , Cyprus and Malta).
Particular attention is paid to revealing the impor-
tance of spiritual education in the modern edu-
cational process and its further development. 
The article emphasizes that the legal regulation 
of spiritual education in the conditions of secular-
ity of the state and freedom of religious choice 
of its citizens promotes harmonious develop-
ment of the younger generation, education of 
the best spiritual qualities, satisfaction of spiritual 
searches of the younger generation.
Key words: education, law, spirituality, 
Constitution, school, religion, state, institution, 
organization.
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Постановка проблеми. Свобода і права як голо-
вні цінності людини закріплені у Конституції України 
та інших законах. Зараз наявна практична парадок-
сальна ситуація, коли визначається розвиток шкіль-
ної освіти в Україні на основі педагогічних досягнень 
історичного минулого, що в своїй більшості нероз-
ривно пов’язані з діяльністю церкви, і водночас про-
голошується відділення школи від церкви. З огляду 
на задекларовані норми в освітніх питаннях в Україні 
продовжує формуватися освітня законодавча база. 
Формування правового поля освіти – одне з най-
більш актуальних завдань функціонування, розви-
тку і реформування цієї галузі в трансформаційний 
період, який переживає зараз українське суспільство.

Незважаючи на те, що духовна освіта введена 
в світські школи, спірні питання до цих пір існують,  

чи необхідна духовна освіта в житті дитини. Одні 
вважають абсолютно неприйнятною наявність 
таких предметів у школі, інші всебічно підтримують. 
Актуальність цього питання зумовлена і питанням 
про те, що значить релігія у житті людини, у вихо-
ванні особистості і громадянина.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням нормативно-правового забезпечення 
присвячені праці таких учених та практиків Укра-
їни, як: М. Васін, Ю. Решетніков, Т. Дятлик, які ана-
лізують діяльність та особливості функціонування 
різних закладів вищої духовної освіти в контексті 
зміни українського законодавства та світових тен-
денцій. Нині реформа освітнього процесу продо-
вжується впевненими темпами, але в світлі подій, 
що мають місце в Україні, досить багато недоліків 
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та зауважень до правового регулювання духовної 
освіти.

Метою статті є аналіз стану духовної освіти в 
Україні та характеристика особливостей норма-
тивно-правового регулювання духовного розвитку 
дітей у шкільних закладах з урахуванням досвіду 
духовної освіти в зарубіжних країнах. Невиріше-
ними завданнями залишаються питання право-
вого регулювання духовної освіти в дошкільних 
закладах, необхідність духовного розвитку дитини 
в процесі навчання в шкільних закладах, порядок 
визначення викладача, який буде викладати пред-
мет у школі, його критерії відбору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У міжнародних документах, а саме у ст. 26 «Загаль-
ної декларації прав людини» і статті 29 «Міжна-
родної конвенції про права дитини», вказано, що 
освіта дитини має бути спрямована на розвиток 
особистості, талантів, розумових і фізичних зді-
бностей дитини, на виховання поваги до батьків 
дитини, її культурної самобутності, мови і ціннос-
тей, національних цінностей країни, в якій дитина 
проживає, країни її походження та до цивілізацій, 
відмінних від її власної [4]. 

Міжнародні стандарти, в тому числі з питань 
реалізації права вчити і вчитися релігії, отриму-
вати богословські знання, є суттєвою складовою 
частиною свободи совісті і є додатковою гаран-
тією вільного і повного розвитку людської особис-
тості, закладені в: ст. 18 Загальної декларації прав 
людини (ООН, 1948); першому протоколі Конвенції 
про захист прав і основних свобод людини (ООН, 
1950) та Конвенції ЮНЕСКО (1960) «Про боротьбу 
з дискримінацією в галузі освіти»; ст. 18 Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні права 
(ООН, 1966); Декларації ООН «Про ліквідацію всіх 
форм нетерпимості та дискримінації на основі 
релігії або переконань» (1981).

На основі цих міжнародних актів побудовані 
нормативно-правові документи про освіту в Укра-
їні. У ст. 31 Закону України «Про освіту» зазначено: 
державні та комунальні заклади освіти відокрем-
лені від церкви (релігійних організацій), мають світ-
ський характер. Приватні заклади освіти, зокрема 
засновані релігійними організаціями, мають право 
визначати релігійну спрямованість власної освіт-
ньої діяльності [2].

Законодавча база в Україні закріплює духо-
вно-моральні цінності і забезпечує певною мірою 
захист національних інтересів у сфері духовного 
життя українського суспільства, духовних потреб 
соціуму з урахуванням наявних об’єктів, суб’єктів, 
інститутів. Закони України визначають світський 
характер освіти в державі, на законодавчому рівні 
свідчать про відділення школи від церкви і релігій-
них організацій.

Вищезазначені нормативні акти говорять про 
те, що релігійні компоненти в освіті не тільки 

допустимі, але і необхідні, оскільки відповідають 
заявленим вимогам, ставлять перед собою мету 
виховати гідну особистість, яка поважає культурні, 
історичні, релігійні традиції держави і народів, які 
проживають у ній, що особливо актуально для 
України, на території якої живуть численні народи 
і національності з різними віросповіданнями 
[8, c. 51].

Звертаючи увагу на досвід країн Європи, можна 
відзначити, що релігійна освіта включається  
в шкільну програму нарівні з іншими предметами 
і надається на вибір згідно з бажанням і віроспо-
віданням учня.

Вивчення європейського досвіду вітчизняними 
та зарубіжними дослідниками, такими як І. Пон-
кино, Ф. Козирєв, Ф. Сільвіо, Р. Джексон та інші, 
також показує, що відсутня уніфікована модель, 
єдиний підхід і в галузі правового регулювання 
та практичної реалізації релігійної освіти у світ-
ській школі. Національна свідомість кожної кра-
їни по-своєму розпоряджається своїм історичним 
надбанням і по-своєму формує ставлення до 
духовної спадщини, до культурної спадкоємності, 
в тому числі в сфері національної освіти. Разом 
із тим є і схожі риси: добровільність вибору, мож-
ливість вибрати вивчення релігійної культури своєї 
конфесії або курсу нерелігійної етики, вимога узго-
дження змісту релігійної освіти з представниками 
відповідної конфесії.

У низці держав (Австрія, Бельгія, Кіпр, Іспанія, 
Греція, Мальта, Польща, Португалія, Чеська Рес-
публіка) релігійна освіта організовується і контр-
олюється релігійними громадами, які беруть на 
себе підготовку і відбір викладачів, визначення 
програм і апробацію підручників. У деяких краї-
нах, наприклад в Угорщині, Італії, Латвії, Литві, 
Німеччині, Фінляндії, держава і релігійні громади 
співпрацюють у сфері освіти. В Австрії, Бельгії, 
Німеччині, Іспанії, Греції, Угорщині, Італії, Латвії, 
Литві, Люксембурзі, на Мальті, в Польщі, Португа-
лії, Чехії, Словаччині викладачі релігії мусять мати 
сертифікат придатності, що видається релігійними 
громадами. Найчастіше в зарубіжних країнах при-
йнято релігійне конфесійне навчання факульта-
тивно або за вибором. Якщо воно обов’язкове, 
то від нього в основному можна звільнитися (так 
встановлено в Німеччині, Австрії, Фінляндії, Греції, 
Словаччини, на Кіпрі і Мальті) [12].

Конфесійне навчання релігії з організаційної 
та економічної точок зору підтримується держа-
вою, яка бере на себе оплату праці викладачів, 
надання приміщень і навчального часу тощо. 
Слід зазначити, що підтримка держави вибіркова 
і що тільки деякі релігії можуть викладатися, тому  
є критерії відбору.

Коротко можна виділити такі представлені  
в європейських країнах підходи. Перший – у шко-
лах офіційно (конституційно, спеціальним законом,  
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на основі положень укладеного між державою і кон-
кретною релігійною організацією договору, розпо-
рядженням органу управління освітою) введений 
і реалізується самими школами навчальний курс 
релігійної освіти: від курсу навчання релігії (напри-
клад, навчальні предмети: Закон Божий, Христи-
янство, Біблія, Коран) до обов’язкового для всіх 
учнів релігійно-культурологічного курсу. Надається 
можливість заміни цього курсу на альтернативний 
навчальний курс іншої конфесійної спрямованості 
або етичний курс нерелігійної спрямованості [12]. 
Як приклади можна навести Австрію, Німеччину, 
Швейцарію, Фінляндію, Великобританію, Бель-
гію, Грецію, Іспанію, Італію, Ірландію, Румунію, 
Польщу, країни Балтії і колишньої Югославії. 
Релігійна освіта фінансується державою і може 
здійснюватися як штатними викладачами, так  
і фахівцями, яких світська адміністрація освітнього 
закладу або органу управління освітою вибирає 
зі списку кандидатів, представлених релігійною 
організацією (Іспанія, Італія).

Другий варіант – коли викладання знань про релі-
гії здійснюється переважно в рамках обов’язкових 
гуманітарних курсів (історичні, літературознавчі, 
мовознавчі дисципліни, географія, філософія). 
Навчання релігійними організаціями учнів держав-
них шкіл релігії (Закон Божий і аналоги) дозволя-
ється в спеціально виділений день поза рамками 
обов’язкової освітньої програми, затвердженої 
державою, іноді – і поза державними школами. 
Як приклад можна навести Болгарію, Францію (за 
винятком Ельзасу) і Угорщину. Але і в цих країнах 
обговорюється можливість введення окремого 
курсу поглибленого вивчення культури релігії.

Приклади легального світоглядного виховання 
і церковної присутності в педагогічних та інших 
публічних просторах європейських і не тільки країн 
є позитивним ілюстративним матеріалом, коли 
йдеться про підвищення загальної культури, в тому 
числі і релігійної, в нашій багатоконфесійній і бага-
тонаціональній країні. І, відповідно, розгортається 
це обговорення в тому числі на тлі духовних і куль-
турних феноменів православ’я в Україні [11, c. 106].

Релігійна освіта в контексті шкільних курсів не 
ставить перед собою агітаційних цілей. Насампе-
ред якусь необхідність такого кроку усвідомлює  
і деяка частина населення, погоджується з тим, 
що виховний момент в освіті грає важливу роль. 
Тобто компоненти духовної освіти, крім іншого, 
покликані прищепити учням норми моралі  
і моральності. І доводи скептиків, які бачать у вве-
денні релігійної освіти якийсь політичний крок, на 
мій погляд, абсолютно неспроможні.

Отже, релігійні компоненти в світських школах 
мають право на існування в Україні. І зараз необ-
хідно лише вдосконалювати методику навчання  
і на законодавчому рівні закріпити. Є кілька необ-
хідних умов для викладання предмета, пов’язаного 

з духовною освітою: вчитель мусить бути ретельно 
підготовлений, мати потрібну кваліфікацію, він не 
повинен агітувати, пропагувати або засуджувати 
релігію. Виключене будь-яке виконання різних 
обрядів на уроках, не повинні нав’язуватися будь-
які певні модулі, методичний матеріал для вчите-
лів і підручники для учнів мають бути ретельно 
підібрані, зміст курсу має бути погоджено з Мініс-
терством освіти і науки. 

Збільшення певної уваги до церкви, а також 
збільшення чисельності православних навчаль-
них закладів почали сприяти виникненню змін  
в українському законодавстві та формуванню кон-
ституційно-правового поля державно-церковних 
відносин. Слід зазначити, що основи правового 
регулювання релігії і церкви першочергово визна-
чалися Декларацією про державний суверенітет 
України від 16 липня 1990 р., а також законами 
України «Про свободу совісті та релігійні орга-
нізації» від 23 квітня 1991 р., «Про власність»  
від 26 березня 1991 р. (втратив чинність), «Про 
альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 
1991 р. (зі змінами), «Про загальний військовий 
обов’язок» від 25 березня 1992 р. (зі змінами) та 
іншими чинними нормативно-правовими актами 
[9, c. 50].

Нині основним нормативно-правовим актом, що 
більш-менш регулює духовний розвиток, є Закон 
України «Про сво боду совісті та релігійні організа-
ції». Цей Закон дає право церковним управлінням 
створювати освітні установи на основі власних ста-
тутів і реєструвати їх відповідно до ст. 14 вищев-
казаного Закону. Отже, духовні навчальні заклади, 
які вини кли в Україні до прийняття цього Закону, 
отримали право вільного розвитку.

Відповідно до Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» для учнів світських 
і православних освітніх установ було встановлено 
рівні права. Так, у ст. 11 Закону зазначено, що релі-
гійні управління і центри, відповідно до своїх заре-
єстрованих статутів (положень), мають право ство-
рювати духовні навчальні заклади для підготовки 
священнослужителів і служителів інших необхідних 
їм релігійних спеціальностей. Духовні навчальні 
заклади діють на підставі своїх статутів (положень), 
що реєструються у порядку, встановленому стат-
тею 14 цього Закону. Громадяни, які навчаються  
у вищих і середніх духовних навчальних закладах, 
користуються правами і пільгами щодо відстро-
чення проходження військової служби, оподат-
кування, включення часу навчання до трудового 
стажу в порядку і на умовах, встановлених для 
студентів та учнів державних навчальних закладів. 
Нормами Закону врегульоване майнове становище 
релігійних освітніх установ [8, c. 140].

Отже, законодавчі акти відкрили перед церк-
вою правові можли вості релігійної освіти, а це 
своєю чергою сприяло збільшенню кількості пра-
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вославних навчальних закладів в Україні.
Натепер у загальноосвітній школі впрова-

джені предмети духовно-морального спрямування  
з метою здобуття дітьми необхідних знань про різно-
манітні релігії і церкви, їх ролі в розвитку суспільства 
та громадянина. Міністерство освіти і науки Укра-
їни визначає певну необхідність вивчення у бага-
тьох школах України предметів певного духовно- 
морального спрямування. У школах вивченням 
таких предметів охоплено значну кількість учнів, 
і динаміка цього процесу висхідна. З огляду на 
об’єктивні потреби суспільства, в школі пропо-
нується також факультативне вивчення христи-
янської етики чи іншого предмета релігієзнавчого 
характеру. Під час вивчення цього предмета діти 
дізнаються про наявність різних релігійних вчень, 
їх відмінності. У школярів формується критичне 
мислення в питаннях моральності, вони вчаться 
осмислювати свої вчинки не тільки з позиції влас-
ної вигоди, але і з точки зору моральних норм.

На уроках торкаються тем, які в багатьох сім’ях 
ігнорують, новий предмет розширює кругозір шко-
лярів. Введення такого предмета як альтернативи 
світської етики є першим кроком до вирішення 
проблемних питань з отримання учнями знань про 
релігію і церкву [8, c. 142].

Наступним нормативним актом є Закон Укра-
їни «Про вищу освіту». У цьому Законі закладені 
принципи інтеграції закладів духовної освіти в 
загальну систему вищої освіти України. Ця полі-
тика покликана зробити цю сферу більш відкри-
тою для різних груп суспільства. Вищезазначений 
Закон розширює доступ до освіти, тому що дає 
змогу випускникам духовних закладів (які в осно-
вному належать церквам або конфесіям) продо-
вжувати навчання в державних університетах. Але 
нині є поодинокі духовні навчальні заклади, які 
скористалися наданою законом можливістю отри-
мати державну ліцензію та акредитацію своїх про-
грам. Вони просто продовжують свою діяльність  
і надалі в автономному режимі, а це показує недо-
статність та недієвість певних законодавчих і регу-
ляторних механізмів. Досить важливим є визна-
чення в ліцензійних умовах і умовах акредитації 
специфічності цих закладів [8, c. 143].

Що стосується духовних навчальних закладів, 
то вони створюються релігійними організаціями  
і виконують підготовку духовенства та служителів. 
Серед них є такі: богословські університети, інсти-
тути, академії, семінарії, богословські коледжі 
тощо. У державних та приватних вищих навчаль-
них закладах є ліцензовані та акредитовані про-
грами за спеціальностями «Богослов’я (теологія)».

6 вересня 2014 року розпочався процес розви-
тку церковної освіти в нашій країні. Саме цього дня 
набув чинності новий Закон України «Про вищу 
освіту». Він дає можливість проходження ліцензу-
вання та акредитації вищим духовним навчальним 

закладам зі збереженням підпорядкуванню церкві. 
Окрім того, закон визначає державне визнання 
документів про освіту, відповідні наукові ступені 
та вчені звання, видані духовними навчальними 
закладами [2]. 

У відповідності до ст. 3 Закону України «Про 
освіту» державна політика, яка реалізується у 
сфері вищої освіти, покладається на Верховну 
Раду України, а реалізація покладається на Кабі-
нет Міністрів України, центральні органи виконав-
чої влади, що забезпечують формування та реалі-
зацію державної політики у сфері освіти і науки [2].

Зазначимо, шо державна політика у сфері 
вищої освіти ґрунтується на таких принципах:

1) сприяння сталому розвитку суспільства шля-
хом підготовки конкурентоспроможного людського 
капіталу та створення умов для освіти

протягом життя;
2) доступності вищої освіти;
3) незалежності здобуття вищої освіти від 

впливу політичних партій і релігійних організацій 
(крім вищих духовних навчальних закладів) тощо.

У цих принципах йдеться про те, що україн-
ським законодавством визначається право релі-
гійних організацій здійснювати вплив на діяльність 
вищих духовних навчальних закладів.

Відповідно до законодавства духовні навчальні 
заклади, що виявляють бажання вносити інфор-
мацію про видані ними власні дипломи про вищу 
освіту до Єдиної державної електронної бази  
з питань освіти, зобов’язані пройти відповідну 
процедуру з ліцензування освітньої діяльності. 
Також вищі духовні навчальні заклади, які хочуть 
видавати дипломи державного зразка, зобов’язані 
пройти процедуру акредитації освітньої програми  
в Україні.

Закон змінює історичну несправедливість, яка 
порушує права осіб, які отримали документи про 
освіту, наукові ступені та вчені звання в закла-
дах освіти України, якщо вони були видані до 
6 вересня 2014 року. Вони можуть бути визнані за 
відповідною процедурою рівноцінними державним 
документам. Саме такі дії дають змогу цим особам 
працювати в державних установах: чиновникам, 
викладачам, учителям, вступати до магістратури, 
аспірантури, докторантури державних і закордон-
них закладів освіти. 

Для проведення державної легалізації освітніх 
та наукових програм закладам освіти потрібно при-
вести у відповідність свою організаційну структуру 
та посилити навчально-методичне забезпечення: 
розробити навчальні плани, навчальні та робочі 
програми з викладення предмета. Матеріально-
технічна база у більшості навчальних закладів є 
достатньою [10, c. 10]. 

Слід зазначити, що важливою подією для 
подальшого розвитку системи освіти України стало 
ухвалення у вересні 2017 року Верховною Радою 
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України нової редакції Закону України «Про освіту». 
Цим Законом, зокрема, були внесені зміни до 
Закону України «Про вищу освіту». Відповідно до 
цих змін ученим радам вищих навчальних закладів 
надається право приймати остаточні рішення про 
визнання документів про вищу освіту, що видані 
навчальними закладами вищої духовної освіти, 
під час зарахування вступників на навчання. Окрім 
того, сам процес визнання документів про вищу 
духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, які 
видані вищими духовними навчальними закла-
дами, поширені і на відповідні документи, що були 
видані до 1 вересня 2018 року.

За останні півтора року до Комісії про визна-
ння документів про вищу духовну освіту надійшло 
близько 1700 справ, ухвалено позитивних рішень 
про державне визнання 1013 дипломів вищих духо-
вних навчальних закладів. Готуються накази про 
державне визнання ще 297 дипломів, а близько 
300 справ перебувають у роботі. 

Висновки. Таким чином, правове врегулювання 
духовної освіти в умовах світськості держави і сво-
боди релігійного вибору її громадян дасть змогу 
повернути релігії її законне і споконвічне місце в 
системі освіти, адекватне її онтологічному і громад-
ському призначенню, використанню духовної спад-
щини релігійної традиції нашої Батьківщини для 
сприяння гармонійному розвитку молодого поко-
ління, виховання кращих духовних якостей, задо-
волення духовних шукань молодого покоління.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Конституція України вiд 28 червня 1996 р. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. 
№ 2145. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про вищу освіту» від 
1.07.2014 р. № 1556-VII., Київ : Міністерство освіти  
і науки України, 2014.

4. Загальна декларація прав людини від 10 рудня 
1948 року. Офіційний текст. URL: http://crimecor.rada.
gov.ua/komzloch/control/uk/publish/art.

5. Концепція вищої духовної освіти. URL:  
http://orthodox.org.ua/page. 

6. Концепція забезпечення якості вищої освіти 
в Україні. URL: http://dovira.eu/images/QA_concept_
Final.pdf.

7. Локшина О. Еволюція реформ шкільної освіти 
в країнах Європейського Союзу. Шлях освіти. 2006. 
№ 4. С. 19.

8. Національна доповідь про стан і перспективи 
розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук Укра-
їни; редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. 
голови), А.М. Гуржій (заст. голови), О.Я. Савченко 
(заст. голови) ; за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : Педа-
гогічна думка, 2016. 448 с.

9. Пасько Н.А. Сутність та відмінні ознаки 
реформ вищої освіти. Психолого-педагогічні науки. 
2013. № 2. С. 49–56.

10. Талалай М. Развитие богословского образо-
вания в духовных школах Украинской православ-
ной церкви. Харьковские епархиальные ведомости. 
2002. № 1. С. 14.

11. Хромець В.Л. Нормативно-правове регулю-
вання діяльності закладів вищої духовної освіти 
в умовах нового освітнього законодавства Укра-
їни. Освітній дискурс. Гуманітарні науки. 2018. 
Вип. 6. С. 104–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
eddcsp_2018_6_12.

12. Філіпков Ю.С. Проблеми української системи 
освіти в контексті Європейської інтеграції. URL:  
http://essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/19872/508630.pdf.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

91

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

МЕТОД ПРОЕКТОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГИДРОХИМИИ
МЕТОД ПРОЕКТІВ У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ГІДРОХІМІЇ
PROJECT METHOD IN THE INDIVIDUAL WORK AT HYDROCHEMISTRY CLASSES

Современному специалисту необходимо при-
вить способности к саморазвитию, инноваци-
онной деятельности, превратить его из пас-
сивного потребителя знаний в их активного 
творца. Решение этой задачи невозможно путем 
передачи знаний в готовом виде от преподава-
теля к студенту. Единственным способом для 
достижения этой цели может быть широкое 
внедрение самостоятельной работы (СРС) в 
учебный процесс. Последняя становится фун-
даментом для формирования профессиональ-
ной компетентности студента, способствует 
более эффективному овладению учебным мате-
риалом, повышению мотивации к обучению. 
Насущной проблемой является внедрение СРС 
уже на ранней стадии обучения. СРС – это один 
из действенных способов развития творческой 
активности студентов. Тем более она является 
одним из важнейших источников повышения 
уровня подготовки бакалавров и магистров. 
При изучении химии основными задачами учебно-
исследовательской работы являются обучение 
студентов навыкам теоретической и экспери-
ментальной работы, а также ознакомление их 
с техникой эксперимента в реальных условиях. 
Для организации самостоятельной работы с 
целью мотивации к учёбе широко используем 
метод проектов. В статье рассматривается 
выполнение студентами проекта по оценке 
качества питьевой воды в одном из районов 
города Херсона. Показано, что в такой СРС 
студенты получают навыки выполнения экспе-
риментальной работы, одновременно повышая 
уровень усвоения учебного материала и инте-
реса к нему. 
Создание проекта позволяет студентам 
делать что-то интересное самостоятельно, 
максимально используя свои возможности. Они 
учатся самостоятельно мыслить, находить и 
решать проблемы, прогнозировать результаты 
и возможные последствия разных вариантов 
решения и устанавливать причинно-следствен-
ные связи. На первых курсах для успешного 
выполнения проекта студенту крайне необхо-
дима постоянная поддержка преподавателя-
куратора. Следует, однако, стремиться, чтобы 
именно студент оставался руководителем про-
екта, а функции преподавателя ограничивались 
экспертными замечаниями. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, 
эксперимент, гидрохимия, метод проектов.

Сучасному спеціалісту необхідно розвивати 
здатність до саморозвитку, інноваційної діяль-
ності та перетворити його з пасивного спожи-
вача знань на їх активного творця. Вирішення цієї 
задачі неможливе шляхом передачі знань в гото-
вому вигляді від викладача до студента. Єдиним 
способом для досягнення цієї мети може бути 
широке впровадження самостійної роботи (СРС) 
у навчальний процес. Остання стає фундамен-
том для формування професійної компетент-
ності студента, сприяє більш ефективному 
оволодінню навчальним матеріалом, підвищенню 
мотивації до навчання. Нагальною проблемою є 
впровадження СРС вже на ранній стадії навчання. 
СРС – це один з дієвих способів розвитку твор-
чої активності студентів. Тим більше, що вона є 
одним з найважливіших джерел підвищення рівня 
підготовки бакалаврів і магістрів. 
Під час вивчення хімії основними завданнями 
навчально-дослідницької роботи є навчання студен-
тів навичкам теоретичної та експериментальної 

роботи, а також ознайомлення їх з технікою екс-
перименту в реальних умовах. Для організації само-
стійної роботи з метою мотивації до навчання 
широко використовуємо метод проектів. У статті 
розглянуто виконання студентами проекту з 
оцінки якості питної води в одному з районів міста 
Херсона. Показано, що у такій СРС студенти 
отримують навички виконання експерименталь-
ної роботи, одночасно підвищуючи рівень засвоєння 
навчального матеріалу й інтересу до нього. 
Виконання проекту дозволяє студентам робити 
щось цікаве самостійно, максимально викорис-
товуючи свої можливості. Студенти вчаться 
самостійно мислити, знаходити і вирішувати 
проблеми, прогнозувати результати і можливі 
наслідки різних варіантів рішення і встановлю-
вати причинно-наслідкові зв’язки. На перших кур-
сах для успішного виконання проекту студенту 
вкрай необхідна постійна підтримка викладача-
куратора. Однак слід прагнути, щоб саме сту-
дент залишався керівником проекту, а функції 
викладача обмежувалися експертними зауважен-
нями. 
Ключові слова: самостійна робота, експе- 
римент, гідрохімія, метод проектів.

A modern specialist needs to imbibe the ability for 
self-development, innovative activity to turn him from 
a passive consumer of knowledge into their active 
creator. The solution of this problem is impossible by 
simple transferring the knowledge from the teacher 
to the student. The widespread introduction of inde-
pendent student work (ISW) in the educational pro-
cess is the only way to achieve this goal. The lat-
ter becomes a base for the formation of student’s 
professional competence, contributes to a more 
effective mastery of educational material, increases 
motivation for learning. An urgent problem is the 
introduction of ISW at an early stage of training. It is 
one of the most effective ways to develop students’ 
creative activity. Moreover, it is one of the most 
important sources for improving the level of training 
of bachelors and masters.
When studying chemistry, the main tasks of edu-
cational research work are to teach students the 
skills of theoretical and experimental work, as well 
as familiarize them with the experimental technique 
in real conditions. To organize independent work 
with the aim of strengthen motivation for learning, 
we widely use the project based learning method. 
The article discusses the implementation by stu-
dents of a project to assess the quality of drinking 
water in one of the districts of Kherson. It is shown 
that in such a ISW, students gain skills in performing 
experimental work, while simultaneously increasing 
the level of learning material and interest in it.
Creation of a project allows students to do some-
thing interesting on their own, making the most of 
their capabilities. Students learn to think, find and 
solve problems on their own, predict the results and 
possible consequences of different solutions and 
establish causal relationships. Though we are faced 
with a lack of ability of independent critical thinking, 
self-organization and self-education of students. For 
the successful completion of the project, especially 
in the first courses, the student urgently needs the 
constant support of the teacher-coach. However, 
one should ensure that the student remains the 
project leader, and the functions of the teacher are 
limited to expert comments.
Key words: independent work, experiment,  
hydrochemistry, case study.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день 
в учебных планах и программах ВУЗов сокраща-
ется количество аудиторных занятий и увеличи-
вается количество часов, выделяемых на само-
стоятельную работу студентов. Так, из общей 
трудоемкости дисциплины «Биогеохимия и гидро-
химия» около 50% часов предусматривается на 
самостоятельную работу студентов. Самостоя-
тельная работа (СРС) становится не просто фор-
мой образовательного процесса, а фундаментом 
для формирования профессиональной самосто-
ятельности студента, способствует более эффек-
тивному овладению учебным материалом и росту 
мотивации обучения студентов, стимулирует 
познавательные и профессиональные интересы.

Актуальность. В настоящее время стандарт-
ных методов, форм и средств научно-исследова-
тельской деятельности студентов недостаточно, 
следовательно, нужно вводить интерактивные 
педагогические технологии в учебный процесс 
для вооружения будущих специалистов умениями 
использовать свои знания в будущей практиче-
ской деятельности. Насущной проблемой явля-
ется применение научно-практической деятель-
ности уже на ранней стадии обучения с учетом 
специфики будущей профессиональной деятель-
ности специалиста [1].

Основная часть. Самостоятельная работа 
студентов является важной формой образователь-
ного процесса, одним из наиболее эффективных 
методов активации познавательной деятельности 
учащихся, которая способствует формированию 
и развитию профессионально значимых качеств 
будущих выпускников. Именно ее многие ведущие 
специалисты считают одним из наиболее эффек-
тивных методов активации познавательной дея-
тельности учащихся, развития их самостоятель-
ности и творческих способностей. Для повышения 
качества подготовки будущих выпускников необ-
ходимо наличие устойчивой мотивации к учению 
[2], так как именно мотивация занимает ведущее 
место в структуре личности и проникает во все её 
основные образования: направленность, харак-
тер, эмоции, способности, деятельность, психи-
ческие процессы. Устойчивая мотивация опре-
деляет тактику тех или иных решений человека, 
обуславливает определение личностно-значимых 
перспектив, направленность поведения и дея-
тельности человека. Поэтому наличие у студента 
устойчивой мотивации к приобретению знаний, 
умений и навыков позволит сформировать в нем 
постоянный интерес к самостоятельному поиску 
и создать твердое убеждение в том, что только 
самостоятельная работа может сделать его под-
линным специалистом и обеспечить его профес-
сиональный рост.

Самостоятельная работа рассматривается как 
высшая форма учебной деятельности, которая 

носит интегральный характер и, по сути, является 
формой самообразования [3]. СРС способствует 
углублению и расширению знаний, формирова-
нию интереса к познавательной деятельности, 
овладению приемами процесса познания, разви-
тию познавательных способностей. 

Систематическая самостоятельная работа – 
одно из условий успешного изучения предмета, 
поскольку студент приобретает знания своими 
собственными силами и развивает способность 
исследовать и критически оценивать ситуацию.

Самостоятельная работа – это не только 
выполнение домашних заданий, она включает в 
себя разнообразные виды индивидуальной и кол-
лективной деятельности студентов в рамках обра-
зовательного процесса, которая осуществляется 
под руководством преподавателя, но без непо-
средственного его участия в специально отве-
денное для этого аудиторное или внеаудиторное 
время. К основным видам организации самостоя-
тельной работы студентов можно отнести следу-
ющие:

− работа с текстовым источником информа-
ции;

− упражнения;
− выполнение практических работ;
− проверочные самостоятельные, контроль-

ные работы, тесты, диктанты, сочинения;
− подготовка докладов, рефератов;
− выполнение творческих работ, проектов, 

подготовка к конференциям, ролевым играм, 
обсуждениям «круглого стола», презентациям [4].

СРС является одним из действенных способов 
формирования и развития творческой активности 
студентов. Ее справедливо причисляют к одному 
из важнейших источников повышения уровня под-
готовки бакалавров и магистров. Высшей формой 
СРС является НИРС. Роль НИРС увеличивается 
в случае ее прикладной направленности, когда 
итоги проведенного исследования включают прак-
тическую составляющую. Исследовательская 
деятельность студентов повышает их заинтере-
сованность в обучении, способствует развитию их 
творческих способностей, формирует компетент-
ности в решении проблем. 

Основными формами научно-исследователь-
ской работы студентов, выполняемой во внеауди-
торное время, являются научные и проблемные 
кружки, студенческие лаборатории, выполнение 
научных исследований в период прохождения 
практики, курсового и дипломного проектирова-
ния, разработка макетов и учебных тренажеров 
для лабораторных и практических занятий, уча-
стие в научных и научно-практических конферен-
циях, участие в конкурсах.

Задача УИРС – ознакомить студентов с 
современными методами научных исследова-
ний, техникой эксперимента, условиями работы 
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в научно-производственном коллективе и техни-
кой безопасности. Успех УИРС определяется ее 
актуальностью и глубиной исследования. Учебно-
исследовательская работа по химии учит прак-
тическим навыкам экспериментальных иссле-
дований, формируя базу для творческой работы 
современного специалиста. Основными задачами 
учебно-исследовательской работы является: 

− обучение студентов навыкам теоретической 
и экспериментальной работы; 

− ознакомление их с современными мето-
дами научного познания, техникой эксперимента 
в реальных условиях.

Научно-исследовательская деятельность спо-
собствует формированию определённого опыта 
по поиску подходов к проблеме, проигрыванию 
ситуаций в уме, прогнозированию последствий 
тех или иных действий, проведению анализа 
результатов, поиску новых подходов, логичности 
знаний и умений. 

В педагогической деятельности для организа-
ции самостоятельной работы с целью мотивации 
к учёбе широко используем метод проектов. Соз-
дание проекта позволяет студентам делать что-то 
интересное самостоятельно, в группе или самому, 
максимально используя свои возможности; это 
деятельность, где можно проявить себя, прило-
жить свои знания и показать публично достигну-
тый результат. При этом студенты учатся самосто-
ятельно мыслить, находить и решать проблемы, 
привлекая для этой цели знания из разных обла-
стей, прогнозировать результаты и возможные 
последствия разных вариантов решения, учатся 
устанавливать причинно-следственные связи.

В проекте успешно реализуются различные 
формы организации учебной деятельности,  
в частности, индивидуальный подход и коллектив-
ная работа; усиливается ответственность студен-
тов за свою работу; совместная работа в рамках 
проекта учит студентов доводить дело до конца.

Проектирование помогает студентам осоз-
нать роль знаний в жизни и обучении – знания 
перестают быть целью, а становятся средством 

в подлинном образовании. Однако наблюдения 
показали, что использование проектной методики 
все еще уступает применению традиционного 
подхода в процессе обучения. Существенными 
трудностями для внедрения проектной методики 
со стороны студента являются языковые сложно-
сти, недостаточная способность к самостоятель-
ному критическому мышлению, самоорганизации  
и самообучению. 

Экспериментальная часть. Лабораторные 
занятия при изучении дисциплины «Биогеохимия 
и гидрохимия» в Херсонском ГАУ проводятся в 
форме учебно-исследовательских работ. Каждый 
студент проводит гидрохимический анализ своей 
пробы воды и обобщает результаты своих иссле-
дований. Проводя реальные научные исследова-
ния, будущие специалисты-экологи пользуются 
приборами и оборудованием, применяют свои 
знания при решении конкретных задач, развивают 
и углубляют специальные компетенции, которые 
потребуются им в профессиональной деяте- 
льности [5].

В данном случае студенты определяли щелоч-
ность воды методом нейтрализации, оттитро-
вывая 100 мл воды хлоридной кислотой в при-
сутствии индикатора метилового оранжевого; 
рН воды – потенциометрическим методом на 
рН-метре; жесткость воды – комплексонометри-
ческим методом; хлориды – методом Мора; суль-
фаты – объемным методом с BaCl2; минерализа-
цию – расчетным способом.

Студенты самостоятельно рассчитали жест-
кость, щелочность, минерализацию воды; постро-
или график Роджерса, вывели формулу питьевой 
воды по Алекину, записали результаты в виде 
формулы Курлова.

Результаты предыдущих исследований вне-
сены в таблицу (табл. 1).

Теперь в качестве проблемы в самостоятель-
ной работе каждой группе выдается задание: 
по результатам исследований оценить качество 
питьевой воды в районе Жилпоселка города  
Херсона.

Таблица 1
Гидрохимический анализ воды

Показатель Норматив для 
питьевой воды ул. Комкова ул. Владимирова ул. Луговая

рН 6,5–8,5 8,05 8,0 6,5
Гидрокарбонаты* 30–400 256 256 244

Хлориды* до 250 365 330 372
Сульфаты* до 250 74 240 92
Кальций* 25–75 60,1 32 60,1
Магний* 10–50 70,5 47,4 110,6
Натрий* 2–20 181 387 131

* Единицы измерения во всех колонках кроме рН- мг/дм. куб.
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Наглядное представление результатов ана-
лиза позволяет студентам оценить качество 
своего образца воды и показать, можно ли ее 
использовать в качестве питьевой. Обсуждение 
результатов, сопоставление данных, выводы, 
которые делают студенты, показывает уровень их 
знаний по гидрохимии, их компетентность в этом 
вопросе, а также выявляет плохо усвоенные ими 
темы, которые требуют дополнительных разъяс-
нений.

Таким образом, объединение учебной и науч-
ной работы способствует совершенствованию 
мыслительной деятельности, а именно основных 
когнитивных операций, таких как анализ, синтез, 
обобщение и др. В процессе такого обучения 
у студентов закладываются начальные навыки 
выполнения экспериментальных научных работ, а 
также в наибольшей степени реализуется уровень 
усвоения учебного материала. Учебно-исследова-
тельская работа способствует также появлению  
у студентов интереса к содержанию учебного 
материала, стремления к систематизации знаний 
и преодолению трудностей.

Мы считаем, что проблемный метод наиболее 
ориентирован на формирование и развитие вну-
тренней учебной мотивации и, соответственно, 
повышение познавательных потребностей. 

Выводы. Успешное обучение становится воз-
можным лишь при ориентации студента на само-
стоятельную деятельность по выполнению необ-
ходимых интеллектуальных операций. Кроме 
того, привлечение студентов к научно-исследо-
вательской деятельности уже на младших курсах 
позволяет развивать их творческие способности, 
умения эффективно решать возникающие теоре-
тические и практические проблемы, стремление 
к получению углубленных знаний по изучаемым 
дисциплинам, формирует аналитические навыки 
и коммуникативные качества, помогает приобре-
тать уверенность в своих возможностях [6].

Самостоятельная работа должна стать осно-
вой образовательного процесса, фактором фор-
мирования профессионально значимых компе-
тенций. Усиление роли самостоятельной работы 
студентов означает принципиальный пересмотр 
организации учебно-воспитательного процесса в 

ВУЗе, который должен строиться так, чтобы раз-
вивать умение учиться, формировать у студента 
способности к саморазвитию, творческому приме-
нению полученных знаний, адаптации к профес-
сиональной деятельности в современном мире.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО 
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
FEATURES OF THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF COOPERATIVE 
LEARNING IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOL

Стаття присвячена висвітленню особли-
востей використання інтерактивних тех-
нологій кооперативного навчання на уроках 
математики в початковій школі. Зокрема, 
обґрунтовано необхідність формування та 
розвитку особистісних якостей учнів. Роз-
крито значення математики для формування 
ключових компетентностей молодших шко-
лярів. Актуалізовано зміст математичної 
освіти для всебічного розвитку особистості 
учня. Окреслено проблеми, які стоять перед 
сучасною початковою школою. Ефективним 
шляхом удосконалення навчального процесу 
визначено широке впровадження інтерак-
тивних технологій, зокрема кооперативного 
навчання на уроках математики в початко-
вій школі. Наголошено на їхній вагомій ролі 
в навчальному процесі як активної форми 
міжсуб’єктної взаємодії. Зосереджено увагу 
на сутності кооперативної форми навчаль-
ної діяльності. Визначено основні етапи орга-
нізації колективної роботи. Звернуто увагу 
на активізацію пізнавальної діяльності учнів 
на уроках математики. Висвітлено особли-
вості організації та проведення групової та 
парної роботи, зокрема наведено алгоритм 
здійснення групової взаємодії. Запропоно-
вано різноманітні завдання математичного 
змісту, які передбачають групову та парну 
інтеракцію, обґрунтовано переваги такої 
співпраці. Зосереджено увагу на завданнях 
творчого характеру. Наголошено, що фор-
мувати вміння розв’язувати задачі необхідно 
в групах, а обчислювальні навички – в парах. 
Ефективною технологією кооперативного 
навчання визначено роботу в парах, акцен-
товано увагу на перевагах цієї технології. 
Запропоновано різноманітні ігри матема-
тичного змісту, ребуси для організації парної 
та групової роботи на уроках математики. 
Наголошено на необхідності впровадження 
методу парного взаємонавчання. Висвітлено 
сутність цього методу. Наведено вправи, які 
можна виконати, не витрачаючи багато часу 
за умови організації парної співпраці. У рам-
ках статті запропоновані практичні реко-
мендації учням для ефективної взаємодії в 
парах. Зроблено висновок, що використання 
інтерактивних технологій кооперативного 
навчання на уроках математики сприяє роз-
витку творчої самостійності молодших шко-
лярів. 
Ключові слова: математика, інтерак-
тивні технології кооперативного навчання, 

робота в парах, робота в мікрогрупах, 
початкова школа.

The article is devoted to highlighting the features 
of the use of interactive technologies of coopera-
tive learning in mathematics lessons in elemen-
tary school. In particular, the necessity of forma-
tion and development of pupils personal qualities 
is substantiated. The importance of mathematics 
for the formation of key competences of younger 
students is revealed. The content of mathematical 
education for the comprehensive development of 
the student's personality has been updated. The 
problems facing the modern elementary school 
are outlined. The widespread introduction of 
interactive technologies, in particular, coopera-
tive learning in elementary school mathematics, 
has been identified as an effective way of improv-
ing the educational process. They emphasized 
their important role in the educational process as 
an active form of interpersonal interaction. The 
focus is on the essence of the cooperative form 
of educational activity. The main stages of orga-
nization of teamwork are determined. Attention 
is drawn to the activation of cognitive activity of 
students in mathematics lessons. The peculiari-
ties of organization and carrying out of group and 
pair work are explained, in particular the algo-
rithm of realization of group interaction is given. 
Various problems of mathematical content are 
proposed, which involve group and pair interac-
tion, and the advantages of such cooperation are 
substantiated. The focus is on creative tasks. It is 
emphasized that it is necessary to form the abil-
ity to solve problems in groups and the comput-
ing skills in pairs. Effective co-operative learning 
technology identifies work in pairs and focuses 
on the benefits of this technology. Various games 
of mathematical content, puzzles for organizing 
paired and group work in mathematics lessons 
are offered. The necessity of introduction of the 
method of pair interaction is emphasized. The 
essence of this method is covered. Listed are 
exercises that can be done without spending a lot 
of time in the case of pairing. The article provides 
practical recommendations for pupils to interact 
effectively in pairs. It is concluded that the use of 
interactive technologies of cooperative learning 
in mathematics lessons promotes the develop-
ment of creative independence of younger stu-
dents.
Key words: mathematics, interactive coopera-
tive learning technologies, work in pairs, work in 
microgroups, elementary school.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Реформування сучасної системи освіти в Україні 
передбачає, що ключовою метою навчання є не 
озброєння учнів сукупністю знань, практичних 
умінь та навичок, а розвиток особистості учня, 
формування якісних характеристик, затребуваних 
сучасним життям. Випускник Нової української 
школи має бути всебічно розвиненою, творчою, 
допитливою особистістю, яка здатна критично та 

логічно мислити, оцінювати ситуацію, здійсню-
вати усвідомлений вибір, ставити цілі та досягати 
їх, досліджувати проблеми та знаходити шляхи їх 
вирішення, моделювати хід дій для розв’язання 
різного роду задач, самостійно приймати рішення 
тощо. 

Саме математика як навчальна дисципліна має 
потужні можливості для розвитку особистості, яка 
володіє зазначеними вище якостями. Навчання 
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математики в початковій школі спрямовано на 
формування у молодших школярів математичної 
компетентності, яка є однією з базових компетент-
ностей учня Нової української школи. Зокрема,  
у Державному стандарті початкової освіти зазна-
чається, що здобувач освіти має вміти: критично 
оцінювати дані, застосовувати досвід матема-
тичної діяльності для пізнання навколишнього 
світу, використовувати математичні методи для 
вирішення поставленої проблеми [5]. Це висуває 
відповідні вимоги до педагога, який має сприяти 
позитивним змінам, зосереджуючи увагу не лише 
на результатах навчання, а й на творчому розви-
тку учнів початкової школи. 

У «Концепції Нової української школи» окрес-
люються проблеми, які стоять перед сучасною 
системою освіти, зокрема, відсутність в учнів 
мотивації до навчання, несистематизовані знання, 
застарілі методи та прийоми роботи вчителя [8]. 
Тому важливим стає пошук ефективних шляхів 
удосконалення освітнього процесу. Формування 
та розвиток творчої особистості учня можливі 
за рахунок широкого впровадження в навчаль-
ний процес активних форм організації і прове-
дення уроків математики, серед яких значуще 
місце посідають інтерактивні технології навчання, 
оскільки сприяють формуванню світогляду молод-
ших школярів, умінню критично мислити і само-
стійно навчатися, активізують та інтенсифікують 
пізнавальну діяльність, розвивають здатність 
до самореалізації. Пріоритетне значення нале-
жить інтерактивним технологіям кооперативного 
(колективного) навчання, які дають змогу учням не 
тільки досягнути високих результатів у засвоєнні 
знань, формуванні практичних умінь і навичок,  
а й навчитися спілкуватися та творчо співпрацю-
вати з ровесниками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз окресленої проблеми засвідчує, що тео-
ретичні аспекти впровадження інтерактивного 
навчання висвітлені у роботах багатьох педаго-
гів (К. Ушинського, В. Сухомлинського), учителів-
новаторів (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова), психоло-
гів (Є. Ільїна, С. Лисенкової). Сьогодні актуальними 
є дослідження О. Біди, О. Пометун, Л. Пироженко, 
які наголошують на ефективності та необхідності 
впровадження інтерактивних технологій в освіт-
ній процес початкової школи. Особливості колек-
тивно-групової діяльності стали об’єктом вивчення 
В. Бехтєрєва, М. Ланге, І. Сахарова та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз педагогічної літе-
ратури свідчить, що багато праць науковців при-
свячено висвітленню теоретичних аспектів інтер-
активного навчання. Зокрема, з’ясуванню сутності 
інтерактивних технологій, розгляду різних груп 
інтерактивних технологій залежно від мети уроку 
та форм організації навчальної діяльності учнів, 

проте малодослідженими залишаються осо-
бливості використання інтерактивних техноло-
гій, зокрема, кооперативного навчання на уроках 
математики в початковій школі та визначення  
їх ролі у формуванні активної міжсуб’єктної  
взаємодії. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати осо-
бливості використання інтерактивних технологій 
кооперативного навчання на уроках математики  
в початковій школі.

Виклад основного матеріалу. На думку 
О. Пометун та Л. Пироженко, «кооперативна 
(колективна) форма навчальної діяльності – це 
форма організації навчальної діяльності учнів 
у групах, яка ґрунтується на співробітництві усіх 
учасників задля розв’язання загального завдання 
та досягнення спільно визначеної мети. До інтер-
активних технологій кооперативного навчання 
дослідниці відносять «Роботу в парах», «Роботу  
в мікрогрупах», «Карусель», «Акваріум», «Діалог», 
«Ротаційні трійки», «Пошук інформації», «Синтез 
думок», «Коло ідей» [11, с. 33].

Погоджуємося із думкою Л. Акпинар, що «кін-
цевий результат діяльності залежить від спільних 
зусиль, узгодженості та керованості дій, співт-
ворчості та співпраці всього колективу. Учасники 
навчального процесу є партнерами і союзниками, 
а не суперниками, конкурентами. За такої організа-
ції навчальної діяльності діти набувають навичок 
ефективної комунікації, навчаючись правильно, 
точно, толерантно висловлювати свої думки для 
досягнення взаєморозуміння» [1, с. 50].

Слід наголосити, що організація кооперативної 
роботи передбачає дотримання послідовних ета-
пів:

1) надання вчителем детальної інструкції щодо 
виконання завдання;

2) об’єднання учнів у пари, мікрогрупи;
3) виконання отриманого завдання, поки воно 

не буде успішно розв’язане усіма членами групи;
4) презентація результатів дослідження 

[11, с. 26].
Необхідно звернути увагу на те, що парна  

і групова робота може бути організована на уроках 
математики різних типів: засвоєння нових знань; 
формування практичних умінь та навичок; засто-
сування знань, умінь і навичок; узагальнення та 
систематизації знань тощо. 

На переконання О. Кондратюк, для інтенсифі-
кації та активізації пізнавальної діяльності учнів, 
їхньої розумової активності на уроках математики, 
необхідно, щоб процес навчання завжди відбу-
вався активно, у чому допомагає групова та парна 
співпраця, робота в трійках, організація роботи 
відповідно до інтересів і уподобань, колективне 
обговорення різноманітних думок. Особливу увагу 
на уроках математики потрібно приділяти групо-
вій взаємодії, яка подобається молодшим шко-
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лярам. Задля підтримання їхньої зацікавленості 
необхідно навчити учнів слухати не лише вчителя,  
а й своїх однокласників, впроваджуючи правила 
культури спілкування. Як наслідок, діти вчаться 
співпрацювати, домовляючись між собою та допо-
магаючи один одному, аналізувати проблемні ситу-
ації, шукаючи різні шляхи їх вирішення [7, с. 51].

З метою організації групової роботи на уроках 
вчителеві потрібно використовувати такий алго-
ритм:

1) об’єднати учнів у групи по 3–5 чоловік;
2) повідомити учням про ролі, які вони мають 

розподілити між собою: спікер (керівник) – органі-
зовує та координує роботу в групі, заохочує та спо-
нукає до робити, ознайомлює учасників групи із 
поставленим завданням, підводить підсумки, оби-
рає доповідача; секретар – чітко та коротко фік-
сує результати роботи; посередник – стежить за 
часом, мотивує учнів до роботи; доповідач – звітує 
про виконану роботу, чітко та зрозуміло вислов-
лює думку групи, презентує результати групової 
діяльності;

3) дати кожній групі зрозумілу інструкцію щодо 
організації роботи і конкретне завдання;

4) контролювати часовий регламент;
5) за необхідності надавати необхідну допо-

могу кожній групі;
6) забезпечити систему нагородження;
7) прокоментувати роботу кожної групи 

[3, с. 51].
Для формування в молодших школярів обчис-

лювальних прийомів та вмінь розв’язувати рівняння 
радимо здійснювати роботу в парах постійного та 
змінного складу, а формувати вміння розв’язувати 
задачі доцільно, на нашу думку, шляхом виконання 
різноманітних завдань саме в групах.

Зокрема, під час вивчення теми «Розв’язування 
складених задач» доречно практикувати групову 
діяльність. Для цього необхідно об’єднати дітей 
у групи за певною ознакою, наприклад, за кольо-
рами, порами року, назвами квітів тощо. Кожній 
групі запропонувати виконати однакове завдання – 
розв’язати задачу по діях: «У вазі – 29 квітів. Із 
них – 3 ромашки, 5 – тюльпанів, а решта – тро-
янди. Скільки троянд у вазі?». Після розв’язання 
задачі кожна група має виконати спеціальне, 
окреме завдання, спрямоване на перевірку пра-
вильності розв’язку задачі. Доречно пропонувати 
завдання творчого характеру або тестові вправи. 
Наприклад, групі «Підсніжники» можна дати таке 
завдання: підкреслити вираз, який є розв’язком 
задачі:

а) 29 + (5 – 3);
б) 29 – (5 – 3);
в) 29 – (3 + 5).
Групі «Проліски» запропонувати знайти пра-

вильну відповідь на запитання задачі: скільки тро-
янд у вазі?

а) 31 троянда;
б) 27 троянд;
в) 21 троянда.
Групі «Конвалії» – підкреслити арифметичні дії, 

які використано для розв’язку задачі: 
а) 29 – 8 = 21 (тр.);
б) 5 – 3 = 2 (тр.);
в) 29 – 2 = 27 (тр.).
Після виконання індивідуальних завдань кож-

ною групою необхідно обговорити результати зро-
бленої роботи. Найкращим способом обговорення 
групової роботи є почергове висловлення власної 
думки кожним учасником за годинниковою стріл-
кою. Таким чином, учні вчаться не лише форму-
лювати і висловлювати чітко та коротко свої мір-
кування, але й уважно слухати своїх товаришів. 
Обговоривши результати роботи, кожна група має 
представити їх. Така діяльність дасть змогу вчи-
телеві перевірити якість засвоєння учнями алго-
ритму розв’язування задач і його застосування для 
виконання тестових і творчих завдань [7, с. 52].

У 2 класі, повторюючи тему: «Віднімання дво-
цифрових чисел без переходу через десяток. 
Задачі на дві дії, в яких потрібно порівняти резуль-
тат першої дії з одним із даних задач», в інтерак-
тивній частині уроку рекомендуємо об’єднувати 
дітей у групи, диференціюючи завдання за сту-
пенем складності. Наприклад, група «Сонечко» 
виконує завдання підвищеної складності, а група 
«Дощик» – достатньої. Завдання складнішого 
рівня можуть бути такого характеру: «знайдіть 
помилки в обчисленнях та виправте їх»:

83 – 12 = 61                95 – 42 = 53
56 – 34 = 22                56 – 23 = 33 
75 – 34 = 32                77 – 66 = 10
Працюючи над складеною задачею «У мага-

зині було 54 кг цукерок. Продали 31 кг. На скільки 
більше кілограмів цукерок залишилося, ніж про-
дали?», група «Сонечко» може виконати такі 
завдання: 

− розв’язати задачу самостійно;
− змінити числові дані попередньої задачі  

і розв’язати її;
− придумати подібну задачу.
Завдання достатнього рівня для команди 

«Дощик» можуть виглядати наступним чином: 
− розв’язати задачу з учителем;
− змінити числові дані попередньої задачі  

і розв’язати її;
− розв’язати аналогічну задачу.
Виконання диференційованих завдань дають 

можливість учням комфортно себе почувати, адже 
відповідають їхнім можливостям та здібностям 
[9, с. 8].

З метою стимулювання розумової діяльності 
молодших школярів І. Волошина рекомендує 
розв’язувати в групах задачі-загадки. Наприклад:  
«У мішечку 10 зелених, 10 червоних, 5 жовтих 
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і 5 синіх кульок. Яку найменшу кількість кульок 
потрібно взяти, щоб серед них було 7 кульок однако-
вого кольору?»; «На галявині паслися гуси і корови. 
Всього на галявині було 10 голів і 24 ноги. Скільки 
паслося на галявині корів та гусей?». Задачі такого 
змісту спонукають дітей думати, аналізувати, роз-
вивають кмітливість та винахідливість [4, с. 9].

О. Зайченко рекомендує на уроках математики 
проводити з дітьми вправу «Монгольська гра», 
яка передбачає роботу у невеликих мікрогрупах. 
Учні повинні скласти композицію з геометричних 
фігур на певну тематику, наприклад, «Зоопарк», 
«Магазин», «Квітник». Учитель може запропону-
вати інший варіант цієї гри. З набору геометричних 
фігур дітям потрібно викласти фігуру за зразком, 
якомога точніше, не накладаючи одна на одну. 
Вправа розвиває мислення, творчу уяву та дрібну 
моторику рук [6, с. 16]. 

Для нашого дослідження цінними є теоретичні 
положення, сформульовані Т. Сусловою, яка наго-
лошує на перевагах групової роботи, серед яких 
першочерговими є такі:

− прийняття цінностей та врахування потреб 
товаришів;

− створення умов мікросуспільства;
− забезпечення своєчасного зворотнього 

зв’язку, підтримки від однокласників;
− паритетні стосунки у творчій взаємодії та 

спілкуванні;
− заохочення до розкриття здібностей, талан-

тів кожного учасника групи, реалізація себе як осо-
бистості [12, с. 5].

Доволі ефективною технологією кооператив-
ного навчання вважаємо роботу в парах, адже вона 
сприяє розвитку комунікативних навичок, критич-
ного мислення, розвиває вміння дискутувати. Осо-
бливо доречно її використовувати на початковому 
періоді навчання роботи в мікрогрупах. Перевага 
цієї технології полягає в тому, що завжди дається 
час на обміркування та обговорення різноманітних 
ідей, плану дій і лише потім учні можуть висловити 
свої судження [4, с. 7].

Організація роботи у парах передбачає:
1) постановку вчителем запитання чи зав- 

дання;
2) пояснення запитання;
3) продумування учнями можливих відповідей 

або індивідуальних суджень (1–2 хвилини);
4) об’єднання учнів у пари і визначення того, 

хто висловлюється першим;
5) надання часу на спільне обговорення;
6) представлення результатів роботи, обмін 

ідеями [3, с. 50–51].
Розглядаючи тему «Лічба до 20 у прямому і зво-

ротному порядку. Додавання і віднімання чисел у 
межах 20 без переходу через розряд» у 1 класі, 
доречно під час проведення усного рахунку запро-
понувати парну роботу. У кожній парі одному учню 

потрібно записати 5 одноцифрових і 5 двоцифро-
вих чисел до 20, а інший учень має запитати свого 
товариша про сусідів обраного числа, парні і непарні 
числа, одноцифрові і двоцифрові числа, найбільше 
і найменше число в межах 20, круглі числа. Потім 
діти обмінюються ролями. Така діяльність сприяє 
формуванню в молодших школярів навичок вза-
ємоконтролю та взаємоперевірки [10, с. 301].

З метою стимулювання творчої уяви та розви-
тку логічного мислення можна проводити цікаву 
гру «Шифрувальник». Парам даються вирази, які 
необхідно обчислити, щоб відгадати зашифро-
ване слово. Кожному значенню виразу відповідає 
певна літера. Наприклад:

50 + 20 = 
60 – 30 = 
38 + 1 = 
54 – 1=      
16 + 3 =

15 19 30 39 50 53 61 70 73 80
К Я І Л Б І О Л Ю Д

Гра «Шифрувальник» сприяє формуванню та 
розвитку обчислювальних навичок та навичок 
ефективної міжособистісної взаємодії молодших 
школярів.

Зацікавити учнів до вивчення математики 
можуть веселі завдання в ігровій формі – «Мате-
матичні ланцюжки». Зокрема, кожній парі можна 
запропонувати ланцюжок пізнавального харак-
теру. Якщо учні обчислять його, то дізнаються, 
скільки разів на добу засинає зайчик: 8 + 8 – 6 + 
10 = …(20 разів) [2, с. 10].

Молодшим школярам дуже подобається творча 
вправа «Домалюйте фігурки». Кожна пара отримує 
картку із зображенням геометричної фігури, яку 
потрібно домалювати таким чином, щоб вийшов 
малюнок. Після чого можна запропонувати при-
думати коротку історію за малюнком. Ця вправа 
розвиває творчі здібності, уяву та фантазію дітей 
[6, с. 14–15].

Особливим успіхом у молодших школярів 
користується гра для роботи в парах «Засели 
будиночок» (рис. 1), яку можна використовувати 
під час вивчення та закріплення теми «Склад 
чисел 2 – 10» у 1 класі:
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Рис. 1. Дидактична гра «Засели будиночок»
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Один учень «заселяє будиночок», записуючи 
необхідні числа, а інший контролює і виправляє 
помилки, виконуючи роль учителя. Обговоривши 
результати, кожна пара демонструє результати 
роботи [2. с. 6].

Для організації парної та групової роботи на 
уроках математики О. Кондратюк пропонує такі 
ігри: «Знайди пару», «Незнайко», «Віримо – не 
віримо». Зокрема, дослідниця наголошує, що 
досить корисно впроваджувати на уроках мате-
матики метод парного взаємонавчання. Сутність 
цього методу полягає у тому, що учні в парах постій-
ного або змінного складу пояснюють розв’язання 
прикладів, задач або розповідають правило з 
наведенням прикладів, оцінюючи роботу одно-
класників. Таким чином, учні активно взаємодіють 
один з одним, розвивають комунікативні навички, 
а також краще засвоюють програмовий матеріал 
та закріплюють його [7, с. 54].

На уроках математики для організації парної 
роботи радимо пропонувати учням розгадувати 
математичні ребуси, наприклад: мі100, ві2жний, 
100ляр, 40а, пі2л, р1на, 3зуб, які розвиватимуть 
кмітливість та логічне мислення. 

Підтримуємо О. Пометун та Л. Пироженко у 
тому, що парна співпраця сприяє швидкому вико-
нанню завдань, які за інших форм організації 
навчальної діяльності потребують багато часу. До 
таких вправ вчені відносять:

− обговорення завдання (задач, виразів,  
правил);

− аналіз, перевірка та виправлення письмо-
вих завдань один одного;

− тестування та оцінка один одного;
− формулювання відповіді на запитання вчи-

теля;
− співставлення записів, виконаних у класі 

[11, с. 34].
Щоб спілкування та взаємодія в парах відбу-

валася ефективно учням необхідно: висловлю-
вати зрозуміло свої думки, аргументуючи їх та 
ілюструючи прикладами; спілкуючись з партне-
ром, використовувати вербальні та невербальні 
засоби заохочення (кивок головою, доброзичливу 
усмішку); ставити співрозмовнику запитання, які 
допоможуть краще зрозуміти проблему та знайти 
ефективні шляхи її розв’язання; звертати увагу на 
мову тіла, сідаючи обличчям до того, з ким відбу-
вається спілкування, встановлювати зоровий кон-
такт [13, с. 93].

Висновки. Отже, сучасний урок математики з 
використанням інтерактивних технологій коопе-
ративного навчання має багато переваг над тра-
диційною моделлю засвоєння навчального мате-

ріалу, адже освітній процес відбувається творчо, 
цікаво, діалогічно. Працюючи в групах і парах, 
молодші школярі вчаться самостійно розв’язувати 
доступні для них завдання, долаючи труднощі на 
шляху до поставленої мети. Завдяки інтерактив-
ним технологіям у дітей розвиваються допитли-
вість, відповідальність, цілеспрямованість, напо-
легливість, комунікативність.

Подальші наші дослідження стосуватимуться 
обґрунтування організаційно-педагогічних умов 
формування творчих умінь молодших школярів на 
уроках математики з використанням інтерактив-
них технологій. 
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ФАКТОРИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РІВНІ ФІЗИЧНОЇ, 
ТЕХНІЧНОЇ ТА ІГРОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ
FACTORS REGULATING THE LEVELS OF PHYSICAL, 
TECHNICAL AND GAME READINESS OF FOOTBALLISTS

Процес підготовки юних футболістів охо-
плює значний часовий проміжок тривалістю 
у декілька років, і цей період позначений 
значними фізіологічними змінами в орга-
нізмі спортсменів, пов’язаними з ростом 
і розвитком. Реальна підготовка юного 
спортсмена, на думку багатьох авторів, не 
можлива без урахування закономірностей 
організму, який розвивається. 
Розробці концепції вікової динаміки фізичних 
якостей у теорії дитячо-юнацького спорту 
приділяється багато уваги. Деякі автори 
досить детально розробили модельні харак-
теристики фізичної підготовленості юних 
футболістів, які найшли своє відображення 
в навчальних програмах для дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл. Одна з основних умов 
високої ефективності системи підготовки 
спортсменів полягає в чіткому дотриманні 
вимог щодо вікових та індивідуальних ана-
томо-фізіологічних особливостей організму. 
Це дозволяє правильно вирішувати про-
блеми спортивного відбору, вибору засобів і 
методів тренування, дозування тренуваль-
них і змагальних навантажень, прогнозу-
вання можливих досягнень. 
Збільшення інтенсивності і обсягу тре-
нувальних навантажень призводить до 
бажаних змін у функціональному стані 
спортсменів, але лише за певних умов. Тут 
необхідно керуватися принципом поступо-
вості і хвилеподібності навантажень. Міра 
дії навантаження регламентується її осо-
бливостями і порядком застосування таких 
складників: інтенсивності виконання, три-
валості відпочинку і часу виконання вправи, 
кількості вправ в одному комплексі, занятті, 
мікроциклі і так далі. Реалізація цих принци-
пів можлива лише за умов врахування осо-
бливостей процесів адаптації організму. 
Саме тому завданням цієї статті стало 
поглиблення знань про адаптаційні можли-
вості організму як одного з факторів, які під-
вищують рівні фізичної, технічної та ігрової 
підготовленості футболістів.
Історія розвитку науки переконливо показує, 
наскільки не були б важливими дослідження 
прикладного характеру, без фундаменталь-
ної розробки тієї або іншої проблеми криза 
все одно настане. Це примушує ставитися 
до проблеми резервів адаптації організму 
спортсмена не як до наукового напряму 
якогось етапу розвитку науки про спорт, а 
як до проблеми, яка вимагає глибоких фун-
даментальних досліджень широкого кола 
вчених із перспективою створення науково 
обґрунтованої теорії адаптаційних резервів 
організму людини.

Ключові слова: вікова фізіологія, адапта-
ційні можливості організму, юнацький спорт, 
тренувальний процес, оптимізація.

The process of training young players spans a con-
siderable time span of several years, and this period 
is marked by significant physiological changes in 
the body of athletes associated with growth and 
development. According to many authors, real 
training of a young athlete is not possible without 
taking into account the developing organisms. 
Much attention is paid to the development of the 
concept of age-related dynamics of physical quali-
ties in the theory of child-youth sports. At this time, 
some authors have developed in sufficient detail 
the model characteristics of the physical fitness of 
young footballers, which are reflected in the curri-
cula for children and youth sports schools.
One of the main conditions for the high efficiency 
of the system of training athletes is to strictly com-
ply with the requirements for age and individual 
anatomical and physiological features of the 
body. It allows to solve correctly the problems of 
sports selection, choice of means and methods of 
training, dosing of training and competitive loads, 
forecasting of possible achievements. Increasing 
the intensity and volume of training loads leads 
to the desired changes in the functional state of 
athletes, but only under certain conditions. Here 
it is necessary to be guided by the principle of 
gradual and undulating loads.
The measure of the load is governed by its features 
and the order of use of the following components: 
intensity of exercise, duration of rest and time of 
exercise, the number of exercises in one complex, 
employment, microcycle and so on. The implemen-
tation of these principles is possible only if the fea-
tures of the processes of adaptation of the organ-
ism are taken into account. That is why the purpose 
of this article was to deepen knowledge about the 
adaptive capacity of the body as one of the factors 
that increase the levels of physical, technical and 
game preparedness of football players.
The history of the development of science shows 
convincingly – no matter how important the stud-
ies of applied character, without a fundamental 
development of a problem, sooner or later the 
crisis comes. This makes us consider the prob-
lem of reserves of adaptation of the organism of 
the athlete not as the scientific direction of any 
stage of development of the science of sports, 
but as a problem that requires deep fundamen-
tal research of a wide range of scientists with the 
prospect of creating a scientifically grounded 
theory of adaptation reserves of the human body.
Key words: age physiology, adaptive capacity 
of the organism, youth sport, training process, 
optimization.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Найхарактернішою особливістю роз-
витку сучасного футболу, в тому числі і юнаць-
кого, є збільшення інтенсивності гри, в якій про-
являються індивідуальна, групова, командна 
техніко-тактична майстерність і висока фізична 

підготовленість гравців. Команди для досягнення 
перемоги повинні мати в своєму складі гравців, 
які вміють грати «швидко» та приймати рішення 
у складних ситуаціях, що постійно змінюються, 
в умовах дефіциту простору та часу, а також, 
які раціонально володіють технікою в поєднані  
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з тактичними діями та високою швидкістю пере-
сування. 

Процес підготовки юних футболістів охоплює 
значний часовий проміжок тривалістю у декілька 
років, і цей період позначений значними фізі-
ологічними змінами в організмі спортсменів, 
пов’язаними з ростом і розвитком. Реальна підго-
товка юного спортсмена, на думку багатьох авто-
рів, не можлива без урахування закономірностей 
організму, який розвивається. 

Розробці концепції вікової динаміки фізичних 
якостей у теорії дитячо-юнацького спорту приділя-
ється багато уваги [1, 4, 8]. У цей час деякі автори 
досить детально розробили модельні характерис-
тики фізичної підготовленості юних футболістів, 
які найшли своє відображення в навчальних про-
грамах для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Одна з основних умов високої ефективності 
системи підготовки спортсменів полягає в чіткому 
дотриманні вимог щодо вікових та індивідуальних 
анатомо-фізіологічних особливостей організму. 
Це дозволяє правильно вирішувати проблеми 
спортивного відбору, вибору засобів і методів тре-
нування, дозування тренувальних і змагальних 
навантажень, прогнозування можливих досягнень 
[2, 8].

Юнацький вік – надзвичайно важливий етап 
індивідуального розвитку, на який поширюються 
всі загальні правила та закономірності, харак-
терні для молодого організму, який росте та роз-
вивається. Цей вік є періодом серйозних протиріч. 
З одного боку, це час значного підйому як фізич-
них, так і психічних якостей, становлення людини 
як особистості. З іншого боку, це період певних 
тимчасових фізіологічних проблем, обумовлених 
суттєвою перебудовою нейроендокринних спів-
відношень, що пов’язано з підвищенням інтенсив-
ності функції статевих органів [6 – 8]. 

Вплив занять футболом на організм юних 
спортсменів дозволяє стверджувати, що сучасний 
юнацький футбол розвивається шляхом підви-
щення вимог до всіх сторін підготовленості юних 
футболістів. У процесі змагальної боротьби на 
організм юних спортсменів діють значні за вели-
чиною і тривалістю навантаження, які вимагають 
максимальної мобілізації адаптаційних можливос-
тей організму та висувають серйозні вимоги до 
загальної та спеціальної фізичної підготовленості 
юних футболістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підготовка футболістів носить багатогранний 
характер. Як і в інших видах спорту, у структурі під-
готовленості футболістів виділяють такі відносно 
самостійні сторони: технічну, фізичну, тактичну, 
психічну, ігрову й інтегральну. Багатокомпонент-
ність і різнохарактерність вимог до підготовленості 
футболістів диктують необхідність розвитку усіх 
фізичних якостей і озброєння їх великим обсягом 

рухових умінь і навичок. Вирішення цих завдань 
регламентується цілеспрямованістю теоретич-
них і експериментальних досліджень, які поки не 
в змозі охопити усі проблеми тренувального про-
цесу в цьому виді спорту.

Неоднозначність у підходах до змісту трену-
вального процесу футболістів визначає той факт, 
що більшість наявних у літературі рекомендацій 
по основах методики підготовки базуються на 
особистому тренерському досвіді. Згодом разом 
із працями, заснованими на досвіді тренерської 
діяльності фахівців, з’явилися роботи, які базу-
ються на експериментальних дослідженнях.

Значна кількість робіт присвячена питанням 
вікової динаміки фізичних якостей дітей, підлітків 
і юнаків, які систематично займаються футболом. 
Під час досліджень було встановлено, що рівень 
змагальної діяльності юних футболістів у кожному 
з вікових періодів лімітується комплексом домі-
нантних чинників підготовленості. Так, рівень спор-
тивної майстерності 8-9-річних футболістів багато 
в чому визначається такими показниками, як маса 
тіла, фізична працездатність, максимальна швид-
кість бігу, час складної рухової реакції, рівень 
швидкісно-силових якостей і міра комплексного 
прояву швидкості, спритності і техніки володіння 
м’ячем у специфічних складно-координаційних 
завданнях. При цьому кількісні параметри діяль-
ності змагання на 47,3% залежать від антропоме-
тричних характеристик і функціонального стану 
організму юних спортсменів, а якісні – на 52,1% 
обумовлені рівнем координаційних здібностей  
і швидкісно-силових якостей.

У віці 10-11 років ріст спортивної майстерності 
футболістів обумовлений переважно рівнем швид-
кісних і швидкісно-силових якостей, показниками 
різнобічності техніки і тактики гри. Комплекс цих 
показників впливає на 58,2% параметрів діяль-
ності змагання. Для спортивного вдосконалення 
12-13-річних футболістів велике значення мають 
показники фізичної працездатності, комплексного 
прояву швидкості, спритності і техніки в специфіч-
них складно-координаційних рухових діях, обся-
гах змагань техніки і тактики. Кількісні параметри 
діяльності змагання обумовлені цими показни-
ками на 53,0%, якісні – на 26,7%.

Рівень спортивної майстерності футболістів 
14-15 років лімітується переважно такими показ-
никами: маса тіла, фізична працездатність, швид-
кісно-силові якості, різнобічність тактики гри. Зна-
чно зростає вплив комплексного прояву швидкості, 
спритності і техніки володіння м’ячем у складно-
координаційних рухових діях. Названі чинники на 
59% обумовлюють кількісні параметри діяльності 
змагання і на 57,5% – якісні. Спортивну май-
стерність 16-17-річних футболістів обумовлюють 
такі чинники: довжина тіла, фізична працездат-
ність, комплексний прояв швидкості, спритності  
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і техніки в специфічних складно-координаційних 
діях. При цьому кількісні параметри діяльності 
змагання обумовлюються цими чинниками на 
49,4%, якісні – на 30,8%.

Як зазначають фахівці, зміст тренувальних 
програм висококваліфікованих футболістів пови-
нен значною мірою залежати від інформації, 
отриманої в результаті контролю за діяльністю 
змагання гравців. Неодмінною вимогою сучасної 
системи спортивного тренування є необхідність 
раціонального вдосконалення усіх сторін підготов-
леності (фізичної, технічної) з урахуванням зако-
номірностей становлення основних компонентів 
ефективної змагальної діяльності. При цьому, удо-
сконалюючи фізичну підготовленість футболістів, 
необхідно витримувати вимоги таких принципо-
вих установок, як співмірність розвитку основних 
фізичних якостей, цільова спрямованість до вищої 
спортивної майстерності і перспективне випе-
редження у формуванні технічної майстерності. 
Фахівці неодноразово зазначали, що своєчасне  
у віковому плані оволодіння раціональною техні-
кою обраного виду спорту є запорукою успішності 
підготовки спортсмена високого класу. В якості 
одного з основних чинників ефективності навчання 
техніці в спортивних іграх виділяють оптимальну 
послідовність освоєння окремих тактичних дій.

Відомо, що для досягнення необхідних рівнів 
підготовленості футболістів однією з головних 
умов є уміння правильно підбирати, використати, 
контролювати і коригувати тренувальні наванта-
ження. Проблемам систематизації, планування, 
класифікації і контролю навантажень присвячені 
багато робіт вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Навантаження прийнято класифікувати за 
величиною, спрямованістю, координаційною 
складністю, за принципом відповідності вправі 
змагання, приналежності до того або іншого 
структурного утворення тренувального процесу. 
Цими компонентами визначається спрямованість 
і інтенсивність адаптаційних процесів в організмі 
спортсменів. За величиною розрізняють малі, 
помірні (середні), субмаксимальні (близько гра-
ничні) і максимальні (граничні) навантаження. Про 
величину навантаження можна судити за показни-
ками внутрішньої і зовнішньої її сторін. 

Сучасні дослідження показали, що лише інте-
грація цих двох компонентів дає повну інформацію 
про величину навантаження. Зовнішню сторону 
навантаження характеризують її обсяг і інтенсив-
ність. Осяг виконаної роботи зазвичай вимірюють 
у кілометрах, годинах, кілограмах, кількості трену-
вальних занять і змагань, інтенсивність – швид-
кістю виконання вправ, темпом рухів, часом подо-
лання дистанцій, величиною обтяження. 

Повнішу характеристику навантаження отриму-
ють по реакції у відповідь організму спортсмена на 
виконану роботу – це і є внутрішня сторона. При 

отриманні даних у цьому випадку необхідно врахо-
вувати інформацію як про термінові (безпосеред-
ньо у час або відразу ж після виконання вправи) 
реакції організму на навантаження; так і про зміни, 
які відбуваються на тлі відновлення після нього, 
про характер і тривалість відновлення. Показники, 
які дають інформацію про роботу функціональ-
них систем організму, дуже різноманітні: частота 
сердечних скорочень, дихання; показники спожи-
вання О2, вентиляції легень; кількість і швидкість 
накопичення лактату в крові; електрокардіографії, 
енцефалографії, біоелектричній активності м’язів, 
кислотно-лужної рівноваги; активність ОВР в орга-
нізмі, швидкість і рухливість нервових процесів, 
запаси глікогену.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Збільшення інтенсивності  
і обсягу тренувальних навантажень призводить до 
бажаних змін у функціональному стані спортсме-
нів, але лише за певних умов. Тут необхідно керу-
ватися принципом поступовості і хвилеподібності 
навантажень.

Міра дії навантаження регламентується її осо-
бливостями і порядком застосування таких склад-
ників: інтенсивності виконання, тривалості відпо-
чинку і часу виконання вправи, кількості вправ  
в одному комплексі, занятті, мікроциклі і так далі. 
Реалізація цих принципів можлива лише за умов 
врахування особливостей процесів адаптації 
організму. Саме тому завданням цієї статті стало 
поглиблення знань про адаптаційні можливості 
організму як одного з факторів, що підвищують 
рівні фізичної, технічної й ігрової підготовленості 
футболістів.

Виклад основного матеріалу. В результаті 
розвитку адаптаційних реакцій організм набуває 
нову якість у формі стійкості до гіпоксії, холоду, 
фізичного навантаження, нової рухової навички 
і так далі. Ця нова якість проявляється в першу 
чергу у тому, що організм не може бути пошкодже-
ний тим чинником, до якого адаптувався. По суті 
такі реакції складають основу гартування, укрі-
плення здоров’я і профілактики захворювань у про-
цесі оздоровчих занять фізичними вправами. Роль 
адаптації як чинника профілактики проявляється 
в тому, що стійкість організму підвищується до дії 
не лише одного чинника, але і декількох, тобто 
йдеться про комбіновану адаптацію. У спортивній 
діяльності, наприклад у процесі тренування і зма-
гань лижників, відбувається одночасна адаптація 
до фізичного навантаження, що вимагає витрива-
лості до холоду, гіпоксії, стресових ситуацій [5, 9].

В основі адаптації до фізичної роботи лежать 
пристосовні реакції організму у відповідь на вимоги 
внутрішнього і зовнішнього середовища, що змі-
нюються. Адаптогеном є фізичне навантаження, 
а його структурною одиницею – фізична вправа. 
Спочатку механізм дії фізичних вправ полягає 
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у збудженні відповідних аферентних і моторних 
центрів, мобілізації скелетних м’язів, кровообігу  
і дихання, які в сукупності утворюють єдину функ-
ціональну систему, відповідальну за реалізацію 
цієї рухової реакції [3]. Проте ефективність цієї 
системи невелика, а реакція організму не означає 
моментальної адаптації. Це лише основа початко-
вого етапу термінової адаптації, яка є екстреною 
реакцією різних органів і систем, компенсуючою 
дію зовнішніх чинників. Ці реакції не закріплю-
ються і швидко зникають, якщо вони не переви-
щують фізіологічних можливостей організму в цей 
момент.

Для того, щоб склалася стійка адаптація, 
потрібні підкріплення, тренування, зовнішні дії, які 
багаторазово повторюються. В результаті збіль-
шення фізіологічних можливостей формується 
кумулятивна адаптація. Це складний і тривалий 
процес поступової функціональної перебудови 
організму [4, 11]. При напруженому спортивному 
тренуванні він пов’язаний з активізацією і мобілі-
зацією функціональних ресурсів організму, інтен-
сивним протіканням структурних і функціональних 
перетворень в органах і тканинах.

Стійка довготривала адаптація характеризу-
ється наявністю необхідного резерву для забез-
печення нового рівня функціонування системи, 
стабільності функціональних структур, тісного 
взаємозв’язку регуляторних і виконавчих органів. 
Вона характеризуються як стан найвищої працез-
датності, що виражається у формуванні ефектив-
ної структури рухів, підвищенні швидкості довіль-
ного розслаблення м’язів (технічна економізація), 
прискоренні процесу опрацьовування, зниженні 
енерговитрат на одиницю виконаної роботи, під-
вищенні утилізації кисню, оптимізації відновних 
процесів (функціональна економізація).

Довготривала адаптація виражається у збіль-
шенні потужності механізмів саморегуляції, в під-
вищенні реактивності цих систем до сигналів, які 
управляють нею. В результаті цього урівноваження 
адаптованого організму із зовнішнім середовищем 
досягається при меншій мірі включення вищих рів-
нів регуляторної ієрархії при економнішому функ-
ціонуванні нейроендокринної регуляції систем, 
відповідальних за адаптацію [4, 6, 10]. Проте на 
сьогодні залишаються невирішеними такі важливі 
теоретичні і прикладні проблеми, як управління 
довготривалою адаптацією організму різних віко-
вих груп у процесі фізичного виховання, спор-
тивних тренувань, нормування фізичного наван-
таження й адаптації до нього; тактика адаптації 
до дії декількох чинників середовища; адаптація 
організму до дії екстремальних стресових ситуа-
цій; кількісна і якісна оцінка процесів адаптації.

Висновки. Перелік наведених даних показує, 
що до теперішнього часу внесений значний вклад 
у розробку проблеми функціональних резервів 
спортсмена і що проблема набуває особливої 
актуальності. Вона вийшла далеко за рамки фізіо-
логії, потребуючи компетентних педагогів і психо-
логів, біохіміків і біомеханіків, представників різних 
медико-біологічних дисциплін.

Історія розвитку науки переконливо показує, 
наскільки б важливими були дослідження при-
кладного характеру, без фундаментальної роз-
робки тієї або іншої проблеми рано чи пізно настає 
криза. Це змушує ставитися до проблеми резервів 
адаптації організму спортсмена не як до наукового 
напряму якогось етапу розвитку науки про спорт, 
а як до проблеми, яка вимагає глибоких фунда-
ментальних досліджень широкого кола вчених із 
перспективою створення науково обґрунтованої 
теорії адаптаційних резервів організму людини.
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РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ 
У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
THE ROLE OF THE SOCIO-CULTURAL COMPONENT IN FORMATION 
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF LEARNING 
THE UKRAINIAN LANGUAGE AS FOREIGN

У статті розкрито роль соціокультурного 
компоненту при формуванні комунікативної 
компетентності у процесі вивчення україн-
ської мови як іноземної для здобуття вищої 
освіти іноземними студентами. Вказано на 
основні тенденції розвитку сучасної освіти, 
які впливають на популярність і престиж-
ність отримання фаху іноземними грома-
дянами в Україні. Подані статистичні дані 
Українського державного центру міжнарод-
ної освіти при Міністерстві освіти і науки 
України про зростання кількості іноземних 
студентів у закладах освіти України, що  
є свідченням зростання міжнародного авто-
ритету України у сфері надання освітніх 
послуг.
У роботі вказана нормативна база, яка 
забезпечує викладання навчальної дис-
ципліни «Українська мова як іноземна» 
іноземним студентам. Основна мета 
курсу – сформувати комунікативну компе-
тентність шляхом вироблення в іноземних 
студентів необхідних мовних і мовленнєвих 
умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, 
щоб забезпечити їм можливість спілку-
вання в українському мовному середовищі 
(навчання, побут, культура) та здобуття 
спеціальності. Доведено, що мова навчання 
є інструментом і водночас гарантією якісної 
професійної підготовки, а тому оволодіння 
українською мовою як іноземною є одним із 
пріоритетних завдань для іномовних сту-
дентів при опануванні майбутньою профе-
сією в Україні.
У статті розглянуто співвідношення 
понять «комунікативна компетентність»  
і «комунікативна компетенція» та проаналі-
зовано їх компоненти: мовний, мовленнєвий, 
соціокультурний; досліджено, що четвер-
тий компонент трактується по-різному: 
інтеркультурний, діяльнісний (стратегіч-
ний), прагматичний. Розкрито сутність 
соціокультурного компоненту комуніка-
тивної компетентності через систему 
взаємопов’язаних складників: країнознавчого, 
лінгвокраїнознавчого, соціолінгвістичного.
Доведено значущість ролі соціокультурного 
компоненту при мовленнєво-культурній 
адаптації іноземних студентів до україн-
ського культурно-мовленнєвого середовища 
при їх інтеграції в український соціум, освіту, 
культуру, побут. Соціокультурний компо-
нент відіграє значну роль при формуванні  
в іноземних студентів соціокультурних 
знань, навичок, набутті практичних умінь 
у соціально-культурній, навчально-профе-
сійній і навчально-науковій сферах із метою 
формування комунікативної компетент-
ності, яка сприяє професійному, культур-
ному, творчому розвитку та становленню 
мовної особистості майбутнього фахівця.
Ключові слова: соціокультурний компо-
нент, іноземні студенти, формування кому-

нікативної компетентності, українська 
мова як іноземна, україномовне середовище, 
мовленнєво-культурне середовище.

The role of the socio-cultural component in the 
formation of communicative competence in the 
process of studying Ukrainian as a foreign lan-
guage for higher education by foreign students 
is revealed in the article. The main tendencies 
of the development of modern education, which 
influence the popularity and prestige of obtaining 
the profession of foreign citizens in Ukraine, are 
pointed out. The statistics provided by the Ukrai-
nian State Center for International Education at 
the Ministry of Education and Science of Ukraine 
on the growth of the number of foreign students 
in educational establishments of Ukraine is a 
testimony to the growth of Ukraine’s international 
authority in the field of educational services.
The paper specifies the legal framework that pro-
vides the teaching of the discipline “Ukrainian as 
a foreign language” to foreign students. The main 
objective of the course is to form a communica-
tive competence by developing the necessary 
language and speech skills in all types of speech 
activities for foreign students to enable them to 
communicate in the Ukrainian language envi-
ronment (education, everyday life, culture) and 
gain a specialty. It is proved that the language 
of instruction is an instrument and at the same 
time a guarantee of quality vocational training, 
and therefore mastering Ukrainian as a foreign 
language is one of the priority tasks for foreign 
language students in mastering their future pro-
fession in Ukraine.
The article considers the relation between the 
concepts of “communicative competence” and 
“communicative competence” and analyzes their 
components: linguistic, speech, socio-cultural; 
investigated that the fourth component is inter-
preted differently: intercultural, activity (strate-
gic), pragmatic. The essence of the sociocultural 
component of communicative competence is 
revealed through a system of interrelated com-
ponents: country, linguistic, sociolinguistic.
The importance of the role of socio-cultural com-
ponent in the speech and cultural adaptation of 
foreign students to the Ukrainian cultural and 
speech environment is proved; at their integra-
tion into the Ukrainian society, education, cul-
ture, life. The socio-cultural component plays a 
significant role in the formation of socio-cultural 
knowledge, skills, acquisition of practical skills in 
socio-cultural, educational-professional and edu-
cational-scientific spheres for foreign students in 
order to form a communicative competence that 
promotes professional, cultural, creative devel-
opment and creativity specialist.
Key words: socio-cultural component, foreign 
students, formation of communicative compe-
tence, Ukrainian as a foreign language, Ukrai-
nian language environment, speecher-cultural 
environment.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Інтеграційні процеси у сфері вищої освіти поси-
люють зближення й гармонізацію національної 
системи вищої освіти із загальноєвропейським 
науковим та освітнім простором. Інтернаціоналі-
зація, зміцнення міжнародного співробітництва, 
гуманізація і гуманітаризація, повага до загаль-
нолюдських цінностей, міжкультурна комунікація, 
активізація академічної мобільності, дотримання 
принципів академічної доброчесності – основні 
тенденції розвитку сучасної освіти, які впливають 
на вибір іноземних громадян навчатися у закладах 
вищої освіти (далі – ЗВО) України. 

Політика у сфері освіти сприяє національному 
та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих 
в Україні. Національна рамка кваліфікацій – сис-
темний і структурований за компетентностями 
опис кваліфікаційних рівнів, який грунтується на 
європейських і національних стандартах і прин-
ципах забезпечення якості освіти [9]. Це є одним 
із факторів, чому іноземні громадяни їдуть навча-
тися в Україну, щоб отримати диплом, який гаран-
туватиме їм у майбутньому професійну реаліза-
цію та кар’єрне зростання у будь-якій країні світу. 

Аналізуючи питання надання якісних освітніх 
послуг українськими ЗВО іноземним громадянам, 
А. Черняк звертає увагу на проблемні аспекти, 
пов’язані з перебуванням і навчанням іномов-
них студентів, зокрема володіння ними мовою 
навчання: «… виникають обґрунтовані сумніви, чи 
засвоїли студенти з Азербайджану, Туркменістану 
та інших країн навчальні дисципліни і чи гідні вони 
отримати у подальшому дипломи про вищу юри-
дичну, економічну чи іншу освіту. Підтверджуються 
побоювання за якість підготовлених фахівців наяв-
ністю випадків, коли випускники українських ЗВО, 
які отримували вищу освіту українською чи росій-
ською мовами, навіть не володіють цими мовами, 
а про рівень засвоєння профільних навчальних 
дисциплін не йдеться взагалі» [12, с. 225].

При опануванні вищої освіти в Україні інозем-
ними громадянами постає питання комунікації, 
набуття комунікативної компетентності та адапта-
ції до мовленнєво-культурного середовища, націо-
нальних традицій, культурних, історичних ціннос-
тей, соціалізації в україномовному середовищі. 
Таким чином, на сьогодні особливої актуальності 
набуває питання соціокультурного компоненту при 
формуванні комунікативної компетентності у про-
цесі вивчення української мови як іноземної (УМІ) 
студентами з інших країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить про поглиблений інтерес науковців до 
проблеми викладання навчальної дисципліни 
«Українська мова як іноземна». Дослідженню 
підходів і методів начання УМІ присвячені праці 
науковців З. Бакум, Г. Бойко, Я. Гладир, І. Жовто-
ніжко, І. Зелез, Т. Єфімова, В. Костюшко, А. Кулик, 

О. Огринчук, О. Пальчикова, А. Чернова, І. Чернюк. 
У статті І. Кочан і З. Мацюк досліджені лінгвоме-
тодичні основи укладання підручників із навчаль-
ної дисципліни «Українська мова як іноземна».  
Соціально-психологічні, соціокультурні проблеми 
адаптації іноземних студентів до освітнього, 
мовного та культурного середовища розглянуто  
у публікаціях Н. Булгакова, Л. Бутенко, А. Гадом-
ської, М. Іванова, Н. Смолікевич, Т. Стефаненко, 
В. Тарасенко, І. Шульги та інших. Проаналізовано 
підходи до розуміння термінів комунікативної 
компетентності і компетенцій, розглянуто склад-
ники цих наукових понять у працях Т. Варянко, 
М. Галицької, Л. Голованчук, І. Гуменної, О. Заго-
родної, І. Закір’янової, Л. Іванченко, Т. Колодько, 
О. Пометун, І. Потюк та інших. 

Виділення не вирішених частин загальної 
проблеми. На основі аналізу наукових праць із 
проблеми дослідження встановлено, що приді-
лена значна увага питанню формування комуні-
кативної компетентності у майбутніх педагогів, 
юристів, соціальних працівників та інших фахівців, 
а також розглядається проблема комунікації при 
опануванні іноземними мовами у закладах вищої 
освіти в Україні. Проте, незважаючи на значну кіль-
кість наукових публікацій, залишається недостат-
ньо вивченим вплив соціокультурного компоненту 
на формування комунікативної компетентності  
в іномовних здобувачів вищої освіти у процесі ово-
лодіння українською мовою як іноземною.

Мета роботи – дослідити роль соціокультур-
ного компоненту у формуванні комунікативної 
компетентності в іноземних студентів у процесі 
вивчення української мови як іноземної.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи 
освітні тенденції на сучасному етапі, спостерігаємо 
збільшення кількості іноземних студентів. Статис-
тичні дані Українського державного центру міжна-
родної освіти при Міністерстві освіти і науки Укра-
їни свідчать, що порівняно з 2017-2018 навчальним 
роком кількість іноземних студентів у 2018-
2019 навчальному році зросла на 10 тисяч і ста-
новила 75 605 осіб. У 2019-2020 навчальному році 
в закладах освіти України «навчається більше 
81 тисячі іноземних студентів зі 154 країн світу 
(2014 рік – 63 172, 2015 рік – 63 906, 2016 рік – 
64 066, 2017 рік – 66 310, 2018 рік – 75 605); освітню 
діяльність, пов’язану з іноземними громадянами, 
надають близько 450 закладів вищої освіти (з них 
88% державних, 12% приватних)» [12, с. 221].

Збільшення кількості іноземних студентів  
з одного боку свідчить про зростання міжнарод-
ного авторитету України у сфері надання освіт-
ніх послуг, а з іншого на заклади вищої освіти 
покладається велика відповідальність у підго-
товці висококваліфікованих фахівців для інших 
країн. Відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» українська мова у ЗВО є мовою освітнього  
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процесу [5], а тому оволодіння іноземними грома-
дянами українською мовою – це їх шлях до успіху, 
професіоналізму, а також можливість саморозви-
ватися, самовдосконалюватися, інтегруючись в 
український соціум, культуру, побут, підвищувати 
свій фаховий і загальнокультурний рівень. 

Оскільки мова навчання є інструментом і вод-
ночас гарантією якісної професійної підготовки, 
то студентам-іноземцям необхідно опанувати 
систему української мови, оволодіти мовленнє-
вими вміннями і навичками у тих видах і формах 
спілкування, на яких базується навчальна діяль-
ність; сформувати вміння і навички спілкування 
у навчально-професійній, суспільно-політичній  
і соціально-культурній сферах. Ці завдання покли-
кана вирішувати навчальна дисципліна «Україн-
ська мова як іноземна», формуючи комунікативну 
компетентність, яка є базовою при підготовці 
фахівця будь-якої галузі знань, оскільки комуні-
кація як дескриптор Національної рамки кваліфі-
кацій України наявна в кожному стандарті вищої 
освіти, затвердженому Міністерством освіти  
і науки України.

У «Ліцензійних умовах провадження освітньої 
діяльності» зазначено, що «навчально-методичне 
забезпечення передбачає наявність навчальних 
планів з обов’язковим вивченням української мови 
як окремої навчальної дисципліни «Українська 
мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 
осіб без громадянства у закладах вищої, після-
дипломної, фахової передвищої, професійної 
(професійно-технічної) освіти незалежно від мови 
навчання» [8]. Натепер основним програмним 
документом для студентів-іноземців нефілоло-
гічного профілю у ЗВО України є «Єдина типова 
навчальна програма з української мови для іно-
земних студентів» 2008 року, у якій визначено 
основну мету вивчення української мови як іно-
земної – це «оволодіння комунікативною компе-
тентністю, яка досягається шляхом формування  
у студентів необхідних мовних і мовленнєвих умінь 
у всіх видах мовленнєвої діяльності (читання, 
аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення), 
забезпечуючи їм можливість спілкування в укра-
їнському мовному середовищі (навчання, побут, 
культура) та здобуття спеціальності» [3]. Програма 
передбачає забезпечення комунікативних потреб 
іноземних студентів у побутовій, соціально-куль-
турній, навчально-професійній і навчально-науко-
вій сферах із метою формування комунікативної 
компетентності, яка сприяє професійному, куль-
турному, творчому розвитку та становленню мов-
ної особистості майбутнього фахівця.

Підтримка на державному рівні утвердження 
української мови як засобу спілкування у міжна-
родному середовищі спонукала до розроблення 
міжнародного сертифікаційного іспиту з української 
мови як іноземної. Водночас запровадження такого 

іспиту є необхідною умовою для підтвердження 
рівня володіння українською мовою. Колегія Мініс-
терства освіти і науки України від 22.05.2018 про-
токолом № 5/1-7 ухвалила рішення «Про стандар-
тизовані вимоги до рівнів володіння українською 
мовою як іноземною А1-С2». Таким чином оволо-
діння українською мовою як іноземною, форму-
вання комунікативної компетентності є одним із 
пріоритетних завдань для іномовних студентів при 
опануванні майбутньої професії в Україні.

У сучасних наукових дослідженнях комуніка-
тивна компетентність є предметом вивчення бага-
тьох науковців, але відсутня однозначна думка з 
приводу компонентів (складників) комунікативної 
компетентності, а в деяких дослідженнях вико-
ристовується термін «комунікативної компетен-
ції». Щодо пояснення понять «компетентність» 
і «компетенція» автор погоджується з думкою 
К. Олійник, яка вважає, що «…коли говоримо про 
компетентність, то йдеться про людину, яка воло-
діє відповідною компетенцією для вирішення пев-
них питань. Компетентність слугує якістю, харак-
теристикою особи, яка дозволяє їй (або навіть 
дає право) вирішувати певні завдання, приймати 
рішення, судження у певній галузі. Іншими сло-
вами, компетенція є нормативною, ідеальною 
метою освітнього процесу, яка моделює якості 
майбутнього випускника, а компетентність – 
результат, рівень прояву, тобто володіння відпо-
відною компетенцією» [10, с. 51]. Для вирішення 
поставленої проблеми компоненти комунікативної 
компетентності чи компетенції на цьому етапі 
дослідження не є суттєвими, а тому автор не буде 
акцентувати увагу на їх дефініціях.

Дослідниця І. Потюк, подаючи структурну 
модель взаємодії компонентів комунікативної ком-
петенції, визначає три основні компоненти: мов-
ний, мовленнєвий і соціокультурний [11, с. 131]. 
Оскільки іншомовна комунікативна компетенція  
є складним, системним утворенням, то за дослі-
дженнями М. Галицької, у її структурі є такі ком-
поненти: мовний, який формується в рамках 
академічного та професійного середовища (вдо-
сконалення знань із лексики, граматики, семан-
тики, фонології); мовленнєвий як уміння вико-
ристовувати мовний матеріал для досягнення 
комунікативних, інформативних, когнітивних, 
сугестивних та інших цілей (вдосконалення вмінь  
і навичок говоріння, аудіювання, письма, читання); 
соціокультурний, який сприяє більш усвідом-
леному оволодінню іноземною мовою як засо-
бом спілкування, оскільки основними мотивами 
вивчення іноземної мови є прагнення розширення 
світогляду, інтерес до культури народу – носія 
мови, країнознавчих і лінгвокраїнознавчих реалій 
країни, мова якої вивчається; інтеркультурний, 
який пов’язаний із культурою різних народів, між-
культурною комунікацією [2, с. 44–45].
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Розглядаючи питання реалізації концепції укра-
їнськомовної підготовки іноземних громадян на 
підготовчих факультетах ЗВО, Г. Іванишин визна-
чає певні змістові лінії, які формують комуніка-
тивну компетентність і сприяють формуванню вто-
ринної мовної особистості: 

1) мовленнєва, яка передбачає удосконалення 
вмінь в основних видах мовленнєвої діяльності 
(аудіюванні, читанні, говорінні, письмі); 

2) мовна (лінгвістична), скерована на фор-
мування мовної (лінгвістичної) компетентності, а 
саме знань про систему української мови, опану-
вання її граматичними засобами; 

3) соціокультурна, яка передбачає форму-
вання соціокультурної компетентності шляхом 
створення та розвитку інтересу до України, укра-
їнського народу, його історії, звичаїв, традицій, 
ознайомлення з духовними скарбами і видатними 
постатями, із загальнолюдськими моральними 
нормами; 

4) діяльнісна (стратегічна), яка передбачає 
усвідомлення власної пізнавальної діяльності  
і має суто процесуальний характер [6, с. 26].

Відповідно до «Загальноєвропейських реко-
мендацій із мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання» комунікативна мовленнєва компе-
тенція складається з трьох компонентів, до складу 
кожного з яких входять знання, вміння і навички: 
лінгвістичний компонент включає лексичні, 
фонологічні, синтаксичні знання і вміння та інші 
параметри мови як системи незалежно від соціо-
лінгвістичного значення їх варіантів і від прагма-
тичних функцій їх реалізації; соціолінгвістичний 
стосується соціокультурних умов користування 
мовою (правил ввічливості, норм, які регулюють 
стосунки між поколіннями, статями, класами та 
соціальними групами, лінгвістичних кодифікацій 
деяких основних ритуалів у житті суспільства); 
прагматичний пов’язаний із функціональним 
вживанням лінгвістичних засобів: продукуванням 
мовних функцій, актів мовлення тощо [4, с. 30–31].

У сучасній педагогічній науці немає єдиного 
підходу до визначення складників комунікативної 
компетентності, проте аналіз наукової літератури 
показав значущість соціокультурного компоненту, 
оскільки він присутній у кожній із проаналізованих 
структур (моделей, змістових ліній) комунікативної 
компетентності / компетенції при вивченні інозем-
ної мови, а для студентів з інших країн – це укра-
їнської мови.

Роль і важливість соціокультурного компоненту 
для міжкультурного спілкування підкреслюється у 
«Загальноєвропейських рекомендаціях із мовної 
освіти…», в яких зазначається, що при всій важ-
ливості академічних знаннь «з освітньої, науко-
вої або технічної галузі емпіричні знання у сфері 
повсякденного життя (розпорядок дня, їжі, засоби 
транспорту, зв’язку та інформації) в публічній або 

приватній сферах є найсуттєвішими для організа-
ції іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Знання спільних цінностей та ідеалів, прийня-
тих соціальними групами в інших країнах або регіо-
нах (наприклад, релігійні вірування, табу, які вини-
кли у процесі спільної історії) є найсуттєвішими 
для міжкультурного спілкування» [4, с. 27]. Отже 
соціокультурний компонент є важливим структур-
ним елементом комунікативної компетентності 
й необхідною умовою для успішного здійснення 
комунікативного акту на міжкультурному рівні,  
в контексті діалогу культур. 

У дослідженнях Т. Варянко, Л. Голованчук, 
І. Закір’янової, Л. Іванченко, Т. Колодько, І. Потюк 
та інших науковців соціокультурний компонент 
комунікативної компетентності розглядається як 
система взаємопов’язаних складників: 

1) країнознавчого (знання про народ-носія 
мови, його історію, традиції, національний харак-
тер, побут, державний устрій, здобутки в галузі 
освіти, науки, культури);

2) лінгвокраїнознавчого (здатність сприймати 
мову як лінгвокультуру, в її культуроносній функції 
з національно-культурними особливостями);

3) соціолінгвістичного (вміння спілкуватися 
в соціумі, дотримуючись мовленнєвого етикету, 
застосовуючи невербальні засоби спілкування, 
враховуючи національну своєрідність суспільства 
тощо). 

«Соціокультурна компетенція – це інтегративне 
утворення, яке включає країнознавчі, лінгвокраї-
нознавчі, соціолінгвістичні знання, вміння та нави-
чки співвідносити мовні засоби з метою та умовами 
спілкування; вміння організувати мовленнєве спіл-
кування відповідно до соціальних норм поведінки, 
прийнятих у носіїв мови; вміння використовувати 
мовні засоби відповідно до національно обумов-
лених особливостей їх вживання» [7, с. 19].

Значуща роль соціокультурного компоненту 
при формуванні комунікативної компетентності 
проявляється в період адаптації студентів з інших 
країн до україномовного середовища. Дослідниця 
А. Гадомська окреслює «основні різновиди соціо-
культурних відомостей, які отримує іномовний 
комунікант у процесі занурення в україномовне 
соціокультурне середовище» [1, с. 47]:

1) вирішення повсякденних справ із питання 
побуту, харчування, здоров’я, гігієни, тобто реалі-
зація щоденних побутових процесів;

2) спілкування між студентами, викладачами 
в закладі вищої освіти та з друзями, знайомими у 
повсякденному житті, у неформальній обстановці;

3) ознайомлення з національними надбаннями 
українців: мистецтвом, культурними, історичними 
та релігійними пам’ятками;

3) пізнання національних духовно-культурних 
цінностей, традицій, вірувань, соціальних симво-
лів та інших мовно-ментальних одиниць;
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4) оволодіння мовленнєвими формулами й 
кліше, розуміння проявів мовної гри та іншого 
[1, с. 47–48].

Соціокультурні відомості є реаліями життя, 
зовнішніми об’єктивними чинниками, які формують 
в іноземних студентів соціокультурні знання, вміння, 
навички мовленнєвої діяльності у повсякденному 
житті та в соціально-культурній сфері. Українська 
мова є засобом адаптації в чужому для іноземного 
студента мовно-культурному середовищі.

На значущість ролі соціокультурного компо-
ненту комунікативної компетентності вказувала 
А. Гадомська: «…мовленнєво-культурна адап-
тація іноземних студентів до українськомов-
ного культурно-мовленнєвого середовища буде 
ефективною, якщо посилити лінгвокраїнознав-
чий аспект у курсі навчання української мови 
як іноземної, забезпечити занурення іномовних 
комунікантів в активну аналітико-пошукову діяль-
ність…» [1, с. 7].

Щоб оволодіти соціокультурним компетентом 
у курсі української мови як іноземної, ми повинні 
сформувати в іноземних студентів комунікативну 
компетентність як результат, володіння вміннями 
і навичками мовленнєвої діяльності в соціально-
культурній сфері, а для цього у програмі навчаль-
ної дисципліни передбачена така тематика:  
1. Місто навчання студента. 1.1. Рідне місто студента.  
2. Заклад вищої освіти, де навчається студент.  
2.1. Майбутня професія студента. 3. Україна (дер-
жавний та економічний устрій). 3.1. Рідна кра-
їна студента (державний та економічний устрій).  
4. Система освіти в Україні. 4.1. Система освіти  
в країні студента. 5. Київська Русь. 6. Київ – столиця 
України. 6.1. Столиця країни студента. 7. Шевченко 
Т.Г. – поетичний символ України.

При вивченні цих тем важливим є викорис-
тання як загальнодидактичних приципів (нао-
чності, науковості, проблемності, міцності, сві-
домості, активності, інформаційної достатності, 
індивідуалізації, доступності, систематичності, 
послідовності, гуманізму, колективності, розви-
ваючого навчання), так і специфічних принципів, 
особливо актуальних при викладанні української 
мови як іноземної (полікультурної толерантності, 
взаємоповаги, міжкультурної взаємодії, діалогу 
культур).

Соціокультурний компонент при формуванні 
комунікативної компетентності у курсі УМІ роз-
кривається багатогранно через систему прин-
ципів. Для прикладу автор виокремлює принцип 
діалогу культур, який реалізується у студентів- 
іноземців як через загальні уявлення про міжкуль-
турну комунікацію, що базуються на порівнянні 
взаємовпливу різних культур і цивілізацій, інтер-
претації явищ і подій, так і ціннісних смислів рід-
ної та іноземної культур. Кожен народ має свого 
письменника – національного героя, виразника 

його дум і прагнень. Одним із визначних поетів 
китайського народу є Ду Фу. Тому при вивченні 
теми «Шевченко Т.Г. – поетичний символ  
України» варто розглянути зі студентами з Китаю 
тему «Тарас Шевченко і Ду Фу в Києві». Іноземні 
студенти дізнаються, що 14.12.2017 із нагоди 
25-тої річниці встановлення дипломатичних від-
носин між Україною та Китайською Народною Рес-
публікою відбулося в Україні відкриття скульптур 
українському генію – Тарасу Шевченку та співцеві 
китайського народу – Ду Фу.

Соціокультурний компонент змотивував сту-
дентів на опрацювання теми, яка поєднала 
аспекти лінгвокраїнознавчий і країнознавчий. Сту-
денти з Китаю здійснили екскурсію у Ботанічний 
сад імені академіка О. Фоміна Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, 
у якому знаходяться скульптури Т. Шевченка та 
Ду Фу. Таким чином педагог прагнув розвинути в 
іноземних студентів міжкультурні вміння та нави-
чки: «здатність привести до спільного знаменника 
рідну й іноземну культури; здатність виконувати 
роль культурного посередника між рідною куль-
турою та іноземною, успішно долати міжкультурні 
непорозуміння та конфліктні ситуації; здатність 
долати стереотипи у стосунках» [4, с. 157]. Соціо-
культурний компонент загалом впливає на фор-
мування особистості фахівця, його духовного 
світу та підвищує загальнокультурний рівень. 

Висновки. Соціокультурний компонент при 
формуванні комунікативної компетентності в іно-
мовних студентів у курсі української мови як іно-
земної відіграє значну роль в оволодінні соціо-
культурними знаннями, навичками, у набутті 
практичних умінь міжкультурної взаємодії, комуні-
кації та сприяє формуванню полікультурної толе-
рантності, позитивного ставлення до загально-
людських цінностей, духовних надбань не лише 
свого народу, але й інших націй, народностей. 
Значущість ролі соціокультурного компоненту 
виявляється у процесі мовленнєво-культурної 
адаптації іноземних студентів до українського 
культурно-мовленнєвого середовища; інтеграції  
в український соціум, освіту, культуру, побут.

Здобуття вищої освіти в Україні студентами-
іноземцями передбачає формування освіченої, 
культурної особистості. Виховання у студен-
тів загальнолюдських гуманістичних цінностей, 
поваги до культури різних народів, зокрема куль-
тури України, можливе при посиленні ролі соціо-
культурного компоненту у процесі вивчення укра-
їнської мови як іноземної. 

Перспективи подальших досліджень автор 
вбачає у вивченні та висвітленні впливу соціокуль-
турного компоненту комунікативної компетент-
ності на формування та розвиток полікультурної 
толерантності як цінності особистості майбут-
нього фахівця. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PECULIARITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
IN MODERN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

У статті проаналізовано особливості 
навчання іноземних мов студентів у сучас-
них закладах вищої освіти. Охарактеризо-
вано особливості іноземної мови як засобу 
навчання, встановлено її виховний потен-
ціал. Доведено, що засобами іноземної мови 
можна реалізувати завдання морального, 
патріотичного, розумового, трудового, 
естетичного, екологічного, економічного 
виховання. Заняття з іноземної мови харак-
теризуються значним потенціалом полі-
культурного виховання. 
Встановлено, що окрім навчання, заняття 
іноземної мови носить ще й виховний потен-
ціал, який реалізується через лексичний 
матеріал, що відповідає навчальним про-
грамам, додаткові джерела когнітивного 
змісту, у тому числі твори художньої літе-
ратури іноземними мовами, розповідями 
викладача, а також досвідом студентів, 
втіленим у фактах і подіях їхнього життя. 
Реалізація освітнього потенціалу занять з 
іноземної мови здійснюється й через педа-
гогічний інструментарій, який використову-
ється викладачем, зокрема активні методи 
навчання. 
Охарактеризовано виховну потужність 
методу проєктів, ігрового методу та 
методу дискусії тощо. Визначено, що мето-
дичним змістом сучасного процесу навчання 
іноземних мов є його комунікативність. 
Цінність комунікативного підходу полягає у 
можливості індивідуалізувати цілі та зміст 
навчання, його методи та засоби. Кому-
нікативний метод, який ґрунтується на 
комунікативному підході до вивчення мов, 
розвивається з урахуванням сучасних вимог. 
Комунікативна компетенція – це здатність 
студента орієнтуватися в різноманітних 
ситуаціях, вміння оцінювати ситуації, врахо-
вуючи тему, завдання, комунікативні уста-
новки, які виникають в учасників до й під час 
бесіди. 
Професійні компетенції викладача інозем-
ної мови мають досить широкий вплив 
на навчальний процес, вони включають 
розумові, професійні, психологічні, дидак-
тичні, перцептивні, організаторські, кому-
нікативні, креативні вольові та інші ком-
петенції. Результат навчального процесу 
визначається рівнем його професіоналізму, 
загальною культурою, особистісними 
рисами, вмінням налагоджувати міжосо-
бистісні контакти, здатністю заслужити 
авторитет і захопити студентську молодь 
завданнями навчання іноземних мов. 
Доведено, що рівень володіння іноземними 
мовами є показником цивілізованості сучас-
ного суспільства та фахового рівня спе-
ціаліста, адже відкриває можливості до 

цінностей світової культури. Сформована 
іншомовна компетентність відкриває перед 
фахівцем можливості міжнародної співпраці, 
опанування досягнень світової науки, що 
створює можливості для самовдоскона-
лення, саморозвитку та самоосвіти.
Ключові слова: навчання, іноземна мова, 
студент, викладач, особисті якості, 
методи, підходи, комунікація, зміст освіти, 
цінності, культура.

The article deals with the peculiarities of teaching 
foreign languages in modern higher educational 
institutions. Different tasks of moral, patriotic, 
mental, labor, aesthetic, ecological and eco-
nomic education can be realized at foreign lan-
guage lessons by means of lexical tasks that cor-
responds to the curriculum as well as additional 
sources of cognitive content, including works of 
fiction in foreign languages, stories of teachers 
and students’ life experience.
The realization of educational potential at foreign 
language lessons is carried out through peda-
gogical means, such as active teaching meth-
ods. The project method, the game method, the 
method of discussions have been described in 
the article. It has been determined that the com-
munication is another methodological content of 
a modern foreign language learning process. 
Communicative competence is the students’ 
ability to navigate and assess different situations, 
taking into account topics and communicative 
tasks among the participants during the conver-
sations. Communicative methods are based on 
communicative approaches that give the ability 
to individualize the goals, methods, means and 
content of study. 
It has been stated that the professional, mental, 
psychological, didactic, perceptual, organiza-
tional, communicative and creative competence 
of foreign language teachers have great influ-
ence on the educational process. The result of 
study depends on the teachers’ level of culture, 
personal and interpersonal communicative quali-
ties, ability to capture students’ attention by set-
ting interesting and useful tasks at foreign lan-
guage lessons. 
It has been proved that the level of foreign lan-
guage knowledge indicates the level of civiliza-
tion of the country as well as the professional 
level of specialists. Foreign language compe-
tence gives the possibility to cooperate with other 
countries, to master the achievements of world 
science. It provides an opportunity for students to 
improve, develop and educate themselves. 
Key words: teaching, foreign language, student, 
teacher, personalqualities, methods, approaches, 
communication, content of education, culture.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В сучасних умовах глобалізації, інтеграції різних 
культур володіння іноземними мовами є необхід-
ною умовою включення фахівця до світового інфор-
маційного простору. Опанування новітніх методик  

і технологій виробництва, новинок науки і техніки не 
можливе без вміння орієнтуватися у зарубіжному 
науковому та навчально-методичному дискурсі. 
Тому володіння іноземними мовами стає умовою 
успішної професійної діяльності особистості.
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Однак сучасна вища школа не завжди задо-
вольняє потреби суспільства і держави, адже 
дослідники освіти все частіше констатують зни-
ження якості підготовки випускників вишів, кон-
серватизм у виборі викладачами педагогічного 
інструментарію, повільне впровадження до освіт-
нього процесу інтегративного підходу тощо. Вища 
освіта подекуди продовжує будуватися на основі 
накопичувальної моделі знань, яка формує вміння 
розв’язувати проблемні ситуації лише у стандарт-
них умовах, чого зовсім недостатньо у сучасному 
мінливому світі. У змісті підготовки фахівців на 
вивчення іноземних мов відводиться незначна 
кількість кредитів, а мета вивчення іноземної мови 
іноді не виходить за межі вміння розуміти спеціа-
лізовані тексти зі словником, що зовсім не відпо-
відає вимогам сучасного суспільства. Очевидно, 
що за таких умов випускник закладу вищої освіти 
не буде конкурентоздатним на ринку праці, а його 
кар’єрне зростання гальмуватиметься. З огляду 
на це змінюються вимоги до майбутнього фахівця 
в частині його іншомовної підготовки. Це має бути 
особистість, здатна не лише читати і перекла-
дати іноземну науково-технічну літературу, але  
й спроможна налагоджувати контакти з інозем-
ними колегами, спілкуватися без посередників у 
професійному середовищі. Саме тому затребува-
ність іноземної мови в суспільстві підвищує її ста-
тус як навчальної дисципліни, здатної реалізувати 
пізнавальну, розвивальну та виховну мету в сис-
темі вищої професійної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасних умовах зростає роль вивчення іно-
земних мов, погляди науковців фокусуються на 
виховному потенціалі відповідної дисципліни 
(Ю. Благов, С. Івасішина, Т. Солопова). У їхніх 
працях наголошується на значенні іноземної мови  
у долученні молоді до кращих взірців світової і рід-
ної культури; здійснюється аналіз основних шляхів 
реалізації виховного потенціалу занять з іноземної 
мови. 

Проблема виховного потенціалу занять з іно-
земної мови розглядається в контексті культуро-
логічного підходу, адже змістом іншомовної освіти 
є культура. З огляду на це в основі навчання іно-
земних мов має бути принцип культуровідповід-
ності. На цьому наголошують як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені (Н. Ільчишин, Е. Пассов, Н. Кузов-
лева, D. Buttjes, M. Byram, C. Kramsch, T. Mughan). 
Так, C. Kramsch [9] критикує підхід до викладання 
іноземних мов, коли мова продовжує викладатися 
як фіксована система формальних структур та уні-
версальних мовних функцій і є нейтральним кана-
лом для передачі культурних знань. Науковець 
наголошує на необхідності зміни підходу до іншо-
мовної освіти, стверджуючи про важливість викла-
дання мови як культури. Натомість T. Mughan [10] 
стверджує, що навчання іноземних мов у вищій 

школі має базуватися на підходах міжкультурності 
та готувати студентів до об’єктивного сприймання 
численних культур, розуміння людей, які їх пред-
ставляють.

Метою статті є проаналізувати особливості 
навчання іноземних мов студентів у сучасних 
закладах вищої освіти з метою їх впровадження  
у освітній процес. 

Виклад основного матеріалу. Виховання 
фахівця, який буде жити і професійно розвиватися 
в нових соціально-культурних умовах, є об’єктом 
уваги держави і суспільства. Соціокультурні 
виклики ХХІ ст., побудова інформаційного суспіль-
ства, реформи системи освіти, розвиток наук про 
людину, вплив світового освітнього співтовариства 
актуалізують проблему пошуку шляхів удоскона-
лення процесу виховання студентської молоді. 
Важливим у підготовці сучасних спеціалістів стає 
розвиток їхніх світоглядних орієнтацій, високих 
моральних якостей, професійної і загальної куль-
тури, громадянськості, естетичної культури тощо.

Громадянське суспільство орієнтує вищу освіту 
на формування професійно і соціально компе-
тентної, конкурентоздатної особистості, здатної 
до творчості і самовизначення в умовах мінли-
вого світу. З огляду на це сучасна вища освіта має 
не лише давати необхідні знання, але й готувати 
особистість, здатну жити в ситуації соціальної 
невизначеності, приймати рішення і нести відпо-
відальність за них, вступати у діалог і співпрацю. 
Тому головним завданням закладу вищої освіти  
є підготовка особистості до самореалізації у різ-
них сферах життєдіяльності: професійній, сімей-
ній, суспільно-політичній тощо. 

Українському суспільству потрібна компе-
тентна, підприємлива, моральна молодь, яка 
володіє активною життєвою позицією, лідерськими 
якостями, гнучким мисленням та готова до міжна-
родної співпраці. Тому необхідно всебічно сприяти 
її освіті і вихованню в умовах чітко побудованої 
системи виховання закладу вищої освіти. 

До вихідних позицій організації навчально-
виховного процесу у закладі вищої освіти В. Кудіна, 
М. Соловей і Є. Спіцин [4, с. 81] відносять такі:

1) виховання є осердям освітнього процесу;
2) процес виховання має будуватися з ураху-

ванням запитів суспільства, потреб і зацікавлень 
студентів, специфіки закладу вищої освіти;

3) виховання полягає у створенні умов для 
професійного, творчого, наукового, фізичного роз- 
витку особистості;

4) процес виховання є динамічною системою 
виховної взаємодії суб’єктів, що спрямовується на 
формування особистості громадянина України;

5) процес виховання є створенням умов для 
різнобічної суб’єкт-суб’єктної взаємодії, спрямова-
ної на становлення особистості студента на основі 
його саморозвитку, самовиховання самореалізації;
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6) виховання є системою життєдіяльності сту-
дентської молоді, що знаходить вияв в аудиторній 
і позааудиторній роботі.

Тому навчальний процес необхідно розгля-
дати як основний виховний ресурс, адже кожен 
із компонентів освітньої програми володіє зна-
чним виховним потенціалом. Міжкультурна вза-
ємодія є інструментом розвитку особистості, що 
формує здатність до участі в міжкультурній кому-
нікації, готовність до спілкування, співпраці і това-
ришування. Оскільки роль міжкультурної взаємо-
дії зростає, підвищується і роль іноземних мов, 
необхідність володіння ними, оскільки це створює 
можливості для поєднання різних світоглядних 
позицій і оцінювання навколишнього світу з різних 
точок зору.

Іноземна мова – це невід’ємний компонент 
процесу навчання у вищій школі. Вона є засобом 
спілкування, пізнання, осмислення і інтерпретації 
фактів іншої культури, усвідомлення власної куль-
тури і ознайомлення з нею представників інших 
співтовариств. Іноземна мова сприяє підвищенню 
не лише практичного ефекту навчання, що вира-
жається у здобутті нових знань, але робить зна-
чний внесок у різнобічний розвиток особистості.

Кожне заняття з іноземної мови – це перехрестя 
культур, практика міжкультурної комунікації, тому 
що кожне іноземне слово відображає іноземний 
світ і іноземну культуру: за кожним словом стоїть 
зумовлене національною свідомістю уявлення про 
світ. Навчання іноземної мови на основі ознайом-
лення з культурою інших країн є одним із осно-
вних завдань і принципів усього процесу вивчення 
іноземної мови у закладах вищої освіти. Воно 
полягає у знайомстві з існуючими політичними, 
діловими, моральними, релігійними, естетичними 
ідеями представників іншої етнічної культури,  
з психологією, історією, літературою інших наро-
дів. Це створює основу для високого інтелекту-
ального і соціокультурного рівня молоді, адже 
вивчення іноземної мови має важливе значення 
для формування світогляду, розвитку самосвідо-
мості, ціннісних орієнтацій студентів [3, с. 326].

Навчання іноземних мов сприяє розвитку задат-
ків, культури, почуттів, здібностей. На всіх етапах 
навчання іноземної мови створюються можливості 
для виховання допитливості, ініціативності, само-
стійності, відбувається засвоєння прийнятих у сус-
пільстві соціокультурних правил і моральних норм 
тощо. Вивчення іноземної мови сприяє створенню 
умов для інтеграції в культури інших народів, 
сприяє формуванню загальнолюдських цінностей, 
вихованню в дусі миру, толерантності, гуманної 
міжнаціональної комунікації, розвитку культури 
спілкування і комунікативної компетентності, ово-
лодінню новою науково-технічною інформацією, 
формуванню професійно-значущих особистісних 
якостей тощо.

Є. Пассов і Н. Кузовльова [5, с. 30] стверджу-
ють, що заняття з іноземної мови володіють потен-
ціалом виховання:

– патріотизму як потреби і здатності діяль-
ної любові до своєї Батьківщини, що передбачає 
активну та творчу участь у житті рідної країни, 
сприяння всьому, що спонукає до її процвітання; 

– гуманістичного світогляду як здатності  
і потреби до розв’язання проблем, пов’язаних із 
виживанням, милосердям, подоланням криз циві-
лізації, збереженням природного середовища; 

– толерантного ставлення до інших культур, 
потреби в долученні до світової культури; 

– правової свідомості, усвідомлення власної 
гідності і поважного ставлення до гідності людей; 

– потреби і здатності приймати чужу точку зору 
на соціальні і гуманітарні проблеми, співпрацю-
вати в умовах відмінності поглядів і переконань 
тощо.

Засобами іноземної мови можна реалізувати 
завдання морального, патріотичного, розумо-
вого, трудового, естетичного, екологічного, еко-
номічного виховання. Заняття з іноземної мови 
володіють значним потенціалом полікультурного 
виховання тощо. Виховний потенціал занять  
з іноземної мови реалізується через зміст освіти, 
насамперед лексичний матеріал, який відповідає 
навчальним програмам, представлений текстами 
підручників і посібників, додаткових джерел ког-
нітивного змісту, у тому числі творами художньої 
літератури іноземними мовами, розповідями 
викладача, а також досвідом студентів, втіленим  
у фактах і подіях їхнього життя. 

У процесі вивчення цієї дисципліни студентам 
пропонується тематика, яка торкається різних 
сторін життєдіяльності людини. Значна увага при-
діляється культуровідповідному характеру змісту 
освіти, в якому представлені цінності духовної 
і матеріальної культури, пізнавальної культури 
в галузі наук, мистецтва, економічної культури 
і культури праці, політичної, правової і грома-
дянської культури, культури сімейних взаємин, 
фізичної і валеологічної культури, інформаційної 
культури тощо. При цьому виховання культурної 
людини потрібно розпочинати з виховання поваги 
до традицій власної країни, а також країни, мова 
якої вивчається, що створить можливості для збе-
реження власної культури і ментальності, залиша-
ючись компетентною особистістю, здатною спілку-
ватися з носіями мови на рівних. 

Відбір тематики для обговорення має базува-
тися на специфіці фаху, до якого готуються сту-
денти, враховувати їхні інтереси, рівень знань  
і складності. Також необхідно враховувати цін-
ність матеріалу для формування правильних уяв-
лень про світову історію й культуру; його потенціал  
у плані мотивації до знайомства з культурою інших 
народів; небезпеку можливого маніпулювання 
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культурними стереотипами у свідомості студентів 
[7, с. 19]. За таких умов обговорення пропонованої 
студентам тематики передбачатиме обмін дум-
ками, вияв власного ставлення до предмета спіл-
кування. Тому поряд із розвитком комунікативних 
здібностей у майбутніх фахівців формуватиметься 
ціннісне ставлення до фактів, подій, явищ, що  
й складатиме основу виховання.

Включення до змісту освіти загальнолюдських 
цінностей дає змогу виховати переконаність  
у їхній значущості і пріоритетності, сприяє фор-
муванню гуманістичного світогляду, здатності до 
розв’язування проблем, пов’язаних із милосер-
дям, подоланням цивілізаційних криз. Розгляд 
проблем свободи, прав і обов’язків особистості як 
цінності дозволяє формувати потребу і здатність 
робити продуманий соціальний вибір, виховувати 
правову свідомість, усвідомлення власної гідності, 
а також повагу до гідності інших людей.

Очевидно, що зміст матеріалу, який пропо-
нується студентам, може сприяти формуванню 
толерантності як цінності, що дає змогу розуміти  
і з повагою ставитися до іншої точки зору, кон-
структивно взаємодіяти з людьми та групами 
людей незалежно від їхньої національної, соці-
альної, релігійної приналежності, поглядів, пере-
конань, способу мислення тощо. З огляду на 
складний екологічний стан довкілля, необхідність 
грамотно розв’язувати екологічні проблеми важ-
ливим є включення до змісту навчання іноземних 
мов тематики, яка сприяла б формуванню таких 
цінностей як відповідальне ставлення до природи, 
раціональне використання її багатств, гуманне 
ставлення до всього живого тощо.

При вивченні іноземних мов створюються мож-
ливості для формування художньої культури осо-
бистості як поєднання знань, ціннісних орієнтацій, 
смаків, ідеалів, розвитку сприймання і розуміння 
прекрасного в мистецтві країни, мова якої вивча-
ється, розвитку естетичних поглядів, почуттів, 
смаків, потреб у створенні прекрасного, а також 
розвиток бережливого і відповідального став-
лення до культури. 

Методичним змістом сучасного процесу навчання 
іноземних мов є його комунікативність. Цінність 
комунікативного підходу полягає у можливості інди-
відуалізувати цілі та зміст навчання, його методи 
та засоби. Комунікативний метод, який ґрунтується 
на комунікативному підході до вивчення мов, уві-
бравши все позитивне, що було в традиційних мето-
дах, розвивається з урахуванням сучасних вимог. 
Комунікативн акомпетенція – це спроможність 
студента вибирати й реалізовувати програми мов-
леннєвої поведінки залежно від здатності студента  
орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, тобто 
вміння студента оцінювати ситуації, враховуючи 
тему, завдання, комунікативні установки, які виника-
ють в учасників до й під час бесіди [1, с. 316].

Комунікативне навчання іноземних мов має 
діяльнісний характер, адже здійснюється акт спіл-
кування, взаємодії. Учасники взаємодії намага-
ються розв’язувати як уявні, так і реальні завдання 
спільної діяльності за допомогою іноземної мови 
[8, с. 100]. При цьому засадничим моментом  
є твердження І. Біма [2, с. 40] про те, що комуніка-
тивність не можна зводити лише до встановлення 
соціальних контактів за допомогою мовлення. 
Комунікативність є долученням людей до духо-
вних цінностей інших народів.

Тому сучасне заняття іноземної мови є про-
цесом творчої співпраці студентів, спілкування, 
обміну думками. Наявність мовленнєвої комуніка-
ції забезпечує виховний вплив, адже студент опи-
няється в позиції суб’єкта, який висловлює власну 
точку зору, виявляє активність, творчість, само-
стійність, самовдосконалюється, саморозвива-
ється, самовиховується. Активна позиція суб’єктів 
навчального процесу сприяє інтенсифікації когні-
тивних і виховних складників.

Суттєвими ознаками активних методів навчання 
іноземних мов є проблемність, орієнтація на май-
бутню професійну діяльність, комунікативність, 
творчість, індивідуалізація, компетентнісна спря-
мованість. Застосування цих методів на заняттях 
з іноземної мови дозволяє ефективно формувати 
не лише пізнавальну, але й професійну мотива-
цію, давати уявлення про майбутню професію, 
формувати вміння спільної роботи у колективі 
та розв’язувати змодельовані професійні ситуа-
ції, виховувати почуття відповідальності за вико-
нувану справу, соціальні та професійні цінності, 
настанови тощо.

До активних методів навчання іноземних 
мов належать, зокрема, метод проєктів, ігровий 
метод, метод дискусії тощо. Всі вони характери-
зуються значною виховною потужністю. Метод 
проєктів спрямовується на розвиток умінь само-
стійно конструювати знання, орієнтуватися  
в інформаційному просторі, розвиток критичного  
і творчого мислення тощо. При застосуванні цього 
методу варто орієнтуватися на розробку важливих  
у дослідницькому плані проблем, які вимагають 
інтегрованих знань, мають практичне значення 
для майбутньої професійної діяльності та фор-
мують ціннісні настанови особистості. Наприклад, 
проєкт на екологічну тематику сприятиме не лише 
усвідомленню майбутніми фахівцями екологіч-
них проблем і їхніх наслідків для життєдіяльності 
людини, але й стимулюватиме їхню активність 
у розв’язанні цих проблем, беручи участь в еко-
логічних акціях, економлячи енергоресурси, про-
пагуючи екологічну інформацію серед ровесників 
тощо.

Використання ігрового методу, зокрема діло-
вих ігор, дає змогу зімітувати діяльність реальних 
соціально-економічних систем. Беручи на себе 
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певну роль, учасники гри набувають соціального 
досвіду спілкування та прийняття відповідальних 
ділових рішень. Разом із набуттям професійних 
знань у студентів формуються навички профе-
сійної взаємодії, колегіальність, вміння керувати 
і підпорядковуватися, розвивається культура 
прийняття рішень, виховується стриманість  
у словах і вчинках. Наприклад ділова гра на тему: 
«Становище дітей з обмеженими можливостями 
здоров’я в Україні» може проводитися у формі 
науково-практичної конференції, в якій беруть 
участь фахівці: педагоги, психологи, соціологи, 
лікарі тощо. «Фахівці» завчасно готують виступи, 
які базуються на реальних статистичних даних. 
«Соціологи» готують інформацію про кількість 
дітей з обмеженими можливостями здоров’я, які 
проживають в Україні. «Лікарі» інформують про 
стан їхнього здоров’я та заходи, спрямовані на 
оздоровлення дітей з обмеженими можливостями 
здоров’я. «Психологи» та «педагоги» зосеред-
жуються на питаннях освіти дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я, пріоритетах державної 
освітньої політики тощо. Така ділова гра дає мож-
ливість студентам сформувати власні погляди 
на проблеми осіб з обмеженими можливостями 
здоров’я, створює можливості для виховання 
моральних якостей (доброта, милосердя, спів-
чуття, співпереживання тощо), формування уяв-
лень про здоров’я як цінність тощо.

Дискусія часто застосовується на заняттях з 
іноземної мови для розвитку вмінь говоріння іно-
земною мовою. Якщо проблема, запропонована 
для обговорення, є болючою чи важливою для 
студентів, вона змусить їх задуматися, постави-
тися до неї серйозно. Майбутні фахівці зможуть 
порівняти власну точку зору з поглядами друзів, 
критично поставитися до власних ідей, навчитися 
толерантно ставитися до діаметрально проти-
лежних поглядів, сформувати вміння розглядати 
проблему з різних перспектив тощо. Наприклад, 
дискусія на тему: «Мій вільний час – для мене чи 
для інших?» створює можливості для виховання  
у студентів альтруїстичних рис характеру, бажання 
брати участь у доброчинній діяльності, викликає 
потребу у пропагуванні серед ровесників ідеї 
волонтерства тощо.

Професійні компетенції викладача іноземної 
мови мають досить широкий вплив на навчальний 
процес, включають розумові, професійні, психо-
логічні, дидактичні, перцептивні, організаторські, 
комунікативні, креативні вольові та інші компетен-
ції [6, с. 137].Саме від викладача значним чином 
залежить психологічний клімат на занятті, який 
впливає на якість здійснюваної комунікації. Важ-
ливо, щоб педагог був методично грамотним, умів 
здійснювати індивідуальний підхід до студентів, 
володів організаторськими та комунікативними 
здібностями, педагогічною інтуїцією та педа-

гогічним тактом, був здатним гнучко реагувати  
на ситуацію в аудиторії. 

Необхідно усвідомлювати, що педагог, його 
особистісні риси, професійна спрямованість для 
студентів є прикладом. Виховне значення особис-
тості викладача визначається рівнем його профе-
сіоналізму, загальною культурою, особистісними 
рисами, вмінням налагоджувати міжособистісні 
контакти, здатністю заслужити авторитет і захо-
пити студентську молодь завданнями навчання 
іноземних мов.

Висновки. Отже, іноземна мова як навчальна 
дисципліна в сучасних умовах глобалізації та інте-
грації різних культур володіє значним потенціалом. 
Вивчення іноземних мов сприяє формуванню сві-
тогляду студентів, розвитку ціннісних орієнтацій, 
стимулює розвиток допитливості, ініціативності, 
самостійності. Важливим завданням занять з іно-
земної мови є виховання толерантності, культури 
міжнаціонального спілкування, патріотизму. У про-
цесі іншомовної освіти створюються можливості 
для реалізації завдань морального, патріотичного, 
розумового, трудового, естетичного, екологічного, 
економічного виховання. Виховний потенціал 
занять з іноземної мови реалізується через зміст 
освіти, педагогічний інструментарій, особистість 
викладача. Кожен із цих складників є самостій-
ним і достатнім компонентом реалізації виховних 
завдань. Натомість їхнє поєднання створює умови 
для підвищення виховного впливу іноземної мови. 

Рівень володіння іноземними мовами є показ-
ником цивілізованості сучасного суспільства та 
фахового рівня спеціаліста, адже відкриває мож-
ливості до цінностей світової культури. Сформо-
вана іншомовна компетентність відкриває перед 
фахівцем можливості міжнародної співпраці, опа-
нування досягнень світової науки, що створює 
можливості для самовдосконалення, самороз-
витку та самоосвіти. 

Перспективною для наступних досліджень  
є розробка питань інноваційних шляхів реаліза-
ції виховного потенціалу іноземної мови, відбору 
сучасного змісту професійно орієнтованого іншо-
мовного навчання, який би володів значним вихов-
ним потенціалом, а також формування у майбут-
ніх фахівців мотивації на вивчення іноземних мов.
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ЕЛЕМЕНТИ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 
В ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ELEMENTS OF GENDER LINGUISTICS 
IN UKRAINIAN SCHOOL TEACHING

Стаття висвітлює проблему реалізації 
елементів гендерної лінгвістики в процесі 
навчання української мови в закладах загаль-
ної середньої освіти. Обґрунтовано необ-
хідність наукового осмислення гендерної 
проблематики в шкільному навчанні україн-
ської мови. Окреслено питання антидискри-
мінаційної експертизи рукописів конкурсних 
підручників з української мови з подальшим 
унесенням до них виправлень і доповнень. 
Проаналізовано останні дослідження й публі-
кації з порушеної проблеми. Наголошено, що 
увагу гендерних досліджень зосереджено на 
відмінності в мисленні, психологічних харак-
теристиках, поведінці, життєвому досвіді 
жінок і чоловіків, які є соціальними утворен-
нями, а тому не залежать від біологічних 
відмінностей між статями. Зауважено, що 
школа має надавати учням можливість роз-
вивати індивідуальні здібності незалежно 
від статі, протистояти традиційним ста-
теворольовим стандартам, оскільки такі 
стереотипи суперечать реальним транс-
формаціям гендерних стосунків у сучасному 
житті, перешкоджають рівності статей, 
розвиткові демократичних відносин. Наве-
дено відмінності між статеворольовим і 
гендерним підходами в освіті. Ознайомлено 
вчителів-словесників із предметом дослі-
дження гендерної лінгвістики, можливостями 
введення її елементів у навчання української 
мови. Визначено теми чинної програми з 
української мови, які найбільш доцільні для 
реалізації елементів гендерної лінгвістики, 
серед яких «Рід іменників», «Основні способи 
словотворення», «Узгодження головних чле-
нів речення» (зокрема присудків-дієслів з під-
метами, вираженими іменниками чоловічого 
й жіночого роду, що означають назви людей 
за діяльністю) тощо. Акцентовано увагу на 
таких особливостях творення фемінітивів, 
як специфіка вживання певних суфіксів, їх 
функціонування в мовленні, вплив на лексичне 
значення слова, найпоширеніші девіації в про-
цесі словотворення. Запропоновано систему 
різнорівневих вправ і завдань, які сприяти-
муть формуванню гендерної компетент-
ності й вихованню гендерної культури учнів.
Ключові слова: загальна середня освіта, 
методика навчання української мови, ген-
дерна лінгвістика, гендерний підхід, слово-
твір, фемінітиви.

The article highlights the problem of the imple-
mentation of elements of gender linguistics in the 
process of teaching Ukrainian in general second-
ary education institutions. The necessity of sci-
entific understanding of gender issues in school 
teaching of Ukrainian language is substantiated. 
The issue of antidiscrimination examination 
of the manuscripts of competitive textbooks in 
Ukrainian language with subsequent corrections 
and additions is outlined. Recent research and 
publications on the problem have been analyzed. 
It is emphasized that gender studies focus on 
differences in thinking, psychological character-
istics, behavior, life experiences of women and 
men who are social entities, and therefore do not 
depend on biological differences between the 
sexes. It is noted that the school should enable 
students to develop individual abilities regard-
less of gender, to resist the traditional sex-role 
standards, since such stereotypes contradict 
real transformations of gender relations in mod-
ern life, impede gender equality, developmental 
relations. The differences between gender and 
gender approaches in education are presented. 
Teachers of vocabulary are acquainted with the 
subject of the study of gender linguistics, the 
possibilities of introducing its elements into the 
teaching of the Ukrainian language. The topics 
of the current Ukrainian language program that 
are most relevant for the implementation of the 
elements of gender linguistics (“Genus nouns”, 
“Basic ways of word formation”, “Coordination of 
the main members of the sentence” (in particular 
verb-verbs with pronouns, pronounced nouns of 
masculine and feminine gender) are identified, 
means the names of people by activity etc.). 
Emphasis is placed on the peculiarities of the 
creation of feminites: the specifics of the use of 
certain suffixes, their functioning in speech, the 
influence on the lexical meaning of the word, the 
most common deviations in the process of word 
formation. A system of different levels of exer-
cises and tasks is proposed that will contribute 
to the formation of gender competence and the 
education of students' gender culture.
Key words: general secondary education, 
teaching methods of Ukrainian language, gen-
der linguistics, gender approach, word formation, 
feminines.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах реформування вітчизняної системи 
освіти виникла необхідність наукового осмислення 
гендерної проблематики в шкільному навчанні. При 
Міністерстві освіти і науки України працює робоча 
група з питань політики гендерної рівності й про-
тидії дискримінації у сфері освіти, завдання якої – 
аналітичне й організаційне забезпечення розробки 
й упровадження політики гендерної рівності та 
сприяння Державній програмі забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків [3].

Активний розвиток гендерної педагогіки й ген-
дерної лінгвістики спричинив проведення антиди-
скримінаційної експертизи рукописів конкурсних 
підручників з української мови з подальшим уне-
сенням до них виправлень і доповнень. Йдеться 
про те, що методичний апарат підручника має бути 
гендерно нейтральним і в жодному разі не пови-
нен нав’язувати учням гендерних стереотипів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Термін «гендер» був уведений до наукового обігу 
наприкінці 60-х рр. XX ст. американським психо-
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аналітиком Робертом Столлером (Robert Stoller). 
Запозичено цей термін з англійської мови, де пер-
вісно він означав лише пов’язану зі статтю грама-
тичну категорію роду. 

Якщо поняття «стать» (sex) характеризує 
біологічні (генетико-морфологічні, анатомічні, 
фізіологічні) особливості жіночого або чолові-
чого організму, то дефініцію «гендер» (gender) 
нині використовують стосовно соціальної статі 
людини, її соціально-рольового статусу, який 
передбачає соціальні можливості чоловіка й жінки 
в усіх сферах життєдіяльності – освіті, професій-
ному розвитку, сімейному житті тощо [4, с. 112].

Увагу гендерних досліджень зосереджено на 
тому, що відмінності в мисленні, психологічних 
характеристиках, поведінці, життєвому досвіді 
жінок і чоловіків є соціальними утвореннями, які 
не залежать від біологічних відмінностей між ста-
тями. Говорячи про гендер, мають на увазі насам-
перед наявну в сучасному суспільстві нерівність 
між чоловіками і жінками. Гендерна теорія перед-
бачає зміну сучасної соціальної реальності, і суть 
такої зміни – забезпечення гендерної рівності [8].

Гендерна лінгвістика (англ. Gender linguistics) – 
науковий напрям у складі міждисциплінарних ген-
дерних досліджень, який за допомогою лінгвістич-
ного поняттєвого апарату вивчає гендер у його 
лінгвістичному прояві.

Гендерна лінгвістика досліджує такі явища:  
1) відтворення гендеру в мові, тобто вираження 
наявності людей різної статі засобами мови (номі-
нативну систему, лексикон, категорію граматичного 
роду, синтаксис); 2) аналіз мовленнєвої поведінки 
чоловіків і жінок (чи існують відмінності в усному 
й писемному мовленні чоловіків і жінок), вплив на 
мовленнєве спілкування осіб різних статей соціаль-

них факторів і комунікативного середовища (напри-
клад, соціальних мереж, Інтернету); 3) виявлення 
гендерних відмінностей у різних мовах [9].

Питаннями гендерної лінгвістики займались 
Ю. Андрійченко, А. Архангельська, М. Брус, 
Н. Розанова, Е. Горошко, Є. Земська, М. Китайго-
родська, А. Кирилина, Т. Семашко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Школа має надавати учням 
можливість розвивати індивідуальні здібності неза-
лежно від статі, протистояти традиційним стате-
ворольовим стандартам, передовсім поширеним 
стереотипам патріархату, які виявляються в домі-
нуванні чоловіків у суспільстві та сім’ї, нав’язуваній 
суспільству «вищості» чоловіків як соціальної 
групи над жінками. Такі стереотипи суперечать 
реальними трансформаціями гендерних стосунків  
у сучасному житті, перешкоджають рівності статей, 
розвиткові демократичних відносин.

Відмінності між статеворольовим (кожній статі 
відповідає «своя» роль) і гендерним підходами в 
освіті можна показати у вигляді схеми [7]:

Мета статті – ознайомити вчителів-словесників 
з предметом дослідження гендерної лінгвістики, 
можливостями введення її елементів у навчання 
української мови, привернути увагу до особли-
востей творення фемінітивів, а також ознайомити 
з прикладами вправ і завдань, виконання яких 
сприятиме формуванню гендерної компетентності 
й вихованню гендерної культури учнів.

Виклад основного матеріалу. Найбільше 
для використання елементів гендерної лінгвіс-
тики надаються такі визначені чинною програмою 
теми, як «Рід іменників», «Основні способи слово-
творення» (6 кл.), «Узгодження головних членів 
речення» (зокрема присудків-дієслів з підметами, 

Статеворольовий підхід

• Орієнтація на підкреслювання 
відмінностей між статями.

• Орієнтація на «особливість 
призначення» чоловіка й жінки.

• Заохочення видів діяльності, 
традиційно притаманних особам 
певної статі.

• Осудження відхилень від 
традиційних патріархальних 
моделей організації суспільства.

Гендерний підхід

• Орієнтація на пом’якшення ролі 
відмінностей між статями.

• Відсутність орієнтації на 
«особливість призначення» 
чоловіка й жінки.

• Заохочення видів діяльності, які 
відповідають інтересам 
особистості незалежно від її 
статі.

• Вибір видів поведінки у 
відповідності до конкретної 
ситуації.

• Можливість відхилень від 
традиційних патріархальних 
моделей організації суспільства.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

118 Випуск 21. Т. 1. 2020

вираженими іменниками чоловічого й жіночого 
роду, що означають назви людей за діяльністю) 
(8 кл.).

І. Вихованець, К. Городенська, А. Грищенко 
виділяють три типи розрізнення роду іменників 
(лексичний, лексико-словотвірний і аналітичний), 
вважаючи, що лексико-словотвірний тип полягає в 
тому, що «між іменниками – назвами осіб чоловічої 
чи жіночої статі, які мають відповідно граматичне 
значення чоловічого й жіночого роду, існують сло-
вотворчі зв’язки, а саме: від іменника чоловічого 
роду за допомогою відповідного суфікса тво-
риться іменник зі значенням особи жіночої статі: 
делегат – делегат-к-а, діяч – діяч-к-а, робітник – 
робітн-иц-я, плавець – плавч-их-а, поет – поет-
ес-а, актор – актр-ис-а [6, с. 61–62)].

Нині це мовне явище (щоправда, без ужи-
вання терміна фемінітиви) пояснено в параграфі 
32 «Іменникові суфікси» нової редакції Україн-
ського правопису, в пункті 4 якого зазначено: «За 
допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- та інші 
від іменників чоловічого роду утворюємо імен-
ники на означення осіб жіночої статі. Найужива-
нішим є суфікс -к-, бо він поєднуваний з різними 
типами основ (а́вторка, диза́йнерка, дире́кторка, 
реда́кторка, співа́чка, студе́нтка, фігури́стка 
тощо). Суфікс -иц-(я) приєднуємо насамперед до 
основ на -ник (верста́льниця, набі́рниця, порад-
ниця) та -ень (учениця). Суфікс -ин-(я) сполу-
чаємо з основами на -ець (кравчи́ня, плавчи́ня, 
продавчи́ня), на приголосний (майстри́ня, 
філологи́ня; бойки́ня, лемки́ня). Суфікс -ес- рідко-
вживаний (дияконе́са, патроне́са, поетеса)» [2].

Назви осіб жіночої статі, не співвідносні з імен-
никами чоловічого роду в українській мові тра-

пляються дуже рідко: модистка, пряля, покоївка. 
Рідкісними є й випадки суфіксального (вдова – 
вдівець) чи зворотного (доярка – дояр) творення 
іменників чоловічого роду від іменників роду жіно-
чого [1, с. 403].

У школі фемінітиви (без називання терміна) 
традиційно вивчають у таких аспектах: 1) лінгво-
культурологічному (лексичне значення, доціль-
ність й особливості вживання); 2) з огляду на 
словотвірні, лексико-семантичні й стилістичні осо-
бливості їх творення і вживання.

Подаємо приклади різнорівневих вправ і зав- 
дань:

6 клас. 1. Прочитайте. Обґрунтуйте доціль-
ність уживання іменників – назв осіб жіночої 
статі за професією та родом діяльності.

1. Оксана Лущевська – дитяча письменниця, 
перекладачка, публіцистка, дослідниця дитячої й 
підліткової літератури, лауреатка багатьох літера-
турних конкурсів (З передмови до книжки). 2. Учи-
телька української мови й літератури, філологиня 
й екзаменаторка ЗНО Марина Дмитриченко опри-
люднила кумедні висловлення з творів випускни-
ків на тестуванні зовнішнього незалежного оціню-
вання з української мови у 2020 році (З журналу).

2. Прочитайте. Поясніть, чи в правильних 
граматичних формах ужито іменники – назви 
осіб за професією. Відредагуйте текст.

1. Шановні учні й учителі! 20 квітня 2020 року 
відбудеться чергове засідання Клубу незабутніх 
зустрічей. Ви матимете можливість поспілкува-
тися з представницями творчих професій, а саме: 
письменником Оксаною Забудько, перекладачем 
Оленою Медоїд, художником Іриною Розбувайко. 
Зустріч відбудеться в приміщенні бібліотеки. Початок  

ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ НА ОЗНАЧЕННЯ ОСІБ 
ЖІНОЧОГО РОДУ

Суфікс
•-к (а)

•-иц(я)

•-ин(я)

•-ес(а)

Додають до основ
•різних типів

•на -ник

•на –ець, а також до основ 
на приголосний тих слів, 
які вважалися такими, що 
не піддаються фемінізації

• іншомовних

Приклади
•директорка, міністерка, прем’єрка, 
композиторка, авторка
•керівник  →  керівниця, порадник  →  
порадниця, речник  →  речниця

•митець  →  мисткиня, фахівець  →  
фахівчиня, продавець  → продавчиня, 
борець  → борчиня, шеф  →  шефиня
•стюардеса, поетеса, баронеса, 
критикеса, патронеса
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о 15 год. (З оголошення). 2. Гостя нашої радіопе-
редачі – успішний український дослідник, чудовий 
викладач, головний редактор популярного істо-
ричного журналу для молоді. Вона – рідкісний 
приклад автора, котрий не обмежує себе рамками 
одного-єдиного жанру (З тексту радіопередачі).

3. Уявіть, що ваша сестра поділилася  
з вами наміром опанувати професію, яку дехто 
досі вважає суто «чоловічою». Поміркуйте: 
яку пораду ви б їй дали? Складіть і розіграйте 
діалог між вами й нею, використавши в реплі-
ках кілька поданих у рамці іменників жіночого 
роду – назв за професією (на вибір).

Адвокатка, рятувальниця, диригентка, 
вогнеборка, водолазка, кінологиня, астронавтка, 
астрологиня.

Ваша однокласниця активно займається кік-
боксингом. У класі з дівчини кепкують, мовляв, 
«не жіночий» це спорт. У формі поста у фей-
сбуці захистіть вибір дівчини, чітко аргумен-
тувавши вашу позицію. Використайте кілька 
іменників жіночого роду – назв спортсменок, 
представниць певного виду спорту (на вибір).

Баскетболістка, боксерка, автогонщиця, 
борчиня, дзюдоїстка, гімнастка, фристайлістка, 
тренерка.

4. Доберіть із довідки антоніми до поданих 
слів. Утворені антонімічні пари запишіть. Виді-
літь у записаних словах суфікси. Обґрунтуйте 
написання запозичених слів.

Селянка, білявка, оптимістка, очільниця,  
егоїстка, мінімалістка.

Довідка. Містянка, чорнявка, альтруїстка,  
підлегла, песимістка, максималістка.

5. Утворіть від поданих іменників чолові-
чого роду – назв професій іменники на озна-
чення представниць цих професій жіночої 
статі. За потреби скористайтеся таблицею. 
В утворених словах виділіть суфікси. 

Чемпіон, будівельник, депутат, мистецтвозна-
вець, відеоблогер, продавець, виконавець, реч-
ник, ілюстратор, стоматолог, спікер, викладач, 
шахіст, вершник, друкар, словникар, учасник, пла-
катист, секретар, перукар, жнивар, льотчик, пілот, 
штукатур.

Дайте відповіді на запитання.
Творення яких слів спричинило труднощі? 

З яких причин? Які з утворених іменників мають 
омоніми? (Потрібно: не пілотка, а пілотеса; не 
штукатурка, а штукатурниця). Як називають 
іншу в порівнянні з іменником чоловічого роду 
професію? (Друкар – друкарка, секретар – секре-
тарка – різні професії).

8 клас. 5. Перепишіть, знімаючи риску. 
Обґрунтуйте вживання дефіса правилами. 
З двома парами однокореневих іменників – на 
означення особи жіночої статі (фемінітив) та 
особи чоловічої статі (маскулінітив) – складіть 
речення. 

Козак/характерник, генерал/лейтенант, дівчина/
патріотка, юнак/розвідник, художник/портретист, 
жінка/режисерка, студентка/львів’янка, волонтер/
сміливець, лікарка/екологиня. 

Висновки. Упровадження гендерно паритетної 
мови в усі сфери життя відбувається з одночасним 
урегулюванням ролі жінки в суспільстві за принци-
пом гендерної рівності: зростання ролі жінки в полі-
тиці, урівняння її зарплатні з зарплатнею чоловіка, 
рівномірний розподіл сімейних обов’язків, зокрема 
законодавче унормування декретних відпусток 
для чоловіків. 

Активне вживання фемінітивів сприятиме озна-
йомленню учнів з актуальними доповненнями 
Українського правопису в редакції 2019 р.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTATION MODELS 
OF EDUCATIONAL STRATEGIES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Стаття присвячена актуальній проблемі 
методики навчання іноземних мов – засто-
суванню навчальних стратегій у процесі 
вивчення іноземних мов. У статті розгля-
даються експліцитні моделі навчання стра-
тегій на основі інструкцій у процесі вивчення 
іноземної мови. Автором статті представ-
лена порівняльна характеристика моде-
лей навчання стратегій відомих іноземних 
дослідників проблеми, серед яких Р. Оксфорд, 
А. Чамот, Е. Кохена, М. Гренфелла і В. Хар-
ріса, Е. Макаро. Усі описані моделі навчання 
стратегій передбачають напрям навчання 
«зверху вниз» і мають низку спільних рис, 
що підкреслюють важливість розвитку 
метакогнітивного розуміння студентами 
необхідності застосування навчальних 
стратегій, яке підкріплюється допомогою 
викладача. У статті представлені чотири 
основних кроки реалізації описаних моделей 
застосування навчальних стратегій у про-
цесі вивчення іноземної мови: 1) зростання 
усвідомлення й розуміння студентами 
навчальних стратегій, які вони вже вико-
ристовують у процесі вивчення іноземної 
мови; 2) викладач презентує й моделює 
стратегії таким чином, щоб у студентів 
зростало усвідомлення їх власних когнітив-
них і навчальних процесів; 3) збільшення мож-
ливостей практикуватися задля допомоги 
студентам рухатися до автономного вико-
ристання стратегій з поступовим змен-
шенням підтримки з боку викладача; 4) само-
оцінювання ефективності використаних 
стратегій і перенесення застосування їх на 
нові навчальні завдання в процесі вивчення 
іноземної мови. У процесі реалізації моделей 
застосування навчальних стратегій під час 
вивчення іноземної мови автор пропонує 
такі техніки й прийоми: обговорення вголос, 
анкетування, створення фокус-груп, поста-
новка питань, заповнення бланків самопере-
вірки, ведення журналів, щоденників, порт-
фоліо, читання спеціальної літератури 
щодо застосування навчальних стратегій.
Ключові слова: експліцитна модель, модель 
навчання стратегій, навчальні стратегії на 

основі інструкцій, метакогнітивні страте-
гії, само оцінювання.

The article deals with the current problem of the 
methodology of teaching foreign languages – 
the application of learning strategies in the pro-
cess of foreign languages learning. Explicit strat-
egies learning models based on the foreign 
language instruction are discussed in the article. 
The author of the article presents comparative 
characteristics of strategies learning models 
of famous foreign researchers of the problem, 
among them: R. Oxford, A. Chamot, E. Cohen, 
M. Grenfell and V. Harris, E. Macaro. All of the 
described strategies learning models provide a 
“top-down” direction and have a number of com-
mon features that emphasize the importance of 
developing a metacognitive understanding of 
the necessity of students’ use of learning strate-
gies supported by a teacher’s instruction. The 
article presents four main steps in implementing 
of the described models of application of learn-
ing strategies in the process of foreign language 
learning: increasing students’ awareness and 
understanding of the learning strategies that 
they use in the process of foreign language 
learning; the teacher presents and models strat-
egies in such way that students become aware 
of their own cognitive and learning processes; 
increasing the ability to practice that can help 
students move toward autonomous use of strat-
egies with a gradual decrease in teacher sup-
port; self-assessment of the effectiveness of the 
strategies use and the transformation of their 
application to new learning tasks in the process 
of foreign language learning. In the process of 
implementation of learning strategies models 
in the process of foreign language learning, the 
author offers such techniques and tactics as: 
aloud discussing, questioning, creating focus 
groups, posing questions, filling out self-test 
sheets, keeping journals, diaries, portfolios, 
reading special literature on the application of 
learning strategies.
Key words: explicit model, strategy learning 
model, instruction-based learning strategies, 
metacognitive strategies, self-assessment.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Одною з основних форм прояву автономії студента 
є володіння навчальними стратегіями, вибір яких 
залежить від індивідуальних уподобань у спосо-
бах перероблення навчальної інформації, а також 
низки інших загальних й індивідуальних факторів 
впливу на процес автономного навчання профе-
сійно орієнтованого англомовного спілкування. До 
основних цілей застосування навчальних страте-
гій в автономному навчанні професійно орієнто-
ваного англомовного спілкування відносимо такі: 
зробити процес навчання ефективнішим; підви-
щити мотивацію й упевненість у собі; формувати 
автономність; формувати самостійність; показати 
взаємодію стратегій вивчення іноземної мови  

з іншими дисциплінами; зробити процес навчання 
відкритим і зрозумілим; формувати відповідаль-
ність; навчити самоаналізу; навчити видозміню-
вати завдання.

Отже, для того щоб навчити студентів пра-
вильно застосовувати навчальні стратегії, недо-
статньо лише пояснити чи дати інструкцію для їх 
застосування. Їх необхідно тренувати. Слід вико-
ристовувати завдання, які тренують не тільки 
застосування стратегій, але дають повну інфор-
мацію про саму стратегію, про її користь, про  
її застосування, а також про те, як проконтр-
олювати ефективність використання стратегії, як 
застосувати певну стратегію для виконання склад-
них завдань. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-педагогічних досліджень засвід-
чив, що серед перерахованих вище шляхів 
навчання стратегій найефективнішим є остан-
ній спосіб – інтегрування на практичному занятті 
вивчення мови з вивченням мовних стратегічних 
інструкцій. У дослідженнях А. Чамот і М. О’Маллі 
[1], Р. Оксфорд і Б. Лівер [11] та інших зазначається, 
що в порівнянні з ізольованими (відокремленими 
від практичних занять) лекціями й воркшопами 
інтегровані в зміст дисципліни навчальні страте-
гії є набагато ефективнішими, що уможливлює їх 
інкорпорацію в навчальні програми задля оптимі-
зації навчання студентів, оскільки це передбачає 
застосування автентичних мовленнєвих навчаль-
них завдань і тривалого застосування [7, c. 39].

У дослідженнях М. Гренфелла і В. Харріса 
[4], Р. Оксфорд [10] та інших обґрунтовується, 
що інструкції щодо застосування навчальних 
стратегій  слід надавати експліцитно, інтегруючи 
їх у практичний курс вивчення іноземної мови, 
оскільки це надає можливості студентам практику-
вати навчальні стратегії в автентичних навчальних 
завданнях, а завданням викладача є спрямову-
вати навчальний процес на досягнення навчаль-
них цілей [6, c. 38]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На відміну від імпліцит-
ного представлення стратегій, яке не забезпечує 
студентів спеціальним керівництвом щодо мети 
навчання, експліцитні інструкції культивують усві-
домлене ставлення студентів до застосування 
стратегій, представляють стратегію, забезпечують 
можливості для її практики, моделюють викорис-
тання стратегії студентом, допомагають студен-
там в оцінці застосованої стратегії. Таким чином, 
вважаємо, що інформування студентів про те, як, 
коли й чому використовуються стратегії, надання 
їм можливості застосувати стратегії в різних 
навчальних завданнях і перенести  застосування 
стратегій на нові контексти й завдання під час 
навчання, що є надзвичайно важливим в умовах 
автономного навчання професійно орієнтованого 
англомовного спілкування.

Мета статті – провести порівняльну характе-
ристику відомих експліцитних моделей навчання 
стратегій на основі інструкцій та виокремити осно-
вні кроки й прийоми їх реалізації в процесі авто-
номного навчання професійно орієнтованого 
англомовного спілкування.

Виклад основного матеріалу. У науково-
методичній літературі представлені різні експлі-
цитні моделі навчання стратегій на основі інструк-
цій, серед яких модель П. Пірсона і Дж. Дола 
[12], модель Р. Оксфорд [10], модель А. Чамот 
[2], модель Е. Кохена [3], модель М. Гренфелла  
і В. Харріса [4] та інші. Розглянемо основні поло-
ження найвідоміших моделей.

Модель Ребеки Оксфорд [10] (Strategy Training 
Model – STM, 1990) має покрокову процедуру 
застосування: 1) студента просять зануритися  
в автентичне мовне завдання й виконати його 
без інструкцій і вказівок щодо навчальної стратегії  
з боку викладача; 2) викладач допомагає сту-
дентам оцінити стратегію, яку було застосовано;  
3) викладач пропонує й демонструє корисні 
навчальні стратегії, зауваживши про необхідність 
більшого самокерування й зазначивши результати, 
що очікуються, та переконавшись, що студенти обі-
знані в раціональності стратегії, що використову-
ється; 4) викладач надає студентам час, для прак-
тичного застосування нових навчальних стратегій  
з мовними чи мовленнєвими завданнями й пока-
зує, як зазначені стратегії  можуть бути застосовані 
з іншими завданнями; 5) викладач забезпечує прак-
тику використання прийомів з новими завданнями 
й дозволяє студентам робити вибір щодо навчаль-
них стратегій, які вони застосовуватимуть для вико-
нання завдань з вивчення мови; 6) викладач допо-
магає студентам зрозуміти, як оцінити успішність 
їхньої навчальної стратегії й виміряти їхній прогрес, 
як відповідальних і самостійних студентів.

 Загалом, ця модель є гнучкою з погляду проце-
дури, іншими словами, кожен крок може бути змі-
нений або перероблений відповідно до завдань, 
що мають різні потреби й наміри. Слабкою сторо-
ною моделі Р. Оксфорд є те, що ця модель важко 
узгоджується зі стандартною навчальною про-
грамою вивчення іноземної мови в закладі вищої 
освіти. 

Модель Анни Уль Чамот [2] (Cognitive 
Academic Language Learning Approach Model – 
CALLA, 1988, 2005) призначена для розвитку ака-
демічних мовних навичок студентів з обмеженою 
іншомовною комунікативною компетентністю. 
Модель складається з шести кроків, а саме: 1) під-
готовка; на цьому етапі викладач визначає поточні 
стратегії навчання студентів для вже знайомих 
типів завдань, таких як активізація попередніх 
знань, попередній перегляд ключового словника 
й понять, які будуть введені на занятті; 2) пре-
зентація; викладач називає, моделює, пояснює 
нову стратегію,  запитує студентів, чи вони коли-
небудь використовували її і як це відбувалося 
(наприклад, стратегія вибіркової уваги, самокон-
тролю, обґрунтування висновків, опрацювання, 
образності, конспектування тощо); 3) практика; на 
цьому етапі студенти практикують нову стратегію; 
викладач заохочує подальше використання стра-
тегії на практиці шляхом застосування її для мов-
ного висловлювання, планування розробки усного 
або письмового звіту або класифікації поняття; 
4) самоконтроль; у цій фазі студенти оцінюють 
власну навчальну стратегію використання відразу 
після практики, визначаючи ефективність влас-
ного навчання шляхом підбивання підсумків або 
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самостійного висловлювання, в групі або індивіду-
ально; 5) розширення діяльності; на цьому етапі 
студенти переносять стратегії на нові завдання, 
поєднуючи стратегії в групи (кластери), розвива-
ючи репертуар навчальних стратегій, яким нада-
ється перевага, та інтегрують їх у межі своїх знань; 
6) оцінювання; на цій стадії викладач оцінює вико-
ристання студентами навчальних стратегій і їх 
вплив на виконання навчальних завдань.

 Модель А. Чамот інтегрує навчання стратегій 
у змістовну (контекстну) й академічну діяльність. 
Модель є рекурсивною (як і модель Р. Оксфорд), 
а не лінійною, тому викладачі й студенти завжди 
мають можливість переглядати попередні 
навчальні етапи й повертатися до них [2], і корис-
ною для тих, хто вивчає мову на різних рівнях, 
що дає підстави розглядати можливість упрова-
дження цієї моделі в умовах автономного навчання 
в закладі вищої освіти.

Модель М. Гренфелла і В. Харріса [4] (Modern 
Language and Learning Strategies Model – MLLS, 
1999) поділена на п’ять частин (читання, аудію-
вання, запам’ятовування, перевірка письмової 
роботи, комунікативні стратегії) й передбачає 
дотримання шести кроків одного циклу, а саме:  
1) усвідомлення; студенти виконують завдання без 
інструкцій, а потім обговорюють стратегії, які вони 
застосували; 2) моделювання; викладач моде-
лює, обговорює цінність нової стратегії, робить 
список стратегій для подальшого застосування; 
3) загальна практика; студенти практикують нові 
стратегії в різних завданнях; 4) планування дій; 
студенти ставлять індивідуальні цілі, обирають 
стратегії створюють власний план дій для досяг-
нення визначених цілей; 5) фокусування на прак-
тиці; студенти тренуються в застосуванні навчаль-
них стратегій задля досягнення поставлених цілей 
в їх плані дій з поступовим зменшенням підказок  
і порад з боку викладача; 6) оцінювання; викладач 
і студенти оцінюють успішність студента під час 
виконання плану дій, ставлять нові цілі й процес 
починається знову.

Особливістю моделі Гренфелла і Харріса є те, 
що вона є лінійною й передбачає роботу у вигляді 
циклу, що допомагає студентам постійно знайоми-
тися з новими стратегіями й складати незалежні 
плани дій щодо їх власного мовного розвитку.

Ще одну лінійну циклічну модель було пред-
ставлено Е. Макаро [8, с. 176] (Strategy Instruction 
Cycle Model – SIC, 2001). Ця модель передбачає 
для одного циклу такі кроки: 1) активізація вну-
трішнього усвідомлення студентів; 2) дослідження 
доступних навчальних стратегій; 3) моделювання 
викладачем або іншими студентами; 4) комбіну-
вання стратегій для конкретної мети або завдання; 
5) застосування стратегій на основі підтримки;  
6) первинне оцінювання студентами; 7) поступове 
усунення підтримки; 8) оцінювання викладачем  

і студентами; 9) моніторинг застосування стратегій 
і винагородження зусиль.

Модель Макаро представлена у трьох варіан-
тах, що надає можливість викладачеві обирати 
потрібний варіант залежно від групи студентів. 
Наприклад, перший варіант: навчання лише мета-
когнітивних, соціальних й афективних стратегій; 
другий варіант: навчання лише когнітивних стра-
тегій; третій варіант: навчання одного виду мов-
леннєвої діяльності (читання чи письма) [9, с. 29].   

Усі описані моделі навчання стратегій є екс-
пліцитними й передбачають напрямок навчання 
«зверху вниз» (top-down) [5, с. 25]. Як зазначають 
дослідники, найпоширенішою й такою, що може 
бути взірцем моделі стратегічно орієнтованих 
інструкцій, є модель Анни Чамот (CALLA) [5, с. 26]. 
Модель стала стандартом у галузі вивчення іно-
земних мов, оскільки була спеціально розроблена 
для навчання інструкцій навчальних стратегій  
у процесі вивчення іноземної мови й містить 
інструкційний пакет матеріалів, в якому інтегро-
вано зміст, мову й навчальні стратегії. Усім трьом 
компонентам навчають у п’ятирівневій послідов-
ності (підготовка, презентація, практика, само-
оцінювання, розширення/перенесення) зі зна-
чним зміщенням відповідальності за навчання  
з викладача на студентів, завдяки чому вони  ста-
ють усе більше автономними [5, с. 26]. Як зазна-
чають дослідники Дж. Рубін, А. Чамот, В.  Хар-
ріс, Н. Андерсон [13], усім моделям з напрямком 
«зверху вниз» притаманні чотири основних кроки: 
1) зростання усвідомлення й розуміння студентами 
стратегій, які вони вже використовують; 2) викла-
дач презентує й моделює стратегії таким чином, 
щоб у студентів зростало усвідомлення їх власних 
когнітивних і навчальних процесів; 3) збільшення 
можливостей практикуватися задля допомоги сту-
дентам рухатися до автономного використання 
стратегій з поступовим зменшенням підтримки  
з боку викладача; 4) самооцінювання ефектив-
ності використаних стратегій і перенесення засто-
сування їх на нові навчальні завдання.

Задля реалізації зазначених кроків дослідники 
пропонують використовувати такі техніки й при-
йоми, як обговорення вголос, анкетування, ство-
рення фокус-груп, постановка запитань, заповне-
ння бланків самоперевірки, ведення журналів, 
щоденників, портфоліо, читання спеціальної літе-
ратури щодо застосування навчальних стратегій.

Висновки. Таким чином, всі вищезгадані моделі 
мають низку спільних рис, що підкреслюють важ-
ливість розвитку метакогнітивного розуміння сту-
дентами важливості застосування навчальних 
стратегій, яке підкріплюється допомогою викла-
дача. Репертуар стратегій опанування іноземної 
мови формується кожним студентом індивідуально  
й може залишатися незмінним або розширюватися 
завдяки опануванню нових стратегій.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

123

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Chamot A.U., O’Malley J.M. The cognitive 

academic language learning approach: A bridge to the 
mainstream. TESOL Quarterly. 1987. № 21. Р. 227–249. 

2. Chamot A.U. The Cognitive Academic 
Language Learning Approach (CALLA): An update. In 
P.A. Richard-Amato & M.A. Snow (Eds.), Academic 
success for English language learners: Strategies for 
K-12 mainstream teachers. White Plains, NY : Longman. 
Р. 87–101.

3. Cohen A.D. Strategies in Learning and Using a 
Second Language. Addison Wesley Longman Limited. 
1998, 2000.

4. Grenfell M., Harris V. Modern languages and 
learning strategies: In theory and practice. London: 
Routledge. 1999.

5. Gu P.Y. Approaches to Learning Strategy 
Instruction. Learning Strategy Instruction in the 
Language Classroom. Issues and Implementation / 
Edited by A.U. Chamot, V. Harris. 2019. P. 22–37.

6. Jarupan, Sarada. The Use of “5A Learning 
Portfolio”, a Technique of Learning Strategies Based on 
Self-Directed Learning and Metacognition to Enhance 
English Learning Skills of Thai Engineering Students. 
PSAKU International Journal of Interdisciplinary 
Research. 2019. Vol. 8 №. 1, P. 35–47.

7. Lai Ying-Chun. Integrating vocabulary learning 
strategy instruction into efl classrooms. Taiwan Journal 
of TESOL. 2013. Vol. 10.1, P. 37–76. 

8. Macaro E. Learning strategies in foreign and 
second language classrooms. London: Continuum. 
2001.

9. Manan N. The Effects of Language Learning 
Strategy (LLS) Training on ESL College Students’ 
Strategies Used. Gading Business and Management 
Journal. 2011. Vol .15. P. 25–40.

10. Oxford R. Language Learning Strategies: What 
Every Teacher Should Know. Rowley, Mass : Newbury 
House. 1990. P. 284–297.

11. Oxford R.L., Leaver B.L. A synthesis of strategy 
instruction for language learners. In R.L. Oxford (Ed.) 
Language learning strategies around the world: Cross-
cultural perspectives. Honolulu, HI : University of Hawaii 
Press. 1996. P. 227–246.

12. Person P.D., Dole J.A. Explicit Comprehension 
Instruction: A Review of Research and a New 
Conceptualization of Learning. Elementary School 
Journal. 1987. Vol.88. № 2, P. 155–165.

13. Rubin J. etc. Intervening in the use jf strategies. 
Language Learner Strategies: Thirty Years of Research 
and Practice / in A. Cohen and E. Macaro. 2007. Oxford : 
Oxford University Press. P. 141–160. 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

124 Випуск 21. Т. 1. 2020

МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗМІШАНИХ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ 
У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 15–16 РОКІВ
METHODOLOGIES OF THE USE OF FACILITIES OF THE MIXED MARTIAL ARTS 
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF TEENAGERS 15–16 YEARS

У статті показано доцільність викорис-
тання розробленої методики змішаних 
бойових мистецтв щодо формування осно-
вних фізичних якостей старших школярів, 
підвищення інтересу до уроків фізичної куль-
тури в школі, сприяння стійкої мотивації до 
занять спортом шляхом упровадження в 
навчально-тренувальний процес школярів 
15–16 років специфічних підготовчих вправ.
Також було розроблено методики викорис-
тання прийомів, спрямованих на перемогу 
в поєдинку, але намагались уникнути при-
йомів, спрямованих на знищення або трав-
мування противника. Такий спортивний 
варіант охоплював техніку нанесення ударів 
і захистів і техніку прийомів боротьби. 
Удари були представлені поєднаними при-
йомами з боксу, кікбоксингу, тайського 
боксу, тхеквондо, ушу й карате. Прийоми 
боротьби були представлені поєднаними 
прийомами з вільної боротьби, самбо, дзюдо 
й окремого розділу захоплень, заломів і звіль-
нення від захоплень з китайського цигуна і 
японського джиу-джитсу. Важливим чинни-
ком була робота над збільшенням м’язової 
маси для розвитку вибухової сили, яка вкрай 
важлива під час протистояння перед напо-
ром і вагою супротивника. Саме тому ми 
залучили до своєї програми підготовки еле-
менти важкої атлетики, зокрема роботу 
зі штангою. Учні використовували штангу 
вагою від 20 кг.
З метою виявлення ефективності впливу 
методики навчання специфічним технічним 
діям змішаних бойових мистецтв на форму-
вання фізичних і функціональних показників у 
школярів 15–16 років протягом навчального 
року (10 місяців) було проведено педагогіч-
ний експеримент. На базі загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступеня № 20, м. Одеса, був про-
ведений педагогічний експеримент. У ньому 
взяли участь 34 юнаки 15–16 років, учні 
10–11-х класів, які мали приблизно однакові 
фізичні й фізіологічні характеристики та не 
мали медичних обмежень до занять зміша-
ними єдиноборствами. 
Було здійснено попереднє вивчення стану 
фізичної підготовленості, функціонального 
стану, а також проведення антропоме-
тричних вимірювань. Також дослідним шля-
хом було перевірено ефективність адап-
тованої методики навчання специфічним 
технічним діям змішаних бойових мистецтв 
(далі – ММА) школярів 15–16 років.

Ключові слова: змішані бойові мистецтва, 
фізична культура, фізичний розвиток, 
юнаки.

In the article expediency of the use of worked out 
is shown methodology of the mixed martial arts 
in relation to forming of basic physical internals 
of high scool students, increase of interest in the 
lessons of physical culture at school, assistance 
of proof motivation to going in for sports due to 
introduction in the educational training process 
of schoolchildren 15–16 y. o. specific prepara-
tory exercises. Methodologies of the use of the 
receptions sent to victory in a duel were also con-
sidered, and tried to avoid the receptions sent to 
elimination or injuring of opponent. Such sporting 
variant included for itself the technique of inflicting 
blows and protect and technique of receptions of 
fight. Shots were presented by the incorporated 
receptions from boxing, to the kickboxing, thai 
boxing, taekwondo,wushu and karate. The recep-
tions of fight were presented by the incorporated 
receptions from a free fight, sambo, judo and sep-
arate division of clinch, twisting and release from 
clinch from china qigong and japanese jiu jitsu. 
An important factor was a prosecution of increase 
of muscular mass for development of explosive 
force that is extremely important during opposition 
before pressure and weighing opponent. For this 
reason we involved the elements of weightlifting 
in the program of preparation, in particular work 
with a barbell.Students used a barbell weight from 
20 kg.With the target of exposure of efficiency of 
influence of methodology of studies to the spe-
cific technical actions of the mixed martial arts 
on forming of physical and functional indexes 
for schoolchildren 15–16 y. o. during a school 
year (10months) a pedagogical experiment was 
conducted. On the base of general school I–ІІІ 
of degree № 20, Odesa, a pedagogical experi-
ment was conducted. In him participated 34 boys 
15–16 y. o. are students 10–11 classes that had 
approximately identical physical and physiology 
descriptions and did not have medical limitations 
to engaging in the mixed martial arts. The previ-
ous study of the state was carried out physical 
preparedness, functional state, and also realiza-
tion of the anthropometric measuring. Also the 
effectiveness of the adapted method of teaching 
specific technical actions of the MMA students 
of 15–16 years was verified by the experimental 
method. 
Key words: martialarts, physical culture, 
physical development, boys.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Змішані бойові мистецтва викликають величезний 
інтерес підлітків до занять у цьому виді спорту. 
Можна констатувати, що цей вид єдиноборств не 
отримав належного поширення в освітніх устано-
вах. У більшості шкіл відсутні фахівці зі змішаних 
бойових мистецтв, дуже мало наукових розробок, 
методик і програм з цього виду спорту.

Сьогодні реформування фізкультурної освіти 
передбачає більшу свободу для вчителів фізич-

ної культури й для учнів під час обрання найбільш 
ефективних форм і методів фізичного виховання. 
Внаслідок пріоритету «змішаного» стилю ведення 
поєдинку, гуманізації правил ММА і великого інтер-
есу підлітків до занять бойовими мистецтвами, 
доцільно ввести засоби ММА в процес фізичного 
виховання в старших класах для підвищення моти-
вації та бажання займатися спортивною діяльністю.

Однак це викликає певні труднощі. Практика 
показує [3, 6, 8], що методика підготовки дорослих 
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спортсменів не підходить для дітей і юнаків з двох 
причин: діти та юнаки мають свої вікові особливості, 
які необхідно враховувати під час занять спортом; 
найчастіше дорослі спортсмени приходять у руко-
пашний бій уже сформованими спортсменами. 
Заняття ж з дітьми й підлітками доводиться почи-
нати практично з нуля, що, безсумнівно, накладає 
свій відбиток на методику й програму підготовки.

У зв’язку з вищевикладеним постає низка 
питань, з якими у своїй практиці стикається прак-
тично кожен тренер у будь-якому з видів зміша-
них бойових мистецтв: які технічні дії з арсеналу 
різних видів спортивних єдиноборств варто вклю-
чати в програму підготовки юнаків; як найбільш 
ефективно, доцільно й послідовно вибудувати 
методику навчання різним техніко-тактичним діям 
змішаних бойових мистецтв. Це далеко не повний 
перелік питань, на які необхідно відповісти фахів-
цям ММА для того, щоб такі єдиноборства отри-
мали подальший розвиток і набули більшої попу-
лярності серед українців.

Ми припустили, що адаптована методика 
навчання специфічним технічним діям ММА 
швидше сформує основні фізичні якості старших 
школярів, підвищить інтерес до уроків фізичної 
культури в школі, сприятиме стійкій мотивації до 
занять спортом через упровадження в навчально-
тренувальний процес школярів 15–16 років специ-
фічних підготовчих вправ.

Мета статті – обґрунтування адаптованої мето-
дики навчання специфічним технічним діям ММА 
підлітків 15–16 років. На основі аналізу літератур-
них джерел розглянути загальну характеристику 
процесу навчання технічним діям в єдиноборствах, 
розглянути техніку в ММА і виявити специфічні 
технічні дії. Адаптувати методику навчання спе-
цифічним технічним діям ММА для школярів 
15–16 років, дослідним шляхом перевірити ефек-
тивність адаптованої методики навчання специ-
фічним технічним діям ММА школярів 15–16 років.

Виклад основного матеріалу. Теоретична 
значущість дослідження полягає в науковому 
обґрунтуванні доцільності застосування засобів 
змішаних бойових мистецтв у практиці фізичного 
виховання з метою оздоровлення, збільшення 
рухової активності, підвищення показників фізич-
ної підготовленості підлітків 15–16 років. Ця мето-
дика дасть можливість учителям фізичної куль-
тури застосовувати розроблений комплекс вправ 
у навчально-тренувальному процесі з підлітками 
15–16 років. А також буде корисна тренерам  
з таких видів спорту: кікбоксинг (фулконтакт, лоукік 
і К-1), рукопашний бій, кудо, змішані єдиноборства 
(М-1, UFC, PRIDE).

Змішані бойові мистецтва останнім часом ста-
ють усе популярнішими в Україні, хоча ще досить 
часто можна зустріти абсолютно помилкове 
судження, що це бої без правил. Насправді ж це 

високоінтенсивне бойове мистецтво, яке поєднує 
в собі техніки й прийоми різних єдиноборств, таких 
як бокс, кікбоксинг, тайський бокс і карате тощо [3]. 
Саме тому підготовка підлітків вимагає грамотного 
підходу і різноманітності методик тренувань.

Аналізуючи ситуацію, що склалася сьогодні в 
системі підготовки спортсменів у змішаних бойо-
вих мистецтвах, можна помітити таке: 

– істотно збільшується кількість спортивних 
секцій, військово-патріотичних і спортивних клу-
бів, котрі культивують різні види єдиноборств [3]; 

– змішані бойові мистецтва набули неабиякої 
популярності, але багато аспектів, а також про-
блеми управління тренувальним процесом вивчені 
недостатньо, особливо це можна сказати про під-
готовку дітей та юнаків [6]; 

– у змішаних бойових мистецтвах на сьогодні 
немає єдиної термінології, існують суперечності в 
назвах технічних дій і прийомів [1]; 

– у підготовці юнаків тренерам доводиться 
використовувати методику передзмагання дорос-
лих спортсменів або методику інших видів єдино-
борств [2]. 

Усе це призводить до уповільнення прогресу 
або взагалі до його відсутності в тренуваннях 
спортсменів, а іноді й до порушень їхнього фізич-
ного розвитку. 

У нашій методиці ми використовували прийоми, 
спрямовані на перемогу в поєдинку, і намагались 
уникнути прийомів, спрямованих на знищення 
або травмування противника. Такий спортивний  
варіант містив техніку нанесення ударів і захистів  
і техніку прийомів боротьби. 

Удари були представлені поєднаними при-
йомами боксу, кікбоксингу, тайського боксу, тхек-
вондо, ушу й карате. Прийоми боротьби були пред-
ставлені поєднаними прийомами вільної боротьби, 
самбо, дзюдо й окремого розділу захоплень, зало-
мів і звільнення від захоплень з китайського цигуна і 
японського джиу-джитсу. Важливим фактором була 
робота над збільшенням м’язової маси для роз-
витку вибухової сили, яка вкрай важлива у проти-
стоянні перед напором і вагою супротивника. Саме 
тому ми залучили до своєї програми підготовки 
елементи важкої атлетики, зокрема роботу зі штан-
гою. Учні використовували штангу вагою від 20 кг.

З метою виявлення ефективності впливу 
методики навчання специфічним технічним діям 
змішаних бойових мистецтв на формування 
фізичних і функціональних показників у школярів 
15–16 років протягом навчального року (10 місяців) 
на базі загальноосвітньої школи І–ІІІ ступеня № 20,  
м. Одеса, було проведено педагогічний експери-
мент. У ньому взяли участь 34 юнаки 15–16 років – 
учні 10–11-х класів, які мали приблизно однакові 
фізичні й фізіологічні характеристики та не мали 
медичних обмежень до занять змішаними єдино-
борствами. 
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Було здійснено попереднє вивчення стану 
фізичної підготовленості, функціонального стану, 
а також проведення антропометричних вимірю-
вань.

Випробовуваних за бажанням розділили на 
дві групи. Експериментальна група (далі – ЕГ) 
складалася з 12 юнаків, які бажали займатися 
змішаними бойовими мистецтвами. До контроль-
ної групи (далі – КГ) увійшла та ж кількість юнаків  
(n = 12), які виявили бажання відвідувати заняття 
за програмою загальної фізичної підготовки з 
силовою спрямованістю.

Дві групи учнів окрім обов’язкових уроків фізич-
ної культури відвідували додатково щотижня три 
заняття тривалістю 60 хвилин кожне. 

Ефективність обраної методики доведено екс-
периментальним шляхом. Після систематичних 
занять був проведений аналіз кінцевих результа-
тів, який показав, що юнаки ЕГ випереджають по 
всіх показниках фізичних якостей юнаків КГ, які 
відвідували додаткові заняття силової спрямова-
ності (табл. 1).

Так, за швидкістю в ЕГ результат на 7,6% кра-
щий, ніж у КГ; за спритністю – на 3,0%, за дина-
мічною силою м’язів ніг – на 3,8%, за загальною 
витривалістю – на 5,6%. 

Найбільші відмінності в результатах виявилися 
під час тестування гнучкості й силової витрива-
лості: в ЕГ показники кращі, ніж у КГ, на 33,6%  
і 35,7% відповідно.

Позитивні зміни у функціональному стані під-
літків ЕГ найбільш яскраво демонструють збіль-
шення життєвої ємності легень, стабілізація арте-
ріального тиску (на початку в середньому 128/ 78, 
наприкінці – 120/80).

Суттєві зміни зафіксовані в показниках «ортос-
татична проба» й «кількість простудних захворю-
вань за навчальний рік» (р <0,01). Це означає, що 
експериментальна методика значно поліпшила 
функціонування серцево-судинної й нервової сис-
тем, стабілізувала функцію симпатичного відділу 
вегетативної нервової системи й значно підвищила 
опірність організму до захворювань. За час про-
ведення експерименту в юнаків, які відвідували 
заняття силової спрямованості, також підвищилась 
опірність організму до простудних захворювань, 
однак у решті зміни були незначні (табл. 2). 

Висновки. Таким чином, розроблена експе-
риментальна методика в системі фізичного вихо-
вання у школярів ЕГ, що займаються змішаними 
бойовими мистецтвами в позаурочний час, дала 
такі позитивні результати: 

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості ЕГ і КГ наприкінці експерименту 

Рухові тести ЕГ (n=12) КГ (n=12) р Різниця %
М±т М±т

Біг 30 м, с 4,98 ±0,05 5,36±0,05 <0,05 7,6
Човниковий біг 3x10, с 8,72±0,08 8,98±0,09 >0,05 3,0

Стрибки в довжину з місця, см 205,29±3,23 197,71±2,97 <0,05 3,8
6-хвилинний біг, м 1194,29±18,04 1131,43±15,39 <0,05 5,6

Нахил вперед з положення сидячи, см 7,83±0,43 5,86±0,45 <0,05 33,6
Підтягування, кільк. разів 10,0±1,43 7,37±0,49 <0,05 35,7

Таблиця 2
Показники функціонального стану підлітків 15–16 в ЕГ і КГ до і після експерименту, М±т

Функціональні показники Група На початку експерименту 
(М±т)

Наприкінці експерименту 
(М±т) р

ЖЄЛ, мл
ЕГ 364±0,06 398±0,06 <0,05
КГ 3,52±0,07 3,54±0,07 >0,05

Ортостатична проба, ЧСС
ЕГ 16,37±0,56 10,48±0,46 <0,01
КГ 15,80±0,72 16,23±0,33 >0,05

АТ систолічний, мм рт. ст.
ЕГ 128,43±0,91 120,14±0,53 <0,05
КГ 124,57±1,16 130,14±0,78 <0,05

АТ діастолічний, мм рт. ст.
ЕГ 78,14±0,88 80,85±0,62 <0,05
КГ 76,71±1,30 82,0±0,85 <0,05

Довжина тіла, см
ЕГ 172,57±0,78 174,42±0,79 >0,05
КГ 171,60±1,05 173,40±1,02 <0,05

Маса тіла, кг
ЕГ 61,83±0,74 62,91±1,04 >0,05
КГ 61,20±1,25 63,71±1,13 <0,05

Пропуски занять через хворобу, 
кільк. за навч. рік

ЕГ 2,91±0,08 1,57±0,08 <0,01
КГ 2,86±0,09 1,54±0,09 <0,01
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− комплексний розвиток фізичних якостей, 
поліпшення показників функціонального стану; 

− уміння школярів використовувати засоби 
ММА для зміцнення здоров’я; 

− формування навичок єдиноборства завдяки 
здобутому на тренуваннях досвіду жорстких кон-
тактних поєдинків;

−  вміння здійснювати самозахист в неперед-
бачених життєвих ситуаціях; 

− залучення учнів до фізичного й морального 
виховання, здорового способу життя, загартову-
ванню організму, організації правильного режиму 
праці й відпочинку; 

− здатність переносити великі фізичні й психо-
логічні навантаження;

− розуміння необхідності вимог дисципліни 
й підготовленість до проходження військової та 
іншої державної служби.

Висновки. Змішані бойові мистецтва мають 
певну специфіку формування фізичної культури 
підлітків 15–16 років й ефективні за умови залу-
чення до тренувального процесу методичних 
матеріалів. Систематичні й регулярні заняття за 
розробленою методикою сприяють значним пози-
тивним змінам в особистості школярів.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ГОВОРІННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
DEVELOPMENT OF FOREIGN STUDENTS’ SPEAKING SKILLS

Стаття присвячена розвитку навичок 
усного мовлення в іноземних студентів. 
Розглянуто основні поняття з цієї теми; 
охарактеризовано механізми зародження та 
оформлення власного висловлювання, про-
блеми навчання говорінню в методиці викла-
дання української мови як іноземної, навички 
та вміння, які є необхідними для формування 
та розвитку вмінь усного мовлення нерід-
ною мовою; досліджено лінгвістичні харак-
теристики усного та писемного мовлення, 
а також особливості монологічного та діа-
логічного мовлення. 
Доведено, що будь-яка мовна діяльність 
зумовлена ситуацією, тобто умовами 
й обставинами, у яких здійснюється це 
висловлювання. Ситуація як основа вер-
бального спілкування є сукупністю мовних і 
немовних умов, необхідних і достатніх для 
здійснення певної мовної дії. Навчальний про-
цес не може охопити всі можливі реально 
існуючі ситуації спілкування, через це мовні 
вміння іноземних студентів необхідно роз-
вивати на основі вправ в умовах навчаль-
них мовленнєвих ситуацій, які моделюють 
реальне спілкування. У зв’язку з цим розро-
блено значну кількість різнорівневих вправ 
для розвитку говоріння іноземною мовою 
(некомунікативних і комунікативних).
З’ясовано, що велике значення для навчання 
непідготовленого усного мовлення мають 
систематично й спеціально створювані 
проблемні ситуації, які сприяють виник-
ненню мотиву й потреб висловлювання, 
висунення гіпотез, припущень, активізації 
розумової діяльності. Роз’яснено основну 
різницю між монологічними та діалогічними 
висловлюваннями, навичками та вміннями, 
які потрібно для них випрацювати. Моноло-
гічне висловлювання – це особливе й складне 
вміння, яке необхідно спеціально формувати. 
Для діалогічної ж мови характерна еліптич-
ність, викликана умовами спілкування.
Під час написання цієї роботи було викорис-
тано власний досвід і технології, які засто-
совують під час роботи індивідуально та в 
групах на уроках української мови як інозем-
ної. У процесі дослідження було досягнуто 
певних результатів у навчанні усного мов-
лення іноземних студентів на різних етапах 
вивчення української мови, зокрема запропо-
новано систему вправ і завдань, спрямова-
них на формування й розвиток стійких кому-
нікативних умінь та навичок.
Ключові слова: говоріння, комунікативні 
навички та вміння, монолог, діалог, вправи 

для розвитку усного мовлення, іноземні сту-
денти, українська мова як іноземна.

The article deals with the development of foreign 
students’ oral language skills. Basic concepts on 
this topic are discussed. The mechanisms of ori-
gin and registration of their own expression, prob-
lems of learning speaking in the methodology of 
teaching Ukrainian as a foreign language, skills 
and abilities, which are necessary for the forma-
tion and development of oral language skills in a 
non-native language, are characterized. The lin-
guistic characteristics of oral and written speech 
as well as the features of monologic and dialogic 
speech are investigated.
It is proved that any linguistic activity is conditioned 
by the situation, that is, the conditions and circum-
stances in which this expression is carried out. 
The situation as a basis for verbal communication 
is a set of linguistic and non-linguistic conditions 
necessary and sufficient for the implementation of 
a specific linguistic action. The learning process 
cannot cover all possible real-life communication 
situations, because of this foreign students’ lan-
guage skills need to be developed on the basis of 
exercises in the conditions of educational speech 
situations that model real communication. In this 
regard, a considerable number of multilevel exer-
cises for the development of foreign language 
(both non-communicative and communicative) 
have been developed.
It has been found out that systematic and specially 
created problematic situations that contribute to 
the emergence of motive and needs of expres-
sion, hypothesis, assumptions and activation of 
mental activity are of great importance for teaching 
unprepared speech. The main difference between 
monologue and dialogic utterances and, accord-
ingly, the skills and abilities that you need to work 
on them is explained. Monologue is a special and 
complex skill that needs to be specially formu-
lated. Dialogical language is characterized by ellip-
ticity caused by the conditions of communication.
While writing this work, we have used our own 
experience and technology, which we use work-
ing individually and in groups at the lessons of 
Ukrainian as a foreign language. In the course 
of the research certain results were achieved in 
teaching students foreign language at different 
stages of learning the Ukrainian language, in 
particular, a system of exercises and tasks aimed 
at the formation and development of stable com-
munication skills was proposed.
Key words: speaking, skills, monologue, 
dialogue, exercises for oral language 
development, foreign students, Ukrainian as a 
foreign language.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Проблема розвитку навичок усного мовлення в 
іноземних студентів є актуальною з огляду на те, 
що за досить короткий час, навчаючись на під-
готовчих відділеннях (факультетах), вони мають 
сформувати основний лексичний запас, який зго-
дом будуть лише поповнювати та збагачувати на 
основному етапі навчання. Сферою застосування 
усного професійного мовлення є бесіда, розмова, 
розповідь, лекція, доповідь, виступ, промова. Для 

іноземних студентів надзвичайно важливо навчи-
тися розпізнавати чужі слова, розуміти їхнє зна-
чення, а ще важче – заговорити чужою мовою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальні проблеми методики розвитку усного 
мовлення все більше привертають увагу науковців, 
мовознавців, філологів. Потребу розвитку усного 
мовлення обґрунтували прогресивні зарубіжні й 
вітчизняні педагоги. Серед них М.В. Ломоносов, 
Ф.І. Буслаєв, М.Ф. Бунаков, І.І. Срезневський, 
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Л.А. Булаховський, Л.В. Щерба, А.С. Макаренко, 
К.Д. Ушинський, С.Я. Єрмоленко, Д. Мазурик, 
А. Лукашенко та багато інших.

Сформульований ще в 1981 році російським 
науковцем А.Н. Леонтьєвим діяльнісний підхід 
у вивченні іноземної мови не втратив своєї акту-
альності й зараз. Він ґрунтується на уявленні 
про мову як мовленнєву діяльність, яка за своєю 
структурою охоплює наявність змісту (предмета, 
засобів, способів, продукту і результату, специфіч-
них для мовленнєвої діяльності) і потреби, а також 
наявність процесуальної сторони діяльності та 
зовнішньої структури (наявність операційно-моти-
ваційного плану).

Дослідниця І.А. Зимова розглядає говоріння 
як вид мовленнєвої діяльності окремої людини, 
тобто «... активний, цілеспрямований, мотивова-
ний, предметний (змістовний) процес видачі і (або) 
прийому сформованої і сформульованої за допо-
могою мови думки (волевиявлення, вираження 
почуттів), спрямованої на задоволення комуні-
кативно-пізнавальної потреби людини в процесі 
спілкування» [11, c. 98]. Українські педагоги-прак-
тики, зокрема Д. Мазурик, О. Антонів, Г. Швець, 
Л. Азарова, А. Стадній, І. Зозуля, Ю. Поздрань, 
Н. Купрата, С. Ніколаєва та багато інших також не 
залишаються осторонь від дослідження проблеми 
формування й розвитку навичок говоріння в іно-
земних студентів.

На думку багатьох викладачів-методистів, гово-
ріння – це усна форма мовленнєвої діяльності (за 
способом оформлення думки) і продуктивний вид 
діяльності (за спрямованістю мовленнєвої дії на 
вираження думки). Крім того, характерною рисою 
говоріння, яка відрізняє цей вид діяльності від інших, 
є ініціативність, оскільки вона спрямована на задо-
волення комунікативних потреб мовця, пов’язаних 
із передаванням інформації в усній формі.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проблема розвитку навичок усного 
мовлення студентів у процесі вивчення української 
мови як іноземної є відкритою для досліджень, 
адже більшість дослідників, науковців, методистів 
основну увагу частіше звертають на читання як 
основний вид діяльності, а не на говоріння. Автори 
не заперечують той факт, що читання забезпечує 
оволодіння значною кількістю лексики, необхідної 
іноземним студентам для вільного спілкування в 
повсякденному житті та в науковій професійній 
сфері діяльності. З іншого боку, не всі студенти 
можуть засвоїти основні закони говоріння лише 
за допомогою читання науково-популярних, кра-
єзнавчих і художніх текстів. Тому більшість викла-
дачів-практиків перебувають у постійних пошуках 
найкращих і найдієвіших методів навчання гово-
рінню іноземних студентів.

Мета статті. Мета пропонованого дослі-
дження – встановити найрезультативніші мето-

дики розвитку навичок усного мовлення в інозем-
них студентів під час вивчення української мови як 
іноземної.

Виклад основного матеріалу. Більшість 
мовознавців в усному мовленні виділяють кілька 
понять, які допомагають краще зорієнтуватися 
в проблематиці навчання говорінню, а саме 
[11, c. 97]:

1) вміння в говорінні – здатність брати участь 
у мовному спілкуванні, яка забезпечує передачу 
інформації або обмін нею;

2) діалогічна єдність – поєднання реплік, що 
характеризуються структурною, семантичною та 
інтонаційної завершеністю;

3) мовна інтенція – намір мовця висловити 
певний комунікативно значимий зміст за допомо-
гою мовних засобів;

4) комунікативна ситуація – ситуація, яка 
стимулює спілкування;

5) навчально-мовленнєва ситуація – сукуп-
ність умов, необхідних і достатніх для здійснення 
мовної дії відповідно до поставленого комуніка-
тивного завдання.

Розглядаючи проблему ролі говоріння  
в навчанні іноземних студентів нової для них мови, 
варто звернути увагу на механізми зародження 
та оформлення висловлювання. Механізм 
говоріння характеризується двокомпонентністю 
структури самого механізму і взаємозамінністю 
всіх цих мовних механізмів. Основними механіз-
мами здійснення мовного акту є:

1) механізми осмислення, пам’яті, попереджу-
вального синтезу (випереджувального відобра-
ження);

2) механізми внутрішнього мовлення, які реа-
лізуються через універсальний предметний код 
(внутрішню мову) і слугують основним механізмом 
розуміння;

3) лінійний механізм кодування й декодування;
4) граматичний механізм;
5) механізм поєднання лексичних значень;
6) механізм формування смислових рядів, 

механізм смислових замін, відбору слів тощо 
[2, c. 126].

Натепер існує багато проблем навчання 
говорінню в методиці УМІ (Української мови  
як іноземної). Автори розглядають основні з них.

Перш за все варто наголосити на тому, що під 
час навчання продуктивної іноземної мови необ-
хідно враховувати взаємозв’язок двох основних 
чинників:

1) когнітивно-психологічного (як у свідомості 
формується думка, що є змістом планованого 
висловлювання);

2) лінгвопсихофізіологічного (які психофізіоло-
гічні й мовні механізми беруть участь у процесі 
зародження висловлювання і за допомогою яких 
мовних засобів його можна сформулювати).
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Автори розглядають і проблеми навчання гово-
рінню українською мовою як іноземною:

1) навчання мови як діяльності на іноземній 
мові;

2) навчання мовної діяльності як способу вирі-
шення комунікативних завдань;

3) навчання мовній поведінці іноземною мовою;
4) навчання висловлення думки (потреби, 

наміру) за допомогою нерідної мови;
5) навчання оформлення іншомовного вислов-

лювання відповідно до норм цієї мови.
Відповідно до розглянутих проблем, які вини-

кають внаслідок навчання говорінню, одним із 
завдань методики навчання української мови як 
іноземної є визначення сукупності комунікатив-
них потреб і комунікативних інтенцій, які розрізня-
ються залежно від етапу, цілей і умов навчання. 
Інтенції належать до універсальних категорій, 
оскільки імпліцитно вони відомі студентам із їхньої 
рідної мови. Таким чином навчання здійсненню 
мовлення іноземною мовою – це навчання не 
змісту комунікативного задуму, а вибору засобів 
вираження тієї чи іншої думки відповідно до кому-
нікативних потреб мовця.

Навчання говорінню також забезпечує форму-
вання та розвиток навичок і вмінь у інших видах 
мовленнєвої діяльності:

1) аудіювання (прослуховування озвученого 
відеоролика, презентації з голосовим супроводом, 
пояснень викладача);

2) читання (текст, коментарі до слайдів);
3) листи (запис незнайомих слів або конструкцій).
Які ж навички та вміння необхідні для фор-

мування та розвитку вмінь усного мовлення 
на нерідній мові? Традиційно виділяють такі 
навички та вміння, які є важливими для побудови 
усного висловлювання [7, с. 76]:

1) технічні (артикуляційні) навички;
2) мовні навички (знання слів, граматичних 

форм);
3) мовні вміння (здатність співвідносити мовні 

моделі та ситуації);
4) комунікативні вміння (здатність відбирати 

мовні конструкції з метою побудови висловлю-
вання).

На заняттях з української мови як іноземної 
викладачі нерідко протиставляють усне вислов-
лювання (в монологічних і діалогічних формах) 
письмовому залежно від умов реалізації та лінг-
вістичних характеристик:

1) нерозділеність / розділеність у часі переда-
вання й приймання інформації;

2) наявність / відсутність слухової опори;
3) контактність / неконтактність спілкування;
4) наявність / відсутність невербальних компо-

нентів спілкування.
Серед лінгвістичних характеристик усного 

мовлення виділяють підвищену експресивність, 

використання коротких речень, вставних слів  
і конструкцій, відступів; серед лінгвістичних харак-
теристик письмового мовлення можна виділити 
логічність, послідовність, ускладнені синтаксичні 
конструкції.

Багаторічні спостереження за розвитком усного 
мовлення показали, що одні студенти успішні 
лише в монологічному мовленні, а інші – як у діа-
логічному, так і в монологічному. Це залежить від 
психологічних особливостей іноземних студентів, 
їхніх вмінь і навичок побудови усних висловлювань 
рідною мовою та багатьох інших факторів. Обидві 
форми усного мовлення – монолог і діалог – мовці 
використовують для спілкування, обміну думками, 
почуттями, інформацією. Монологічне мовлення  
у вигляді опису або розповіді виконує інформа-
тивну функцію. Якщо мета мовця – переконати 
співрозмовника або спонукати його до виконання 
певної дії, запобігти цій дії, то функція монологу – 
вплив. У тому випадку, коли мовець оцінює факти, 
вчинки чи дії людей, основною функцією монологу 
буде оцінювальна.

У монолозі використовують переважно повні 
речення (і двоскладні, й односкладні), можливі 
дієприкметникові та дієприслівникові звороти, 
вставні конструкції; разом із тим відсутні спону-
кальні речення; спостерігається переважно пря-
мий порядок слів, великий відсоток нейтральної 
лексики. Особливостями монологічного мовлення 
є смислова й тематична єдність, структурна завер-
шеність, логічність, лексико-граматична сформо-
ваність.

У діалозі комуніканти постійно міняються 
ролями, тому для цієї форми мовлення характерне 
поєднання рецепції і репродукції. Адекватність 
реакції на репліку співрозмовника залежить від 
рівня сформованості у слухача аудитивних вмінь. 
Висловлювання учасників спілкування є непідго-
товленими, тому вимагають особливої уваги до 
мовного оформлення реплік. Крім того, можливі 
часті переходи від однієї теми розмови до іншої.

Основна проблема в діалозі іноземною мовою 
полягає в тому, що комунікантам необхідно вміти 
ініціативно продовжувати спілкування. На від-
міну від монологу, ведення діалогу полегшується 
завдяки тому, що:

1) тема зазвичай задана ситуацією;
2) соціальні ролі учасників комунікації визна-

чені;
3) у структурному відношенні діалогічні репліки 

не настільки розгорнуті та складні;
4) про реакцію співрозмовника можна здогада-

тися з виразу його обличчя й жестів;
5) мовець використовує значну кількість мов-

них кліше. 
Діалогічний текст є поєднанням реплік, які 

належать учасникам спілкування: опорної репліки 
(стимулу) і відповідної репліки (реакції). Репліки, 
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об’єднані темою і завершені в структурному, 
семантичному та інноваційному плані, прийнято 
називати діалогічною єдністю. Під час навчання 
говорінню зазвичай використовують двочленні 
єдності (дві репліки).

У процесі цієї методичної роботи та навчаль-
ної діяльності студентів автори розробили значну 
кількість вправ для розвитку говоріння іноземною 
мовою. На першому етапі студенти виконують неко-
мунікативні вправи. Вони сформовані на основі 
застосування вже отриманих знань і спрямовані 
на свідоме засвоєння мовного матеріалу, в резуль-
таті чого формуються, коригуються, розвиваються 
фонетичні, лексичні та граматичні навички.

До некомунікативних належать вправи:
1) фонетично спрямовані («Прослухайте 

речення. Повторіть їх за диктором, звертаючи 
увагу на інтонацію перераховування», «Послу-
хайте речення, поставте до них уточнювальні 
запитання за зразком. Слідкуйте за інтонацією 
питального речення» тощо);

2) лексично спрямовані («Назвіть слова, які 
позначають види спорту», «Із запропонованого 
списку слів виберіть назви меблів. Скажіть, які 
меблі знаходяться в аудиторії»);

3) граматично спрямовані («Скажіть 
по-іншому, використовуючи синонімічні конструк-
ції», «Перекажіть прослуханий текст, викорис-
товуючи дієслова минулого часу»).

Видами некомунікативних вправ є трансфор-
маційні, підстановчі та вправи на питання-відпо-
віді. До умовно-комунікативних вправ (другий 
етап) можна зарахувати переказ, опис, вираження 
ставлення та оцінки. У цих вправах репліка мовця 
задана, опори є ситуативними, тобто ці вправи 
мають на меті вирішення мовного завдання. 

Власне мовні вправи (третій етап) повинні 
мати такі типологічні ознаки:

1) реалізація стратегії й тактики мовця;
2) орієнтація на взаємини учасників процесу 

спілкування;
3) створення нової ситуації, завдяки чому 

висловлювання характеризується високою про-
дуктивністю;

4) розвиток мовної активності та самостійності 
іноземних студентів в усних висловлюваннях.

Враховуючи думку науковців-практиків, автори 
вважають, що для забезпечення формування вмінь 
і навичок іншомовної комунікації також необхідно 
використовувати методику взаємопов’язаного 
навчання, коли в центрі навчання є читання, але 
відповідні йому вміння й навички формуються в 
тісному зв’язку з говорінням, аудіюванням, пись-
мом. Таким чином забезпечується одночасний 
розвиток вмінь і навичок у відповідних видах іншо-
мовної мовленнєвої діяльності.

Викладачами кафедри мовознавства та кафе-
дри іноземних мов Вінницького національного 

технічного університету, а також викладачами 
багатьох інших освітніх закладів уже розроблена 
певна кількість навчально-методичної літера-
тури для навчання говорінню іноземних студентів  
[1; 3; 4; 5; 6; 8; 9]. Автори розглядають розроблену 
ними тему «Майбутня професія. Працевла-
штування» [3, с. 38–42], спрямовану на виро-
блення стійких комунікативних вмінь і навичок 
в іноземних студентів у ситуаціях професійного 
спілкування. Іноземним студентам запропоновано 
опрацювати два різних варіанти, які охоплюють 
різні види вправ за складністю – від найпростіших 
до найскладніших. Наприклад:

1. Ознайомтеся з новими словами та слово-
сполученнями до теми.

2. Прочитайте твір на тему «Моя майбутня 
професія». Розкажіть про Вашу майбутню профе-
сію. 

3.  Прочитайте діалог на тему «Моя майбутня 
професія». За таким же зразком поговоріть зі сво-
їми друзями про Вашу майбутню професію.

4.  Складіть розповідь за картинками (до 
20 речень).

5.  Розкажіть про Вашу майбутню професію, 
яку Ви обрали. Для розповіді Ви можете викорис-
тати відповіді на подані нижче запитання: Чому Ви 
обрали саме цю професію? Ви обирали майбутню 
спеціальність самостійно чи хтось Вам давав 
поради? Наскільки популярний обраний Вами фах 
у Вашій рідній країні та Україні? Порівняйте. 

6.  Рольова гра. Уявіть ситуацію: Ви закінчили 
університет і хочете влаштуватися на роботу. Ви 
прийшли на співбесіду з роботодавцем. Обду-
майте запитання, які Ви будете запитувати. 
Розіграйте діалог із вашим одногрупником (чи 
викладачем). Оберіть собі ролі роботодавця чи 
претендента на посаду. Кожен із вас має скласти 
не менше 10 запитань. Пам’ятайте: Ви не просто 
відповідаєте на запитання, а й запитуєте вашого 
співрозмовника.

7.  Подивіться уважно на картинку. Назвіть, 
яких робітників Ви бачите. Чи важливі ці професії 
сьогодні? Чому? 

8.  Подивіться на картинки. Опишіть їх за 
таким планом: що зображено на першій кар-
тинці; що зображено на другій картинці; чим вони 
схожі; чим вони відрізняються; зробіть висновок. 
Використовуйте такі фрази: на першій картинці 
я бачу…, на другій картинці зображено …, обидві 
картинки схожі тим, що …, відмінним на картин-
ках є те, що … 

Більшість із цих завдань розраховані на спільну 
роботу студентів і викладача в аудиторії. Головне 
завдання педагога – спонукати іноземних студен-
тів до активної мовленнєвої діяльності. Цього 
досягти дуже складно, бо умови, які складаються 
в аудиторії, не завжди стимулюють мовлення іно-
земних студентів на заняттях. По-перше, студенти 
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весь час почувають обмеженість свого лексичного 
запасу іноземною мовою, недостатнє володіння 
граматичними формами, що стримує їхнє бажання 
говорити; по-друге, студентам важко вийти за межі 
реальних навчальних ситуацій, у яких вони пере-
бувають, і говорити на теми, нав’язані їм особли-
востями мовного матеріалу, який вони вивчають; 
по-третє, студентів сковує те, що форму і зміст 
їхніх висловлювань критично оцінюють викладачі 
та одногрупники.

Методи розвитку усного мовлення – це спо-
соби роботи викладача і студента, у процесі яких 
викладач передає знання про культуру живого 
слова й організовує самостійну діяльність студен-
тів із метою засвоєння ними знань, умінь і навичок 
зв’язної звукової мови. Завдання викладача: чітке 
визначення мети, змісту й обсягу роботи, прин-
ципів її організації. Всі ці аспекти відіграють зна-
чну роль у навчанні усного мовлення. Для цього 
педагог не тільки повинен добре знати те, чого він 
навчає, а й добре знати, як йому цього навчити. 
На думку авторів, до найважливіших методів роз-
витку усного мовлення іноземних студентів нале-
жать живе слово викладача, мовні спостереження 
студентів (орфоепічні та фонетичні вправи, усні 
перекази текстів, аудіювання, опис явищ, пред-
метів, портретів), активне впровадження у процес 
навчання аудіо- та відео уроків, самостійна робота 
студентів. 

Висновки. Мовлення є видом мовної діяль-
ності, за допомогою якого здійснюється усне вер-
бальне спілкування. Навчання говорінню – лише 
частина навчання усного мовлення, оскільки усна 
форма навчання охоплює говоріння й аудіювання. 
Обидва ці процеси нерозривні у спілкуванні, тісно 
пов’язані вони і в навчанні: навчання говорінню не 
можливе без навчання розумінню мови на слух. 

Розвиток навичок усного мовлення на почат-
ковій стадії навчання – дуже відповідальний етап. 
Адже в цей період створюється підґрунтя для 
подальшої роботи у вигляді сталих знань, умінь і 
навичок, повинно виникнути та зміцніти прагнення 
іноземних студентів брати найактивнішу участь в 
усних вправах, які виконуються під час аудиторних 
занять. Для розвитку навичок мовлення потрібно, 
щоб студенти розмовляли якнайбільше, і щоб їхнє 
мовлення у психологічному плані наближалося до 
природнього. Коли студенти оволодіють первин-
ними навичками усної мови, перед викладачем 
розкриваються можливості використання числен-
них прийомів розвитку навичок мовлення.

Навчання монологічного мовлення в умовах 
університету відбувається на тематичній основі. 
Теми визначають сферу, у межах якої студенти ово-
лодівають усною комунікацією, обсяг усної комуні-
кації та її зміст. Під час розробки системи вправ із 
навчання потрібно звертати увагу на рівень знань 
студентів, їхні вікові та індивідуальні особливості, 
враховувати психологічні особливості студен-
тів та особливості їхньої пам’яті. Важливу роль у 
навчанні відіграє контроль вмінь і знань студентів. 
Тому під час навчання потрібно приділяти значну 
увагу контролю рівня навченості вмінь усної кому-
нікації. Ця проблема буде досліджена авторами в 
подальших методичних і наукових роботах.
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

AESTHETIC AND PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE “FOREIGN 
LANGUAGE” COURSE IN THE ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION
ЕСТЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
«ІНОЗЕМНА МОВА» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

The article deals with the possibilities of realiza-
tion of aesthetic education in the process of for-
eign language teaching. The basic means and 
methods for the formation of students’ aesthetic 
preferences in foreign language learning have 
been identified and characterized. Particular 
attention has been paid to the student-centered 
approach in the process of foreign language 
teaching, the modern methodology of foreign lan-
guage teaching, which is aimed mainly at teach-
ing “communication”, the formation of students’ 
communicative competence in the process of 
foreign language learning.
The purpose of foreign language teaching today 
deals mainly with the development of commu-
nicative competence. The uniqueness of the 
subject “foreign language” is that these lessons 
are in fact the only ones that simulate real and 
diverse communicative situations. Involving 
students in the foreign language learning pro-
cess, improving their skills in different kinds of 
language activities, one must bear in mind that 
all this should be based on the emotional and 
active perception of the language. The role of 
the language as a “eans of communication” as 
been emphasized, and great attention has been 
paid to the creation of real-life communicative 
situations. 
Furthermore, the author has identified the addi-
tional activities being implemented for solving the 
problems of interest, enthusiasm, motivation – 
of the fundamental problems in pedagogy. The 
successful solution of these problems is impor-
tant for the successful teaching in any academic 
sphere. Special attention has been paid to the 
implementation of aesthetic education at the 
foreign language lessons and in extra-curricular 
activities. The most effective interactive methods 
for the formation of students’ motivation in foreign 
language learning discussions, forums, round 
tables, brainstorming, project development, 
case-method) have been determined. Particular 
attention has been paid to the development of 
the most problematic kinds of language activities, 
such as listening comprehension and speaking. 
Some additional measures have been taken to 
identify and theoretically justify the organizational 
and pedagogical conditions of students’ aesthetic 
upbringing.
Key words: foreign language teaching, stu-
dent-centered approach, aesthetic education, 
communicative competence, establishments of 
higher education, higher education.

У статті висвітлено можливості реаліза-
ції естетичного виховання під час навчання 
іноземним мовам. Визначено та охаракте-
ризовано основні засоби та методи форму-
вання естетичних уподобань учнів під час 
вивчення іноземної мови. Особлива увага 
приділяється застосуванню особистісно-
орієнтованого підходу в процесі викладання 
іноземних мов сучасній методиці викладання 
іноземної мови, спрямованій переважно на 
навчання «комунікації», формування у сту-
дентів комунікативної компетенції при 
вивченні іноземної мови. 
Метою навчання іноземній мові є форму-
вання комунікативної компетенції, тобто 
компетенції спілкування. Зазначається 
унікальність предмету «іноземна мова», 
оскільки ці заняття є фактично єдиними, що 
моделюють реальні і багатообразні ситуації 
спілкування. Залучаючи студентів до інозем-
ної мови, вдосконалюючи їх уміння в різних 
видах мовленнєвої діяльності, треба зва-
жати на те, що в основі цього має лежати 
емоційне, активне сприйняття мови. Акцен-
тується роль мови як «засобу спілкування», 
велика увага приділяється створенню ситу-
ацій спілкування, наближених до реальних. 
Крім того, визначено додаткові заходи, які 
впроваджуються для вирішення проблем 
інтересу, захопленості, мотивації – одних 
із фундаментальних проблем всієї педаго-
гіки. Вдале вирішення цих проблем важливе 
для успішного проведення занять у будь-якій 
навчальній сфері. 
Особливу увагу приділено шляхам реалізації 
естетичного виховання на уроках іноземної 
мови та в позааудиторній діяльності. Визна-
чено найбільш дієві інтерактивні методи 
для формування у студентів мотивації до 
вивчення іноземних мов (дискусії, форуми, 
круглі столи, мозковий штурм, розробка 
проектів, кейс-метод). Особливу увагу при-
ділено розвитку найбільш проблематичних 
видів мовленнєвої діяльності, таких як ауді-
ювання та говоріння. Крім того, визначено 
додаткові заходи, які впроваджуються для 
виявлення та теоретичного обґрунтування 
організаційно-педагогічних умов естетич-
ного виховання студентів.
Ключові слова: навчання іноземним мовам, 
особистісно-орієнтований підхід, есте-
тичне виховання, комунікативна компетен-
ція, заклади вищої освіти, вища освіта.
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Statement of the problem. The relevance of the 
research is conditioned by the objective need for a 
new philosophical and pedagogical understanding 
of the essence of the process of educational reform, 
which is reflected in the basic provisions of the Con-
stitution of Ukraine, the Decree of the President of 
Ukraine “On the National Strategy for the Develop-
ment of Education in Ukraine until 2021” (2013), laws 
of Ukraine “On Higher Education” (2014), “On Edu-
cation” (2017) and other documents regulating edu-
cational sphere. The Ukrainian Government is com-

mitted to language education in Ukrainian universities 
and recognizes the important role it plays in equip-
ping young Ukrainians with the knowledge, skills and 
capabilities to communicate and work with our inter-
national neighbours.

Learning a language should involve understand-
ing how languages and cultures influence people’s 
lives. Teaching foreign languages from an intercul-
tural perspective improves the learning outcomes of 
students in Ukrainian universities. It gives students 
the opportunity to understand their own place in the 
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world through their language learning, and helps 
them to use their knowledge to develop Ukraine’s 
economic, social and cultural relations in an increas-
ingly globalized world.

Dynamic transformations in the socio-economic 
sphere of our country, changes in educational priori-
ties increase the attention to a person with a high level 
of self-awareness, creative activity, who is guided in 
his social and professional activities by humanistic val-
ues. Specifically, the need for creation a new paradigm 
of higher education, discussed in the “World Declara-
tion on Higher Education for the 21st Century” (1998), 
states that institutions of higher education should pro-
vide education for deeply motivated students, capable 
of critical thinking, analyzing social issues, finding and 
using solutions to the problems facing society, as well 
as taking responsibility for their actions.

The professional development of students directly 
depends on their value priorities. In this regard, the 
activity of the specialists, determined by humanistic 
values, is of particular importance. The process of the 
formation of humanistic values is considered to be the 
basis for the formation of spiritual and moral develop-
ment of a personality. Judging from this, the social 
and pedagogical problems of formation of humanis-
tic values in the younger generation are decisive for 
Ukrainian society.

Analysis of recent research and publications. 
The issues of the possibilities of realization of aes-
thetic education in the process of foreign language 
teaching in the institutions of higher education have 
been highlighted by lots of domestic and foreign 
authors. In particular H. Apresian, O. Burov, S. Hinter, 
I. Ziaziun, M. Kahan, A. Komarova, H. Korolova, 
H. Labkovska, V. Lypskyi, V. Malakhov, N. Myropol-
ska, M. Ovsiannykov, L. Pechko, S. Rappoport asso-
ciate its formation primarily with the development of 
aesthetic creative abilities of the individual. The keen 
interest of scientists in the questions concerning the 
aesthetic and pedagogical potential of a foreign lan-
guage teaching has increased significantly. On the 
other hand, the generalization of the research prob-
lems indicates that the attention of most educators is 
focused on the general consideration of the concept 
of aesthetic and pedagogical potential of a foreign 
language (N. Kulchytska, E. Negnevitska, G. Rohova, 
Ye. Sotska), methods of its implementation at the ini-
tial stage of the process of foreign language learning 
(I. Vereshchagin, T. Klimentieva) or in the context of 
moral education (D. Fatokhov).

In particular, such scientists as O. Abdulin, N. Gon-
charenko, B. Labinska, T. Lytnova, O. Myroliubov, 
O. Mysechko focus mainly on the historical aspect 
of the development of foreign language education. 
The works of N. Halskova, I. Smirnova, Y. Shelest, 
O. Shmyrko are devoted to the implementation and 
application of new techniques in the process of for-
eign language teaching.

Highlighting previously unsolved parts of the 
general problem. In view of the foregoing, the issue 
of aesthetic and pedagogical potential of a foreign 
language and the ways of its realization are under-
studied and of particular interest nowadays. The 
difference between the general foreign language 
approach and innovative approaches to foreign lan-
guage teaching is left in abeyance. Thus, today in 
scientific and pedagogical research works in Ukraine 
the problem of aesthetic and pedagogical potential 
of a foreign language and the ways of its realization 
haven’t been worked out and analysed well enough, 
which led to the choice of this issue of research.

Goal of the article. The main goal of this article 
is the identification and analysis of the possibilities 
of realization of aesthetic education in the process of 
foreign language teaching in the institutions of higher 
education.

Presentation of basic material of the research. 
Aesthetic education at the foreign language lessons 
can be considered both as the aim, i.e. as a com-
ponent of the general educational system, and the 
motivational means that facilitates the learning of the 
foreign language. This is due to the high motivational 
potential of aesthetic education and great opportuni-
ties it offers for foreign language learning. The per-
ception of beauty is the first stage in the development 
of senses and emotional sensitivity. A personality can 
form strong bonds with the outside world only on the 
emotional basis. Only such an educational process 
that brings emotional and aesthetic satisfaction can 
be successful and provide with a high level of educa-
tional achievement.

All modern teaching aids are aimed at achieving 
this goal: colorful textbooks, excellent visual aids, var-
ious crossword puzzles, games, CDs, video guides. 
However, they do not create a favorable emotional cli-
mate at the lesson by themselves, and vivid pictures 
in the books do not necessarily become a source of 
aesthetic enjoyment. Quite often it happens so that 
without proper teachers’ efforts, all these contempo-
rary aids simply pass by students’ minds because the 
students aren’t able to perceive the beauty. For that 
reason, no interest arises, only suspicion, fear, irrita-
tion and nothing more.

The problem of interest and motivation is one 
of the fundamental problems in pedagogy, and its 
successful solving is important for the successful 
teaching any academic subject. But it is of particular 
importance in the field of foreign language teaching, 
where without emotional enthusiasm it is impossible 
to achieve at least a few satisfactory results, no mat-
ter how much effort is taken and how much time is 
spent[19, 43]. It is not possible to teach a foreign lan-
guage outside the language environment.

The modern method of foreign language teach-
ing is aimed mainly at teaching “communication”, the 
formation of students’ communicative competence. 
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The role of language as a “means of communication” 
has been emphasized, lots of attention has been paid 
to creating communicative situations close to real 
ones (writing the letters, making and acting out the 
dialogues, etc.). However, at the same time, the pro-
cess of foreign language teaching is deprived of joy 
of emotional fullness, experience, impressions of the 
perception of works of art (poems, songs, etc.), cre-
ativity. Thus, the most important thing is taken away 
from this process – the ability to favourably influence 
the inner world of the students, their aesthetic beliefs, 
the formation of their aesthetic taste.

Any language, either native or foreign, is a liv-
ing organism, with a great deal of ethical, aesthetic, 
informational, artistic potential. Therefore, the atti-
tude towards any language as a formal set of “kinds 
of language activities” leads to elimination of its very 
essence. The task of the teacher is to bring to the stu-
dents a clear understanding that language is not just 
a mechanical tool that can be used in any way, but an 
important part of life itself, life in general and the life 
of each individual.

The purpose of foreign language teaching today is 
to develop communicative competence. It is difficult 
to disagree that, even in the mother tongue, where 
comprehension of vocabulary and stylistic peculiar-
ities is not difficult, it is not always possible to per-
suasively and logically deliver a speech and achieve 
the desired result in communication. To a large 
extent, this is due to the fact that, at the lessons of 
both native and foreign languages, all students’ oral 
utterances are the language only in form, but not in 
essence. After all, human speech (both written and 
oral) is a productive activity, that is, a creative work, 
an independent “product”, which is unique in its form 
and contents. In practice, we often deal with a situa-
tion where the students’ responses are identical like 
twins, which is a bright example of reproduction.

Actually, the uniqueness of the subject “foreign 
language” is that these lessons are in fact the only 
ones that simulate real and different communicative 
situations. No other subject intends to teach students 
communication in the first place. Communication is not 
only the ability to speak and comprehend the language 
correctly, but the ability to listen and hear, to experi-
ence and to empathize. It is impossible to achieve this 
without affecting the emotional sphere of the students, 
and in this sense the foreign language lesson is close 
to the lessons of the aesthetic cycle: music and fine 
arts. That is why it is very important to encourage stu-
dents to speak from their own experiences, give their 
own impressions and judgements, colored by their 
personal feelings and emotions. Only then the process 
of communication takes the desired form.

Involving students in a foreign language learning 
process, improving their skills in different kinds of lan-
guage activities, one must bear in mind that all this 
should be based on emotional, active perception of 

the language. Under no circumstances this notion 
can be identified with the term “listening compre-
hension” (speech perception). Speech perception 
cannot be reduced to one of the types of language 
activities as it is usually done. Active emotional per-
ception of speech is the basis of language education 
in general and in particular [2]. Language can per-
form its cognitive, educational, aesthetic function only 
when students learn to really hear and understand 
it. All impressions, ideas and knowledge that passed 
through a person’s heart, become his own knowl-
edge, his own point of view, his thoughts and beliefs, 
his attitude to good and evil, beautiful and ugly. They 
determine the ethical position of a personality. And 
the value of aesthetic education, in its broadest inter-
pretation, can hardly be overestimated.

In addition to the aesthetic potential of the lan-
guage itself, the cultural studies offer wonderful 
opportunities for the realization of aesthetic educa-
tion at the foreign language lessons. It is because 
the process of foreign language learning involves 
learning the culture of the countries being studied. 
This allows the teachers to acquaint their students 
with the folklore, literature, painting, architecture of 
these countries expanding students’ cultural knowl-
edge, arousing their aesthetic interests and determin-
ing their aesthetic position. Development of aesthetic 
taste, aesthetic views, culture of communication will 
not only help to achieve the goal of learning a foreign 
language, but will form a full-fledged and aesthetically 
developed personality.

In modern pedagogy there have been found differ-
ent ways and means to provide for the aesthetic edu-
cation at the lessons and in the extra-curricular activ-
ity. In a broad sense, both teacher’s activity and his 
communication with the students have the aesthetic 
influence. However, a special place in the upbring-
ing the aesthetic personality is taken by art, which 
embodies the aesthetic category of beautiful. There-
fore, aesthetic education in the process of foreign lan-
guage teaching is very often considered as the use of 
works of art and students’ involvement in the creative 
activity when working with the linguistic and cultural 
material [1]. Use of works of art for the purpose of 
aesthetical influence on students’ consciousness can 
be done within the framework of the traditional les-
sons. This requires that the teacher should:

1) use the texts with aesthetic contents about the 
art and culture of the language-speaking country;

2) take advantage of foreign language lessons by 
acquainting the students with the national achieve-
ments of art and culture of the language-speaking 
country;

3) create situations in which students have to 
express their perception, evaluation of particular 
works of art (paintings, literary works, films, etc.).

The design of the foreign language room is also 
important for the development of students’ aesthetic 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

136 Випуск 21. Т. 1. 2020

preferences, since aesthetics of everyday life is an 
important component of the aesthetic taste of the 
personality being formed. Extra-curricular activities 
and original lessons play an important role in the 
development of creativity and emotional experience 
of events, in shaping the aesthetic personality of a 
student. Such lessons and activities should include 
various stagings, creative parties, role play games. 
Creative lessons should also be actively used by the 
teacher – musical, visual, cinematic – as a means 
of emotional and aesthetic influence, motivation and 
development of students’ general culture.

For successful professional self-realization it is 
necessary to form the motivation of “self-actualiza-
tion”, which is associated with the desire of a per-
son to become a personality – the person who has 
reached the level of self-actualization, has unleashed 
his potential and developed his talents and abilities. 
Learning foreign languages significantly contributes 
to this process, accelerates the process of personal 
formation, improves the outlook and enhances com-
petitiveness of the future specialist.

It is immediately apparent from the foregoing that 
the creative nature of the language, this continuous 
activity that transforms “a sound into the expression 
of thought” in the process of intense study of foreign 
language, makes a huge amount of unconscious 
spare capabilities of the person available for memori-
zation, awareness and communication, creates con-
ditions for unlocking the intellectual potential of the 
personality.

Conclusions and prospects for further 
research. In today’s globalization of all ways of 
life, emphasizing cultural differences, or vice versa, 

underestimating them, there is a danger of losing or 
destroying the coexistence of many cultures. Main-
taining a constant balance between the sciences and 
cultures requires continuing efforts at the lessons and 
in the extra-curriculum activities aimed at arousing 
interest in the aesthetic values of different cultures, 
the ability to appreciate and admire the best achieve-
ments of other nations and peoples; understand-
ing, as a pledge of future peace and prosperity, and 
the continuous regulation of the process of mutual 
enrichment of cultures. The above findings could 
direct further research that seems essential for bet-
ter understanding of the purpose of foreign language 
teaching in the realization of aesthetic education in 
the establishments of higher education and finding 
out the possibilities of a foreign language in shaping 
the aesthetic tastes of students.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
PEDAGOGICAL MODEL OF FUTURE FAMILY DOCTORS’ PROFESSIONAL 
COMMUNICATIVE CULTURE FORMATION

У статті підкреслено актуальність про-
блеми формування професійно-комуніка-
тивної культури майбутніх сімейних лікарів 
у процесі їх підготовки у вищих медичних 
навчальних закладах. Обґрунтовано струк-
турно-функціональну модель формування 
професійно-комунікативної культури май-
бутніх сімейних лікарів, структурні компо-
ненти якої відображають мету і завдання 
цього процесу; методологічні підходи, 
загально-дидактичні та специфічні принципи, 
дидактичні теорії, що лежать в його основі; 
компоненти змісту професійної освіти та 
комплекс педагогічних умов, що забезпечу-
ють формування професійно-комунікативної 
культури майбутніх сімейних лікарів; методи 
реалізації педагогічних умов; критерії та рівні 
сформованості професійно-комунікативної 
культури майбутніх сімейних лікарів; оста-
точний результат змодельованого процесу. 
Методологічним підґрунтям слугували тео-
рії проблемного та контекстного навчання, 
низка підходів (системний, культурологічний, 
аксіологічний, особистісно орієнтований, 
гуманістичний, діяльнісний, комунікативний) 
і принципів (науковості, систематичності 
й послідовності, зв’язку теорії з практикою, 
свідомості й активності, культуровідповід-
ності, гуманізації та гуманітаризації, індиві-
дуалізації, діалогізації, комунікативності, про-
фесійної спрямованості навчання).
Педагогічними умовами формування про-
фесійно-комунікативної культури майбут-
ніх сімейних лікарів визначено: засвоєння 
студентами професійних цінностей у 
процесі реалізації аксіологічного підходу; 
забезпечення когнітивного складника про-
фесійно-комунікативної культури засобами 
інформаційно-освітнього блогу; формування 
комунікативних умінь майбутніх сімейних 
лікарів у процесі застосування діалогових 
технологій навчання. Окреслено методи, що 
надають можливість реалізувати зазначені 
педагогічні умови. Проведений педагогічний 
експеримент підтвердив ефективність 
розробленої моделі формування професійно-
комунікативної культури майбутніх сімей-
них лікарів.
Ключові слова: майбутні сімейні лікарі, 
професійна комунікація, професійно-кому-
нікативна культура, структурно-функці-
ональна модель, педагогічні умови форму-
вання професійно-комунікативної культури.

The article emphasizes the importance of medi-
cal students’ professional communicative cul-
ture improvement in medical undergraduate 
training. The pedagogical model of future family 
doctors’ professional communicative culture for-
mation has been developed. It includes compo-
nents that reveal the goal and objectives of this 
process, methodological approaches, general 
didactic and specific principles as well as didac-
tic theories that are able to improve future fam-
ily doctors’ professional communicative culture 
formation. The model also involves the com-
ponents of the vocational education content, a 
set of pedagogical conditions that provide the 
formation of future family doctors’ professional 
communicative culture, methods for pedagogi-
cal conditions implementation, criteria and lev-
els of future family doctors’ professional com-
municative culture formation, the final result of 
the simulated process. Problem learning theory 
and context learning theory, a set of approaches 
(systematic, cultural, axiological, personally ori-
ented, humanistic, activity approach, commu-
nicative) and principles (scientific character of 
learning, system and consistency, theory and 
practice correlation, consciousness and activity, 
cultural conformity, humanization and humani-
tarization, individualization, dialogue, communi-
cativeness, professional orientation) have pro-
vided the methodological basis for future family 
doctors’ professional communicative culture 
formation.
It has been determined that future family doctors’ 
professional communicative culture formation is 
more effective under the following pedagogical 
conditions: medical students acquire professional 
values in the process of axiological approach 
implementation; cognitive component of pro-
fessional communicative culture is provided by 
means of educational blog; future family doctors’ 
communication skills are formed in the process 
of using dialogue learning technologies. Methods 
for implementation of pedagogical conditions of 
future family doctors’ professional communica-
tive culture formation have been determined. The 
results of the pedagogical experiment confirmed 
the effectiveness of the pedagogical model of 
future family doctors’ professional communica-
tive culture formation.
Key words: future family doctors, professional 
communication, professional communicative cul-
ture, pedagogical model, pedagogical conditions 
of professional communicative culture formation.
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РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В сучасних умовах реформування первинної ланки 
системи охорони здоров’я та підвищення вимог 
до рівня освіченості, професіоналізму й культури 
сімейних лікарів постає необхідність модернізації 
вищої медичної освіти. Підготовка високопрофе-

сійного сімейного лікаря нової генерації, здатного 
до успішного здійснення професійної комунікації, 
є актуальною потребою суспільства, задоволення 
якої вимагає від вищих медичних навчальних 
закладів орієнтації на поліпшення професійно-
комунікативної культури майбутніх фахівців.
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Професійно-комунікативна культура майбутніх 
сімейних лікарів є складним динамічним особис-
тісним утворенням, що охоплює систему ціннос-
тей, спеціальних комунікативних знань та умінь, 
особистісних якостей, зразків поведінки, норм і 
правил здійснення професійної комунікативної 
діяльності, котрі пов’язані зі специфікою професії 
й забезпечують високу ефективність професій-
ної взаємодії сімейних лікарів. Формування цього 
виду культури є складним процесом цілеспрямо-
ваного педагогічного впливу на майбутніх фахів-
ців з метою розвитку в них цього особистісного 
утворення. Для підвищення ефективності цього 
процесу необхідно створити його структурно-
функціональну модель, що відобразить основні 
принципи його організації, зміст, компоненти та їх 
взаємозв’язки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній педагогічній науці накопичено зна-
чну кількість досліджень, присвячених проблемі 
комунікативної культури майбутніх фахівців різних 
сфер: педагогічної (О. Гаврилюк, Г. Максимова, 
В. Садова, Ю. Ушачова), юридичної (В. Барков-
ський, А. Білоножко, Л. Станкевич), військової 
(С. Тарасенко), технічної (К. Галацин, Г. Медведь, 
О. Халупо), економічної (Е. Ященко), соціаль-
ної (Г. М’ясоїд, В. Сморчкова), обслуговування 
(Л. Руденко) та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на досить різ-
нопланові дослідження, недостатньо розробле-
ною залишається проблема формування профе-
сійно-комунікативної культури майбутніх сімейних 
лікарів, деякі аспекти якої висвітлено, зокрема, у 
працях І. Ісаєвої та О. Уваркіної. Проведений ана-
ліз наукових джерел не виявив моделі процесу 
формування професійно-комунікативної культури 
майбутніх сімейних лікарів. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати струк-
турно-функціональну модель формування профе-
сійно-комунікативної культури майбутніх сімейних 
лікарів.

Виклад основного матеріалу. Розробка 
зазначеної моделі спирається на метод науко-
вого моделювання, що є процесом створення 
ієрархій моделей, у яких певна реальна система 
моделюється різними засобами і в різних аспек-
тах [2, с. 72]. Під моделлю розуміють штучно ство-
рений об’єкт у вигляді креслення, схеми, фізич-
ної конструкції чи знакових формул, що подібний 
досліджуваному об’єкту чи процесу, відображає 
й відтворює у спрощеному виді його структуру, 
властивості, взаємозв’язки між елементами і вико-
ристовується для отримання нової інформації про 
нього [4, с. 70]. 

Об’єктом моделювання у нашому дослідженні 
виступає процес формування професійно-кому-
нікативної культури майбутніх сімейних лікарів. 

Розроблена модель містить цільовий, теоретично-
методологічний, змістовий, організаційно-діяль-
нісний та результативний блоки, які забезпечують 
візуалізацію цього процесу (рис. 1). 

Перший блок моделі – цільовий – визначає 
мету та основні завдання освітнього процесу. Зва-
жаючи на те, що мета – це ідеальне передбачення 
кінцевих результатів навчання; те, до чого праг-
нуть учитель і учні [1, с. 205], в контексті нашого 
дослідження головною метою ми визначаємо 
формування професійно-комунікативної культури 
майбутніх сімейних лікарів. Слід підкреслити, 
що ця мета відповідає соціальному замовленню 
держави і суспільства на професійну підготовку 
висококваліфікованого сімейного лікаря, здатного 
ефективно здійснювати професійну комунікацію.

Розглядаючи професійно-комунікативну куль-
туру як єдність мотиваційного, когнітивного, прак-
тично-діяльнісного та особистісно-ціннісного ком-
понентів, завдання було сформульовано таким 
чином, щоб забезпечити розвиток кожного з них, 
а саме: мотивувати майбутніх фахівців до оволо-
діння комунікативною культурою та набуття усіх 
необхідних для цього знань, умінь, якостей; спри-
яти формуванню комунікативно значимих якос-
тей особистості та системи ціннісних орієнтацій 
майбутніх сімейних лікарів; створити передумови 
для засвоєння знань, які забезпечують теоретичну 
готовність майбутніх фахівців до комунікативної 
діяльності; сформувати у студентів комунікативні 
вміння, необхідні для успішного здійснення про-
фесійної комунікації.

Теоретико-методологічний блок моделі 
висвітлює методологічні підходи, принципи та 
дидактичні теорії, що забезпечують теоретичне 
підґрунтя для формування професійно-комуніка-
тивної культури майбутніх сімейних лікарів. 

Аналіз наукових джерел, які висвітлюють мето-
дологію вищої освіти, дозволив виокремити серед 
пріоритетних напрямів розвитку освіти ті підходи, 
що необхідно реалізувати у процесі професійної 
підготовки майбутніх сімейних лікарів, – систем-
ний, культурологічний, аксіологічний, особистісно 
орієнтований, гуманістичний, діяльнісний, комуні-
кативний. 

Системний підхід дає підстави розглядати про-
фесійно-комунікативну культуру майбутніх сімей-
них лікарів як цілісну сукупність взаємопов’язаних 
та взаємозалежних елементів, а процес її фор-
мування – як систему, компонентами якої є 
мета, зміст, методи, засоби, форми і результати 
навчання. Культурологічний підхід передбачає 
розвиток внутрішньої культури особистості, її 
творчу реалізацію через комунікацію; трансляцію 
та інтеріоризацію цінностей, що регулюють кому-
нікативну поведінку; засвоєння майбутніми ліка-
рями способів і прийомів комунікативної діяль-
ності, котрі ґрунтуються на цінностях та культурних 
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Рис. 1. Модель формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів
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нормах. У контексті аксіологічного підходу змоде-
льований процес постає як соціальна взаємодія 
педагога та студента, у процесі якої відбувається 
обмін цінностями, ідеалами, життєвими позиціями 
та смислами, в результаті чого створюються нові 
цінності та смисли. В рамках особистісно орієнто-
ваного підходу формування професійно-комуніка-
тивної культури майбутніх сімейних лікарів ґрун-
тується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії викладача 
та студента, на пріоритеті гармонійного розвитку 
і розкриття індивідуального потенціалу кожної 
особистості, що вимагає перенесення акценту з 
навчальної діяльності викладача на пізнавальну 
діяльність студента, створення умов для підви-
щення рівня особистісної активності останнього. 
Гуманістичний підхід забезпечує співпрацю викла-
дача і студента, в основі якої лежить взаємоповага 
і визнання цінності кожної особистості, її прав на 
унікальність, а також створює умови для форму-
вання гуманістичного відношення майбутніх сімей-
них лікарів до інших. З позиції діяльнісного підходу 
формування професійно-комунікативної культури 
майбутніх сімейних лікарів можливе лише у про-
цесі певної діяльності, під час якої здійснюється 
розвиток особистості, її здібностей та якостей, 
відбувається оволодіння практичними уміннями 
комунікативної взаємодії. Комунікативний підхід 
забезпечує створення освітньо-комунікативного 
середовища, що створює умови для проживання 
конкретних професійно-комунікативних ситуацій 
та набуття комунікативного досвіду.

Для досягнення кінцевої мети у розробленій 
структурно-функціональній моделі визначено 
найбільш ефективні дидактичні принципи форму-
вання професійно-комунікативної культури май-
бутніх сімейних лікарів, серед яких виокремлено 
загальнодидактичні та специфічні. 

До загальнодидактичних принципів форму-
вання професійно-комунікативної культури май-
бутніх сімейних лікарів було віднесено принципи 
науковості, систематичності і послідовності, 
зв’язку теорії з практикою, свідомості й актив-
ності. Формування професійно-комунікативної 
культури майбутніх сімейних лікарів за умов реа-
лізації принципу науковості передбачає викла-
дання достовірної сучасної наукової інформації 
щодо організації ефективної професійної комуні-
кації лікаря, поповнення мовних знань студентів, 
а також збагачення їх словникового запасу фахо-
вими термінами. Принцип систематичності і послі-
довності полягає у забезпеченні такої організації 
діяльності з розвитку професійно-комунікатив-
ної культури, яка б планувалася з урахуванням 
раніше вивченого матеріалу та передбачала сис-
темне і регулярне засвоєння необхідних знань, на 
основі яких здійснюється оволодіння відповідними 
уміннями. Принцип зв’язку теорії з практикою 
відображає необхідність забезпечити засвоєння  

студентами наукової теорії щодо професійної кому-
нікації та виконання практичних завдань перед, 
під час та після вивчення теоретичного матері-
алу. Дотримання принципу свідомості й активності  
в умовах формування професійно-комунікативної 
культури передбачає усвідомлення студентами 
необхідності здобуття комунікативних знань і вмінь 
для роботи за фахом, розуміння мети і завдань 
навчання, оволодіння методами навчально-піз-
навальної діяльності, використання різних розу-
мових операцій, що забезпечують самостійне 
набуття та осмислення знань.

Визначення комплексу специфічних принципів 
формування професійно-комунікативної культури 
майбутніх сімейних лікарів здійснювалося відпо-
відно до філософських основ нової парадигми 
освіти, серед яких – ідея залучити людину до 
постійного активного процесу відкриття світу та 
ідея формування інноваційної людини – творчої 
особистості, що постійно знаходиться у пошуку 
і здатна самостійно приймати нестандартні 
рішення. Актуальним у контексті нашого дослі-
дження є положення про те, що освітнім ідеалом 
повинна стати людина, яка визнає автономність  
і значимість індивідуальної свободи в міжособис-
тісному спілкуванні, будує свої стосунки з іншими 
на основі взаємоповаги [8, с. 49–52]. Було також 
враховано характерні ознаки сучасної вищої 
медичної освіти, що полягають у її фундамента-
лізації, диференціації, гуманізації та демократиза-
ції, гуманітаризації, індивідуалізації, діалогізації, 
проблематизації, деонтологічній спрямованості, 
безперервності [5, с. 47–48; 7, с. 73]. Таким чином, 
до специфічних принципів, що забезпечують роз-
виток професійно-комунікативної культури май-
бутніх сімейних лікарів, було віднесено принципи 
культуровідповідності, гуманізації та гуманітариза-
ції освіти, індивідуалізації, діалогізації, комуніка-
тивності, професійної спрямованості навчання.

Принцип культуровідповідності вимагає поєд-
нання професійної підготовки фахівців з оволо-
дінням культурними надбаннями свого народу та 
всього людства, а також із засвоєнням культур-
них і комунікативних норм суспільства та профе-
сійної спільноти. Принцип гуманізації та гуманіта-
ризації освіти виявляється у процесі формування 
професійно-комунікативної культури майбутніх 
сімейних лікарів через утвердження людини,  
її особистості і життя, у якості найвищої соціаль-
ної цінності; через цілеспрямоване формування 
світогляду студентів, їх духовного світу шляхом 
засвоєння культурних, загальнонаціональних та 
загальнолюдських цінностей, формування цін-
нісного відношення до майбутньої професії та 
гуманного ставлення до пацієнта. Принцип інди-
відуалізації у контексті нашого дослідження вка-
зує на необхідність урахування індивідуального 
вихідного рівня знань та умінь, сформованості 
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комунікативних якостей особистості та системи 
ціннісних орієнтацій, що досягається шляхом діа-
гностики рівня розвитку професійно-комунікатив-
ної культури. Застосування цього принципу також 
передбачає відбір змісту, форм і методів навчання 
відповідно до особливостей реальних груп сту-
дентів, орієнтує роботу викладача на створення 
сприятливих умов для самореалізації кожної 
особистості через спілкування. Принцип діало-
гізації вимагає від педагога включати студентів 
у навчання як рівноправних активних суб’єктів, 
створювати їм умови для самостійного пошуку 
знань, розвитку критичного і творчого мислення. 
Принцип професійної спрямованості навчання 
передбачає забезпечення професійно-орієнто-
ваного змісту навчання, формування ціннісного 
відношення до професії, вироблення професійно 
значущих якостей студентів, застосування мето-
дів, що максимально наближують навчально-
пізнавальну діяльність до професійної. Прин-
цип комунікативності у процесі формування 
професійно-комунікативної культури майбутніх 
сімейних лікарів вимагає залучення студентів до 
активної комунікативної діяльності, виконання 
реальних комунікативних завдань з метою засво-
єння мовних знань і вироблення комунікативних 
умінь, широкого використання парних, групових  
і колективних форм роботи.

Аналіз педагогічних наукових праць дозволив 
визначити сучасні дидактичні теорії, концепту-
альні положення яких, на нашу думку, необхідно 
покласти в основу процесу формування профе-
сійно-комунікативної культури майбутніх сімей-
них лікарів: проблемне навчання та контекстне 
навчання.

Змістовий блок моделі виокремлює основні 
компоненти змісту професійної освіти та передба-
чає конструювання змісту навчальних дисциплін 
таким чином, щоб сприяти ефективному форму-
ванню професійно-комунікативної культури. 

Застосовуючи підхід І. Зайченко [3, с. 140] та 
Н. Мойсеюк [6, с. 242] до визначення компонен-
тів змісту освіти, ми включаємо до змісту освіти, 
спрямованої на формування професійно-кому-
нікативної культури у майбутніх сімейних лікарів, 
чотири взаємопов’язаних елементи: 1) досвід піз-
навальної діяльності, зафіксований у формі мов-
них, комунікативних, етичних та етикетних знань;  
2) досвід виконання відомих способів комуніка-
тивної діяльності у формі комунікативних умінь; 
3) досвід творчої діяльності з розв’язання про-
фесійно-комунікативних проблем, зафіксований 
у формі умінь творчо застосовувати отримані зна-
ння у нових нестандартних ситуаціях; 4) досвід 
ціннісного відношення до навколишнього світу та 
інших людей у формі ціннісних орієнтацій. 

Організаційно-діяльнісний блок моделі включає 
педагогічні умови формування професійно-кому-

нікативної культури майбутніх сімейних лікарів,  
а також форми, методи та технології їх реалізації.

На основі аналізу психологічної, педагогічної, 
медичної літератури виокремлено ряд педагогіч-
них умов формування професійно-комунікатив-
ної культури майбутніх сімейних лікарів: засво-
єння студентами професійних цінностей у процесі 
реалізації аксіологічного підходу; забезпечення 
когнітивного складника професійно-комунікатив-
ної культури засобами інформаційно-освітнього 
блогу; формування комунікативних умінь майбут-
ніх сімейних лікарів у процесі застосування діало-
гових технологій навчання. 

У процесі формування професійно-комуніка-
тивної культури майбутніх сімейних лікарів ми вва-
жаємо за доцільне застосувати діалогові техноло-
гії навчання, а також технології проблемного та 
контекстного навчання. Методи, що надають мож-
ливість реалізувати визначені педагогічні умови, 
охоплюють: включення до навчального матеріалу 
дисципліни «Іноземна мова» ціннісно-орієнтова-
них текстів; презентацію, аналіз та обговорення 
ситуацій професійної комунікативної діяльності; 
дискусії, індивідуальні творчі завдання, рольові 
ігри, мозковий штурм, евристичні бесіди, метод 
діалогу, спільний проект, проблемні завдання 
тощо. До того ж реалізація другої педагогічної 
умови вимагає розробки та впровадження в освіт-
ній процес інформаційно-освітнього блогу, при-
свяченого проблемі професійно-комунікативної 
культури лікарів. Ефективність змодельованого 
процесу підвищує використання різноманітних 
форм навчальної роботи студентів: індивідуаль-
них, парних, групових, колективних.

Завершальним у нашій моделі є результатив-
ний блок. Він включає критерії сформованості про-
фесійно-комунікативної культури майбутніх сімей-
них лікарів: сформованість мотивації студентів 
до оволодіння професійно-комунікативною куль-
турою (мотиваційний критерій), сформованість 
комунікативно значимих якостей та ціннісних орі-
єнтацій, які забезпечують моральне підґрунтя для 
комунікативної поведінки (особистісно-ціннісний 
критерій); сформованість системи знань, необ-
хідних для забезпечення теоретичної готовності 
майбутнього фахівця до комунікативної діяльності 
(когнітивний критерій); сформованість базових 
комунікативних умінь (практично-діяльнісний кри-
терій). У цьому блоці також зазначено рівні сфор-
мованості професійно-комунікативної культури 
майбутніх сімейних лікарів (високий, середній, 
низький), а також кінцевий результат змодельова-
ного процесу – позитивна динаміка розвитку про-
фесійно-комунікативної культури майбутніх сімей-
них лікарів.

Впровадження структурно-функціональної 
моделі формування професійно-комунікативної 
культури майбутніх сімейних лікарів проводилося  
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в умовах реальної професійної підготовки з 
584 студентами спеціальності 222 «Медицина» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Порів-
няння даних, одержаних на констатувальному та 
контрольному етапі експерименту, виявило, що в 
експериментальній групі на 35% збільшилась кіль-
кість студентів із високим рівнем професійно-кому-
нікативної культури, на 1% збільшилася кількість 
студентів із середнім рівнем і на 32% зменшилась 
кількість студентів з низьким рівнем професійно-
комунікативної культури. У контрольній групі кіль-
кість студентів з високим рівнем професійно-кому-
нікативної культури збільшилася на 5%, а кількість 
студентів з середнім та низьким рівнем зменши-
лася на 4% і 1% відповідно. 

Висновки. Отже, авторська модель форму-
вання професійно-комунікативної культури май-
бутніх сімейних лікарів відображає основні компо-
ненти досліджуваного процесу: мету і завдання, 
методологічні підходи, загальнодидактичні та спе-
цифічні принципи, дидактичні теорії, компоненти 
змісту освіти, педагогічні умови, методи їх реа-
лізації, критерії, рівні сформованості, результат. 
Розроблена модель становить цілісну систему, 
складниками якої є цільовий, теоретично-методо-
логічний, змістовий, організаційно-діяльнісний та 
результативний блоки, що у логічній послідовності 
забезпечують підвищення рівня професійно-кому-
нікативної культури майбутніх сімейних лікарів. 
До перспективних напрямів подальших наукових 

пошуків відносимо вдосконалення практичної під-
готовки майбутніх сімейних лікарів до професійної 
комунікації; розробку рекомендацій для практику-
ючих сімейних лікарів щодо поліпшення навичок 
спілкування з пацієнтами.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF ART-AESTHETIC COMPETENCE 
OF THE FUTURE EDUCATOR OF THE PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Стаття присвячена обґрунтуванню теоре-
тичних основ формування художньо-есте-
тичної компетентності майбутнього вихо-
вателя закладу дошкільної освіти. Особливу 
роль у художньо-естетичному розвитку, 
вихованні духовних цінностей, формуванні 
почуття прекрасного завжди відігравала 
освіта. Саме тому дослідження естетич-
них цінностей, смаків і культурних орієнти-
рів підростаючого покоління є актуальним і 
невідкладним завданням педагогічної теорії 
і практики. Автор вважає, що формування 
відповідного рівня художньо-естетичної 
компетентності майбутнього вихова-
теля закладу дошкільної освіти дозволить 
увести вихованців у світ людської культури, 
сприятиме створенню необхідних умов для 
всебічного гармонійного розвитку дітей, 
забезпечить успішність складного процесу 
соціалізації та формування особистості в 
дошкільному віці, сприятиме розкриттю 
творчих нахилів і здібностей кожної дитини. 
Аналізуючи досліджуване поняття, акцен-
туємо увагу на тому, що впровадження 
компетентнісного підходу в освіті перед-
бачає підготовку майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти нової формації та 
спрямовується на формування готовності 
і здатності фахівців ефективно здійсню-
вати професійну діяльність згідно з універ-
сальними загальнолюдськими культурними 
та естетичними цінностями, сучасними 
світоглядними позиціями. Художньо-есте-
тична компетентність – багатовимірна, 
тому що включає різноманітні пізнавальні 
процеси, інтелектуальні уміння, а також 
якості особистості, пов’язує особистісне 
й соціальне в освіті, відображає комплексне 
оволодіння сукупністю способів діяльності. 
У її змісті узагальнюються соціально-зна-
чимі показники та результати отриманої 
майбутніми вихователями освіти з питань 
естетичного виховання та мистецького 
навчання дітей дошкільного віку. Вона перед-
бачає здатність керуватися відомими есте-
тичними знаннями і поглядами, уміннями у 
самостійній художньо-творчій та виховній 
діяльності відповідно до загальнолюдських 
естетичних цінностей.

Ключові слова: майбутній вихователь 
закладу дошкільної освіти, компетентність, 
художньо-естетична компетентність, про-
фесійна підготовка, естетика, культура, 
естетична культура.

The article has been devoted to substantiation 
of theoretical bases of formation of artistic and 
aesthetic competence of the future preschool 
educator.  Education played a special role in the 
development of aesthetics, the cultivation of spiri-
tual values, and the formation of a sense of the 
beautiful. That is why the research of the aesthetic 
values, tastes and cultural orientations of the 
younger generation is an urgent and urgent task 
of pedagogical theory and practice.  We believe 
that the formation of an appropriate level of artis-
tic and aesthetic competence of the future pre-
school educator will allow to introduce the pupils 
into the world of human culture, will help to cre-
ate the necessary conditions for comprehensive 
harmonious development of children, will ensure 
the success of a complex process of socialization 
and personality formation at preschool age, the 
abilities of each child. Analyzing the conception 
under research, we have emphasized that the 
introduction of a competent approach in educa-
tion involves the preparation of future preschool 
educators of a new formation and aims at shap-
ing the willingness and ability of professionals to 
effectively pursue professional activity in accor-
dance with universal human cultural and aesthetic 
values, modern worldviews. Artistic and aesthetic 
competence is multidimensional, because it 
includes various cognitive processes, intellectual 
skills, as well as personality qualities, connects 
personal and social in education, reflects complex 
mastery of a set of activities.  Its contents sum-
marize socially significant indicators and results of 
education of preschool educators and preschool 
children received by future educators. It implies 
the ability to be guided by known aesthetic knowl-
edge and attitudes, skills in independent artistic, 
creative and educational activity in accordance 
with universal aesthetic values.
Key words: future educator of the establishment 
of preschool education, competence, artistic and 
aesthetic competence, professional training, 
aesthetics, culture, aesthetic culture.
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Постановка проблеми. Сучасне глобалізо-
ване суспільство ставить високі вимоги до фор-
мування культурно багатої особистості молодої 
людини. При цьому, як зауважує О. Чубарєва, чис-
ленні соціологічні дослідження молоді свідчать, 
що естетичні пріоритети перемістились на пери-
ферію ціннісних орієнтацій студентів, стали майже 
не помітними на фоні прагматичного світогляду, 
що поступово охоплює все більш широкі кола 
молоді. Останнє, на думку авторки, негативно 
позначається на емоційному стані молодих людей, 

їх ставленні один до одного, оточуючих і до самих 
себе. «Естетичне» в цій ситуації існує скоріше як 
своєрідна мода, захоплення. Воно відривається 
від таких цінностей, як «істина» і «добро», й тому 
не може повною мірою забезпечити одвічно есте-
тичне ставлення людини до дійсності [11, с. 67].

Особливу роль у художньо-естетичному роз-
витку, вихованні духовних цінностей, формуванні 
почуття прекрасного завжди відігравала освіта. 
Саме тому дослідження естетичних цінностей, 
смаків і культурних орієнтирів підростаючого  
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покоління є актуальним і невідкладним завданням 
педагогічної теорії і практики.

У зв’язку з цим у нашому дослідженні актуалізу-
ється проблема формування художньо-естетичної 
компетентності майбутнього вихователя закладу 
дошкільної освіти, оскільки саме він покликаний 
своєчасно виявляти інтереси, здібності і нахили 
дітей дошкільного віку, створювати належні умови 
задля їх художньо-естетичного виховання та  
розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальні проблеми професійної підготовки май-
бутнього вихователя закладу дошкільної освіти  
є предметом дослідження Г. Бєлєнької, А. Богуш, 
Г. Борин, Н. Гавриш, О. Дубасенюк, Л. Зданевич, 
К. Крутій, Н. Лисенко, Л. Пісоцької, Т. Поніман-
ської та інших. Формуванню художньо-естетич-
ної культури особистості присвячені дослідження 
О. Бованенко, І. Зязюна, М. Кагана, Л. Кондраць-
кої, Ю. Пастухової, О. Рудницької, М. Стельмахо-
вича та інших. Незважаючи на багатоаспектність 
наукових досліджень, присвячених вихованню 
художньої та естетичної культури майбутніх педа-
гогів, вважаємо, що проблема формування худож-
ньо-естетичної компетентності майбутнього вихо-
вателя закладу дошкільної освіти потребує більш 
детального вивчення та обґрунтування.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На основі аналізу наукових 
праць з проблеми дослідження було встановлено, 
що художньо-естетична компетентність є важли-
вим складником професійної компетентності май-
бутнього вихователя закладу дошкільної освіти. 
Незважаючи на багатоаспектність наукових дослі-
джень, присвячених компетентнісному підходу  
в освіті, вихованню художньої та естетичної куль-
тури майбутніх педагогів, проблема формування 
художньо-естетичної компетентності майбутнього 
вихователя закладу дошкільної освіти, на нашу 
думку, недостатньо досліджена і потребує ґрун-
товного вивчення.

Мета статті – обґрунтувати теоретичні основи 
формування художньо-естетичної компетент-
ності майбутнього вихователя закладу дошкільної 
освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасне глобалізоване суспільство однією із 
актуальних проблем вважає становлення особис-
тості та формування її громадянської свідомості, 
здатності сприймати, розуміти та примножувати 
цінності духовної культури. Вирішення цієї про-
блеми можливе за рахунок залучення підростаю-
чого покоління до світу прекрасного, набуття ним 
досвіду творчого освоєння та використання духо-
вних та естетичних цінностей. 

«Вихователь, – як зауважує О. Долина, – 
людина-художник у світі освіти. Майбутній педагог 
має збагачуватися власним культурно-естетичним 

досвідом, виявляти активність, прагнути до твор-
чого самовираження. Отже, фахова підготовка 
мусить сприяти творенню студентом самого себе 
[4, с. 36]. Вважаємо, що саме формування від-
повідного рівня художньо-естетичної компетент-
ності майбутнього вихователя закладу дошкільної 
освіти дозволить увести вихованців у світ люд-
ської культури, сприятиме створенню необхідних 
умов для всебічного гармонійного розвитку дітей, 
забезпечить успішність складного процесу соці-
алізації та формування особистості в дошкіль-
ному віці, сприятиме розкриттю творчих нахилів 
і здібностей кожної дитини. А згідно з А. Федем, 
естетика педагога – це вічна субстанція і постійно 
мінливий феномен. Вона відображає і дійсність 
повсякденного життя вчителя, і вічно нев’янучі ідеї 
його професійних особливостей [8, с. 91].

Для теоретичного обґрунтування художньо-
естетичної компетентності майбутнього вихова-
теля закладу дошкільної освіти розкриємо зміст 
кожного із складників досліджуваного поняття.

У науковій літературі знаходимо різноаспектні 
визначення сутності компетентності. Розглянемо 
найбільш актуальні для нашого дослідження. 
Поняття «компетентність» (лат. comhetentia – 
comhetentia – коло питань, в яких людина добре 
розуміється) Н. Бібік визначає як інтегральну 
характеристику, яка визначає готовність і здат-
ність на високому професійному рівні виконувати 
фахові обов’язки відповідно до сучасних тео-
ретичних та практичних надбань, професійного  
й життєвого досвіду та детермінована активністю 
самого суб’єкта та організаційною культурою. 
В основі поняття компетентності лежить ідея вихо-
вання компетентного фахівця, який має не лише 
необхідні знання, професіоналізм, високі моральні 
якості, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситу-
аціях, застосовуючи ці знання і беручи на себе від-
повідальність за певну діяльність [1, с. 50]. 

А. Хуторський розуміє під компетенцією «сукуп-
ність взаємопов’язаних якостей особистості 
(знань, умінь, навичок, способів діяльності), що 
задаються по відношенню до певного кола предме-
тів і процесів і є необхідними для того, щоб якісно 
продуктивно діяти»; а компетентність розглядає як 
«володіння людиною відповідною компетенцією, 
що включає особистісне ставлення до неї і пред-
мета діяльності» [10, с. 60]. Автор підкреслює, що 
компетенція – це задана вимога, норма, а компе-
тентність – набута особистісна якість, що передба-
чає мінімальний досвід використання компетенції.

Реалізація компетентнісного підходу у про-
фесійній освіті, на думку Л. Масол, виявляється  
у тому, що цей підхід слугує сильним мотивом і сти-
мулом оптимізації навчання та розвитку майбутніх 
фахівців. Це дозволяє, на думку науковця, пере-
нести акценти із засвоєння художньої інформації 
на формування комплексу загальнокультурних  
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і спеціальних художньо-естетичних компетентнос-
тей [7, с. 248]. Відповідно, вважаємо, що впрова-
дження компетентнісного підходу в освіті перед-
бачає підготовку майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти нової формації та спрямову-
ється на формування готовності і здатності фахів-
ців ефективно здійснювати професійну діяльність 
згідно з універсальними загальнолюдськими куль-
турними та естетичними цінностями, сучасними 
світоглядними позиціями.

Що стосується сутності поняття культури (від 
лат. Сultura – виховання, освіта, розвиток), то 
С. Гончаренко визначав її у декількох значеннях: 
у широкому, як «сукупність практичних, матері-
альних і духовних надбань суспільства, які відо-
бражають історично досягнутий рівень розвитку 
суспільства й людини і втілюються в результатах 
продуктивності діяльності». У вужчому розумінні – 
це «сфера духовного життя суспільства, що охо-
плює насамперед систему виховання, освіти, 
духовної творчості (особливо мистецької)...,  
а також це рівень освіченості, вихованості людей, 
рівень оволодіння особистістю якоюсь галуззю 
знань або діяльності» [3, с. 248]. І. Зязюн переко-
наний, що культура не може бути поза естетичною 
гармонією, красою і досконалістю, оскільки буття 
і діяльність людини – в культурі, тому академік 
наголошує, що з цієї позиції окреслюється один 
із складників загальної культури людства, вказу-
ючи на естетичну культуру як на культуру почуттів  
і естетику, як науку про перетворення світу за зако-
нами краси. Естетична культура суспільства, як 
вважає І. Зязюн, є головною умовою виникнення, 
формування й удосконалення естетичної культури 
людини, вбачається ймовірним те, що своєрідним 
«дзеркалом» естетичного багатства суспільства,  
а саме його «віддзеркаленням», є естетична куль-
тура людини [5, с. 136].

Погоджуємось з Л. Фірсовою, що феномен 
«естетична культура» виникає на перетині двох 
понять «культура» й «естетика», при цьому зазна-
чаючи, що у найбільш узагальненому вигляді есте-
тична культура розглядається як єдність почуттів, 
смаків та ідеалів, які матеріалізуються у процесі 
перетворення світу за законами краси, а їх харак-
тер залежить від змісту естетичної свідомості  
й естетичної діяльності, де естетична свідомість 
(споглядання) є формою внутрішньої духовної 
активності суб’єкта (суспільства), що випливає із 
зовнішніх морально-практичних форм його діяль-
ності. Дослідниця справедливо зауважує, що 
жодна сфера людського життя поза естетичними 
чинниками немислима, бо не можна уявити жит-
тєдіяльну людину поза сприйманням і переживан-
ням [9, с. 11]. Своєю чергою М. Каган розглядає 
естетичну культуру як систему засобів і продуктів, 
за допомогою яких людина естетично освоює світ 
[6, с. 79]. 

І. Зязюн акцентував увагу на характеристиці, 
що відображає ступінь художньо-естетичного роз-
витку особистості, її досвід спілкування з мисте-
цтвом, ступінь творчості, що виявляється у сприй-
нятті мистецтва. Відповідно, художньо-естетичну 
компетентність науковець визначав як якість есте-
тичного переживання особистості у сприйнятті 
мистецького твору, яка залежить не тільки від 
рівня мистецьких знань, а ще від специфіки психо-
логічної індивідуальності особи [5, с. 119]. 

Художньо-естетична компетентність є багато-
вимірною, тому що включає різноманітні пізна-
вальні процеси, інтелектуальні уміння, а також 
якості особистості, пов’язує особистісне й соці-
альне в освіті, відображає комплексне оволо-
діння сукупністю способів діяльності. На думку 
Л. Гарбузенко [2, с. 138–139], вона базується на 
системі знань про художню культуру, уявлень про 
естетичну сферу життєдіяльності людини, завдяки 
чому в особистості формуються вміння інтерпре-
тувати й оцінювати твори мистецтва, аргументо-
вано висловлювати щодо них власні судження, 
виховуються художньо-світоглядні позиції, осо-
бистісно-ціннісне ставлення, потреби й здатності 
до мистецької самоосвіти, художньо-естетич-
ного та морально-духовного самовдосконалення,  
а також вміння створювати художні образи та есте-
тизувати оточення. Її зміст визначається авторкою 
як наявність глибоких знань і досконалих умінь їх 
ефективного використання під час розв’язування 
різноманітних практичних завдань, зумовленістю 
особливостями, багатством, різноманіттям, інте-
грованістю досвіду особистості і детермінована 
активністю самого суб’єкта. В понятті художньо-
естетичної компетентності узагальнюються соці-
ально-значимі показники та результати отриманої 
майбутніми вихователями освіти з питань есте-
тичного виховання та мистецького навчання дітей. 
Вона передбачає здатність керуватися відомими 
естетичними знаннями і поглядами, уміннями  
у самостійній художньо-творчій та виховній діяль-
ності відповідно до загальнолюдських естетичних 
цінностей.

Л. Масол визначає художньо-естетичну ком-
петенцію як обізнаність у галузі мистецтва, праг-
нення та здатність реалізувати на практиці свій 
художньо-естетичний потенціал для одержання 
власного неповторного результату творчої діяль-
ності, де під художньо-естетичним потенціалом 
розуміється: певний обсяг культурно-історичних 
та художньо-естетичних знань; уміння та нави-
чки художньо-естетичного сприймання, аналізу 
й інтерпретації творів мистецтва відповідно до 
авторського задуму, розуміння єдності форми та 
змісту тощо; готовність особистості до художньо-
творчої реалізації, самостійного пізнання мисте-
цтва, естетичної оцінці творів мистецтва. Ґрунтов-
ною є авторська класифікація компетентностей, 
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що формуються у процесі загальної мистецької 
освіти: особистісні: загальнокультурні (ціннісно-
орієнтаційні, художньо-світоглядні, культурот-
ворчі, культурнодозвіллєві); спеціальні або худож-
ньо-естетичні (мистецький тезаурус, ментальний 
естетичний досвід, художньо-творчі здібності, 
художньо-образне мислення, естетичне став-
лення); функціональні компетентності: предметні 
(музичні, образотворчі, театральні, хореографічні 
тощо); міжпредметні – галузеві (художньо-есте-
тичні) та міжгалузеві (художньо-гуманітарні); мета-
предметні (загальнонавчальні) – інформаційно-
пізнавальні (здатність до пошуку та оперування 
художньою інформацією), саморегуляція (уміння 
організувати та контролювати власну художню 
діяльність, здатність до самовдосконалення шля-
хом мистецької самоосвіти та самовиховання) та 
соціальні компетентності: комунікативні (здатність 
до спілкування з приводу мистецтва, естетичних 
цінностей); соціально-практичні (здатність до 
співпраці у сфері мистецтва, до роботи в команді) 
[7, с. 80] .

Що стосується формування художньо- 
естетичної компетентності майбутнього вихова-
теля закладу дошкільної освіти, то виходимо з пози-
ції А. Федя, на думку якого, педагогічну діяльність 
треба розглядати як два плани: науково-художній 
і суб’єктивно-естетичний. Науково-художній план 
охоплює групу проблем, пов’язаних безпосеред-
ньо з професійними знаннями педагога, – воло-
діння предметом і методикою його викладання. 
Суб’єктивно-естетичний план – це особистісні 
якості педагога: його зовнішня і внутрішня куль-
тура, повага до людської особистості, уміння 
охороняти її здоров’я і своє власне, гуманістична 
спрямованість наукових знань тощо. І перший,  
і другий плани педагогічної діяльності знаходяться 
в діалектичній єдності, їхні постійні взаємодії не 
дозволяють існування одного без іншого. У нероз-
ривній єдності науково-художній і суб’єктивно-
естетичний плани складають творчість, естетику 
людини-педагога, вбираючи в себе результати 
його професійної, суспільної й особистісної спря-
мованості [8, с. 87]. 

Висновки. Враховуючи вищезазначене, під-
сумовуємо, що формування художньо-естетичної 
компетентності майбутнього вихователя закладу 
дошкільної освіти є актуальною проблемою сьо-

годення вищої та дошкільної освіти. Аналіз науко-
вих праць з проблеми дослідження дозволяє нам 
стверджувати, що тільки майбутній вихователь 
закладу дошкільної освіти, який здатний керува-
тися відомими естетичними знаннями і поглядами 
та володіє уміннями у самостійній художньо-твор-
чій і виховній діяльності, відповідно до загаль-
нолюдських естетичних цінностей, спроможний 
ефективно здійснювати власну професійну діяль-
ність, забезпечуючи повноцінне формування осо-
бистості дитини-дошкільника. Подальші перспек-
тиви в цьому напряму убачаємо у дослідженні 
педагогічних умов формування художньо-есте-
тичної компетентності майбутнього вихователя 
закладу дошкільної освіти.
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО
PEDAGOGICAL PRACTICE AS A MEAN OF FORMATION OF VALUE-SENSE 
ORIENTATIONS OF FUTURE KINDERGARTEN EDUCATORS

Педагогічна практика як складник фахової 
підготовки майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти володіє значним аксіо-
логічним потенціалом, адже у процесі без-
посередньої взаємодії з дітьми раннього і 
дошкільного віку у студента формуються 
уявлення про цінності, які поступово транс-
формуються у відповідні ціннісно-смислові 
орієнтації.
Автор аналізує категорію «педагогічна прак-
тика», провідні функції педагогічних практик 
для студентів спеціальності «Дошкільна 
освіта», до яких відносить: адаптаційну, діа-
гностично-рефлексивну, навчальну, виховну, 
розвиваючу, аксіологічну.
Аналізуючи різні освітні програмами та 
навчальні плани провідних вишів, що готу-
ють майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти, автор доходить висно-
вку, що традиційними сьогодні є такі види 
практик на освітньому ступені «бакалавр»: 
ознайомча практика в ЗДО, навчальна прак-
тика в ЗДО; практика в групах раннього 
віку, організаційно-методична практика, 
виробнича практика в ЗДО, літня практика 
в оздоровчих таборах. 
Автор доходить висновку про низьку ефек-
тивність посеместрових практик з точки 
зору формування ціннісно-смислових орі-
єнтацій майбутніх фахівців через низку 
чинників: передусім більшість студентів 
займають пасивну позицію «спостерігача» 
під час практик, які тривають 2–3 тижні; 
по-друге, майбутній фахівець не асоціює 
базу практики з потенційним місцем роботи 
у майбутньому; по-третє, відчувається так 
званий розрив між теоретичним пластом 
інформації, що отримано під час аудиторних 
занять та реальною роботою вихователя; 
по-четверте, вихователь-наставник не 
завжди зацікавлений в тому, щоб здійснити 
максимально ефективну педагогічну під-
тримку професійного становлення май-
бутнього фахівця. Саме тому необхідним 
та більш сучасним механізмом організації 
педагогічних практик є перехід на засади 
дуальної освіти, що передбачає постійне 
залучення майбутніх фахівців до реальної 
взаємодії з дошкільниками, поєднання теоре-
тичних знань з безпосереднім практичним 
складником. 

Ключові слова: цінності, ціннісно-смислові 
орієнтації, фахова підготовка, майбутні 
вихователі закладів дошкільної освіти, педа-
гогічна практика. 

Pedagogical practice as a component of profes-
sional training of future kindergarten educators 
has considerable axiological potential, because 
of students interact with early and preschool chil-
dren, and the student is formed of values, which 
are gradually transformed into corresponding 
values-orientations.
The author analyzes the category “pedagogical 
practice”, the leading functions of pedagogical 
practices for students of specialty “Preschool edu-
cation”, to which he includes: adaptive, diagnostic-
reflexive, educational, developmental, axiological.
Analyzing the various educational programs 
and curricula of the leading higher education 
institutions that prepare the future kindergarten 
educators, the author concludes that the follow-
ing types of bachelor’s educational practices are 
traditional today: study practice in kindergartens, 
educational practice in kindergartens, practice in 
early age groups, organizational practice, indus-
trial practice in kindergartens and summer prac-
tice in health camps.
The author concludes that the effectiveness of 
semester practices is low in terms of forming 
value-oriented orientations of future kindergarden 
educators due to a number of factors: first of all, 
most students take a passive “observer” position 
during practices lasting 2–3 weeks; secondly, the 
future specialist does not associate the practice 
base with the potential place of work in the future; 
thirdly, there is a so-called gap between the theo-
retical information obtained during the classroom 
and the real work of the educator; fourthly, the 
mentor-teacher is not always interested in provid-
ing the most effective pedagogical support for the 
professional development of the future specialist. 
Therefore, a necessary and more modern mech-
anism for organizing pedagogical practices is 
the transition to the principles of dual education, 
which involves the constant involvement of future 
professionals in real interaction with preschool-
ers, the combination of theoretical knowledge 
with a direct practical component.
Key words: values, value-sense orientations, 
professional training, future kindergarten educa-
tors, pedagogical practice.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні проблема фахової підготовки майбут-
нього вихователя закладів дошкільної освіти (ЗДО), 
який стане творчим, мобільним, конкурентноспро-
можним фахівцем та діятиме на аксіологічних заса-
дах, ‒ одна з ключових у педагогічній галузі. Оче-
видно, що вихователь є одним з провідних агентів 
соціалізації для дитини-дошкільника, з одного боку, 
та виступає носієм та транслятором цінностей ‒  
з іншого. Саме тому важливим завданням фахо-
вої підготовки у виші є формування відповідних 
ціннісно-смислових орієнтацій студентів, що стає 

можливим за умови моделювання й реалізації від-
повідної системи, яка б передбачала включення 
аксіологічного компонента до кожного складника 
освітнього процесу, зокрема, у всі види педагогіч-
них практик майбутніх вихователів ЗДО.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блема фахової підготовки майбутніх вихователів роз-
кривається у наукових студіях Л. Артемової, О. Богініч, 
А. Богуш, Г. Бєлєнької, Е. Вільчковського, В. Волкової, 
Н. Гавриш, Н. Горопахи, Н. Грами, Л. Добровольської, 
Т. Жаровцевої, Л. Зданевич, Т. Книш, І. Луценко, 
Т. Поніманської, Т. Сологуб, Т. Танько та інших. 
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Проблема організації, управління та педаго-
гічного потенціалу різних видів практик для май-
бутніх вихователів ЗДО аналізується у роботах 
Л. Артемової, Г. Бєлєнької, В. Волкової, Л. Воло-
буєвої, Н. Горопахи, С. Камінської, Л. Кідіної, 
О. Лисенко, О. Янко та інших. Натомість більшість 
науковців розглядають практику в контексті фор-
мування необхідних умінь та навичок майбутніх 
вихователів, залишаючи поза дослідженням про-
блему формування ціннісно-смислових орієнтацій 
студентів у процесі роботи з дітьми. 

Отже, метою статті є аналіз педагогічної прак-
тики як складника фахової підготовки майбутнього 
вихователя ЗДО з точки зору формування в них 
ціннісно-смислових орієнтацій.

Виклад основного матеріалу. Зауважимо, 
що ціннісно-смислові орієнтації можливо сфор-
мувати лише у процесі діяльності (Л. Виготський, 
Д. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Франкл). В умовах 
вишу такою є педагогічна практика або різні види 
позааудиторної роботи, до якої залучені майбутні 
фахівці дошкільного профілю. Отже, зупинимось 
на аксіологічному потенціалі різних видів педаго-
гічних практик, що передбачені навчальними пла-
нами у різних закладах вищої освіти (ЗВО), що 
готують бакалаврів ‒ майбутніх вихователів.

Насамперед необхідно відзначити, що метою 
будь-якого виду практики є оволодіння студентами 
сучасними методами, формами організації та зна-
ряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії, 
формування у них, на базі одержаних у ЗВО знань, 
професійних умінь і навичок для прийняття само-
стійних рішень під час конкретної роботи в реаль-
них ринкових і виробничих умовах, виховання 
потреби систематично поновлювати свої знання та 
творчо їх застосовувати в практичній діяльності [1].

У науковому полі педагогічна практика здебіль-
шого тлумачиться як:

‒ сполучена ланка між накопиченим теоретич-
ним багажем знань студента і його майбутньою 
самостійною професійною діяльністю (О. Абду-
ліна, Г. Шулдик) [2; 3];

‒ процес формування необхідних професійних 
умінь та навичок, що їх отримує студент у процесі 
практичної діяльності (Л. Артемова) [4];

‒ процес поглиблення та закріплення отри-
маних теоретичних знань, розвиток пізнавальної 
та творчої активності студента, його професій-
них якостей під час безпосередньої взаємодії з 
дошкільниками (Л. Волобуєва, Л. Машкіна) [5; 6]; 

‒ підсистема професійної підготовки, яка 
передбачає реалізацію отриманих професійних 
знань і вмінь на практиці, сприяє формуванню про-
фесійно-педагогічної компетентності; це освітнє 
середовище, до якого входять ЗВО і заклади 
освіти, де здійснюється професійне становлення 
майбутнього вихователя ЗДО у різних видах діяль-
ності (Л. Кідіна) [7].

Як бачимо, більшість науковців виходять  
з позиції компетентнісного підходу та тлумачать 
педагогічну практику майбутніх вихователів крізь 
призму формування необхідних у подальшій про-
фесійній діяльності умінь та навичок організації 
роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, розви-
тку відповідних професійних якостей. Очевидно, 
що аксіологічний складник педагогічних практик 
дещо нівелюється, натомість саме у процесі без-
посередньої взаємодії з дошкільниками є можли-
вість сформувати ті ціннісно-смислові орієнтації 
студентів, що стануть регулятором їхньої профе-
сійної діяльності у майбутньому. 

З іншого боку, вчені, що досліджують потенціал 
різних видів практик майбутніх фахівців дошкіль-
ної галузі, визначають такі її функції: адаптаційну, 
діагностичну, навчальну, виховну та розвиваючу 
[8; 9].

Очевидно, що адаптаційна функція полягає 
у первинному «входженні» майбутнього вихова-
теля у професію, пристосуванні до умов роботи 
з дошкільниками, усвідомленні власної ролі  
у вихованні, навчанні та розвитку дітей. Крім того, 
студент починає «відчувати» реальний освітній 
процес у дитячому садку, включаючись у процес 
проведення занять, організації свят та розваг. 
Майбутній вихователь контактує не лише з дітьми, 
а й з іншими субʼєктами освітнього процесу: адмі-
ністрацією ЗДО, педагогічним колективом, бать-
ками дошкільників тощо, що сприяє розумінню 
дитинства як цінності загалом.

Виокремлення діагностичної функції педагогіч-
ної практики зумовлено тим, що, по-перше, керів-
ник практики має можливість зрозуміти, наскільки 
майбутній вихователь ЗДО готовий до роботи  
з дошкільниками як з психологічної, так і з профе-
сійної точки зору, та здійснити відповідну корекцію  
в освітньому процесі ЗВО; по-друге, майбут-
ній вихователь також має можливість здійснити 
активну рефлексію щодо власної готовності взає-
модіяти з дітьми раннього і дошкільного віку у своїй 
подальшій професійній діяльності, співвіднести 
свою систему цінностей з тією, що необхідна для 
подальшої професії. З огляду на це вважаємо, що 
можна говорити про діагностично-рефлексивну 
функцію педагогічної практики у змісті фахової 
підготовки майбутнього вихователя.

Навчальна функція педагогічної практики не 
викликає сумніву, адже саме у процесі безпосе-
редньої взаємодії з дітьми раннього та дошкіль-
ного віку майбутній фахівець удосконалює та роз-
ширює теоретичні знання, набуває необхідних 
умінь та навичок шляхом щоденних спостережень, 
допомоги в організації різних видів діяльності, 
безпосереднього здійснення освітнього процесу 
в дитячому садку. З точки зору формування цін-
нісно-смислових орієнтацій навчальна функ-
ція полягає у розширенні уявлень студентів про  
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життєвий цикл дитячого садка, форми та методи 
організації освітнього процесу, психологічні та 
вікові особливості дітей, що своєю чергою сприяє 
усвідомленню різних професійних цінностей, 
таких як дитинство, життя, взаємодія, професіона-
лізм, самовдосконалення тощо. 

Виховна функція педагогічної практики прони-
зує всю діяльність студента ‒ майбутнього вихо-
вателя. На жаль, означена функція сьогодні дещо 
нівелюється, оскільки вважається, що першочер-
гова місія практики ‒ навчити студентів безпосе-
редньо проводити заняття та організовувати різні 
режимні моменти. Натомість саме під час педа-
гогічної практики у студента виховується повага 
до дитини, її особистості, тобто дитина сприйма-
ється як цінність сама по собі, а не абстрактний 
феномен дитинства. Крім того, виховуються різні 
особистісні якості майбутнього педагога, зокрема: 
терпимість, врівноваженість, емоційна стійкість, 
відповідальність тощо, що також є цінностями 
професії, які поступово трансформуються у відпо-
відні орієнтації. 

Вважаємо, що виховна функція педагогічної 
практики тісно повʼязана з самовихованням, адже 
майбутній фахівець має можливість відчути, яких 
саме знань йому бракує для ефективного здій-
снення освітнього процесу в ЗДО.

Розвиваюча функція педагогічної практики 
органічно повʼязана з навчальною та виховною. 
Тут ми виходимо з позицій діяльнісного підходу 
до розвитку особистості майбутнього фахівця 
(Л. Виготський, О. Леонтьєв С. Рубінштейн) та 
вважаємо, що у процесі практичної діяльності роз-
виваються всі необхідні для подальшої професії 
вихователя якості, зокрема: гнучкість, мобільність, 
оперативність, відповідальність, творчість тощо. 
Вважаємо, що такі якості особистості майбутнього 
вихователя входять до структури його ціннісно-
смислових орієнтацій. 

Зауважимо, що принциповою є аксіологічна 
функція педагогічної практики як для майбутніх 
педагогів загалом, так і для майбутніх вихователів 
зокрема. Це зумовлено тим, що у процесі різних 
видів практик студенти ‒ майбутні вихователі ЗДО 
мають можливість:

‒ усвідомити сутність людського життя та 
дитинства як найвищої цінності;

‒ зрозуміти сенс професії вихователя шляхом 
залучення до різних видів активності під час прак-
тики;

‒ співвіднести власну вже існуючу систему 
ціннісно-смислових орієнтацій з такою, що прита-
манна вихователю-професіоналу;

‒ зрозуміти, наскільки професія вихователя 
з притаманною їй системою ціннісних координат 
підходить особистості.

Для кращої наочності функції, що виконують 
педагогічні практики у процесі фахової підготовки 

майбутніх вихователі ЗДО подаємо у вигляді 
схеми (рис. 1).

Функції педагогічних практик для майбутніх 
вихователів ЗДО
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Рис. 1. Функції педагогічних практик у процесі 
фахової підготовки майбутніх вихователів ЗДО

Очевидно, що педагогічна практика дійсно 
виконуватиме такі функції лише за умови ефек-
тивного планування, організації, координації та 
моніторингу її реалізації. Тут слушними, на нашу 
думку, є міркування Н. Горобець та О. Янко, які 
зауважують, що важливим є переглянути підходи 
до організації педагогічної практики майбутніх 
вихователів, адже тривалий час «ніяких серйоз-
них заходів до її поліпшення не здійснювалося» 
[8, с. 308]. 

Аналіз сучасних навчальних планів спеціаль-
ності 012 «Дошкільна освіта» дає можливість кон-
статувати, що на освітньому ступені «бакалавр» 
існують декілька педагогічних практик, натомість 
традиційними є:

‒ навчальна практика в ЗДО (орієнтовно на 
3 курсі – 5 семестр);

‒ організаційно-методична практика (орієн-
товно на 4 курсі ‒ 7 семестр);

‒ виробнича практика в ЗДО (на 4 курсі ‒ 
8 семестр).

У деяких вишах можемо зустріти навчально-
ознайомчу практику або пропедевтичну (орієн-
товно на 1 або 2 курсах), навчальну практику в 
групах раннього віку (або навчальну практику з 
організації різних видів діяльності дітей в групах 
раннього віку) (орієнтовно на 2 курсі), навчальну 
практику «Підготовка дитини до школи» (орієн-
товно на 3 курсі), практику в літніх оздоровчих 
таборах (орієнтовно після 2 курсу). 

Навчально-ознайомча / пропедевтична прак-
тика має на меті первинне занурення майбут-
ніх вихователів в освітній процес дитячого садка 
задля: усвідомлення цінності кожної окремої 
дитини, педагогічної професії загалом; співвід-
ношення отриманого теоретичного багажу знань  
з реальною практичною діяльністю. Оптимально, 
якщо така практика передбачається навчальним 
планом якомога раніше, адже студент має можли-
вість зрозуміти своє місце у професії вихователя, 
усвідомити, наскільки його очікування від професії 
справдилися, що сприятиме подальшому корегу-
ванню професійної траєкторії з боку студента. 
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Важливим, на наш погляд, є подальше відпра-
цювання отриманих студентами в аудиторії знань, 
умінь та навичок у процесі практики в групах ран-
нього віку, що допоможе сформувати цілісну картину 
про вікові та психологічні особливості становлення 
дитини в онтогенезі. Така практика є логічною, адже 
майбутні вихователі мають можливість взаємодіяти 
з дітьми раннього віку, відпрацьовуючи на практиці 
основи різних методик раннього розвитку дитини. 
Оптимально, коли навчальним планом передбачено 
не лише загальні дисципліни, що формують уяв-
лення про особливості дітей раннього віку («Вікова 
психологія», «Дошкільна педагогіка» тощо), а й спе-
ціальні фахові освітні компоненти, що мають на меті 
глибше пізнати особливості роботи з раннім віком, 
зокрема курс «Розвиток і виховання дітей раннього 
віку» (2 курс, 3 семестр). 

Логічним продовженням циклу практик є навчальна 
(3 курс), коли студент має можливість включатися 
в освітній процес ЗДО, за допомогою вихователя-
наставника проводити заняття з дошкільниками, 
організовувати різні режимні моменти, розваги, свята, 
екскурсії тощо. Тобто майбутній вихователь має мож-
ливість набути провідних умінь та навичок, що скла-
дають фундамент професії, сформувати уявлення 
про цінності професії вихователя.

Аналіз наявних навчальних планів засвідчив наяв-
ність у деяких ЗВО такого виду педагогічної практики 
для майбутніх вихователів, як «Підготовка дитини до 
школи», у межах якої здобувачі освіти мають можли-
вість набути умінь та навичок роботи з дітьми стар-
шого дошкільного віку, опанувати необхідні технології 
навчання дітей, які наступного року підуть до школи, 
усвідомити психологічні особливості віку.

Не менш важливою є організаційно-методична 
практика, метою якої є формування управлінської 
компетентності майбутнього вихователя, форму-
вання у нього умінь здійснювати провідні управлін-
ські функції в системи ЗДО, а саме: організацію, пла-
нування, контроль та моніторинг. Для ефективного 
проходження цього виду практики необхідно перед-
бачити відповідні дисципліни в межах навчального 
плану (наприклад: «Менеджмент в системі дошкіль-
ної освіти» або «Організація та управління діяль-
ністю ЗДО»).

Найбільш тривалою є виробнича педагогічна 
практика в ЗДО, що традиційно передбачається у 
8 семестрі (4 курс). На думку О. Коржук, «це період 
стабілізації, який характеризується формуван-
ням у студентів умінь вирішувати конкретні освіт-
ньо-виховні завдання з урахуванням умов групи 
і дошкільного закладу, вікових та індивідуальних 
особливостей дитини» [10]. Дійсно, це останній 
вид педагогічної практики, що передбачений на 
освітньому ступені «бакалавр», в межах якої сту-
дент практично повною мірою виконує професійні 
обовʼязки вихователя й має можливість повністю 
проявити свій творчий потенціал, «полюбити» про-
фесію, повністю усвідомити та прийняти її цінності. 
Саме під час цього виду практики система ціннісно-
смислових орієнтацій студента набуває відносної 

стабільності, майбутній фахівець чітко розуміє, чи 
буде він продовжувати навчання за освітнім ступе-
нем магістра, чи буде працювати за фахом після 
отримання диплома тощо.

Очевидно, що педагогічна практика володіє 
могутнім потенціалом у процесі становлення май-
бутнього вихователя як професіонала, з одного боку, 
формування у нього ціннісно-смислових орієнтацій ‒  
з іншого, адже саме під час такого виду діяльності 
студент безпосередньо взаємодіє з дитиною.

Натомість досвід організації та проведення педа-
гогічних практик як складника фахової підготовки 
майбутніх вихователів дозволяє виокремити низку 
проблем, що потребують вирішення:

‒ по-перше, відсутня певна чіткість та узгодже-
ність між нормативними документами, що регулюють 
проведення педагогічних практик, та відповідними 
методичними рекомендаціями щодо їх проведення. 
Такі рекомендації традиційно складає випускова 
кафедра у вигляді наскрізної програми проходження 
практик, але провідними завданнями здебільшого 
визначаються формування певних компетентностей 
майбутніх фахівців, натомість, формування ціннісно-
смислових орієнтацій нівелюється; 

‒ по-друге, відсутній механізм взаємодії між 
факультетськими керівниками педагогічної практики 
та безпосередньо вихователями ЗДО, які супро-
воджують студента-практиканта. Крім того, гостро 
постає проблема державного фінансування дитячих 
садків, які є базою педагогічних практик, адже вихо-
вателів не заохочують матеріально і роль настав-
ника вони виконують на добровільних засадах. 
Звичайно, це на завжди сприймається позитивно, 
інколи адміністрація ЗДО відмовляє вишам щодо 
прийняття студентів на практику саме через фінан-
совий аспект;

‒ по-третє, факультетські керівники не завжди 
мають можливість відвідувати практикантів без-
посередньо в ЗДО, постійно супроводжувати 
та здійснювати моніторинг через значний обсяг 
аудиторного навантаження; частіше за все відбу-
вається перевірка тих занять або організація тих 
режимних моментів, що студент має самостійно 
провести, тобто так званих «залікових». Тради-
ційно оцінювання роботи майбутніх вихователів  
у межах практики відбувається після її завер-
шення, коли студенти презентують портфоліо або 
інший творчий звіт;

‒ по-четверте, більшість аудиторних занять для 
майбутніх вихователів мають здебільшого теоре-
тичний характер, і навіть у межах фахових методик 
викладачі значну увагу приділяють теоретичному 
аспекту, тоді як моделюванню реального заняття при-
діляється менше уваги, адже традиційна організація 
практик не передбачає постійну взаємодію з дітьми. 
Навіть моделювання занять студентам доводиться 
робити здебільшого інтуїтивно, вони не мають мож-
ливості оцінити ефективність розробленого заняття 
на практиці, у кращому випадку такі заняття «програ-
ються» у студентській аудиторії. Через це більшість 
майбутніх фахівців зауважують, що теоретична підго-
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товка у виші дещо відірвана від реальної професійно-
педагогічної діяльності вихователя. 

Критеріями оцінки ефективності проходження 
практики знову ж таки слугують сформовані ком-
петентності, а саме: чи вміє студент самостійно 
складати конспект заняття; на якому рівні було про-
ведено заняття чи інші форми роботи з дошкільни-
ками; чи вміє студент взаємодіяти з дітьми дошкіль-
ного віку та іншими субʼєктами освітнього процесу 
ЗДО. Натомість, наскільки було сформовано ті чи 
інші ціннісно-смислові орієнтації майбутніх вихова-
телів, факультетському керівнику оцінити складно, 
крім того, така мета зазвичай і не переслідується. 
Тут є слушною думка О. Коржук: «Недостатня увага 
приділена потенціалу практики у процесі станов-
лення і особистісного зростання майбутнього педа-
гога» [10, с. 77].

Натомість найвагомішою проблемою щодо орга-
нізації педагогічних практик для майбутніх вихова-
телів ЗДО є те, що означений процес є розірваним 
у часі. Так, перша практика у кращому випадку від-
бувається на 2 курсі та триває не більше 3-х тиж-
нів, наступна ‒ через рік ‒ на 3 курсі, яка також має 
термін не більше місяця. А вже на 4 курсі студент 
має повноцінно виконувати обовʼязки вихователя 
в межах виробничої практики, після якої фактично 
завершують бакалаврський цикл навчання та сту-
дент складає випускні державні іспити. Після цієї 
крапки відліку вже важко говорити про формування 
ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихова-
телів. Отже, така системи організації педагогічних 
практик, що вже стала традиційною для більшості 
ЗВО, не завжди дає можливість сформувати необ-
хідні уміння та навички, з одного боку, з іншого ‒ про-
цес формування ціннісно-смислових орієнтацій май-
бутніх фахівців дошкільної галузі стає здебільшого 
хаотичним.

Альтернативною та більш ефективною, на наш 
погляд, є так звана дуальна освіта, що визначається 
як спосіб здобуття освіти, який передбачає поєд-
нання навчання осіб у закладах освіти з навчанням 
на підприємствах, в установах та організаціях для 
набуття певної кваліфікації зазвичай на основі дого-
вору про здійснення навчання за дуальною формою 
здобуття освіти [11].

У більш загальному розумінні дуальна освіта 
трактується як подвійний вид освіти, за якої навчання 
осіб у закладах освіти проходить на підприємствах 
[12, с. 90‒91]. Під час професійної підготовки май-
бутніх вихователів дуальна освіта передбачає про-
ектування навчального плану таким чином, що 
половина його освітніх компонентів складають саме 
теоретичні дисципліни, решта ‒ передбачають прак-
тичну діяльність на базі закладів дошкільної освіти. 
Вважаємо, що постійне залучення до безпосеред-
ньої роботи з дітьми сприятиме формуванню від-
повідних ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх 
вихователів.

Висновки і пропозиції. Отже, педагогічна 
практика для майбутніх вихователів ЗДО є нео-
дмінним складником фахової підготовки, з одного 

боку, та ефективним засобом формування цін-
нісно-смислових орієнтацій студентів ‒ з іншого, 
за умови її коректної організації. Натомість аксі-
ологічний потенціал педагогічних практик дещо 
нівелюється під час складання методичних реко-
мендації до практик та відповідних завдань. 
Традиційно вважається, що формування цін-
нісно-смислових орієнтацій майбутніх виховате-
лів відбувається природно, у процесі взаємодії з 
дітьми. Натомість важливо змоделювати завдання 
для майбутніх вихователів ЗДО для проходження 
кожного виду практик таким чином, щоб аксіо-
логічний компонент став провідним. Крім того, 
необхідним є перегляд та модернізація механізму 
проходження різних видів практик у бік постійного 
залучення майбутніх фахівців до партнерської 
взаємодії з дітьми. 
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
THE FORMATION OF TOLERANCE OF FUTURE EDUCATORS 
IN THE PROFESSIONAL TRAINING PROCESS: A THEORETICAL ASPECT

Мета статті полягає в обґрунтуванні тео-
ретичних аспектів проблеми формування 
толерантності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти в процесі фахо-
вої підготовки. Авторами проаналізовано 
ряд визначень поняття «толерантність», 
що дало змогу представити власне розу-
міння толерантності вихователя закладу 
дошкільної освіти. Це – невіддільний склад-
ник професійної компетентності фахівця; 
оволодіння спеціальними знаннями, уміннями 
та навичками толерантної взаємодії з усіма 
суб’єктами освітнього процесу; спрямова-
ність на терпимість як активну позицію в 
розвитку толерантності власної особис-
тості, особистості вихованців і їх батьків; 
якість особистості; норма поведінки, що 
представляє один із складників педагогічної 
етики. Толерантність також визначаємо 
як соціальну категорію, яка виявляється в 
установці на прийняття іншої людини на 
емпатійному розумінні, на відкритому і дові-
рчому спілкуванні та виступає як інтегру-
юча форма, що несе у собі риси усіх видів і 
рівнів толерантності, визначається цілями, 
завданнями та особливостями професійної 
діяльності вихователя і яка є професійно-
особистісною якістю фахівця. Виявлено, 
що діяльність вихователя з позиції толе-
рантності має три аспекти: особистість 
вихователя, якому притаманні толерантні 
якості; прояв толерантності у професійній 
діяльності; реалізація принципів толерант-
ності у педагогічному спілкуванні. Зазначено, 
що формування толерантного сприйняття 
і толерантної взаємодії здійснюється на 
основі розвитку особистісних характерис-
тик студента – майбутнього вихователя 
закладу дошкільної освіти. Цей процес може 
відбуватися на основі творчого поєднання 
цільового, змістового, організаційного та 
результативно-рефлексивного компонен-
тів, а реалізувати вищезазначене можливо 
через посилення змісту підготовки студен-
тів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 
полікультурним спрямуванням, впроваджен-
ням спецкурсів та використанням полікуль-
турної тематики у плануванні позааудитор-
ної професійно спрямованої діяльності. 
Ключові слова: майбутні вихователі закла-
дів дошкільної освіти, полікультурна освіта, 

толерантність, педагогічна толерант-
ність, фахова підготовка.

The purpose of the article is to substantiate the 
theoretical aspects of the problem of forming 
tolerance of future preschool educators in the 
process of professional training. The authors 
have analyzed a number of definitions of the 
conception of “tolerance”, which made it possible 
to present their own understanding of the toler-
ance of a preschool educator. This is an integral 
part of the professional competence of a special-
ist; acquisition of special knowledge, abilities and 
skills of tolerant interaction with all subjects of 
the educational process; the focus on tolerance 
as an active position in the development of tol-
erance of the self, the personality of the pupils 
and their parents; quality of personality; norm 
of behavior, which is one of the components of 
pedagogical ethics. Tolerance has also been 
defined as a social category, which manifests 
itself in the setting for accepting another person 
on empathic understanding, in open and trust-
ing communication, and acts as an integrative 
form that bears the traits of all types and levels 
of tolerance, determined by the goals, objectives 
and characteristics of professional activity and 
who is a professional and personal quality of a 
specialist. It has been revealed that the activity 
of the educator from the standpoint of tolerance 
has three aspects: the personality of the educa-
tor, who possesses tolerant qualities; display of 
tolerance in professional activity; implementation 
of principles of tolerance in pedagogical commu-
nication. It has been stated that the formation of 
tolerant perception and tolerant interaction is car-
ried out on the basis of development of personal 
characteristics of the student – the future educa-
tor of the establishment of preschool education. 
This process can take place on the basis of a 
creative combination of target, content, organiza-
tional and resultant-reflective components, and it 
can be realized through the enhancement of the 
content of preparation of students of specialty 
012 “Preschool education” by multicultural direc-
tion, implementation of special courses and use 
of multicultural topics in planning activities. 
Key words: future educators of pre-school edu-
cational establishments, multicultural education, 
tolerance, pedagogical tolerance, professional 
training.
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Постановка проблеми. У зв’язку з неодноз-
начною соціально-політичною ситуацією в сус-
пільстві, глобалізацією, посиленими процесами 
міграції та протистояннями на релігійному, наці-
ональному ґрунті, проблема толерантності набу-
ває надзвичайної актуальності. Погоджуємося з 
В. Ляпуновою, що за цих умов саме вихователь 
закладу дошкільної освіти є провідником демокра-
тичних ідей та високої моралі, формування світо-
гляду і культури особистості, виховання у молодого 
покоління прагнення до взаєморозуміння, солідар-

ності, толерантності. Своєчасність толерантного і 
етнокультурного виховання дітей дошкільного віку 
також обґрунтована процесами, що відбуваються 
в сучасному світі, де істотну роль відіграють міжна-
родні проекти, спрямовані на виявлення і розвиток 
якостей толерантності у підростаючого покоління. 
Відповідно, потребує оновлення зміст професійної 
підготовки майбутніх фахівців, який забезпечить їх 
не тільки відповідними знаннями, уміннями і нави-
чками здійснення професійної діяльності у закла-
дах дошкільної освіти, а й сформує толерантність 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

153

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

як здатність співпрацювати, як повагу і визнання 
рівності, відмову від домінування і насильства 
тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формування толерантності нерозривно пов’язане з 
духовно-моральним розвитком особистості, з осо-
бливостями культури того чи іншого народу. Вона 
розглядається як уміння сприймати іншу людину 
такою, якою вона є, бажання вступати з нею в діа-
лог. Ця проблема не є новою. У різні періоди життя 
спільноти вона актуалізувалася з різних позицій,  
а сьогодні є своєрідним критерієм освіченості і куль-
тури відносин між людьми різних поглядів, своє-
рідною тактикою міжнародних відносин. Проблема 
толерантності є предметом дослідження широкого 
кола вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема 
В. Андрющенко, А. Асмолова, Р. Валітової, Б. Гер-
шунського, О. Гриви, О. Гуренко, В. Лекторського, 
Г. Олпорта, А. Реана, В. Тишкова, Н. Якси та інших. 
Фахову підготовку майбутніх вихователів закла-
дів дошкільної освіти досліджували Г. Бєлєнька, 
А. Богуш, О. Дубасенюк, Н. Гавриш, Л. Зданевич, 
І. Зязюн, Н. Лисенко, М. Машовець, Л. Пісоцька та 
інші; концептуальні ідеї підготовки майбутніх вихо-
вателів до виховання толерантності у дітей знахо-
димо у працях Е. Бахічи, С. Герасимова, В. Ляпу-
нової, А. Молчанової, Т. Пономаренко та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасне глобалізоване 
полікультурне суспільство не може існувати без 
толерантного співіснування і взаємодії його грома-
дян. Дошкільне дитинство вважається найбільш 
сенситивним періодом для формування основ 
толерантності, моральності та світогляду особис-
тості. Відповідно, сучасній дошкільній освіті потрі-
бен фахівець нового формату, який має сфор-
мовану толерантність і володіє професійними 
знаннями, уміннями і навичками для формування 
цього феномену у дітей дошкільного віку. Відзна-
чимо, що толерантність була предметом вивчення 
широкого кола науковців, проте її специфіка  
і зміст, пов’язані із професійною діяльністю вихо-
вателя закладу дошкільної освіти, на нашу думку, 
потребує більш ґрунтовного вивчення. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретич-
них аспектів проблеми формування толерантності 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 
в процесі фахової підготовки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах трансформації освіти роль 
вихователя зростає, а разом з тим зростають  
і вимоги до його професіоналізму і особистих 
якостей. Специфіка діяльності вихователів закла-
дів дошкільної освіти передбачає здійснення про-
фесійної діяльності у сфері міжособистісних вза-
ємин, і, відповідно, однією із його найважливіших 
якостей як фахівця повинна визначатися толе-
рантність.

Як зазначено в Декларації принципів толерант-
ності (резолюція 5.61 Генеральної конференції 
ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року), толерант-
ність є «необхідною умовою миру і соціально- 
економічного розвитку всіх народів» [2, с. 63]. Наяв-
ність толерантних відносин в суспільстві зумовлює 
природнє, невимушене взаємоіснування, співро-
бітництво та зближення народів різних культур, 
рас, релігійних уподобань тощо. Толерантне став-
лення до іншої особистості передбачає визнання  
і прийняття того, що особистість не тільки «інша», 
а і має право бути «іншою». 

Усвідомлення толерантності як поваги і визна-
ння рівноправності, зречення від переваги і при-
мусу, визнання багатовимірності і різноманіт-
ності людської культури, норм, релігій, відхід від 
пізнання цього розмаїття до однаковості або до 
переважання якоїсь однієї точки зору знаходить 
своє відображення в роботах О. Асмолова [1],  
і Г.Солдатової [7]. На думку А. Петровського, толе-
рантність можна аналізувати як педагогічну ста-
більність за наявності фрустраторів або стресорів, 
вироблену в результаті зменшення сприйнятли-
вості до їхнього періодичного впливу [5, с. 20].

Толерантність є постійним особистісно-емо-
ційним вчинком. Це припущення підтверджується 
висновками про те, що толерантність на емоційно-
чуттєвому рівні найтіснішим чином поєднана  
з моральністю. Окрім цього, на емоційно-чут-
тєвому рівні толерантність – це позаісторичне 
явище, оскільки зафіксована у багатьох культурно-
історичних традиціях народів. Справжня толе-
рантність забезпечується внутрішньою духовною 
свободою людини, яка може не завжди збігатися із 
зовнішньою свободою (політичною, економічною 
тощо).

Найбільш ґрунтовною вважаємо думку В. Лек-
торского, згідно з якою толерантність може бути 
представлена у чотирьох можливих формах: бай-
дужість (толерантних відносин в подібній формі 
цілком і повністю достатньо, в тому випадку, 
коли справа стосується відмінностей в традиціях, 
судженнях, поглядах); повага до іншого, якого  
я разом з тим не можу розуміти і з яким не можу 
взаємодіяти (така форма толерантності може 
існувати в науці і культурі: всі наукові погляди  
і культурні традиції рівні, але разом з тим неви-
значені); поблажливість до слабкості інших, яка 
поєднуються з деякою часткою презирства до них; 
розширення особистого досвіду і критичний діа-
лог (здатність подивитися на іншого з його точки 
зору, і тим самим побачити слабкість своєї позиції) 
[3, с. 50].

Відзначимо також, що толерантність як один 
з факторів демократичного суспільства, перед-
бачає такий рівень розвитку самосвідомості, коли 
людина готова контролювати себе, свої дії, вчинки 
і брати цю відповідальність на себе. Тут вже 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

154 Випуск 21. Т. 1. 2020

з’являються такі характеристики, як здатність до 
самообмеження, відмова від чогось, але не про-
сто так, а тому, що я приймаю толерантність як 
важливу цінність і дотримуюся її. При цьому само-
рефлексія і самоконтроль стають центральними 
елементами і важливими механізмами. Одно-
часно з цим зникає будь-яка можливість вказувати 
іншому на його інтолерантність, передусім тому, 
що погляд спрямований на самого себе, діє інша 
спрямованість – самовиховання, саморозвиток.

У педагогічному контексті соціальні аспекти 
осмислення і розуміння феномену толерантності 
базуються на таких положеннях: суспільство – 
складна система, що самоорганізується, стійкість 
якої зумовлюється міжособистісними, міжетніч-
ними та іншими різними зв’язками; толерантність 
становить одну з фундаментальних основ досяг-
нення соціальної злагоди в суспільстві; загальним 
методологічним принципом вивчення феномена 
толерантності має виступати принцип гуманізму; 
культура виступає аксіологічною основою толе-
рантної свідомості [4, с. 9].

У рамках нашого дослідження погоджуємося 
з А. Молчановою, що проблема становлення  
й розвитку професійної свідомості повинна роз-
глядатися в єдності трьох основоположних склад-
ників буття людини, що є цілісною моделлю будь-
якого професіоналізму: діяльність, свідомість, 
спільнота. Так, професійна діяльність – завжди 
свідома і спільна (здійснюється в соціальному 
співтоваристві); професійна свідомість – діяль-
нісна та інтерсуб’єктивна (існує і виникає в сус-
пільстві); професійна спільнота зумовлена вклю-
чати суб’єкта в спільну колективно-розподільчу 
діяльність, що ґрунтується на свідомому пози-
ційному самовизначенні кожного. Відповідно, 
педагогічним підґрунтям створення толерантності  
у вихованні дослідниця вважає формування: толе-
рантного простору, середовища, яке характери-
зується єдністю всіх суб’єктів виховного процесу 
і форм організації їх відносин, які, з одного боку,  
є основними компонентами педагогічної етики,  
а з іншого – основою, зразком морального вихо-
вання учнів; культури спілкування як взаєморозу-
міння, взаємоповаги, співчуття і співпереживання, 
відчуття партнерства; синергетичного мислення, 
яке дозволяє сприймати широкий спектр особис-
тісних якостей, індивідуальних і етнічних проявів 
людини; а також особистісно орієнтований підхід 
у виховному процесі, основою якого є суб’єкт-
суб’єктні відносини у системі «вихователь – вихо-
ванець». Діяльність вихователя з позиції толерант-
ності має три аспекти: особистість вихователя, 
якому притаманні толерантні якості; прояв толе-
рантності у професійній діяльності; реалізація 
принципів толерантності у педагогічному спілку-
ванні. Підтримуємо думку А. Молчанової, що толе-
рантний педагог усвідомлює, що його сприймають 

як взірець, опановує і використовує відповідні 
навички для розвитку діалогу і мирного вирішення 
конфліктів; заохочує творчі підходи до вирішення 
проблем; забезпечує умови для спільної конструк-
тивної активності учасників освітнього процесу і для 
особистісних досягнень, не підтримує агресивну 
поведінку або загострене суперництво; сприяє 
залученню учнів і батьків до прийняття рішень  
і розробок програм спільної діяльності; вчить 
критично мислити і цінувати позиції інших; чітко 
формулює власну позицію у спірних питаннях; 
цінує культурну різноманітність і створює умови 
для визнання культурних відмінностей і їх проявів  
у житті [4, с. 13].

Розглядаючи особливості толерантності  
в педагогічному процесі, Ю. Поваренков встанов-
лює два види толерантності педагога: соціальну 
(або соціально-психологічну) і психологічну (або 
психофізіологічну). Наявність соціальної толе-
рантності дозволяє педагогу результативно вза-
ємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу, а 
сформованість психологічної толерантності забез-
печує високу стійкість педагога до чисельних про-
фесійних стресів та сприяє ефективній побудові 
професійної кар’єри. Науковець пропонує виді-
ляти в соціальній толерантності структурні компо-
ненти: динамічні – динамічна сторона толерант-
ності визначається вмістом мотиваційної сфери 
педагога (готовність прийняти учня таким, яким 
він є), системою його цінностей, інтересів, пере-
конань і соціальних установок; операційні – опера-
ційну основу соціальної толерантності складають 
конкретні знання, вміння та здібності (знання про 
психологічні особливості людей, здатність спілку-
ватися з різними людьми, здатність контролювати 
процес спілкування тощо) [6, с. 34].

Вихователь закладу дошкільної освіти, який 
усвідомлено обрав позицію толерантності, активно 
займається самодослідженням і саморозвитком, 
може повести за собою, демонструючи інші зразки 
поведінки: гнучкість і готовність до співпраці; здат-
ність до діалогу, розуміння, поваги прав іншого; 
готовність надати певну свободу дитині у вирі-
шенні реальних завдань, яка поєднується із від-
повідальністю за свої вчинки; вміння і готовність 
зрозуміти різні точки зору, підкреслюючи право на 
існування кожної, тощо.

Толерантність орієнтує на головну мету,  
з огляду на далекі й близькі професійні цілі, перед-
бачаючи професійний розвиток і забезпечуючи 
взаємовідповідність людини і професії, критерієм 
чого є її адаптованість в професійній сфері, задо-
воленість, успішність. Отже, толерантність пови-
нна зайняти необхідне місце в переліку необхід-
них професійних якостей вихователя. Критеріями 
на виході повинні бути волевиявлення до набуття 
толерантності як професійно важливої якості, 
самопроєктування, самоконтроль і, як наслідок, 
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задоволеність, успішність, розвиток особистості 
та діяльності. При цьому на вході – під час вступу 
до закладу вищої освіти, зазвичай перевіряються 
не якості та здібності, а рівень підготовки, рівень 
академічних знань, що сьогодні вважаємо недо-
статнім.

Формування толерантності повинно здійснюва-
тися на основі розвитку особистісних характерис-
тик студента – майбутнього вихователя закладу 
дошкільної освіти. Цей процес може відбуватися 
на основі творчого поєднання цільового, змісто-
вого, організаційного та результативно-рефлек-
сивного компонентів. Вважаємо, що реалізувати 
вищезазначене можливо через посилення змісту 
підготовки студентів спеціальності 012 «Дошкільна 
освіта» полікультурним спрямуванням, впрова-
дженням відповідних дисциплін із вбудованими 
в них відповідними елементами і аспектами роз-
гляду толерантності, введенням обов’язкового 
виявлення рівнів толерантності. Необхідним кро-
ком у формуванні толерантності вважаємо вико-
ристання полікультурної тематики у плануванні 
педагогічної практики та позааудиторної профе-
сійно спрямованої діяльності.

Висновки. Здійснивши аналіз наукових дже-
рел з проблеми дослідження та враховуючи 
досвід власної педагогічної діяльності, доходимо 
висновку, що толерантність вихователя закладу 
дошкільної це: невіддільний складник професійної 
компетентності фахівця; оволодіння спеціальними 
знаннями, уміннями та навичками толерантної 
взаємодії з усіма суб’єктами освітнього процесу; 
спрямованість на терпимість як активну позицію в 
розвитку толерантності власної особистості, осо-
бистості вихованців і їх батьків; якість особистості; 
норму поведінки, що представляє один зі складни-

ків педагогічної етики. Толерантність визначаємо 
також і як соціальну категорію, яка виявляється  
в установці на прийняття іншої людини на емпа-
тійному розумінні, на відкритому і довірчому спіл-
куванні.

У нашому дослідженні толерантність висту-
пає як інтегруюча форма, що несе у собі риси усіх 
видів і рівнів толерантності, визначається цілями, 
завданнями та особливостями професійної діяль-
ності вихователя і яка є професійно-особистісною 
якістю фахівця. Подальші перспективи в цьому 
напряму вбачаємо у дослідженні феномену «між-
етнічна толерантність майбутнього вихователя 
закладу дошкільної освіти».
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ТВОРЧІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
CREATIVE QUALITIES OF A FUTURE MATHEMATICS TEACHER 
IN THE CONDITIONS OF A NEW UKRAINIAN SCHOOL

Публікацію присвячено виділенню особистих 
творчих якостей особистості майбутнього 
вчителя математики, необхідних йому для 
успішного виконання професійних обов’язків 
у рамках Нової української школи. Розгля-
нуто особливості реформування закладів 
середньої освіти, де ключовою реформою є 
Нова українська школа, про що вказано в нор-
мативних документах України. Визначено 
перелік базових компетентностей учителів 
(професійно-педагогічну, соціально-грома-
дянську, загальнокультурну, мовно-кому-
нікативну, психологічно-фасилітативну, 
підприємницьку, інформаційно-цифрову 
тощо), необхідних для успішного виконання 
професійної діяльності сучасного вчителя, 
а також представлено нові ролі учителя в 
сучасній школі, для виконання яких основою 
є саме творчість педагога, у тому числі й 
майбутнього вчителя математики, а най-
головнішими є їхні особисті творчі якості, 
розвиток яких є одним із основних завдань 
дослідження. Розглянуто структурні склад-
ники творчості майбутнього вчителя 
математики (мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний, рефлексивний) і набори творчих 
якостей, які містить кожен з указаних склад-
ників. Крім того, виділено низку новітніх 
напрямів діяльності, творчих особливостей, 
формування й розвиток творчих, особистіс-
них і громадських якостей учня й учителя, 
комунікативних особливостей у колекти-
вах (медіаграмотність, права людини в 
освітньому просторі, академічна доброчес-
ність, соціальне підприємництво та кон-
курентоспроможність, лідерство, перша 
медична (або домедична) допомога, проти-
дія дискримінації та ксенофобії в освітньому 
середовищі (протидія цькуванню, боулінгу), 
інклюзивна освіта й участь батьків в орга-
нізації інклюзивного навчання, упровадження 
інновацій у школу, розвиток критичного мис-
лення школярів тощо), які простежуються в 
умовах Нової української школи поряд із про-
цесом формування окреслених компетент-
ностей, а також указано набори творчих 
якостей, необхідних для практичної реаліза-
ції зазначених особливостей.
Ключові слова: творчі якості педагога, 
нова українська школа, структура твор-
чості майбутнього вчителя, здобувачі вищої 

освіти, професійна підготовка вчителя 
математики.

This publication is dedicated to highlighting the 
personal creative qualities of a future math teach-
er’s personality necessary for him to success-
fully complete his professional responsibilities 
within the new Ukrainian school. The peculiari-
ties of reforming secondary education institu-
tions, where the key reform is the new Ukrainian 
school, are discussed, as stated in the normative 
documents of Ukraine. The list of basic compe-
tences of teachers (professional-pedagogical, 
social-civic, general-cultural, psychological-facil-
itative, entrepreneurial, informational-digital, etc.) 
necessary for the successful fulfillment of the 
professional activity of a modern teacher is deter-
mined, as well as new roles of the teacher are 
presented, for which the creativity of the teacher, 
including the future mathematics teacher, is 
based, and the most important are their personal 
creative qualities, the development of which is 
one of the main of our research objectives. The 
structural components of creativity of the future 
mathematics teacher (motivational, cognitive, 
activity, reflexive) and sets of creative qualities 
that each of the mentioned components is con-
sidered. Besides, a number of new directions of 
activity, creative features, formation and develop-
ment of creative, personal and public qualities of 
the student and teacher, communicative features 
in the collectives (media literacy, human rights in 
the educational space, academic integrity, social 
entrepreneurship and competitiveness, leader-
ship, first aid (or domedic) assistance, combating 
discrimination and xenophobia in the educational 
environment (counteracting harassment, bowl-
ing), inclusive education and parental involve-
ment, introduction of innovations in school, 
development of critical thinking of students and 
so on), which is traced in the conditions of the 
new Ukrainian school along with the process of 
formation of outlined competencies, and sets of 
creative qualities are highlighted. necessary for 
the practical implementation of the features out-
lined.
Key words: creative qualities of teacher, new 
Ukrainian school, structure of creativity of future 
teacher, applicants for higher education, profes-
sional training of mathematics teacher.

УДК 378.371.134:37.025.8
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2019.21.1-33

Бурчак С.О.,
канд. пед. наук, докторант,
доцент кафедри фізико-математичної 
освіти та інформатики
Глухівського національного 
педагогічного університету  
імені Олександра Довженка

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сьогодні одним із провідних завдань Міністерства 
освіти і науки України є реформування закладів 
середньої освіти, де ключовою реформою є Нова 
українська школа, головною метою якої є ство-
рення школи, у якій якісно й комфортно навча-
тимуться учні, де вони не лише отримуватимуть 
теоретичні знання, а формуватимуть уміння вико-
ристовувати їх у професійній діяльності й повсяк-
денності [5]. Указана реформа передбачає, що в 
такій школі будуть прислухатися до думки школя-

рів, навчати їх мислити критично, відповідально 
ставитися до власної діяльності, уміти сміливо 
висловлювати й доводити свою думку. На батьків 
також покладено певну відповідальність, оскільки 
реформою передбачено взаєморозуміння та 
співпрацю між школою, учнями й батьками.

У Концепції «Реалізація державної політики  
у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року» 
передбачено перелік проблем, які потребують 
первинного розв’язання, що й викликало необ-
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хідність указаного реформування освіти [3]. Ідею 
реформування освіти України переконливо відо-
бражено в нормативних документах нашої дер-
жави, зокрема в Законі України «Про освіту» [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зв’язку з цим сьогодні вже визначено пере-
лік базових компетентностей учителів (про-
фесійно-педагогічну, соціально-громадянську, 
загальнокультурну, мовно-комунікативну, психо-
логічно-фасилітативну, підприємницьку, інформа-
ційно-цифрову тощо), необхідних для успішного 
виконання професійної діяльності, поряд із фор-
муванням яких ми пропонуємо використання осо-
бистісних творчих якостей майбутнього педагога. 
Безумовно, для виконання окреслених педагогіч-
них ролей у новій українській школі, де, як відмі-
чено, основою є саме творчість педагога, у тому 
числі й майбутнього вчителя математики, чи не 
найголовнішими є їхні особисті творчі (креативні) 
якості, розвиток яких і є одним із основних завдань 
дослідження.  

Виходячи з базових компетентностей, Л. Гри-
невич запропонувала так звану «формулу нової 
школи» [1], яка містить вісім основних компонен-
тів: оновлення змісту освіти; умотивований учи-
тель (який має професійний розвиток, тобто сво-
боду творчості); формування цінностей; автономія 
школи; на партнерстві між школою, учнем, бать-
ками повинна ґрунтуватися сучасна педагогіка; 
дитиноцентризм (освітній процес має орієнтува-
тися на потреби учня); оновлення структури школи 
(школа, що сприятиме гарному засвоєнню нового 
змісту й набуде компетентностей для повсяк-
дення; рівний доступ усіх учнів до отримання якіс-
ної освіти (передбачення справедливого розпо-
ділу доступних публічних коштів) [4].

Рис. 1. Нові ролі вчителя Нової української школи

За окресленою формулою, основним завдан-
ням педагогічних університетів є підготовка успіш-
ного вчителя, оскільки саме за таких умов можна 
буде говорити про успішну школу. Нові ролі вчи-
теля нової української школи представлено на 
рис. 1.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Безумовно, для виконання 
окреслених педагогічних ролей у новій українській 

школі, де, як відмічено, основою є саме творчість 
педагога, у тому числі й майбутнього вчителя 
математики, чи не найголовнішими є їхні особисті 
творчі (креативні) якості, розвиток яких і є одним із 
основних завдань дослідження.  

Метою статті є виділення особистих творчих 
якостей майбутнього вчителя математики, необ-
хідних для успішного виконання професійних 
обов’язків у рамках Нової української школи.

Виклад основного матеріалу. Нами визна-
чено структурні складники творчості майбутнього 
вчителя математики, кожний із яких містив у собі 
набори творчих (креативних) якостей. Мотивацій-
ний компонент містить такі особисті творчі якості: 
мотиви, інтереси, нахили, задатки до творчої діяль-
ності (розвиток уваги, пам’яті, уяви тощо), потребу 
в самореалізації, наявність інтересу до розвитку 
творчості; психологічну мотивацію й готовність до 
інновацій у професійній діяльності; упевненість  
у собі; мотивацію, що допомагає людині зосеред-
итися на творчій роботі; готовність переборювати 
внутрішню мотивацію, протистояти думці ото-
чення. Творчими якостями, що містяться в ког-
нітивному компоненті, є здатність розв’язувати 
задачі, тобто здатність до аналізу й синтезу; зна-
ння, спираючись на які людина може використову-
вати теорію на практиці, у тому числі й психолого-
педагогічні, математичні, методичні тощо; інтуїція, 
здатність до перетворень, уява й фантазія; мис-
лення (власні закони руху й розвитку думки, умінь 
планувати свої дії, робити умовиводи та загальні 
висновки); здатність до педагогічної творчості. 
Діяльнісний компонент уміщує оригінальність 
(спроможність виробляти ідеї, що відрізняються 
від загальноприйнятих поглядів, здатність створю-
вати незвичайні способи та шляхи розв’язування 
завдань, у тому числі й математичних, педагогіч-
них); гнучкість – здатність виявити основну влас-
тивість об’єкта й запропонувати новий спосіб його 
використання; семантична спонтанна гнучкість – 
продукування різноманітних ідей у нерегламен-
тованій ситуації; допитливість – чутливість до 
проблем у навколишньому світі, здатність до роз-
роблення гіпотези; побіжність думки кількість ідей, 
що виникають за одиницю часу; використання 
ПК в освітньому процесі, розвиток алгоритміч-
ного мислення, уміння працювати із джерелами 
інформації, продуктивно використовувати новітні 
інформаційні технології; асоціативність (здатність 
до встановлення логічних зв’язків між подіями). 
Рефлексивний компонент містить такі особисті 
творчі якості: розуміння себе, спрямованість на 
нове й уміння глибоко усвідомлювати власний 
досвід, здатність до самостійної діяльності в про-
цесі розвитку творчості; збагачення ментального 
досвіду, здатність до самоаналізу власної діяль-
ності, самооцінки своєї підготовленості та від-
повідності отриманих результатів професійної 
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діяльності запланованим; здатність удосконалити 
об’єкт, додаючи деталі, уносити корективи в про-
цес розвитку творчості, бачити допущені помилки 
та шляхи їх усунення.

Розглянемо, які з перелічених творчих якостей 
майбутнього педагога та на яких етапах знадо-
бляться майбутньому вчителю під час виконання 
професійних обов’язків у Новій українській школі. 

Поряд із процесом формування окреслених 
компетентностей в умовах Нової української школи 
простежується низка новітніх напрямів діяльності, 
творчих особливостей, формування й розвиток 
творчих, особистісних і громадських якостей учня 
й учителя, комунікативних особливостей у колек-
тивах тощо. Розглянемо основні з них.

Досить важливою якістю особистості вчителя 
й учня в новій школі є медіаграмотність. Умови 
сучасного соціуму вимагають зробити медіагра-
мотність стилем життя. Сучасна освічена людина 
повинна вміти орієнтуватися в інформації, що над-
ходить із величезного різноманіття джерел, роз-
пізнавати корисну інформацію, уміти відрізняти 
пропаганду та дезінформацію. На нашу думку, 
виконанню указаної вище діяльності стануть  
в нагоді такі творчі якості майбутнього педагога: 
психологічна мотивація й готовність до інновацій  
у професійній діяльності; упевненість у собі; готов-
ність переборювати внутрішню мотивацію, проти-
стояти думці оточення; інтуїція, здатність до пере-
творень, уява й фантазія; гнучкість – здатність 
виявити основну властивість об’єкта й запропону-
вати новий спосіб його використання тощо.

Важливими в новій школі для учителів і мето-
дистів, адміністрації школи, батьків і взагалі всіх, 
хто бажає знати свої права, є знання прав людини 
в освітньому просторі, адже однією з провід-
них передумов до поваги людини в суспільстві, 
її забезпечення й захисту є саме розуміння прав 
людини. Крім того, формування ключових компе-
тентностей (громадянських і соціальних), в основу 
яких покладено ідеї справедливості, рівності  
й прав людини, є одним із головних завдань Нової 
української школи та нормою Закону України «Про 
освіту». Розв’язанню указаної проблеми сприяти-
муть, на нашу думку, такі особисті творчі якості 
майбутнього педагога: мислення (власні закони 
руху й розвитку думки, уміння планувати свої дії, 
робити умовиводи та загальні висновки); допитли-
вість – чутливість до проблем у навколишньому 
світі, здатність до розроблення гіпотези; побіжність 
думки, кількість ідей, що виникають за одиницю 
часу; збагачення ментального досвіду, здатність 
до самоаналізу власної діяльності, самооцінки 
своєї підготовленості й відповідності отриманих 
результатів професійної діяльності запланованим 
тощо.

Поняття академічної доброчесності сьогодні  
є дуже вживаним в українській освіті. Чинний Закон 

України «Про освіту» надав нового поштовху про-
цесам реформування і трансформації освіти. 
Одним із таких процесів є запровадження вимог 
академічної доброчесності не лише у світі науки, 
а й в освітньому процесі закладів вищої освіти, 
про що вказано в статті 42 «Академічна добро-
чесність» указаного Закону [2]. Учителі нової 
школи, особливо старших класів, повинні володіти 
поняттям «академічна доброчесність» і зосеред-
ити увагу на тому, як вони можуть посприяти фор-
муванню культури учнівської академічної добро-
чесності. Сьогодні вказана проблема набуває 
своєї значущості в основному серед учнів старшої 
школи. Отже, майбутнім учителям, у тому числі  
й учителям математики, під час професійної підго-
товки варто звернути увагу на такі основні аспекти: 
підготовка учнів до навчання в університетах; ком-
петентності та вибір життєвої стратегії під час про-
живання в «добу знань»; призначення школи; твор-
чість, творча діяльність, неприпустимість плагіату 
та необхідність покликань; написання наукових 
робіт, виконання елементарних проектів, наукових 
досліджень тощо. Розв’язанню указаної проблеми 
сприятимуть, на нашу думку, такі особисті творчі 
якості майбутнього педагога: психологічна мотива-
ція й готовність до інновацій у професійній діяль-
ності; упевненість у собі; мислення (власні закони 
руху й розвитку думки, уміння планувати свої дії, 
робити умовиводи та загальні висновки); здатність 
до педагогічної творчості; допитливість – чутли-
вість до проблем у навколишньому світі, здат-
ність до розроблення гіпотези; використання ПК 
в освітньому процесі, розвиток алгоритмічного 
мислення, уміння працювати із джерелами інфор-
мації, продуктивно використовувати новітні інфор-
маційні технології; здатність до самоаналізу влас-
ної діяльності, самооцінки своєї підготовленості  
й відповідності отриманих результатів професій-
ної діяльності запланованим.

У рамках Нової української школи, яка покли-
кана виховати особистість, готову до адаптації  
в будь-яких соціальних умовах, конкурентоспро-
можну, здатну до свідомого суспільного вибору, 
а також у рамках ідей STEM-освіти все частіше 
постає питання підготовки як майбутніх педагогів, 
так й учнів школи до умов соціального підприєм-
ництва та конкурентоспроможності. Зрозуміло, 
що для вчителя математики підготовка учнів до 
окресленої проблеми не є найголовнішим завдан-
ням. Разом із тим сьогодення вимагає володіти 
як учителю, так й учню поняттями соціального 
підприємництва, знати перелік його основних від-
мінностей від традиційного бізнесу, конкурентних 
переваг соцпідприємств тощо. Необхідні творчі 
(креативні) якості: мотиви, інтереси, нахили, 
задатки до творчої діяльності (розвиток уваги, 
пам’яті, уяви тощо), потреба в самореалізації, 
наявність інтересу до розвитку творчості; психо-
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логічна мотивація й готовність до інновацій у про-
фесійній діяльності; упевненість у собі; мотивація, 
що допомагає людині зосередитися на творчій 
роботі; здатність розв’язувати задачі, тобто здат-
ність до аналізу й синтезу; інтуїція, здатність до 
перетворень, уява й фантазія; оригінальність 
(спроможність виробляти ідеї, що відрізняються 
від загальноприйнятих поглядів, здатність створю-
вати незвичайні способи та шляхи розв’язування 
завдань); продуктивно використовувати новітні 
інформаційні технології тощо.

В окреслених умовах дуже важливим фактом 
є розвиток якостей лідера, адже однією з нових 
ролей педагога є саме вчитель-лідер. Майбутні 
учителі в процесі фахової підготовки повинні звер-
нути увагу на розвиток цієї якості, лідерського 
потенціалу як у собі, так і в учнів нової школи. 
Указана проблема розв’язується шляхом розви-
тку чотирьох основних якостей лідера: пізнання 
себе, надихання інших на дію, уміння прийняття 
оптимального рішення, бути громадянином влас-
ної країни й усього світу. Творчі (креативні) якості: 
упевненість у собі; розуміння себе, спрямованість 
на нове й уміння глибоко усвідомлювати власний 
досвід; здатність до аналізу й синтезу; потреба 
в самореалізації, наявність інтересу до розвитку 
творчості; психологічна мотивація й готовність до 
інновацій у професійній діяльності; асоціативність 
(здатність до встановлення логічних зв’язків між 
подіями тощо); інтуїція, здатність до перетворень, 
уява й фантазія; оригінальність (спроможність 
виробляти ідеї, що відрізняються від загально-
прийнятих поглядів тощо).

Безпека дитини є одним із чи не найголовні-
ших принципів Нової української школи. З метою 
організації безпечного освітнього середовища 
майбутні педагоги повинні володіти певними нави-
чками, однією з яких є навичка першої медичної 
(або домедичної) допомоги, адже збереження 
життя людини до приїзду медиків є обов’язковим 
знанням для вчителів і дітей, асистентів, педаго-
гічних працівників та інших учасників педагогіч-
ного процесу, адміністрації школи, дуже бажаним 
для батьків, особливо для тих, у кого є діти з осо-
бливими освітніми потребами. Творчі (креативні) 
якості: упевненість у собі; інтуїція, здатність до 
перетворень, уява й фантазія; семантична спон-
танна гнучкість – продукування різноманітних ідей 
у нерегламентованій ситуації; побіжність думки 
кількість ідей, що виникають за одиницю часу; зба-
гачення ментального досвіду, здатність до само-
аналізу власної діяльності тощо.

Ще однією вимогою Нової української школи 
є протидія дискримінації та ксенофобії в освіт-
ньому середовищі (протидія цькуванню, булінгу 
тощо). З метою дотримання указаної вимоги 
майбутнім педагогам варто ознайомитися з осно-
вними поняттями цькування (булінгу), розглянути 

практичні ситуації в закладах середньої освіти 
й скласти своєрідний план дій з метою протидії 
цькуванню в закладі, де він планує працювати чи 
проходити педагогічну практику. Творчі (креативні) 
якості: упевненість у собі; розуміння себе, спрямо-
ваність на нове й уміння глибоко усвідомлювати 
власний досвід; інтуїція, здатність до перетво-
рень, уява й фантазія; асоціативність (здатність до 
встановлення логічних зв’язків між подіями тощо); 
розуміння себе, спрямованість на нове й уміння 
глибоко усвідомлювати власний досвід, здатність 
до самостійної діяльності; збагачення менталь-
ного досвіду, здатність до самоаналізу власної 
діяльності тощо.

Інклюзивна освіта й участь батьків в органі-
зації інклюзивного навчання. Цей напрям роботи 
Нової української школи чи не найбільше об’єднує 
цілі батьків і школи: створення освітнього серед-
овища дитині, яка любить навчатися й після закін-
чення школи буде реалізованою та щасливою. 
Особливої співпраці й розуміння процесів вимагає 
ситуація для дітей з особливими освітніми потре-
бами. Від наявності цього часто залежить емоцій-
ний, психічний і фізичний розвиток дитини з осо-
бливими освітніми потребами. Творчі (креативні) 
якості: розуміння себе, спрямованість на нове  
й уміння глибоко усвідомлювати власний досвід; 
здатність до аналізу й синтезу; знання, спираю-
чись на які людина може використовувати теорію 
на практиці; мотиви, інтереси, нахили, задатки 
до творчої діяльності; психологічна мотивація  
й готовність до інновацій у професійній діяльності; 
асоціативність (здатність до встановлення логіч-
них зв’язків між подіями тощо); інтуїція, здатність 
до перетворень, уява й фантазія; здатність удо-
сконалити об’єкт, додаючи деталі, уносити корек-
тиви в конкретний процес тощо.

Кожен заклад освіти й кожен учитель, який  
у ньому працює, постійно замислюються над 
покращенням умов для освіти молоді. Учителі спо-
діваються, що учні навчатимуться протягом життя, 
а тому й учителі мають постійно вчитися та само-
вдосконалюватися з метою упровадження іннова-
цій у школу. Творчі (креативні) якості: готовність 
переборювати внутрішню мотивацію, протистояти 
думці оточення; інтуїція, здатність до перетво-
рень, уява й фантазія; асоціативність (здатність до 
встановлення логічних зв’язків між подіями тощо); 
збагачення ментального досвіду, здатність до 
самоаналізу, самооцінки підготовленості й відпо-
відності отриманих результатів професійної діяль-
ності запланованим тощо.

Розвиток критичного мислення школярів  
у Новій українській школі й освітній процес, 
побудований на його засадах, за останні десять 
років стали основою освітніх реформ у провід-
них країнах Європи, а на Всесвітньому еконо-
мічному форумі в Давосі регулярно складається  
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перелік актуальних навичок, необхідних для успіш-
ної кар’єри. Тому майбутньому педагогу варто здо-
бувати вміння мислити критично самому, а потім 
й учити школярів, оскільки це забезпечує суспіль-
ний і науково-технічний прогрес, а саме освітня 
діяльність відіграє в його розвитку першорядну 
роль. Творчі (креативні) якості: упевненість у собі; 
розуміння себе, спрямованість на нове й уміння 
глибоко усвідомлювати власний досвід; інтуїція, 
здатність до перетворень, уява й фантазія; асо-
ціативність (здатність до встановлення логічних 
зв’язків між подіями тощо); розуміння себе, спря-
мованість на нове й уміння глибоко усвідомлювати 
власний досвід, здатність до самостійної діяль-
ності; збагачення ментального досвіду, здатність 
до самоаналізу власної діяльності тощо.

Висновки. Отже, перелік напрямів діяльності 
Нової української школи, поданих на сторінках 
статті, не повний, оскільки вони час від часу можуть 
змінюватися, доповнюватися тощо. Разом із тим 
описані можливості використання особистісних 
творчих якостей майбутнього педагога показують, 
що розвиток творчості майбутнього вчителя стає 

однією з головних цінностей професійної діяль-
ності педагога в умовах Нової української школи.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
METHODOLOGICAL APPROACHES OF RESEARCH OF THE PROBLEM 
OF EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING OF TEACHERS OF THE PRIMARY 
SCHOOL IN THE INFORMATION TECHNOLOGY CONDITIONS

Стаття досліджує потреби використання 
інформаційних технологій в освітньому 
процесі вищого навчального закладу, що 
зумовлюються нагальною потребою під-
готовки вчителів початкової школи, здат-
них до реалізації своїх професійних функцій 
в умовах сучасного суспільства, у якому 
інформація все більше набуває ролі соці-
ально значущого ресурсу (на рівні з матері-
альними, енергетичними, фінансовими та 
іншими ресурсами), яке потребує високок-
валіфікованих учителів початкової школи, 
котрі б вільно володіли інформаційними 
технологіями та ефективно їх використо-
вували в професійній діяльності. Така під-
готовка означає формування в студентів 
компетенцій зі швидкої орієнтації в інфор-
маційному просторі й умінь застосовувати 
інформаційні технології для успішного вирі-
шення професійних завдань. Створення 
національної освітньої системи – необхід-
ний чинник інтелектуального й духовного 
розвитку суспільства. Разом із тим рефор-
мування освіти в Україні відображає її харак-
терні риси, зміст і спрямованість пере-
творень, що мають загальноцивілізаційне 
значення. Під впливом новітніх інформацій-
них та освітніх технологій помітно зрос-
тають обсяги знань, руйнується усталена 
до недавнього часу структура виробни-
цтва й баланс попиту на професії, а отже, і 
зайнятості населення. Створюються мож-
ливості для задоволення потреби в кадрах 
для нових видів діяльності, а також підви-
щення рівня освітньої підготовки, розши-
рення й оновлення номенклатури фахових 
кваліфікацій.
У процесі навчання у вищому навчаль-
ному закладі потрібно забезпечити роз-
виток у студентів системного мислення, 
усвідомлення необхідності застосування 
інформаційних технологій для управління 
та прийняття рішень, для дослідження 
складних економічних явищ і процесів. 
Перед викладачами вишів стоїть складне 
завдання – навчити майбутніх фахівців 
раціонально використовувати інформаційні 
технології, їх технічні можливості та про-
грамне забезпечення обчислювальної тех-
ніки в інформаційно-аналітичній роботі.

Ключові слова: освіта, інформатизація, 
інформаційні технології, учитель початкової 
школи, методологічний підхід.

The article deals with the needs of using the 
information technologies in the educational pro-
cess of higher education that is conditioned by 
the urgent need to train the elementary school 
teachers capable of performing their professional 
functions in modern society, in which information 
is increasingly becoming a socially significant 
resource (at the level of material, energy, financial 
and other resources), requires highly qualified 
teachers of elementary school who are fluent in 
information technology and efficient use them in 
their professional activities). Such training means 
the formation of competencies of students with 
a quick orientation in the information space and 
the ability to use the information technologies to 
successfully solve the professional problems. 
Creating a national education system is a neces-
sary factor in the intellectual and spiritual devel-
opment of society. At the same time, the reform 
of education in Ukraine reflects its characteristic 
features, content and orientation of transforma-
tions of general civilizational significance. Under 
the influence of the latest information and educa-
tional technologies, the volume of knowledge is 
noticeably increasing; the structure of production 
and the balance of demand for professions and, 
consequently, the employment of the population 
are being destroyed until recently. The opportuni-
ties are being created to meet the staffing needs 
for new activities, as well as to increase the level 
of educational training, expand and update the 
range of professional qualifications.
In the process of studying at a higher education 
institution, it is necessary to ensure the develop-
ment of systemic thinking among students, the 
awareness of the need to use information technol-
ogies for management and decision making, for 
the study of complex economic phenomena and 
processes. The professors of higher education 
have a difficult task – to educate future profession-
als to rationally use information technologies, their 
technical capabilities and software of computer 
technology in information and analytical work.
Key words: education, informatization, infor-
mation technology, elementary school teacher, 
methodological approach.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Використання сучасних технологій може набагато 
спростити процес навчання та покращити засво-
єння матеріалу [12]. Так, зокрема, використання 
таких відомих і загальновживаних засобів, як: про-
ектор, налагоджені комп’ютери, сучасні лабора-
торні стенди, може набагато поліпшити навчання 
студентів технічних вишів. Спрощуючи навчання, 
тим самим можна підвищити й мотивацію майбут-
ніх фахівців. Дуже важливим є вирішення питання 

про забезпечення навчальних закладів сучасними 
ПЗ, адже на уроках не завжди є можливість вико-
ристовувати програмні засоби, які поліпшують 
якість знань студента. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання модернізації змісту освіти досліджують 
інститути НАПН України на чолі з Міністерством 
освіти, науки, молоді та спорту, окремі науковці та 
практики. Водночас багато питань ще лишаються 
не розв’язаними. Упровадження ІТ в навчально-
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виховний процес ЗВО деякою мірою орієнтує на 
перегляд традиційних форм навчання, які скла-
лися натепер; дає можливості для збільшення 
обсягу навчальних завдань творчого, пошукового 
та дослідницького характеру, переструктурування 
системи та змісту позааудиторних самостійних 
занять, а також на попередній перегляд націо-
нальних стандартів комп’ютерної грамотності.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Отже, для дослідження цього про-
цесу, зокрема для визначення змісту освітньо-
професійної підготовки вчителя початкових класів, 
доцільно використовувати інформаційний підхід.

Мета статті – розглянути сутність застосу-
вання інформаційного підходу під час конструю-
вання змісту освітньо-наукової підготовки вчителя 
початкових класів і визначитися з відповідною тех-
нологією.

Виклад основного матеріалу. Сучасні освітні 
стратегії акцентують увагу на соціальному аспекті 
ІТ-підготовки студентів, її організацію на інтеграль-
ній основі [1; 2; 3; 4; 5; 11 тощо]. Тому для концеп-
ції проектування та розвитку системи інформа-
ційно-технологічної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів важливим видається визначення 
складників інформаційно-технологічної підготовки 
як складної динамічної системи формування сис-
теми інформатичних компетентностей, що включає 
вивчення загальноосвітніх і фахових дисциплін, 
передбачає розвиток інформаційно-технологічного 
мислення, прикладну творчу діяльність студентів  
і їх професійну орієнтацію на запити інформацій-
ного суспільства [6; 7; 8; 9; 10 тощо]. 

Зміст ІТ-підготовки визначається сукупністю 
систематизованих знань, системою інформатич-
них компетентностей, особистими поглядами  
й переконаннями, а також певним рівнем розвитку 
пізнавальних сил і практичної підготовки, досягну-
тої в ході навчальної діяльності, що забезпечує: 

– формування системи знань про основні 
методи й засоби інформатики; 

– формування визначеного рівня інформатич-
них компетентностей; 

– розвиток самостійності, здатності ефективно 
виконувати професійні завдання з використанням 
методів і засобів інформатики; 

– дотримання етичних норм, культури пове-
дінки, визначених світовою спільнотою для інфор-
маційного суспільства; 

– виховання працьовитості, колективізму, 
обов’язковості, чесності, відповідальності, безкон-
фліктного спілкування тощо. 

Педагогічні особливості моделювання змісту 
системи інформаційно-технологічної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів зумовлюють 
наявність: 

– особистісно орієнтованого підходу до визна-
чення змісту інформаційно-технологічної підго-

товки, що сприяє розкриттю й усебічному розвитку 
особистості майбутнього педагога, формує основи 
для самореалізації та активності особистості  
й передбачає розроблення ситуацій продуктивної 
навчальної взаємодії на основі готовності до про-
фесійно-інформаційно-технологічної діяльності  
з урахуванням рівнів сформованості інформатич-
них компетентностей; 

– наступності змісту інформаційно-технологіч-
ної підготовки та варіативних способів виконання 
педагогічних і навчальних завдань; 

– цілісності, ієрархічності й професійно-педа-
гогічної спрямованості розгортання змісту інфор-
маційно-технологічної підготовки майбутнього 
вчителя початкових класів у єдності теоретичного, 
практичного, прикладного, евристичного й мотива-
ційного компонентів навчання; 

– розроблення умов (психологічних, педагогіч-
них, організаційно-методичних) для актуалізації 
базових навчальних елементів інформаційно- 
технологічної підготовки з подальшим теоретич-
ним узагальненням структурних одиниць, що 
розкриває їх сутність, цілісність і враховує тран-
сдисциплінарні зв’язки (інтеграція) в контексті 
інтелектуального й особистісного розвитку студен-
тів з метою формування системи інформатичних 
компетентностей у майбутнього вчителя початко-
вих класів; 

– моделювання дидактичних і когнітивних про-
цесів на основі адекватного сприйняття й активі-
зації мотиваційної та емоційно-вольової сфери,  
а також різноманітності форм представлення 
інформатичних завдань (аналіз інформаційних 
об’єктів, виконання творчих веб-проектів і завдань 
прикладного характеру). 

Чільне місце в системі інформаційно-техноло-
гічної підготовки майбутніх учителів освітньої про-
грами «Початкова освіта та інформатика» посідає 
теоретичне навчання, що реалізується насампе-
ред у формі лекційних занять і самостійної роботи 
студентів. У процесі теоретичного навчання сту-
денти вивчають основний зміст і проблеми наук, 
що становлять основу їхньої майбутньої інфор-
маційно-технологічної діяльності, опановують 
методи дослідження й форми впровадження науки 
в практику. 

Для вчителя початкових класів теоретичне 
навчання включає вивчення суспільних наук, дис-
циплін психолого-педагогічного та природничого 
циклу й дисциплін спеціалізації (інформаційно-
технологічні дисципліни, методика викладання 
дисциплін освітньої програми «Початкова освіта 
та інформатика» тощо), основи яких він виклада-
тиме в школі залежно від конкретних умов. 

Формування системи інформатичних компе-
тентностей майбутнього вчителя початкових кла-
сів неможливе без здійснення науково-дослідної 
роботи, у тому числі й виконання курсових і магіс-
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терських робіт. Ці елементи навчальної діяльності 
не лише виконують функцію накопичення знань, а 
і готують студентів до інформаційно-технологічної 
діяльності як до процесу, що постійно змінюється 
й удосконалюється. 

Перераховані види навчальної діяльності 
передбачають самостійне оволодіння навчальним 
матеріалом або вивчення більш глибоко тієї або 
іншої проблеми, тому важливим елементом фор-
мування системи інформатичних компетентностей 
є самостійна навчальна робота. З огляду на те що 
інформаційно-технологічна підготовка передбачає 
поєднання та взаємодію множини дисциплін, роз-
ділів різноманітних курсів, інтеграційні процеси 
значною мірою визначають ефективність сис-
теми інформаційно-технологічної підготовки май-
бутнього вчителя початкових класів. Діяльність 
вчителя освітньої програми «Початкова освіта та 
інформатика» безпосередньо пов’язана з форму-
ванням творчої особистості, здатної самостійно 
вирішувати завдання професійної діяльності  
в умовах інформаційного суспільства, що визна-
чає одну з умов ефективності функціонування 
системи інформаційно-технологічної підготовки. 
Важливим елементом у творчій діяльності вчителя 
освітньої програми «Початкова освіта та інфор-
матика» є проектна діяльність. Використання  
в процесі інформаційно-технологічної підготовки 
творчих завдань інформатичного спрямування та 
науково-дослідної роботи студентів дає змогу на 
практиці реалізувати ефективну систему форму-
вання інформатичних компетентностей і творчо 
активної особистості вчителя початкових класів.

Досягнення майбутнім учителем освітньої 
програми «Початкова освіта та інформатика» 
високого рівня ІТ-компетентностей забезпе-
чує позитивну реакцію суспільства на інформа-
ційні потреби особистості, що динамічно зміню-
ються, створює необхідну основу для підвищення  
соціальної, територіальної й освітньої мобільності.

Аналіз професійної діяльності педагога пока-
зує, що вона є інформаційним процесом і може 
бути представлена у вигляді інформації (первин-
ної) про її складники, які визначаються на основі 
іншого – суб’єктно-діяльнісного – підходу. Це відо-
мості про типи, функції, типові завдання діяльності 
та професійні вміння вчителя початкової школи. 
Інформація про ці складники зумовлена єдністю 
професійної педагогічної діяльності, які знахо-
дяться в певній взаємодії. Тобто інформація про 
функції зумовлюється (взаємодіє) з інформацією 
про типові завдання діяльності, яка, у свою чергу, 
зумовлюється інформацією про відповідні профе-
сійні вміння й навпаки. Також інформація про одні 
функції чи типові завдання діяльності взаємодіє з 
інформацією про інші функції чи типові завдання 
діяльності (і навпаки). У результаті такої взаємо-
дії повна інформація про складники професійної 

діяльності не змінюється. А якщо інформація про 
один зі складників змінюється, то, відповідно, змі-
нюється інформація й про інші складники цього 
педагогічного простору. У результаті вся інформа-
ція в цьому педагогічному просторі врівноважу-
ється.

Отже, з урахуванням цих положень ми можемо 
подати сам педагогічний процес, який здійснює 
вчитель, як єдиний педагогічний простір і визна-
чити його склад.

Відомо, що освітньо-професійна підготовка 
майбутнього вчителя початкової школи є моделлю 
педагогічної діяльності педагога. Вона також 
може бути подана у вигляді інформації (але вже 
вторинної) і являє собою інформаційне поле про 
складники педагогічної діяльності педагога, яке 
можна визначити як освітній простір. Цей освітній 
простір і є змістом освіти, який відображається  
в освітньо-кваліфікаційних характеристиках, освіт-
ньо-професійних програмах, навчальних планах  
і навчальних програмах підготовки фахівця. Отже, 
згідно з інформаційним підходом, зміст освітньо-
професійної підготовки відповідно до певної педа-
гогічної професії є єдиним освітнім простором. 
Такими щілинами, як відомо, є блоки (системи) 
навчальних дисциплін, окремі навчальні дисци-
пліни, їх розділи (навчальні модулі) та компоненти 
навчальних (наукових) знань, що утворюють ці 
розділи. Вони становлять чотирирівневу модель 
підготовки фахівця.

Однак, як відомо, викладач початкової школи 
ВНЗ має забезпечувати рефлексивне керування 
пізнавальною діяльністю студентів, яке не може 
не передбачати використання надлишкової інфор-
мації під час знайомства з новими досягненнями  
в науці та практиці з дисципліни [16, с. 76].

Висновки. У процесі підготовки вчителів почат-
кових класів, заснованої на використанні ІТ як у 
навчальних аудиторіях, так і під час самостійної 
роботи в позаурочний час, у них закладаються 
механізми мислення, пов’язані з постановкою 
мети й виробленням концепції її досягнення за 
допомогою аналітичних навичок. Отже, прове-
деними дослідженнями доведено, що без засто-
сування ІКТ вже неможливо підготувати вчителів 
початкових класів, які відповідають сучасному 
рівню вимог не тільки європейського, а й вітчизня-
ного ринку праці.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ
PRACTICE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES APPLICATION IN PREPARATION 
OF FUTURE TEACHERS: ANALYSIS OF THEORETICAL CONCEPTS

У статті представлено аналіз та систе-
матизацію інноваційних методів навчання, 
які застосовуються під час викладання у 
вищій школі, зокрема для підготовки май-
бутніх учителів. Автором схематично 
представлено інноваційну систему вищої 
освіти, що складається із компонентів, 
функцій та зв’язків, подано їх характерис-
тику, виділено переваги застосування даної 
системи відповідно до досвіду іноземних 
навчальних закладів. Також у статті пред-
ставлено характеристику інноваційних 
технологій, які застосовуються під час 
викладання та навчання, як-от: метод про-
єктів, кейс-методи, тренінги, навчальні 
дискусії, навчальні ігри, застосування муль-
тимедійного обладнання під час викладання 
тощо. Автор зосередив увагу на тренінгах 
як інструменті, що дає змогу відпрацювати 
теоретичні концепції на практиці. У статті 
розглянуто метод Колба, відповідно до 
якого тренінг складається із чотирьох осно-
вних елементів: конкретного досвіду, пасив-
ного спостереження, створення абстрак-
тної теорії, активного експериментування. 
Також тренінг в основному складається 
з вивчення нового матеріалу, закріплення 
пройденого та вивченого, оцінки й аналізу, 
підбиття підсумків. Автор стверджує, що 
в умовах сьогодення у вітчизняній системі 
освіти переважає вивчення саме теоре-
тичного матеріалу, натомість Болонська 
система, навпаки, передбачає більше прак-
тики та відпрацювання навиків, отриманих 
знань тощо. Зміщення акценту в освіті в 
напрямі практики є досить ефективним, що 
підтверджується досвідом розвинутих країн 
світу. У підсумку автор робить висновок про 
те, що поєднання традиційного навчання та 
тренінгів як інноваційної технології навчання 
зумовить краще розуміння теоретичного 
матеріалу, формування практичних нави-
чок, підвищить готовність до викладацької 
діяльності та ринку праці загалом, сформує 
необхідний базис для застосування інших 
інноваційних технологій у практиці викла-
дання.

Ключові слова: інновація, інноваційна сис-
тема, вища школа, інноваційні технології 
навчання, мультимедійні презентації, тре-
нінги, кейс-технології.

The article presents the analysis and systemati-
zation of innovative teaching methods used in 
higher education, in particular, and in the prepara-
tion of future teachers. The author schematically 
presents an innovative higher education system 
consisting of components, functions and con-
nections, describes them, and highlights the ben-
efits of using this system in accordance with the 
experience of foreign educational institutions. The 
article also describes the characteristics of inno-
vative technologies that are used in teaching and 
learning: project method, case methods, trainings, 
educational discussions, educational games, the 
use of multimedia equipment in teaching, etc. The 
author has focused on trainings as a tool to put 
into practice theoretical concepts. The article deals 
with the Kolb method, according to which training 
consists of four basic elements: concrete experi-
ence, passive observation, creation of abstract 
theory, active experimentation. Also, training 
mainly consists of learning new material, con-
solidating what has been completed and studied, 
assessing and analyzing, and summarizing. The 
author argues that under the present conditions, 
the study of theoretical material is predominant 
in the domestic education system, but instead 
the Bologna system provides more practice and 
refinement of skills, acquired knowledge, etc. The 
shift in emphasis in education towards practice is 
quite effective, evidenced by the experience of 
developed countries. As a result, the author con-
cludes that the combination of traditional studies 
and trainings as an innovative learning technology 
will lead to a better understanding of theoretical 
material, the acquisition of practical skills, increase 
readiness for teaching, and the labor market in 
general, will form the necessary basis for the appli-
cation of other innovative technologies in teaching 
practice.
Key words: innovation, innovation system, high 
school, innovative teaching technologies, multi-
media presentations, trainings, case technologies.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Під час викладання та навчання у вищій 
школі використовуються різні інноваційні прак-
тики, з різним ступенем опори на технологічний 
прогрес. Основними цілями застосування інно-
ваційних технологій у навчанні є підвищення сту-
пеня участі студентів, покращення результатів 
навчання, урізноманітнення вибору предметів та 
збільшення гнучкості у викладанні. Натепер нові 
підходи включають: запровадження зміну напряму 
до технологій онлайн-навчання, розвиток зміша-
ного навчання (тобто поєднання «традиційного 
навчання» та онлайн-навчання) як на рівні курсу, 
так і на рівні програми, а також застосування інно-
ваційних практик викладання та навчання, яке не 

залежить від технологій, як-от навчання, орієнто-
ване на студентів, і проєктне навчання. В Україні 
інноваційні напрями також активно розвиваються, 
але за останні декілька років усе ще не досягнуто 
достатньо високо рівня, зокрема порівняно з євро-
пейськими країнами, що проявляється в пере-
важанні традиційних методів навчання у вищій 
школі. З огляду на вищезазначене, уважаємо, що 
обрана тематика є актуальною і може знайти прак-
тичне відображення в діяльності вищих начальних 
закладів України.

Аналіз останніх публікацій і публікацій. Про-
блематиці теоретичного обґрунтування та прак-
тичного застосування інноваційних технологій у 
вищій школі присвячено безліч праць вітчизняних 
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і закордонних учених. Так, Н. Кошечко у свої статті 
запропонувала теоретичний базис інноваційних 
технологій, зокрема автор розглянув такі поняття, 
як «педагогічна технологія», «освітня технологія», 
«технологія навчання», «інтерактивні технології 
навчання та викладання» [5, с. 35]. Науковець не 
лише окреслив сутність інтерактивних технологій 
навчання, але й представив характеристику кож-
ного з видів. William G. Tierney у своїй праці значну 
увагу приділяє теоретичним концепціям, зокрема 
сутності інноваційної діяльності в освіті, базовим 
принципам, характеристикам і аналізу видів інно-
ваційної діяльності в напрямі підготовки студентів 
до майбутнього працевлаштування [15]. Н. Мачин-
ська та Ю. Комарова значну увагу приділили 
кейс-технологіям та інформаційному супроводу 
навчання у вищій школі. Науковці також виділяють 
переваги використання інформаційних технологій 
як для студентів, так і для викладачів, до найбільш 
суттєвих відносять економію часу та можливість 
виконувати більше завдань [6, с. 240]. Р. Гуре-
вич, М. Кадемія та В. Уманець більш детально 
проаналізували дистанційне навчання як один 
із підходів до здійснення інноваційного процесу  
у вищих навчальних закладах [8, с. 236]. Науковці 
розглянули практичні аспекти смарт-навчання 
та його практичного впровадження у закладах 
вищої освіти (далі – ЗВО), модульної технології 
навчання та її переваг, а також представили оцінку 
технології навчання «перевернутий клас». Поді-
бне дослідження представив J. Haywood, який 
проаналізував усі переваги та недоліки цифрової 
освіти, її вплив на професійні якості майбутніх 
учителів [14]. Також достатньо праць зосереджені 
на проблемах застосування інноваційних підхо-
дів під час підготовки майбутніх учителів у різних 
галузях: у природничих науках (О. Харченко [9]),  
у сфері охорони здоров’я (Л. Іваненко й А. Кулагіна 
[1]), а також за спрямуванням вчителя чи викла-
дача (вчитель початкових класів – Г. Черненко 
[10], викладач у професійно-технічному закладі – 
О. Палига й І. Притула [7]). Незважаючи на значну 
увагу науковців до проблем застосування іннова-
ційних технологій, усе ще залишаються малодос-
лідженими деякі види інноваційних технологій, а 
також немає єдиного підходу до пояснення інно-
ваційної системи навчального закладу, що і стано-
вить значний науковий інтерес.

Мета статті – аналіз і систематизація іннова-
ційних методів навчання, які застосовуються під 
час викладання у вищій школі, зокрема і для під-
готовки майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу. За визначен-
ням Організації економічного співробітництва та 
розвитку, інновація у сфері освіти – це новий або 
значно вдосконалений продукт, процес, організа-
ційний метод або сама організація, розроблена 
або яка має значний вплив на діяльність вищого 

навчального закладу та / або інших зацікавлених 
сторін у галузі вищої освіти. 

Для кращого розуміння природи та динаміки 
інноваційних технологій, що застосовуються  
у вищій освіті, закордонні науковці розробили кон-
цепцію «інноваційної системи вищої освіти», яку 
доцільно трактувати як аналітичну конструкцію, 
яка синтезує ключові риси сектора вищої освіти в 
«інноваційну систему» – формат, визначений від-
повідно до теорії систем як сукупність компонентів, 
відносин (зв’язків) та функцій [13]. На рис. 1 схе-
матично представлено інноваційну систему вищої 
освіти.

Відповідно до даної системи, до функцій  
належать:

– освіта (викладання та навчання; розвиток 
навчальних програм; оцінювання учнів; мобіль-
ність студентів; акредитація);

– дослідження (створення нових знань; тесту-
вання та вимірювання; експерименти; валідація 
результатів; представлення результатів тощо);

– залучення («третя місія»): захист інтелек-
туальної власності; договори із промисловістю; 
договори з державними органами; участь у роз-
робці політики; залучення до соціального та куль-
турного життя; громадське розуміння науки.

Функції

Компоненти Відносини /
зв’язки

Рис. 1. Інноваційна система вищої освіти [13]

Компонентами виступають:
– прямі та непрямі актори: студенти, науково-

педагогічний колектив (викладачі, асистенти, інші 
наукові працівники, наставники й ін.), інший персо-
нал вищих навчальних закладів (адміністратори, 
менеджери з передачі технологій, експерти з ІТ, 
адвокати й ін.);

– інституційні й індивідуальні суб’єкти: універ-
ситети зі своїми кафедрами, школами та лабо-
раторіями, пов’язані з ними науково-дослідні 
інститути (найчастіше міждисциплінарні), бюро 
трансферу технологій і виробничі зв’язки, уста-
нови підтримки бізнесу (наукові парки, інкубатори 
для бізнесу та технологій), установи фінансової 
підтримки (державні та приватні фірми венчурного 
капіталу тощо).
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До зв’язків або відносин належать: співпраця, 
ефект заміщення (заміщення виникає, коли один 
інституційний актор бере керівництво та вико-
нує функцію, яка традиційно належить іншому 
суб’єкту), мережева співпраця (співпраця на рівні 
декількох інституцій чи акторів).

Пояснюючи інноваційну систему вищого 
навчального закладу, варто зазначити, що іноземні 
навчальні заклади досить вдало використовують 
дану систему для побудови ефективного меха-
нізму застосування інноваційних технологій під 
час навчання. Використання представленої сис-
теми має певні переваги для навчальних закладів, 
зокрема це:

– значні можливості вийти за межі вищої освіти 
як широкої категорії та роздивитись окремі еле-
менти, що складають її (компоненти, зв’язки та 
функції). Це дозволить учасникам інноваційної 
діяльності визначити, чому, як і які інновації відбу-
ваються, хто є суб’єктами, які сприяють (або пере-
шкоджають) інноваціям;

– можливість використання динамічного під-
ходу, який дає змогу розглядати навчальні іннова-
ції не лише в межах описаних елементів системи, 
але і через взаємодію всередині та між компонен-
тами, взаємозв’язками та функціями.

Н. Мачинська та Ю. Комаров наголошують, що 
«інноваційна діяльність є специфічною і досить 
складною, що потребує особливих знань, навичок, 
здібностей. Упровадження інновацій неможливе 
без педагога-дослідника, який володіє системним 
мисленням, розвиненою здатністю до творчості, 
сформованою й усвідомленою готовністю до інно-
вацій. Педагогів-новаторів такого типу називають 
педагогами інноваційного спрямування, їм влас-
тиві чітка мотивація інноваційної діяльності та 
викристалізована інноваційна позиція, здатність 
не лише прилучатися до інноваційних процесів, 
але й бути їх ініціатором» [6, с. 242]. Цілком пого-
джуємося з науковцями, що для майбутніх педа-
гогів недостатньо лише володіти інноваційними 
методами навчання, варто також прагнути само-
стійно розвивати інновації, так би мовити, драй-
вити їх, мотивувати інших. Надзвичайно важливо 
під час підготовки майбутніх педагогів наголосити 
на тому, що педагог повинен бути відкритим до 
застосування нових методів навчання, креатив-
ним, постійно вдосконалюватись, йти в ногу із 
часом. Також, на наш погляд, з кожним роком сту-
денти стають усе більш вимогливими до методів 
навчання, якості поданої інформації, а це ще раз 
підтверджує вищезазнечені твердження стосовно 
якостей майбутніх педагогів в аспекті розвитку 
інноваційних технологій.

Інформаційні технології нерозривно пов’язані 
з інноваційними. У світі вже декілька десятиліть 
освіта змінюється під впливом розвитку інформа-
ційного суспільства. Це насамперед стосується і 

технологій навчання. Зараз студентів неможливо 
вразити презентаційними матеріалами під час 
читання лекцій, це радше стає необхідністю для 
досягнення цілей курсу. Використання проектора 
та мультимедійних презентацій як супроводу під 
час читання лекцій надає безліч переваг, напри-
клад: викладачу непотрібно витрачати час на 
повторення інформації, адже вона доступна на 
слайді у структурованому вигляді, в основному це 
логічні схеми, табличний матеріал, графіки, ілю-
страції тощо. Застосування мультимедійних пре-
зентацій значно підвищує ефективність навчання, 
що пов’язано із кращим сприйняттям інформації 
студентами, незважаючи на те, чи належать вони 
до аудіалів, візуалів чи кінестетиків.

Сьогодні надзвичайно популярні інтерактивні 
методи навчання, які активно застосовуються під 
час підготовки майбутніх учителів. Інтерактивні 
технології застосовуються під час особистісно 
орієнтованого навчання, яке сприяє соціалізації 
особистості, зумовлює усвідомлення особистості 
як частини колективу, її ролі та потенціалу. Навіть 
більше, майбутніх учителів також навчають, як 
практично використовувати інтегративні техноло-
гії навчання в майбутній педагогічній діяльності. 
На користь використання інтерактивних методів 
навчання свідчать результати дослідження вітчиз-
няних науковців. Зокрема, Н. Кошечко зазначила, 
що «дослідження процесів комунікації свідчить, що 
понад 70% активного дня люди проводять у спілку-
ванні. Водночас приблизно 42% цього часу відво-
дять слуханню, 32% – мовленню, 15% – читанню, 
11% – писанню» [4, с. 71]. Такі результати свідчать 
про те, що людина в повсякденному житті більше 
слухає, ніж говорить, що вплинуло на розподіл 
вищими навчальними закладами навчального 
матеріалу на користь лекцій як початкової форми 
вивчення матеріалу, з наступним відпрацюванням 
матеріалу на практичних заняттях і остаточним 
закріпленням пройденого матеріалу за допомо-
гою самостійної роботи студентів під наглядом 
викладача. Однак науковець наголошує, що «за 
даними психологів, відразу після почутого людина 
запам’ятовує лише 50%, через вісім годин – 35%, 
за два місяці – заледве 25%» [4, с. 72]. Сьогодні, 
розуміючи переваги застосування інтерактивних 
технологій, вищі навчальні заклади активно їх 
застосовують, зокрема, до найбільш поширених 
відносять: метод проєктів, кейс-методи, тренінги, 
навчальні дискусії, навчальні ігри тощо. 

Погоджуємось із думкою науковців (Н. Мачин-
ська та Ю. Комарова [6, с. 243], О. Палига й І. При-
тула [7], Л. Шевченко [12, с. 94]), що сьогодні до 
найбільш ефективних інновацій у підготовці май-
бутніх педагогів належить використання тренін-
гів (або «навчання дорослих»). Термін «тренінг» 
(від англ. train, training) має декілька значень: 
навчання, виховання, тренування, дресирування. 
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«Тренінг є планомірно здійснюваною програмою 
різноманітних вправ із метою формування і вдо-
сконалення умінь і навичок, підвищення ефек-
тивності трудової чи іншої діяльності» [4, с. 81]. 
Великий арсенал методів, що застосовуються  
у тренінгах і системах навчання, орієнтованих на 
навчання економіки й бізнесу, формування відпо-
відних конкретних навичок, засвоєння практичних 
знань і технологій бізнесу, у багатьох школах, у 
багатьох авторів і тренерів базується не стільки 
на конкретних техніках, скільки на системі погля-
дів, «правильному» світогляді і необхідності його 
зміни, особливих принципах і філософії тренінгу, 
яка проглядається і становить основу саме в тих 
тренінгах, які спрямовані на мобілізацію творчого 
потенціалу або досягнення успіху, неординарних 
результатів у різних областях.

Проведення тренінгів ґрунтується на певних 
принципах: активності; творчої позиції (особис-
тісних змін і розвитку); усвідомлення поведінки; 
партнерського спілкування; особливості роботи 
тренера. Ефективність тренінгу залежить від засо-
бів і вміння тренера впливати на групу. Засобами 
служать різні методичні прийоми: рольові ігри, 
індивідуальні бесіди, групові дискусії, психоло-
гічні вправи й ін. Ефективність тренінгу залежить 
від засобів впливу, уміння тренера, його життє-
вого досвіду, досвіду спілкування, майстерності 
загалом. Роль тренера тут особливо важлива, як  
у створенні та відстеженні дотримання правил 
гри, відстеженні групової динаміки, так і у гнучкості 
індивідуального підходу до учасників, діагностиці 
гальмуючих чинників, що перешкоджають роз-
криттю потенціалу учасників, активній діяльності 
їх на тренінгу. Для тренінгу переважно використо-
вують цикл Колба [8, с. 215], який передбачає такі 
етапи:

1. Конкретний досвід – тренер ділиться влас-
ним практичним досвідом з обраної тематики,  
а також запитує аудиторію про власний досвід 
учасників.

2. Пасивне спостереження – тренер ділиться 
теоретичним матеріалом, аудиторія лише спосте-
рігає.

3. Створення абстрактної теорії – на даному 
етапі наявний досвід інтерпретується з ураху-
ванням нового матеріалу, отже, з’являється нова  
теорія.

4. Активне експериментування – здобуті зна-
ння відпрацьовуються на практиці. 

Відповідно до циклу Колба, структурно тре-
нінг – це: 

– 10 % – мотивація учасників, актуалізація 
обраної теми;

– 20% – закріплення та повторення вивченого;
– 50% – вивчення нового матеріалу;
– 10% – оцінка / аналіз;
– 10% – підсумки.

В умовах сьогодення вища освіта в Україні на 
70% складається з теорії і лише 30% – практика. 
Натомість відповідно до Болонської системи та 
досвіду іноземних ЗВО, практики повинно бути 
більше, ніж теорії, адже тільки таке співвідно-
шення забезпечить якісну підготовку студентів. 
Що стосується підготовки майбутніх педагогів, то 
дотримання правильної структури навчального 
плану надзвичайно важливе, оскільки не достат-
ньо володіти теоретичними концепціями, необ-
хідно вміло їх застосовувати на практиці. Зважа-
ючи на те, що в майбутньому студенти-педагоги 
повинні працювати з дітьми / підлітками, сприй-
няття яких відрізняється від сприйняття дорослих, 
украй важливо практично відпрацювати навчальні 
технології. Саме тому вважаємо, що використання 
тренінгів дасть необхідний ефект від навчання. На 
нашу думку, поєднання традиційного навчання та 
тренінгів як інноваційної технології навчання зумо-
вить краще розуміння теоретичного матеріалу, 
набуття практичних навичок, підвищить готовність 
до викладацької діяльності та ринку праці зага-
лом, сформує необхідний базис для застосування 
інших інноваційних технологій у практиці викла-
дання. Не менш вагомою перевагою застосування 
тренінгів є те, що тренер – людина, яка на прак-
тиці використовує ту чи іншу теорію або інстру-
мент, отже, може поділитися власним досвідом, 
спостереженнями, висновками тощо. Для майбут-
ніх педагогів це, безумовно, буде корисним через 
можливість використання досвіду тренера в май-
бутній діяльності.

Висновки. У підсумках зазначимо, що інно-
вації охопили всі без винятку сфери соціально-
економічного розвитку, а їх використання може 
бути запорукою результативності процесів. Не  
є винятком освітня сфера, зокрема й навчання  
у вищій школі розвивається під впливом чинника 
інноваційності. В умовах розвитку інформаційного 
суспільства, посилення глобалізаційних проце-
сів і утворення нових технологічних укладів вищі 
навчальні заклади активно застосовують іннова-
ційні технології, а іноземні ЗВО імплементують  
і практично застосовують концепцію інновацій-
ної системи у вищій школі. Вітчизняні науковці 
досить ґрунтовно дослідили різноманітні іннова-
ційні технології, які практично застосовуються під 
час викладання та навчання (застосування муль-
тимедійних презентацій та інших інформаційних 
технологій, мозкові штурми, брифінги, вебінари, 
кейс-технології, навчальні дискусії, навчальні / 
рольові ігри тощо). Нашу увагу зосереджено саме 
на тренінгах, оскільки вони дають змогу не лише 
засвоїти практичний матеріал, але й на практиці 
відпрацювати прийоми, методи тощо. На наш 
погляд, є можливість поєднання традиційної підго-
товки майбутніх педагогів із тренінгами, що дасть 
більш позитивний ефект від навчання та дасть 
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змогу майбутнім педагогом бути готовими до май-
бутньої професії. Зрозуміло, що розглянуті у статті 
теоретичні та деякі практичні аспекти освітніх 
інновацій не обґрунтовані повною мірою і потре-
бують подальших досліджень. Уважаємо перспек-
тивними дослідження саме в напрямі поєднання 
традиційних та інноваційних технологій навчання.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
DETERMINANTS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS 
TO PEDAGOGICAL FACILITATION IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY

Статтю присвячено аналізу проблеми під-
готовки майбутніх учителів до педагогічної 
фасилітації в професійній діяльності. Визна-
чено, що кардинальні зміни у свідомості сус-
пільства у поєднанні з вимогами європей-
ського освітнього простору зумовлюють 
певні «зрушення» як у свідомості широкого 
педагогічного загалу, так і в технологіях під-
готовки майбутніх освітян в педагогічних 
університетах. 
Мета дослідження – визначити детермі-
нанти підготовки майбутніх учителів до 
педагогічної фасилітації у професійній діяль-
ності. 
Методи дослідження: аналіз сучасних норма-
тивно-правових, теоретичних, методичних, 
психолого-педагогічних джерел із проблеми 
підготовки майбутніх учителів у сучасних 
закладах вищої освіти; систематизація 
наукової інформації щодо змісту феномена 
«педагогічна фасилітація вчителя». Педа-
гогічну фасилітацію визначено як вид про-
фесійно-педагогічної діяльності вчителя, 
який забезпечує педагогічну підтримку осо-
бистісного зростання учня та педагогічний 
супровід його освітніх досягнень; реалізує 
розвивальний потенціал суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії всіх учасників освітнього процесу; 
актуалізує прагнення дитини до само-
ідентифікації, самореалізації, саморозвитку, 
самовдосконалення; сприяє розкриттю інди-
відуальних особливостей школяра (творчий 
і креативний потенціал, внутрішні інтенції, 
нахили, здібності, таланти, прагнення), 
його пізнавальних можливостей; здійсню-
ється у площині конструктивно-діалогічної, 
перцептивно-невербальної, інтерактивної 
комунікації в освітньому просторі закладу 
освіти; базується на здатності вчителя 
конструювати конгруентне, розвивальне, 
толерантне середовище школи. 
Детермінанти підготовки майбутніх учи-
телів до педагогічної фасилітації конкре-
тизовано як комплексну характеристику, 
що діє за принципом холізму (цілісності), має 
системний визначальний характер для під-
готовки майбутніх педагогів у контексті 
здійснення ними педагогічної фасилітації в 
професійній діяльності. Визначено детер-
мінанти підготовки майбутніх учителів 
до педагогічної фасилітації у професійній 
діяльності: увиразнення гуманістичного 
контенту професійної діяльності вчителя; 
актуалізація у змісті професійної підготовки 
майбутніх учителів міждисциплінарного кон-
тексту педагогічної фасилітації; реалізація 
умінь адекватної педагогічної взаємодії в 
освітньому просторі.
Ключові слова: фасилітація, педагогічна 
фасилітація, детермінант, майбутні вчи-

телі, професійна діяльність, заклад вищої 
освіти.

The article is devoted to the analysis of the prob-
lem of preparation of future teachers for peda-
gogical facilitation in professional activity. It has 
been determined that radical changes in the 
consciousness of the society in combination with 
the requirements of the European educational 
space cause certain “shifts” both in the minds of 
the general pedagogical community and in the 
technologies of preparation of future educators in 
pedagogical universities. 
The purpose of the study is to determine the 
determinants of the preparation of future teach-
ers for pedagogical training in professional 
activity. Research methods: analysis of modern 
normative-legal, theoretical, methodological, 
psychological and pedagogical sources on the 
problem of preparation of future teachers in mod-
ern institutions of higher education; systematiza-
tion of scientific information on the content of the 
phenomenon “teacher pedagogical facilitation”. 
Pedagogical facilitation is defined as a type 
of professional and pedagogical activity of a 
teacher, which provides pedagogical support 
for a student’s personal growth and pedagogical 
support of his educational achievements; realizes 
the developmental potential of subject-subject 
interaction of all participants of the educational 
process; actualizes the child’s desire for self-
identification, self-realization, self-development, 
self-improvement; promotes the disclosure of 
individual characteristics of the student (creative 
potential, internal intentions, inclinations, abilities, 
talents, aspirations), his cognitive abilities; car-
ried out in the plane of constructive-dialogical, 
perceptual-non-verbal, interactive communica-
tion in the educational space of the educational 
establishment; is based on the teacher’s ability 
to construct a congruent, developmental, tolerant 
school environment. 
Determinants of the preparation of future teach-
ers for pedagogical facilitation is specified as a 
complex characteristic, acting on the principle 
of holism (integrity), has a systemic determining 
character for the preparation of future teachers 
in the context of their pedagogical facilitation in 
professional activity. Determinants of preparation 
of future teachers for pedagogical facilitation in 
professional activity are determined: express-
ing the humanistic content of the teacher’s pro-
fessional activity; actualization in the content of 
future teachers’ professional training of the inter-
disciplinary context of pedagogical facilitation; 
implementation of adequate pedagogical interac-
tion skills in the educational space.
Key words: facilitation, pedagogical facilitation, 
determinant, future teachers, professional activ-
ity, institution of higher education.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Кардинальні зміни у свідомості суспільства у поєд-
нанні з вимогами європейського освітнього про-
стору зумовлюють певні «зрушення» як у свідомості 
широкого педагогічного загалу, так і в технологіях 

підготовки майбутніх освітян в педагогічних універ-
ситетах. Професійно-педагогічна компетентність 
сучасного вчителя реалізується не у площині «зна-
ннєвої» парадигми (так звані ЗУН), а у площині роз-
вивальної взаємодії. Саме через це потребують 
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переоцінки методологічні, теоретичні та методичні 
підходи до підготовки сучасного вчителя – мають 
бути переосмислені зміст, моделі та технології 
освітньої діяльності педагога. На думку авторів, 
педагог сучасної школи поступово стає суб’єктом 
випереджального розвитку учня. На зміну техноло-
гіям трансляції «готових» знань приходять техно-
логії педагогічної фасилітації, педагогічного настав-
ництва, педагогічного коучингу та тьюторства, які в 
першу чергу забезпечують «просоціальний» зміст 
професійної діяльності педагога.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукового фонду України доводить, що 
проблематика фасилітації у педагогіці досліджена 
за різними контекстами. З-поміж сучасних науко-
вих розвідок автори виокремлюють ґрунтовні 
наукові розробки Е. Гуцало (2016) (розвиток фаси-
літаційних умінь вчителя у системі професійного 
навчання); О. Фокши (2017) (фасилітаційна компе-
тентність учителя гуманітарних спеціальностей); 
О. Романишиної (2018) (педагогічні технології 
розвитку фасилітації майбутніх фахівців гумані-
тарного профілю); Н. Кошечко (2018) (фасилітація 
як технологія управління педагогічними конфлік-
тами в освітніх закладах); Т. Койчевої, З. Курлянд 
(2019) (розвиток фасилітаційної компетентності 
викладачів вишу як суб’єктів професійної діяль-
ності); С. Березки (2019) (проблематика педагогіч-
ної фасилітації у закладі вищої освіти); С. Власюк 
(2019) (роль педагогічної фасилітації у реаліза-
ції гуманістичних засад педагогіки партнерства); 
Г. Зуб (2019) (педагогічна фасилітація у процесі 
роботи з музичними колективами); В. Гусак (2019) 
(роль педагога-фасилітатора у контексті реформ 
сучасної української школи). Незважаючи на широ-
кий спектр досліджень феноменології фасилітації 
в освіті, детермінанти підготовки майбутніх учите-
лів до педагогічної фасилітації все ще можуть бути 
предметом наукових розвідок, зважаючи на карди-
нальні зміни, які відбуваються у системі підготовки 
майбутніх педагогів.

Мета статті – визначити детермінанти підго-
товки майбутніх учителів до педагогічної фасилі-
тації у професійній діяльності.

Завдання дослідження: уточнити поняття 
«педагогічна фасилітація вчителя»; схарактери-
зувати детермінанти, які зумовлюють підготовку 
майбутніх учителів у закладах вищої освіти до 
педагогічної фасилітації в сучасній школі.

Виклад основного матеріалу. Категорія 
«детермінант» використовується в координатах 
міждисциплінарних досліджень як визначальний 
фактор або чинник, що зумовлює перебіг того чи 
іншого процесу. Слово «детермінант», маючи в 
основі латинську базу determino – «обмежувати» 
або «визначати» [4], в різних наукових контекстах 
вживається по-різному: як фактор, чинник, пере-
думова, умова.

На думку авторів, детермінант – це пере-
думова, специфічна обставина, яка має без-
посередній вплив на досліджуваний феномен. 
Детермінанти підготовки майбутніх учителів до 
педагогічної фасилітації автори визначають як 
комплексну характеристику, яка діє за принципом 
холізму (цілісності), має системний визначальний 
характер для підготовки майбутніх педагогів у кон-
тексті здійснення ними педагогічної фасилітації  
в професійній діяльності.

Педагогічну фасилітацію автори тлумачать як 
вид професійно-педагогічної діяльності вчителя, 
який забезпечує педагогічну підтримку особистіс-
ного зростання учня та педагогічний супровід його 
освітніх досягнень; реалізує розвивальний потен-
ціал суб’єкт-суб’єктної взаємодії всіх учасників 
освітнього процесу; актуалізує прагнення дитини 
до самоідентифікації, самореалізації, самороз-
витку, самовдосконалення; сприяє розкриттю 
індивідуальних особливостей школяра (творчий  
і креативний потенціал, внутрішні інтенції, нахили, 
здібності, таланти, прагнення), його пізнавальних 
можливостей; здійснюється у площині конструк-
тивно-діалогічної, перцептивно-невербальної, 
інтерактивної комунікації в освітньому просторі 
закладу освіти; базується на здатності вчителя 
конструювати конгруентне, розвивальне, толе-
рантне середовище школи.

Сучасні кардинальні зміни у системі вищої 
освіти України, зокрема педагогічної, зумовили 
переосмислення функційної ролі сучасного вчи-
теля. Забезпечити розробку індивідуальної освіт-
ньої траєкторії учня сучасної школи, увиразнити 
індивідуальні особливості дитини, гармонізувати 
її емоційний стан, оптимізувати освітні можливості 
школяра здатен лише вчитель-фасилітатор.

На противагу традиційному образу вчителя, 
який здебільшого є лише «джерелом» інфор-
мації, коригує діяльність учнів і оцінює їх, дає 
вказівки, демонструє авторитарний стиль спіл-
кування, поступово складається уявлення про 
нову генерацію вчителів, які вміють слухати учня 
і приймати  його таким, яким він є, враховувати 
його інтереси, потреби, мотиви, наміри, бажання, 
індивідуальні унікальні особливості, навчати його 
розуміти себе і свій внутрішній світ, свої здібності, 
стиль, створювати атмосферу прийняття, відчу-
вати задоволення від його росту і самоактуаліза-
ції, встановлювати адекватний зворотній зв’язок. 
Названі процеси пов’язані з процесами гуманіза-
ції, або, за висловом видатного вітчизняного вче-
ного І. Беха, – «олюдненням» [1] освітнього про-
цесу школи.

На думку Е. Карпової, гуманістична спрямова-
ність освітнього середовища, зокрема освітнього 
процесу, – це спрямованість на особистість педа-
гога чи школяра, утвердження «словом і працею» 
найвищих духовних цінностей, моральних норм 
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поведінки й взаємостосунків. Гуманістична орієн-
тація залежить від сформованості ціннісної плат-
форми: ціннісні орієнтації вчителя, ціннісне став-
лення учнів до навчання, позитивна мотивація 
батьківства, засоби педагогічного впливу, прийоми 
педагогічної техніки та спілкування, правильна 
постановка мети, гармонійні стосунки. На суб’єкт-
суб’єктному рівні гуманізація передбачає таку сво-
боду учня як особистості, індивідуума, суб’єкта, 
яка надає можливості польоту його думки, віль-
ного її вираження, висловлення переконань, пре-
тензій тощо. 

Вагомої значущості в контексті цього дослі-
дження набуває думка дослідниці щодо гуман-
ності, яка полягає у тому, що психологічна атмос-
фера під час навчання не травмує учня, а створює 
умови для співпраці, доброзичливості, взаємопо-
ваги, здорової конкуренції. Адже саме гуманіза-
ція педагогічного процесу передбачає створення 
такого психологічного клімату, коли зводяться до 
мінімуму негативні емоції, а переважають пози-
тивні, насамперед любов у широкому розумінні, 
яка сприяє зміцненню здоров’я, урівноважує пси-
хіку, робить людину добрішою, несхильною до 
роздратувань, конфліктів [3, с. 105].

У ході підготовки майбутніх учителів до педа-
гогічної фасилітації особливого значення набуває 
усвідомлення студентами того факту, що гуманізм 
у навчанні – це передусім побудова стосунків на 
принципах глибокої взаємоповаги, рівноправного 
партнерства вчителя та учня, учнів між собою, 
створення сприятливого морально-психологічного 
клімату в шкільному колективі.

Актуалізація знань студентів щодо провідних 
ідей гуманізму в освіті, принципів гуманістичної 
педагогіки є надзвичайно важливою, адже педа-
гогічна фасилітація – це усвідомлення безмежних 
можливостей, неповторності та унікальності кож-
ної дитини. Прагнення допомагати учням базу-
ється на розумінні їхніх потреб, душевних станів, 
намагань і прагнень. Важливо всіляко заохочувати 
становлення і розвиток у кожного майбутнього 
педагога такої особистісної позиції, яка б відпові-
дала провідним гуманістичним цінностям і харак-
теризувалася індивідуальною своєрідністю. Спи-
раючись на зазначене вище можна стверджувати, 
що однією з детермінант підготовки майбутніх учи-
телів до педагогічної фасилітації в сучасній школі 
може бути увиразнення саме гуманістичного кон-
тенту професійної діяльності вчителя.

Педагогічна фасилітація є впливом вчителя на 
дитину з метою не лише кращого засвоєння нею 
навчального матеріалу, а й досягнення позитивних 
змін Я-концепції дитини, оптимізації її емоційної 
сфери, усвідомлень, ставлень, переконань. Впли-
вати на дитину словом, розмовою, без докорів, 
спокійно, з повагою, доброзичливо, намагаючись 
зрозуміти, а не переконати, довести своє пози-

тивне ставлення і відчути довіру з боку учня дуже 
важко навіть для досвідчених вчителів. Молодому 
вчителю, який прийшов до школи не дуже впев-
неним у своїх предметних знаннях, організацій-
них здібностях, уміннях планувати навчальний 
матеріал і робочий час, важко стримувати власні 
негативні емоції, занепокоєність, роздратування, 
що заважає нормальній роботі та унеможливлює 
здійснення педагогічної фасилітації. 

Шляхом впровадження інтерактивних форм 
навчання, спрямованих на розвиток умінь спіл-
кування майбутніх учителів, студенти можуть 
оволодіти навичками спілкування з аудиторією, 
переборювати свою невпевненість, страхи. Аналіз 
педагогічних ситуацій спрямовує на осмислення 
специфіки педагогічної діяльності, усвідомлення 
значущості майбутньої професії. Саме за допомо-
гою такого виду діяльності студенти привчаються 
до осмислення, аналізу, продумування своїх влас-
них дій, вчаться прислуховуватися до думки колег, 
вибудовувати свою поведінку згідно такого аналізу. 

Розглядаючи педагогічне спілкування як меха-
нізм взаємовідносин між суб’єктами педагогічного 
процесу, особливого значення набуває той факт, 
що міжособистісний діалог має реалізовуватися 
виключно на гуманістичних засадах: учитель як 
суб’єкт фасилітаційної діяльності демонструє 
емпатійне, конгруентне ставлення до учня. Гума-
ністичний характер діалогічного міжособистісного 
спілкування передбачає наявність рівнозначних 
позицій усіх суб’єктів спілкування, реалізацію спіл-
кування у формі партнерства та співробітництва 
[2, с. 101]. 

На думку авторів, саме діалогічний рівень 
управління педагогічним процесом є орієнтиром, 
«вершиною», до якої потрібно підійматися вчи-
телю. Діалог за своїми сутнісними ознаками є тією 
формою спілкування, за якої учні, які мають різний 
ступінь виявлення певних характеристик, мають 
рівні права у спілкуванні, у вираженні своїх думок, 
відчуттів, переживань, радощів, невдач. Резуль-
тати діалогу досягаються за рахунок узгодження 
переконань, усвідомлення істин, логіки, здорового 
глузду і ніяк не за допомогою чийогось авторитету.

Педагогічне спілкування створює умови для 
реалізації потенційних сутнісних сил суб’єктів 
педагогічного процесу. Щоб осмислити процеси 
педагогічного спілкування, майбутнім учите-
лям необхідно визначити їхні ціннісні орієнтири, 
усвідомити, що найвища цінність педагогічного 
спілкування − індивідуальність педагога й учня. 
Специфіка педагогічного спілкування полягає  
в його першочерговій значущості − ефективному 
навчанні, вихованні і розвитку нової особистості. 

Через спілкування здійснюється трансляція 
досвіду поколінь новому поколінню. Особливого 
значення ця проблема набуває в аспекті під-
готовки до педагогічної фасилітації майбутніх 
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вчителів, оскільки ця педагогічна діяльність має 
головним «інструментом» спілкування з учнями. 
Специфіка цієї діяльності передбачає не міні-
мально необхідну сформованість умінь спілку-
вання, а й майстерне володіння всіма доступ-
ними видами професійно-педагогічної комунікації, 
специфічними елементами педагогічної техніки: 
навичками активного, пасивного, емпатійного та 
рефлексивного слухання тощо. На думку авторів, 
реалізація вмінь адекватної педагогічної взаємодії 
в освітньому просторі детермінує підготовку май-
бутніх учителів до педагогічної фасилітації у про-
фесійній діяльності.

Систематизація та узагальнення знань сту-
дентів щодо феномену фасилітації та специфіки 
професійної діяльності вчителя-фасилітатора  
є ще однією передумовою підготовки майбутніх 
вчителів до педагогічної фасилітації у професій-
ній діяльності. Слід враховувати також складність 
і відносну новизну термінологічного апарату щодо 
феномена педагогічної фасилітації. В контексті 
підготовки студентів цей аспект реалізується шля-
хом роз’яснення невідомого теоретичного матері-
алу, наведення прикладів роботи вчителів-фаси-
літаторів, окреслення наукових підходів щодо 
вивчення означеного феномена. 

Кожне конкретне знання є завжди «рецептур-
ним» [2], тобто саме знання вказують можливі спо-
соби дій з об’єктами, характеризують їх. Знання, 
які є складником світогляду людини, визначають 
її ставлення до дійсності, моральні погляди та 
настанови, вольові особливості та слугують дже-
релом нахилів та інтересів людини. 

Для формування потреби та готовності до вста-
новлення «допомагальних» взаємовідносин, тобто 
фасилітації навчання, у майбутнього педагога має 
бути сформований власний «банк знань» − міні-
мальний обсяг інформації щодо своєрідності та 
сутності поняття «фасилітація». Під час загально-
педагогічної підготовки студентів слід навести 
приклади ефективної професійної діяльності вчи-
теля-фасилітатора. Одержуючи інформацію про 

зміст і сутність фасилітаційної взаємодії, студент 
аналізує її на емоційному і когнітивному рівнях, 
вибудовуючи власну модель професійної пове-
дінки і діяльності, а також задовольняючи потребу 
в творчості. 

Висновки. Спираючись на результати аналізу 
наукового фонду щодо змісту сучасної підготовки 
майбутніх вчителів і враховуючи своєрідність та 
феноменологічні ознаки педагогічної фасиліта-
ції визначено детермінанти підготовки майбутніх 
вчителів до педагогічної фасилітації у професійній 
діяльності: увиразнення гуманістичного контек-
сту професійної діяльності вчителя; актуалізація  
у змісті професійної підготовки майбутніх учителів 
міждисциплінарного контексту педагогічної фаси-
літації; реалізація вмінь адекватної педагогічної 
взаємодії в освітньому просторі.

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі полягають у встановленні методологічних, 
теоретичних і методичних координат підготовки 
майбутніх учителів до педагогічної фасилітації на 
різних освітніх рівнях.
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ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА ДИЗАЙНУ 
У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ
THE POTENTIAL OF THE ART OF DESIGN 
IN THE FORMATION OF STUDENTS’ ART EXPERIENCE

У статті йдеться про пошук інноваційних 
підходів у підготовці майбутніх фахівців, що 
визначає особливі вимоги до системи профе-
сійної підготовки студентів, розвитку їхньої 
проектної культури та формування худож-
нього досвіду. Зазначається, що освіта як 
сфера соціальної практики повинна стати 
конструктивним фактором еволюції суспіль-
ства. Першим напрямом вирішення цього 
завдання є перехід від окремих альтерна-
тивних наукових педагогічних шкіл до сис-
теми варіативних інноваційних технологій 
у контексті сучасної педагогіки розвитку. 
Перспективною є ідея створення навчаль-
них програм з урахуванням освітніх власти-
востей мистецтва дизайну. Проаналізовано 
зміст освітніх програм і можливості вико-
ристання навчально-виховних властивостей 
мистецтва дизайну в освітньому серед-
овищі. Розроблено та представлено пробний 
варіант змісту занять із дисципліни «Основи 
дизайну». 
Зазначено, що орієнтація педагогічної гро-
мадськості на виявлення ініціативності, під-
приємливості у студентів, на їхнє культурне 
самовираження, не лише на пізнання й пере-
творення світу, але й на проектування нової 
реальності, у якій би краса із доцільністю 
утворювали синтез нової якості, синтез 
освітньо-культурний, конструктивний має 
значний виховний потенціал, який би повно-
цінно відображав зміст національної ідеї  
в українській педагогічній думці. 
Окреслено, що дизайн загалом і участь сту-
дентів у розробці «світу речей» зокрема 
створюють особливі умови для задоволення 
їх інтересів і потреб, формування художнього 
досвіду як необхідної умови вдосконалення 
освітнього середовища. Дизайн має стати 
не лише методом конструктивної взаємодії 
особистості із предметним довкіллям, але 
й новою перспективною формою взаємодії 
учасників навчально-виховного процесу.
Ключові слова: творча діяльність, художній 
досвід, мистецтво дизайну, дизайн-діяль-
ність, проектна робота.

The article deals with the search for innovative 
approaches in the training of future specialists, 
which defines the special requirements for the 
system of professional training of students, the 
development of their project culture and the 
formation of artistic experience. It is noted that 
education as a sphere of social practice should 
become a constructive factor in the evolu-
tion of society. The first direction to solve this 
problem is the transition from some alternative 
scientific pedagogical schools to the system of 
variational innovative technologies in the con-
text of modern pedagogy of development. The 
idea will be to create curricula that take into 
account the educational properties of the art of 
design. The content of educational programs 
and the possibilities of using the educational 
and educational properties of the art of design 
in the educational environment are analyzed. 
A trial version of the content of the lessons in 
the discipline “Design basics” was developed 
and presented.
It is pointed out that the orientation of the peda-
gogical community to show initiative, entrepre-
neurship in students, their cultural expression, 
not only to cognition and transformation of the 
world, but also to the design of a new reality, 
in which beauty would expediently form a syn-
thesis of a new quality, an educational-cultural 
synthesis, constructive has considerable edu-
cational potential that would fully reflect the 
content of the national idea in Ukrainian peda-
gogical thought. 
It is emphasized that the design in general and 
the participation of students in the development 
of the “world of things” in particular create spe-
cial conditions for meeting their interests and 
needs, forming the artistic experience as a nec-
essary condition for improving the educational 
environment. Design should become not only 
a method of constructive interaction of the indi-
vidual with the subject environment, but also a 
new perspective form of interaction between the 
participants of the educational process.
Key words: creative activity, artistic experience, 
design art, design activity, project work.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Становлення ринкових відносин у сус-
пільстві окреслює необхідність якісної підготовки 
фахівців нової генерації, здатних забезпечити 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції 
шляхом удосконалення її естетичних якостей. 
Сучасне суспільство має розробляти такі освітні 
та культурні стратегії і політику, які б сприяли 
передачі та збереженню культурних і естетич-
них цінностей та самобутніх рис, що розвивають  
і зміцнюють культурне розмаїття світу. 

Проблема відтворення інтелектуального 
й національного потенціалу суспільства, яка 
зумовлює зміни в його змісті й призводить до 
пошуку інноваційних підходів у підготовці май-

бутніх фахівців, визначає особливі вимоги до 
системи професійної підготовки студентів, роз-
витку їхньої проектної культури та формування 
художнього досвіду, тривалий час розглядалася 
в контексті розвитку освіти і культури [7, с. 5].

Аналіз наукових досліджень і публікацій. 
Дослідженню цього питання присвячено низку 
наукових праць із філософії освіти (В. Андру-
щенко, А. Герасимчук, І. Зязюн, В. Кремень);  
з професійної і педагогічної освіти (О. Антонова, 
І. Бех, Г. Васянович, С. Вітвицька, С. Гончаренко, 
О. Дубасенюк, В. Євтух, С. Лісова, Н. Ничкало, 
Н. Сейко); з теорії дизайну і художньої творчості 
(Л. Безмоздін, О. Бойчук, М. Воронов, О. Геніса-
ретський, В. Даниленко, О. Дем’янчук, Л. Оршан-
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ський, В. Папанек, В. Прусак, В. Сидоренко);  
з теорії і практики мистецької освіти й естетич-
ного виховання (В. Бутенко, Г. Гребенюк, О. Олек-
сюк, В. Орлов, О. Отич, В. Радкевич, О. Ростов-
ський, О. Рудницька, В. Тименко, О. Шевнюк та  
інші). 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проблема формування худож-
нього досвіду студентів засобами дизайну не 
ставала предметом спеціального дослідження. 

Метою статті є орієнтація педагогічної гро-
мадськості на виявлення ініціативності, підпри-
ємливості у студентів, на їхнє культурне само-
вираження, не лише на пізнання й перетворення 
світу, але й на проектування нової реальності, 
у якій би краса із доцільністю утворювали син-
тез нової якості, синтез освітньо-культурний, 
конструктивний, який би повноцінно відображав 
зміст національної ідеї в українській педагогічній 
думці. Дизайн має стати не лише методом кон-
структивної взаємодії особистості із предметним 
довкіллям, але й новою перспективною формою 
взаємодії учасників навчально-виховного про-
цесу. 

Виклад основного матеріалу. Особливе 
місце у вирішенні зазначених завдань належить 
освітнім закладам. Аналіз стану виховної роботи 
в сучасних ЗВО дає підстави стверджувати, що 
в освітянських колективах неабияку роль від-
ведено спрямуванню студентів на ініціативність  
і творчість, а також на розвиток потреби у твор-
чості, культурному самовираженні студентів. 
Актуалізація проблеми виховання особистості 
стимулює оновлення методик навчання та вихо-
вання. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідження дово-
дять, що змістовим підґрунтям естетичного 
виховання особистості є мистецтво: скульптура, 
живопис, музика, хореографія, прикладне мис-
тецтво, театр, кіномистецтво тощо. Нині змісто-
вий синтез мистецтва і технології набуває нової 
якості – дизайну, сутність якого полягає в худож-
ньому проектуванні предметного середовища на 
засадах гармонійного поєднання краси й доціль-
ності. Завдяки реалізації інформаційно-естетич-
ної, соціально-культурної та споживчо-утилітар-
ної функцій дизайну стає можливим створення 
гнучкої системи виховання, що враховує не 
лише суспільні потреби художнього проекту-
вання предметного довкілля, а й задовольняє 
мистецькі запити та інтереси студентів.

Мистецтво дизайну має унікальні можли-
вості впливу на людину, тому художньо-есте-
тичне виховання потрібно розглядати не лише як 
набуття художніх знань і вмінь, а як унікальний 
засіб особистісного розвитку, формування худож-
нього досвіду студентів на основі виявлення їхніх 
індивідуальних здібностей. Доцільність означе-

ного питання зумовлена необхідністю посилення 
уваги на загальнодержавному рівні до художньо-
естетичного розвитку студентів; використання 
потужного навчально-виховного потенціалу мис-
тецтва дизайну і недостатнього використання 
його засобів на заняттях. Зважаючи на акту-
альність досліджуваної теми, автор вважає за 
доцільне розроблення і реалізацію регіональних 
програм із формування художнього досвіду сту-
дентів засобами мистецтва дизайну.

Ефективною формою організації естетич-
ного виховання та формування художнього 
досвіду студентів зокрема є заняття з дисци-
пліни «Основи дизайну». Вибір цієї форми як 
пріоритетної пояснюється тим, що, зважаючи 
на особливості організації освітнього процесу  
у ЗВО, педагоги мають змогу залучити до вихов-
ної роботи студентів різних спеціальностей.

Дисципліна «Основи дизайну» висвітлює тео-
ретичні питання дизайну, зберігаючи свою значи-
мість у різних галузях. Метою викладання дисци-
пліни є прищеплення вміння аналізувати сучасні 
дизайн-рішення на основі використання останніх 
інформаційних технологій; розуміння сучасних 
концепцій дизайну, понять, методів; набуття сту-
дентами сталої системи знань із теорії та мето-
дики дизайну; формування національно-свідо-
мого фахівця з достатнім культурним рівнем, 
який відповідає вимогам міжнародних стандартів 
[8, с. 3]. 

Завданнями вивчення навчальної дисцип- 
ліни є: 

− введення в систему ціннісно-смислових 
настанов світової та національної дизайн-діяль-
ності;

− опанування основних принципів мистецтва 
дизайну;

− визначення характерних ознак видів 
дизайну;

− ознайомлення з методологічними особли-
востями дизайн-діяльності;

− розкриття закономірностей еволюції 
дизайну;

− опанування значення творчості найвідомі-
ших майстрів із дизайну;

− формування досвіду мистецтвозначої 
діяльності студента, його просвітницької, дослід-
ницької та художньої активності, спрямованих на 
визначення соціально-функціональної ролі май-
бутнього фахівця та способів його входження  
в соціальну практику, здійснення культурно 
детермінованих шляхів вирішення особистісних 
і професійних проблем.

Зміст занять з «Основ дизайну» автор пропо-
нує на прикладі з робочої програми підготовки 
фахівців за Освітньо-професійною програмою 
013 «Початкова освіта» у Рівненському держав-
ному гуманітарному університеті.
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Зміст занять із дисципліни «Основи дизайну»
Змістовий модуль І. Творчі основи дизайну

№ 
п/п Тема заняття Зміст роботи К-ть 

годин

1.
Вплив предметної 

творчості 
на розвиток 
особистості

Сприймання довкілля через мистецтво. Вплив дизайну речей на психологію 
людини. На основі синтезу мистецтв, комплексного поліфонічного впливу  

на особистість засобами «художніх мов» пробуджується неповторне почуття 
органічної єдності багатоканального внутрішнього світу людини  

з навколишнім середовищем

2

2. Дизайн як вид 
творчої діяльності

Процес дизайн-діяльності. Стадії проектування.  
Види та рівні професійної діяльності у різноманітних сферах дизайну. 

Особливості відображення правил і вимог дизайну.  
Екскурсії до дизайнерських фірм та ознайомлення з їх діяльністю

12

3.
Функції дизайну 
в педагогічній 

теорії та виховній 
практиці

Місце і роль речей у соціокультурі. Активність впливу оточуючого штучного 
середовища на почуття, думки людини, на формування її світогляду.  

Дизайн-виріб як уособлення художньої культури певної верстви населення. 
Прямий та зворотний зв’язок дизайнера із соціумом

2

Змістовий модуль ІI. Графічний дизайн

1. Художньо-образна 
мова дизайну

Поняття «графічна культура», «проектна культура». Сфери застосування 
проектно-графічних зображень. Розвиток самостійних суджень  

під час художнього конструювання. Замальовки з уяви.
Декоративні колористичні композиції, їх використання у проектній графіці

2

2. 
Засоби виразності 
у дизайнерських 

проектах

Стилізація форм. Колірно-графічне і предметно-виражене образотворення. 
Дизайн фірмової символіки, зразки фірмових стилів.

Графічне перетворення літер алфавіту в товарний, фірмовий знак.  
«Ми емблеми та логотипи творимо з літер алфавіту»

2

3.
Дизайн друкованих 
засобів поширення 

реклами

Особливості відображення правил і вимог композиції в дизайнерських проектах. 
Шрифти та їх властивості. Плакат як різновид образотворчої діяльності.

Створення рекламного плакату. «Вийде з-під пензля  
чи принтера плакат-реклама дизайнера»

4

Змістовий модуль ІІІ. Промисловий дизайн

1.
Параметри 

характеристики 
дизайн-виробу

Дизайн як проектна діяльність, яка займається художнім проектуванням 
елементів предметного наповнення середовища проживання людини, 

створених засобами індустріального виробництва. Розробка художнього 
проекту, функціональний аналіз об’єкта, ергономічне дослідження.
Графічні начерки, декоративне малювання, створення макетів «Ми 

утворюємо легко горщики з яблук, із груш – глеки»

2

2.
Художньо-образне 

моделювання 
предметного світу

Особливості розробки предметів побуту та повсякденного вжитку. 
Проектування ретроспективних і сучасних іграшок.

Проектування дитячих іграшок особисто привабливим методом  
художнього проектування та їх виготовлення.  

«Ми дизайнери, митці – різних іграшок творці»

4

3.
Предметне 
мислення  

в прагненні  
до гармонії

Поняття соціального значення в дизайні прикрас.  
Особливості проектування ретроспективних і сучасних прикрас.

Проектування прикрас чи сувенірів привабливим методом художнього 
проектування та їх виготовлення. «Ми творці – майстри умілі прикрас, 

подарунків і сувенірів»

4

Змістовий модуль IV. Дизайн одягу

1.
Дизайн одягу  
як історично- 

культурне явище

Походження ниток і тканин. Краса, виразність форм і забарвлення предметів 
одягу. Основні стилі та тенденції розвитку.

Створення колекції тканин і ниток. «Кожна нитка,  
весь наш одяг починається в природі»

2

2.
Проектування  

та формоутворення 
костюма

Види та призначення одягу. Національні ознаки в дизайні одягу.  
Мода як видозмінність форм одягу.

Підготовка інформації про різновиди одягу різних національностей  
і його презентація. «Мода всіх нас надихає, форму одягу міняє»

2

3.
Особливості 

розробки 
індивідуального 
образу та стилю

Види художньої обробки тканин і ниток, оздоблення одягу.
Виготовлення святкових костюмів до карнавалу.  

«Розшите сонцем святкове убрання у майстрів декорування»
6

Змістовий модуль V. Дизайн середовища

1. Дизайн інтер’єру та 
його особливості

Естетичні та функціональні вимоги до інтер’єру. Композиційна будова 
інтер’єру. Відповідність художнього оформлення інтер’єру тематиці свят.

Оформлення кімнати до Великодніх свят.  
«Власноруч до свята оформляємо кімнату»

4
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Під час реалізації тематичних блоків основним 
способом організації діяльності студентів є метод 
проектів, яким передбачені словесне формулю-
вання задумів, варіативна розробка графічних 
зображень і предметно-пластичне втілення проек-
тів у пошукових макетах.

Завдяки проектній діяльності студенти отриму-
ють уявлення про особливості творчості художни-
ків-конструкторів (дизайнерів). Під керівництвом 
викладача під час колективного обговорення вико-
наних проектів вони враховують естетичні, функ-
ціональні вимоги до майбутніх виробів, потребу 
споживачів у виробах, їх зовнішнє естетичне 
оформлення. Критеріями відбору пошукових 
макетів для їх подальшої технологічної розробки  
є естетичний вигляд, функціональність, попит. 

На основі вибору естетично виразних, еконо-
мічно обґрунтованих і ринково доцільних пошуко-
вих макетів розробляється послідовність виконання 
технологічних операцій для виготовлення серійних 
виробів, забезпечується відтворення пошукових 
макетів у виробничі або суспільно-значущі об’єкти 
праці. При цьому необхідно організовувати різні спо-
соби взаємодії викладача зі студентами і студентів 
між собою з використанням ігрових ситуацій або тре-
нінгів типу «дизайн-бюро», «конструкторське бюро», 
«відділ технолога». Такі нові форми взаємодії сту-
дентів вимагають наукового обґрунтування проекту 
як форми організації навчально-виховної взаємодії. 

У результаті освоєння курсу студент пови-
нен бути підготовленим до основних проблемних 
аспектів дизайнерської діяльності, вирішувати 
дизайнерські завдання з точки зору естетики 
та практики. Критеріями оцінювання очікуваних 
досягнень студентів є мовленнєво-інформаційна 
компетентність, графічні вміння, виконавська 
майстерність предметно-пластичних дій, сфор-
мованість ключових компетентностей. Кожний із 
критеріїв диференціюється за показниками рівнів 
складності відповідно до шкали оцінювання.

Висновки. Виділивши основні компоненти 
змісту занять із дисципліни «Основи дизайну», 
автор акцентує увагу педагогічної громадськості 
на потенціалі мистецтва дизайну в освітньому 
середовищі ЗВО, який потребує детальнішого 
опрацювання. Автор припускає, що участь сту-
дентів у розробці «світу речей» створює особливі 
умови для задоволення їх інтересів і потреб, фор-
мування художнього досвіду як необхідної умови 
вдосконалення освітнього середовища. Дизайн 
має стати не лише методом конструктивної вза-
ємодії особистості із предметним довкіллям, але  
й новою перспективною формою взаємодії учас-
ників навчально-виховного процесу.
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2. Дизайн екстер’єру 
та його особливості

Естетичні та функціональні вимоги до екстер’єру,  
композиційна будова його елементів.

Екскурсія по місту, фотографування найпривабливіших архітектурних споруд 
із метою виготовлення їх макетів. «Віковічні бачимо манери  

у дизайні екстер’єру»

4

Змістовий модуль VІ. Ландшафтний дизайн

1.
Елементи 

наповнення 
ландшафтних 

територій

Роль зелених рослин у формуванні та оздоровленні штучних середовищ 
життя людини (малі архітектурні форми: зупинкові павільйони та комплекси, 
виставкові комплекси, кіоски, торгові точки, пропускні пункти, ансамблі для 

парків і міського простору; кінетичні та акт-об’єкти для присадибних ділянок, 
парків, скверів, дитячих майданчиків тощо).  

Художньо-декоративна та естетична функції квітників.
Оформлення квітника. «Є один вид мистецтва чудовий –  

фітодизайн квітниковий»

4

2. Гармонія мистецтва 
і природи

Мистецький і художній напрями у ландшафтному дизайні.  
Періодизація стилів у ландшафтному дизайні.

Робота на присадибних ділянках. «На городі скрізь порядок  
у майстрів «художніх грядок»

4
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USE OF MODERN APPROACHES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
IN NON-LANGUAGE INSTITUTIONS
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ УСТАНОВКАХ

The article deals with modern means of informa-
tion and communication technologies that are 
used in the process of language training of stu-
dents in higher educational institutions. The rel-
evance of the usage of modern information and 
communication technologies (ICT) in the practice 
of teaching foreign languages in non-language 
institutions are considered. The use of informa-
tion and communication technologies (ICT) is 
one of the most important components of the 
learning process. 
Advantages and disadvantages of modern 
computer technologies are characterized. The 
experience of using computer technologies in 
the process of teaching foreign languages to stu-
dents in non-linguistic institutions is described. It 
is pointed out that the experience of using mod-
ern technologies in the process of studying for-
eign languages makes it easier for students and 
creates comfortable and familiar environment 
for them. Information and communication tech-
nologies (ICT) helps students to overcome the 
language barrier and psychological complexes. 
Thanks to multimedia resources and the Internet 
the study of foreign languages can be carried 
out beyond the limits of practical lessons. The 
latest achievements in the field of information 
and communication technologies (ICT) provide 
an opportunity to reveal the creative potential of 
students, which makes the learning process of 
foreign languages more interactive, entertaining 
and productive. 
The methodology of teaching a foreign language 
nowadays continues to develop actively; effec-
tive teaching systems are created using various 
means and forms of presentations of lexical, 
grammatical and speech material. In the com-
plex, all learning systems form the communica-
tive as a whole and the skills and abilities of oral 
and written speech in particular. But achieving 
the final goal of mastering a foreign language 
depends on many factors, one of which is the 
correct selection of teaching methods.
Key words: foreign language, information and 
communication technologies (ICT), multimedia 
resource, non-linguistic institution of higher 
education, the Internet, video material.

У статті розглянуті сучасні засоби інфор-
маційно-комунікативних технологій, які 
використовують у процесі мовної під-
готовки студентів у вищих навчальних 
закладах. Розглянуто актуальність вико-
ристання сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) у практиці викла-
дання іноземних мов у немовних установах. 
Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) є одним із найважливіших 
складників процесу навчання.
Охарактеризовано переваги та недоліки 
сучасних комп’ютерних технологій. Описано 
досвід використання комп’ютерних техно-
логій у процесі навчання іноземних мов сту-
дентів у немовних установах. Зазначається, 
що досвід використання сучасних техноло-
гій у процесі вивчення іноземних мов полег-
шує студентам процес начання і створює 
для них комфортне та звичне середовище. 
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
допомагають студентам подолати мов-
ний бар’єр і психологічні комплекси. Завдяки 
мультимедійним ресурсам та інтернету 
вивчення іноземних мов може здійснюватися 
поза межами практичних занять. Найновіші 
досягнення в галузі інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) дають можливість 
розкрити творчий потенціал студентів, 
що робить процес вивчення іноземних мов 
більш інтерактивним, розважальним і про-
дуктивним.
Методика викладання іноземної мови продо-
вжує активно розвиватися; ефективні сис-
теми навчання створюються за допомогою 
різних засобів і форм викладу лексичного, 
граматичного та мовленнєвого матеріалу. 
У комплексі всі системи навчання формують 
комунікативність, вміння та навички усного 
та писемного мовлення. Досягнення кінцевої 
мети володіння іноземною мовою залежить 
від багатьох факторів, одним із яких є пра-
вильний підбір методів навчання.
Ключові слова: іноземна мова, 
інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ), мультимедійний ресурс, інтернет, 
відеоматеріал.
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Introduction. XXI century is the age of informati-
zation, undoubtedly, makes its own adjustments to the 
traditional teaching of foreign languages. Expanding 
business and cultural relations with other countries 
leads to new requirements for the study of English as 
a foreign language. Knowledge of a foreign language 
is an integral part of higher education, the key to 
professional success, a respected student’s career. 
Achieving a high level of foreign language proficiency 
requires thorough language training in higher educa-
tion institutions. The need to train a highly qualified 
specialist who meets all the modern requirements 
makes it necessary to find innovative approaches 
to learning a foreign language, to satisfy the state’s 
request for a competent and fluent foreign language 

speaking specialist. In the context of globalization 
processes, communication of young specialists is 
not only through correspondence, but, increasingly, 
directly with colleagues, business partners, native 
speakers. Not only Standard English but Casual 
English is required. However, the limiting number of 
classroom hours to learn a foreign language in higher 
education institutions and lack of opportunities being 
able to communicate with native speakers during for-
eign language training is a major learning problem [6].

In recent years, the issue of using new modern 
technologies for teaching foreign languages has 
been increasingly raised. This is not only new techni-
cal means, but also new forms and methods of teach-
ing, and a new approach to the learning process. In 
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modern pedagogical practice, various teaching tech-
nologies are used, with the help of which the inter-
est of students to the subject increases sharply; the 
academic performance and the level of intellectual 
culture are also increased. Traditional pedagogical 
technologies are no longer adequate for complete 
acquisition of increasing amount of knowledge as 
well as rapid renewal of educational materials does 
not keep pace with rapidly changing information flow. 

The importance of the problem of training of 
self-instruction skills and abilities to obtain educa-
tional materials independently, to process obtained 
information, to draw conclusions and to support them 
on the basis of necessary data is constantly increas-
ing. Dealing with information in foreign languages, 
especially taking into account the opportunities of the 
Internet, is the greatest importance. Use of informa-
tion and communication technologies (ICT) open up 
enormous potential of a computer as an educational 
technology and enables to create marvellous world of 
knowledge which is accessible to everyone [7]. They 
integrate audio-visual information of any forms (text, 
sound, graphic, animation, etc.), during foreign lan-
guage lessons, which will allow you to immerse learn-
ers in a foreign language more deeply and improve 
their communication skills in a foreign language.

Statement of the goals and methods. The aim 
of the article is to learn how to use modern informa-
tion and communication technologies (ICT) correctly 
and effectively in the educational process. The ana-
lytical method of scientific research is used, on the 
basis of which the study of foreign sources, using the 
analysis, systematization and evaluation of the facts, 
phenomena and processes is done.

Results. The use of information and communica-
tion technologies (ICT) in classes helps to form the 
ability of students to work with various information, 
critical attitude towards it, develops logical thinking, 
provides information and emotional saturation of les-
sons, promotes interest of students to the subject, and 
activates their creative potential with the surrounding 
life. The use of computer and information and com-
munication technologies (ICT) in the second and third 
levels of training allows students to prepare better for 
the final certification in English in accordance with the 
requirements of the state standard. In the process 
of training: students not only improve the knowledge 
they acquired during the previous period of training, 
but also expand their vocabulary taking into account 
the practical knowledge of a foreign language in the 
standard situations (within the framework of mono-
logue utterances with elements of reasoning and dia-
logical conversations in the form of an exchange of 
views. 

Since information and communication technolo-
gies are both means of supplying material and con-
trolling agent – such technologies provide high quality 
of the material supply and use various communica-

tion channels (text, sound, graphic, and touch) [5]. 
All this allows increasing students’ motivation and 
forming their communicative competence. The use of 
information and communication technologies (ICT) at 
the lessons of a foreign language makes it possible to 
implement a personality-oriented approach to learn-
ing, provides for individualization and differentiation 
of instruction, increases activity, motivates students, 
intensifies the learning process, and provides them 
with a comfortable learning environment. For use in 
foreign language lessons, a wide range of computer 
programs are currently offered: 

− Educational programs; 
− Training programs; 
− Control programs; 
− Game programs. 
Using information technologies the following goals 

and tasks can be realized: 
1. When teaching phonetics: 
− acquisition of skills of adequate pronunciation 

and differentiation by ear; 
− formation of auditory, pronunciation and into-

nation skills.
2. When teaching grammar:
− expansion of the volume of grammatical 

means, mastering of new grammatical phenomena 
and their use in speech; 

− (for high school students), productive mastery 
of certain grammatical phenomena - for example, 
recognition and use in speech of various types of 
sentences, and constructions (for middle-class stu-
dents); 

3. When working with vocabulary: 
− the systematization of lexical units, the expan-

sion of the potential dictionary, the development of 
skills for recognizing and using lexical units in speech; 

− formation of lexical skills of reading, listening 
and productive writing skills. 

4. When teaching reading: 
− perception of authentic texts of different styles 

(publicity, artistic, non-fiction), using basic types of 
reading: study, review, and search; 

− formation of the ability to independently over-
come language difficulties, providing reference and 
information support by providing language informa-
tion (electronic encyclopedias, automatic dictionar-
ies) [6].

The advantages of modern information and com-
munication networks and the potential of electronic 
forms of educational materials are being used exten-
sively nowadays. The application of ICT in the teaching 
process gives an opportunity to reach qualitatively new 
level of foreign languages learning. The application of 
new teaching methods, for example project-based 
learning, enables to ensure quality of education. Thus, 
the use of ICT and game technologies and the Internet 
offers a wide range of modern communications, includ-
ing: email, feedback blogs, social networks such as 
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Twitter, Facebook and Skype software. With the help 
of modern means of the Internet it is possible to access 
the educational information online, to exchange it with 
the other students. The Internet is very important in the 
modern educational process [3]. 

Indeed, it is relevant to use software such as 
Skype. Skype is a state-of-the-art Internet communi-
cation software designed to provide audio and video 
communication between users and instant messag-
ing. Moreover, Skype provides the ability to quickly 
transfer files and text documents that are easily to 
use for reporting purposes. Another advantage of 
Skype is to stream the desktop to the other part. This 
feature allows the interlocutors to simultaneously 
work on text documents, discussing them, helping to 
use various software to prepare presentations, vid-
eos, photos, drawings, diagrams, structures, graphs, 
tables and more. With Skype, you can quickly and 
visually tell the other person how to work with a par-
ticular program or online resource. The feature can 
also be very useful for working together on various 
projects and visual consultations. That way you can 
stream videos, photos, work with text documents, 
consult, and more [2]. Skype also allows you to hold 
educational chat and chat conferences that are easily 
to use for remote discussions, discussion of problem-
atic issues, problematic topics, and brief reporting on 
work done. Chat conferences can be used to provide 
group and one-on-one consultations.

Modern communication is a social network with 
Twitter microblogging service, based on the place-
ment of short messages, which were enough to 
exchange ideas, participate in international projects 
and learn in the process of communication. Here are 
the main advantages of using Twitter microblogging: 
1) lack of social isolation when looking for an answer 
(the student does not remain alone with the task set 
before him); 2) speed of response; 3) a variety of 
answers with examples and links to online resources 
(for example, a student is working on a project cre-
ation, presentation and does not know how to add 
information to the slides, he writes his question on 
Twitter for the members of his group and receives 
answers, indicating the various online resources 
with examples explaining how to add information to 
a slide show, and then the student completes the 
task); 4) rapid dissemination of useful information 
among classmates (for example, students found a 
good video resource on YouTube on the subject of 
online projects being studied and posted a message 
on Twitter for the members of their group); 5) sup-
porting distance learning (for example, teachers went 
to a conference, but thanks to Twitter they can leave 
instructions to students and discuss what they hear 
at a conference); 6) implementation of “live” commu-
nication [1].

Facebook site is one of the most popular multi-
lingual social networks. In May 2012, Facebook 

page in education was created on the social network 
Facebook, the main purpose of which is to explain 
to teachers, students, and their parents how to use 
Facebook in schools and universities, to involve them 
in participating online, projects. This social network 
plans to expand services for teachers and teachers 
to work with students, students and their parents. 
Recently, some educational social networks have 
been merged with Facebook. In particular, in col-
laboration with Facebook, the George Lucas Edu-
cational Foundation (George Lucas) has developed 
the Edutopia social network whose main purpose is 
to help educational institutions create and introduce 
social media into the learning process. J. Lucas’ main 
motivation in developing the Edutopia network was, 
he said, “... the isolation of traditional education from 
real life and the abstractness of curricula, as well as 
the urgent need for teachers and students to seek 
resources and seek advice from outside...” [1].

Recently, one of the most popular methods of 
distance learning – webinar, has become widely 
used. This term is formed from the words “web” and 
“seminar”. It is used to refer to various online activi-
ties: seminars, conferences, discussions, meetings, 
presentations, and in some cases trainings and 
online broadcasts of certain events. In the course 
of the webinar, communication between participants 
is maintained via the Internet, using a computer-in-
stalled or custom web application.

As you know, webinars have many distinct bene-
fits, especially for corporate training. It is also important 
that any webinar can easily be recorded and subse-
quently used for a variety of purposes – the formation 
of an internal corporate knowledge library, the teach-
ing of the Internet in open to all or only for participants 
access. Another benefit of webinars is that a lot more 
people can participate in one event of this format than 
in an in-person seminar or training. The number of par-
ticipants is limited only by the possibilities of a techno-
logical solution and the conditions of their use.

Advantages of using webinars:
1) cost savings need to pay for the rent of the hall, 

food, printed materials, transportation costs;
2) the scale of the audience. An unlimited number 

of participants can participate in the webinar except 
when it comes to training. During the training, the 
teacher should not only give out information but also 
receive it. In particular, to monitor the reactions of the 
audience and promptly adapt the form of submission 
of information to ensure the implementation of the 
training project;

3) direct access to support libraries. During the 
course of study, a student can visit any of the online 
data repositories listed in the webinar. It is also con-
venient for the teacher, who can prepare the neces-
sary references to external resources in advance;

4) easy archiving. The webinar can easily be 
stored, archived, hosted on a web resource or on an 
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electronic medium, and provided on request. Moreo-
ver, it is quite possible to create an online course from 
webinar materials [1].

However, in addition to the benefits, there are 
some limitations that should not be avoided in online 
seminars:

1) personal contact; 
2) limited training. 
Thus, webinars technology provides powerful 

functionality for the learning process and has consid-
erable didactic capabilities, but they still remain fully 
comparable to traditional learning opportunities. One 
of the most powerful video support webinars is the 
BigBlueButton platform: video and audio, images, 
slide presentations, polls and polls, drawing and 
comment boards, text chat, application sharing. The 
only thing that may not be enough in the webinar is 
the personal component, the psychological contact 
between the teacher and the students. 

Let’s consider the usage of Blog technology. “Blog” 
is the public diary with comments [3]. The ordinary 
diary is not shown to a lot of people. Blog is opened 
for reading by all interested persons and, moreover, 
the readers can make their comments to the notes. 
Blog advantages: – clear structure of the course with 
instructions for seminars, descriptions of tasks; – fre-
quently update content; – simplicity of using: possibil-
ity to add any objects without restrictions (video, illus-
trations, etc.); – possibility to develop the writing skills 
and publish your own thoughts in the Internet; – pos-
sibility to continue the discussion started in class; – 
fulfilling of creative tasks with using of pictures, audio 
and video materials; – possibility to communicate 
both with group mates and with teachers; – possibility 
for each student to take part in the discussion, “which 
is not always possible in the case of conventional 
organization of teaching process because of the lack 
of time and amount of hours during the course of 
study” [2]. 

That is to say the Internet does not alter con-
ventional forms and educational methodologies but 
allows achieving educational goals and tasks faster 
and more effectively. Moreover, the Internet enhances 
students’ educational interest, promotes the growth 
of their cognitive activity which helps their obtaining 
and learning more information, and facilitates training 
such skills as reading, speaking, listening compre-
hension and so on. 

Conclusions. The use of information and commu-
nication technologies in teaching foreign languages 
help to solve various problems of modern methods, 
such as the organization of successful communication- 
directed learning, creation of an educational language 
environment, involving all students in the communi-
cation process at the lesson (with the help of attrac-
tion of interests of the last in a choice and work with 
the information), improving the role of the teacher, his 
active participation in adjusting the content of training, 
the selection of the most effective ways of presenting 
information. Thus, at present, the issue of using new 
methods for teaching the foreign language is work-
ing with multimedia technologies. All these innovative 
techniques ensure the effectiveness of training within 
the framework of a modern system activity approach.
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ДИНАМІКА СФОРМОВАНОСТІ РІВНІВ 
АКМЕОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE FUTURE TEACHERS 
ACMEOLOGICAL FORMATION LEVELS

Впровадження основ педагогічної акмеології 
в навчальний процес закладів вищої освіти 
сприяє формуванню та розвитку конку-
рентоспроможних здобувачів педагогічної 
освіти, які здатні самостійно приймати 
рішення, ефективно діяти в умовах невизна-
ченості, постійно поповнювати свій багаж 
знань, усвідомлювати перспективи профе-
сійного розвитку, максимально використо-
вувати свої інтелектуальні здібності.
У статті висвітлено та проаналізовано 
результати діагностики рівнів акмеологіч-
ного становлення майбутніх учителів після 
проведення формувального експерименту. 
Діагностування рівнів акмеологічного ста-
новлення майбутніх учителів було здійснено 
за допомогою критеріального підходу. Спи-
раючись на теоретичні результати дослі-
дження, було виокремлено такі критерії 
сформованості рівнів акмеологічного ста-
новлення майбутніх учителів: операційно-
творчий, регулятивно-настановний і моти-
ваційно-конативний. 
Показниками операційно-творчого крите-
рію виступили сформованість стилю само-
актуалізації; розвиток творчого потенці-
алу; розвиток творчої активності; вміння 
визначати себе в педагогічній діяльності. 
Відповідно до регулятивно-настанов-
ного критерію показниками є прагнення 
до успіху в педагогічній діяльності; рівень 
суб’єктивного контролю; наявність вольо-
вих якостей; наявність знань і вмінь із само-
регуляції; сформованість рефлексивних 
умінь; вміння здійснювати самооцінку. Показ-
никами останнього мотиваційно-конатив-
ного критерію обрано мотивацію на профе-
сійно-педагогічну діяльність; розвиненість 
емпатії; наявність педагогічного мислення; 
усвідомлення значущості педагогічної діяль-
ності; настанову на саморозвиток.
На основі результатів дослідження було 
встановлено, що педагогічний гурток забез-
печує створення сприятливого навчального 
середовища для акмеологічного станов-
лення майбутніх учителів під час навчання 
в університеті. Відповідно до вказаних кри-
теріїв протягом формувального етапу 
дослідження в експериментальній групі на 
високому рівні було діагностовано 22 особи 
(26,8%), у контрольній групі – 15 осіб (18,5%). 
На задовільному рівні було зафіксовано в 
експериментальній групі 46 осіб (56,1%), у 
контрольній групі – 35 осіб (43,2%). На низь-
кому рівні залишилося в експериментальній 

групі 14 осіб (17,1%), у контрольній групі –  
31 особа (38,3%).
Ключові слова: майбутні вчителі, акмео-
логічне становлення, діагностика, критерії, 
формувальний етап.

The implementation of the pedagogical acmeol-
ogy basics into the educational process of higher 
educational institutions contributes to the forma-
tion and development of competitive future teach-
ers who are able to make their own decisions, 
effectively act in the conditions of uncertainty, 
constantly replenish their knowledge, realize the 
prospects of their professional development and 
maximize the usage of their intellectual abilities.
The results of diagnostics of the future teachers’ 
acmeological formation levels after carrying out 
the formative stage of experiment are revealed 
and analyzed. The diagnosing of acmeological 
formation levels of the future teachers was imple-
mented by using the criterion approach. Based 
on the theoretical results of the study, the follow-
ing criteria for the acmeological formation levels 
of future teachers were determined: operational-
creative, regulatory-adjustmental and motiva-
tional-conative. 
The indicators of operational-creative criterion 
were as follows: formation of self-actualization 
style; development of creative potential; devel-
opment of creative activity; ability to define one-
self in the pedagogical activity. According to the 
regulatory-adjustmental criterion, the indicators 
were as follows: endeavour at success in teach-
ing activities; level of subjective control; availabil-
ity of volitional qualities; availability of knowledge 
and skills in self-regulation; formation of reflexive 
skills; ability to evaluate yourself. Indicators of the 
motivational-conative criterion are the following: 
motivation for professional and pedagogical activ-
ity; the development of empathy; presence of ped-
agogical thinking; awareness of the importance of 
pedagogical activity; self-development guidance.
According to the abovementioned criteria, 26,8% 
of respondents in the experimental group were 
diagnosed on the high-level of acmeological for-
mation during the formative phase of the experi-
ment, whereas there were 18,5% of them in the 
control group. At the satisfactory level there were 
found 56,1% of future teachers, while 43,2% of 
them were recorded in the experimental group. 
At a low level remained 17,1% of respondents in 
the experimental group and 38,3% of them in the 
control group.
Key words: future teachers, acmeological 
formation, diagnostics, criteria, formative stage.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Актуальність дослідження зумовлена попитом 
на конкурентоспроможних здобувачів педагогіч-
ної освіти, здатних самостійно приймати рішення, 
ефективно діяти в умовах невизначеності, постійно 
поповнювати свій багаж знань, усвідомлювати 
перспективи свого професійного розвитку, макси-
мально використовувати свої інтелектуальні здіб- 
ності. Водночас практична організація освітнього 

процесу у закладах вищої освіти повинна вирішу-
вати низку суперечностей між сучасними вимогами 
до акмеологічного становлення майбутніх учите-
лів, формуванням у них здатності до навчання, 
саморозвитку, самовдосконаленням в умовах 
навчання упродовж життя та відсутністю необхід-
ного навчально-методичного забезпечення щодо 
неперервної професійної педагогічної підготовки; 
потребою у підготовці вчителів-професіоналів  
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і недостатньою мотивацію вчителів до неперерв-
ного особистісного та професійного розвитку [1]. 
За цих умов особливої уваги потребує підготовка 
майбутніх учителів, здатних не тільки компетентно 
виконувати професійну діяльність, а й прагнути до 
досягнення акме упродовж професійного шляху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
практичної організації освітнього процесу у закла-
дах вищої освіти дозволив встановити, що профе-
сійному становленню майбутніх учителів присвя-
тили свої дослідження К. Абульханова-Славська, 
І. Бех, І. Богданова, А. Богуш, Н. Гузій [1], Р. Гуре-
вич, Е. Карпова, Н. Кічук, І. Княжева, Т. Койчева, 
О. Копусь, Н. Кузьміна [4], З. Курлянд, Л. Мітіна, 
І. Підласий, О. Семеног, О. Трифонова, Р. Хме-
люк, О. Чебикін та інші. Різні акмеологічні аспекти 
становлення професіоналізму особистості та 
професійної діяльності подано в досліджен-
нях В. Агапова, Р. Бернса, В. Давидова, А. Дер-
кача [2], О. Дубанесюк [3], В. Маркіна, А. Реана, 
К. Роджерса, С. Рубінштейна, В. Шадрикова та 
інших. Незважаючи на виокремлені вище наукові 
доробки, проблему акмеологічного становлення 
майбутніх учителів на сьогодні досліджено недо-
статньо.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вивчення досліджень в 
аспекті акмеологічного становлення і розвитку 
особистості майбутніх фахівців дали змогу вста-
новити, що у психолого-педагогічній літературі 
майже відсутні праці, які розкривають особли-
вості такої підготовки майбутніх учителів до про-
фесійної діяльності в позанавчальний час. Тому 
об’єктивному розкриттю мети допоможе вияв цих 
особливостей, що сприяють успішному вирішенню 
питань щодо визначення стану сформованості рів-
нів акмеологічного становлення майбутніх учите-
лів у позанавчальній діяльності.

Мета статті полягає у висвітленні й аналізі 
результатів діагностики рівнів акмеологічного ста-
новлення майбутніх учителів після проведення 
формувального експерименту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формувальний етап педагогічного експерименту 
присвячений вивченню діяльності майбутніх учи-
телів на практичному рівні у процесі виконання 
завдань стосовно етапів реалізації педагогічних 
умов: інформаційно-акумулятивного, системно-
формуючого та моделюючо-ігрового. Експеримен-
тально-дослідна робота проводилася протягом 
2016-2018 н. р. Респондентами були студенти 
перших і других курсів Інституту фізичної куль-
тури, спорту та реабілітації ДЗ «Південноукраїн-
ський національний педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського» (спеціальність 014 «Середня 
освіта (Фізична культура)» – 163 особи;  
спеціальність 017 «Середня освіта (Фізична куль-
тура і спорт)» – 147 осіб).

Завершенням формувального експерименту 
були контрольні зрізи, які проводилися під час 
проведення занять. Для визначення змін у рівнях 
акмеологічного становлення майбутніх учителів 
було використано ті самі методики, що й на кон-
статувальному етапі експерименту. Внаслідок про-
ведення такої роботи в експериментальних гру-
пах значно змінилися середньоарифметичні дані 
показників за рівнями акмеологічного становлення 
майбутніх учителів порівняно з контрольними. 
Кількісні дані про зміну середньоарифметичних 
показників рівнів акмеологічного становлення май-
бутніх учителів під час навчання у педагогічному 
гуртку за результатами формувального експери-
менту свідчать, що в експериментальних групах 
збільшилася кількість респондентів за високим і 
середнім і зменшилася за низьким рівнями. У сту-
дентів контрольних груп відбулася майже незна-
чна зміна середньоарифметичних даних за визна-
ченими рівнями їх акмеологічного становлення.

Узагальнені результати, одержані за середньо-
арифметичними даними рівнів акмеологічного 
становлення майбутніх учителів за операційно-
творчим критерієм на прикінцевому етапі експери-
менту, дають можливість стверджувати, що відбу-
лися значні позитивні зміни в експериментальній 
групі і незначні в контрольній групі за показником 
«сформованість стилю самоактуалізації». 

Так, після проведення формувального експери-
менту на високому рівні перебували 18 осіб (22% 
студентів ЕГ) і 9 осіб (11,1% студентів КГ). Задовіль-
ного рівня сформованості цього показника дося-
гли 42 особи (51,2% студентів ЕГ) і 35 осіб (43,2% 
студентів КГ). Низький рівень виявлено у 22 осіб 
(26,8% студентів ЕГ) і 37 осіб (45,7% студентів КГ). 
Це автори пов’язують із впливовістю на майбутніх 
учителів участі в педагогічному гуртку, що сприяло 
значному покращенню результатів самоактуаліза-
ції у студентів експериментальної групи. 

Дані за показником «розвиток творчого потен-
ціалу» відповідно до прикінцевого етапу засвід-
чили, що високий рівень виявили 22 особи (26,8% 
студентів ЕГ) і 13 осіб (16,1% студентів КГ). Задо-
вільний рівень було зафіксовано у 46 осіб (56,1% 
студентів ЕГ) і 41 особи (50,6% студентів КГ). На 
низькому рівні залишилося 14 осіб (17,1% студен-
тів ЕГ) і 27 осіб (33,3% студентів КГ). Пояснення 
цього автори вбачають у своєрідності опанування 
навчальних і самостійних завдань, що передба-
чено у навчальній програмі педагогічного гуртка. 
Крім того, в експериментальних групах здійсню-
валася цілеспрямована робота з підготовки май-
бутніх учителів до збагачення творчого потенціалу, 
акцентувалася увага на оволодінні практичними 
вміннями і навичками під час проведення презен-
тацій, мікровикладання, захисту авторських робіт, 
що ймовірно і сприяло одержанню більш високих 
результатів за цим показником.
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Узагальнені результати, одержані за показни-
ком «розвиток творчої активності», після форму-
вального етапу свідчать, що високого рівня дося-
гли 20 осіб (24,4% студентів ЕГ) та 7 осіб (8,6% 
студентів КГ). Більшість студентів виявила пере-
важно задовільний рівень – 40 осіб (48,8% в ЕГ) 
і 43 особи (53,1% в КГ). На низькому рівні зали-
шилося 22 особи (26,8% студентів ЕГ) і 31 особа 
(38,3% студентів КГ). Це автори пов’язують із 
впливом на майбутніх учителів інтерактивних 
методів, рольових і ділових ігор, які були вико-
ристані під час навчання у педагогічному гуртку. 

Одержані результати за показником «вміння 
визначати себе в педагогічній діяльності» свід-
чать, що високого рівня досягли 28 осіб (34,2% 
студентів ЕГ) і 15 осіб (18,5% студентів КГ). 
Задовільний рівень виявили 48 осіб (58,5% сту-
дентів ЕГ) і 37 осіб (45,7% студентів КГ). На 
низькому рівні було діагностовано 6 осіб (7,3% 
студентів ЕГ) і 29 осіб (35,8% студентів КГ). Такі 
результати свідчать, що студенти значно краще 
почали ставитися як до себе, так і до педагогіч-
ної діяльності.

Середня оцінка, отримана під час діагнос-
тики операційно-творчого критерію на прикінце-
вому етапі експерименту в контрольній та екс-
периментальній групах, має значні розбіжності. 
Високий рівень акмеологічного становлення 
майбутніх учителів за визначеним критерієм 
було виявлено у 22 осіб (26,8%) ЕГ та в 11 осіб 
(13,6%) КГ. Задовільного рівня досягли 44 особи 
(53,7%) ЕГ та 39 осіб (48,1%) КГ. На низькому 
рівні залишилося в експериментальній групі 
16 осіб (19,5%), у контрольній групі – 31 особа 
(38,3%). 

Спираючись на набутий експерименталь-
ний матеріал, можна стверджувати про значні 
позитивні зміни в експериментальній групі, де 
здійснювалася цілеспрямована робота з фор-
мування рівнів акмеологічного становлення 
майбутніх учителів під час читання лекцій, про-
ведення практичних занять, дискусій, виконання 
студентами самостійних завдань тощо. Під час 
таких занять студенти були більш розкутими, 
не відчували страху під час висловлення влас-
ної думки, швидше адаптувалися до освітнього 
середовища загальноосвітньої школи.

Для більшої наочності і доказовості зміни 
результатів зіставлення даних експерименталь-
ної і контрольної груп за операційно-творчим 
критерієм на прикінцевому етапі експерименту 
побудовано діаграму (Рис. 1). На осі Х зазна-
чено рівні акмеологічного становлення майбут-
ніх учителів (високий, задовільний, низький), на 
осі Y – кількість майбутніх учителів (відповідно 
до експериментальної та контрольної груп у від-
сотках) на різних рівнях акмеологічного станов-
лення.
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Рис. 1. Діаграма зіставлення результатів 
експериментальної та контрольної груп  

за операційно-творчим критерієм  
на прикінцевому етапі експерименту

Так, відчутні зміни в рівнях акмеологічного 
становлення майбутніх учителів за операційно-
творчим критерієм відбулися в експерименталь-
ній групі, в якій згідно з метою дослідження про-
водилася відповідна цілеспрямована робота. На 
високому рівні результати збільшилися на 19,5%, 
на задовільному рівні вони також покращилися 
на 17,1%, а на низькому рівні – зменшилися на 
36,6%. У контрольній групі зміни, які відбулися 
у рівнях акмеологічного становлення майбутніх 
учителів за зазначеним критерієм, не такі суттєві 
порівняно з експериментальною групою. На висо-
кому рівні результати збільшилися лише на 3,7%, 
на задовільному – зросли на 7,4%, на низькому 
результати зменшилися на 11,1%. На підставі 
одержаних результатів автори дійшли висновку, 
що участь майбутніх вчителів у педагогічному 
гуртку сприяла суттєвому зменшенню їх кількості 
за низьким рівнем акмеологічного становлення  
в експериментальних групах за рахунок збіль-
шення задовільного та високого.

Результати, одержані за середньоарифметич-
ними даними рівнів акмеологічного становлення 
майбутніх учителів за регулятивно-настановним 
критерієм на прикінцевому етапі експерименту  
є такими. Показник «прагнення до успіху в педаго-
гічній діяльності» спостерігається на високому рівні 
у 22 осіб (26,8% студентів ЕГ) і 13 осіб (16,1% сту-
дентів КГ). Задовільний рівень виявили 42 особи 
(51,2% студентів ЕГ) та 27 осіб (33,3% студентів 
КГ). На низькому рівні було діагностовано 18 осіб 
(22% студентів ЕГ) і 41 особа (50,6% студентів КГ). 

Одержані результати свідчать про те, що 
навчання у гуртку значно сприяло підвищенню 
мотивації до досягнення успіху в педагогічній 
діяльності в експериментальній групі. Автори вва-
жають, що проведення колективних, групових та 
індивідуальних форм роботи зі студентами, залу-
чення їх до інтерактивного навчання, проведення 
занять щодо розв’язання різноманітних педагогіч-
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них ситуацій, удосконалення професійних знань  
і вмінь зумовило значне покращення результатів  
у студентів експериментальної групи. 

Узагальнені результати, одержані за показни-
ком «рівень суб’єктивного контролю» відповідно 
до даних прикінцевого етапу свідчать, що висо-
кого рівня досягли 10 осіб (12,2% студентів ЕГ) і 
11 осіб (13,6% студентів КГ). Задовільний рівень 
виявили 46 осіб (56,1% студентів ЕГ) і 31 особа 
(38,3% студентів КГ). На низькому рівні було діа-
гностовано 26 осіб (31,7% студентів ЕГ) і 39 осіб 
(48,1% студентів КГ). 

Зазначені результати свідчать, що з майбут-
німи вчителями проводилася певна робота. Якщо 
така робота цілеспрямована, систематизована, 
враховує комплекс педагогічних умов, то резуль-
тати значно вищі, ніж ті, які були зафіксовані  
в контрольній групі, де не впроваджувалася певна 
робота. 

Одержані результати за показником «наяв-
ність вольових якостей» свідчать, що високого 
рівня досягли 18 осіб (22% студентів ЕГ) і 15 осіб 
(18,5% студентів КГ). Задовільний рівень виявили 
50 осіб (60,9% студентів ЕГ) і 35 осіб (43,2% сту-
дентів КГ). На низькому рівні було діагностовано 
14 осіб (17,1% студентів ЕГ) і 31 особа (38,3% 
студентів КГ). Це пояснюється тим, що в експе-
риментальній групі під час виконання вправ було 
створено позитивну, доброзичливу атмосферу, 
завдяки якій студенти виявляли рішучість, напо-
легливість, ініціативність, витриманість, сміли-
вість, самостійність. 

Узагальнені результати, одержані за показ-
ником «наявність знань і вмінь із саморегуляції» 
після формувального етапу свідчать, що висо-
кого рівня досягли 20 осіб (24,4% студентів ЕГ)  
і 15 осіб (18,5% студентів КГ). Задовільний рівень 
було зафіксовано у 48 осіб (58,5% в ЕГ) і 31 особи 
(38,3% в КГ). На низькому рівні залишилося 14 осіб 
(17,1% студентів ЕГ) і 35 осіб (43,2% студентів КГ). 

Як бачимо, в контрольній групі, де не здійснюва-
лася цілеспрямована робота з формування знань 
і вмінь із саморегуляції, результати виявилися все 
ж нижчими порівняно з експериментальною гру-
пою, що доводить ефективність розв’язання педа-
гогічних ситуацій, проведення тренінгу, виконання 
презентацій і самостійної роботи з використанням 
комп’ютерних засобів. 

Дані за показником «сформованість рефлек-
сивних умінь» відповідно до прикінцевого етапу 
засвідчили, що високого рівня досягли 24 особи 
(29,3% студентів ЕГ) та 17 осіб (21% студентів КГ). 
Задовільний рівень було зафіксовано у 46 осіб 
(56,1% студентів ЕГ) і 35 осіб (43,2% студентів КГ). 
На низькому рівні залишилося 12 осіб (14,6% сту-
дентів ЕГ) і 29 осіб (35,8% студентів КГ). 

Підвищення результатів у експериментальній 
групі після проведення формувального експери-

менту зумовлене насамперед реалізацією педаго-
гічних умов на всіх етапах рефлексивного діалогу, 
де студенти усвідомлювали й навчалися аналізу-
вати набуті вміння, які знадобляться у подальшій 
педагогічній діяльності. 

За результатами діагностики показника 
«вміння здійснювати самооцінку» було встанов-
лено, що високого рівня досягли 26 осіб (31,7% 
студентів ЕГ) і 19 осіб (23,5% студентів КГ). Задо-
вільний рівень виявили 44 особи (53,7% студентів 
ЕГ) та 27 осіб (33,3% студентів КГ). На низькому 
рівні залишилось 12 осіб (14,6% студентів ЕГ)  
і 35 осіб (43,2% студентів КГ). Зазначене свідчить 
про те, що під час вивчення лекційного матеріалу 
на набуття практичних знань студенти обох груп 
здобули необхідні знання щодо адекватної само-
оцінки як своєї діяльності, так і діяльності учнів. 
При цьому студенти адекватно оцінювали власні 
успіхи та досягнення своїх одногрупників, навча-
лися коректно висловлювати зауваження й реагу-
вати на них.

Загалом середня оцінка за регулятивно-наста-
новним критерієм на прикінцевому етапі експери-
менту згідно із зазначеними даними свідчить, що 
на високому рівні спостерігається 20 осіб (24,4% 
студентів ЕГ) і 15 осіб (18,5% студентів КГ). Задо-
вільний рівень виявили 46 осіб (56,1% студентів 
ЕГ) і 31 особа (38,3% студентів КГ). На низькому 
рівні було діагностовано 16 осіб (19,5% студентів 
ЕГ) і 35 осіб (43,2% студентів КГ). 

Для більшої наочності і доказовості зіставлення 
зміни результатів експериментальної і контр-
ольної груп за регулятивно-настановним крите-
рієм на прикінцевому етапі експерименту було 
побудовано діаграму (Рис. 2.), де на осі Х зазна-
чено рівні акмеологічного становлення майбутніх 
учителів (високий, задовільний, низький), на осі  
Y – кількість майбутніх учителів (відповідно до екс-
периментальної та контрольної груп у відсотках) 
на різних рівнях акмеологічного становлення.
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Рис. 2. Діаграма зіставлення результатів 
експериментальної та контрольної груп  
за регулятивно-настановним критерієм  

на прикінцевому етапі експерименту
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Як видно з рисунка 2, зміни відбулися також 
у рівнях акмеологічного становлення майбутніх 
учителів за регулятивно-настановним критерієм. 
Так, на високому рівні результати збільшилися на 
14,6%, на задовільному рівні вони також покра-
щилися (на 20,7%), тоді як на низькому рівні 
результати зменшилися (на 35,4%). У контрольній 
групі зміни, які відбулися в рівнях акмеологічного 
становлення майбутніх учителів за зазначеним 
критерієм, не такі суттєві порівняно з експеримен-
тальною групою. На високому рівні результати 
збільшилися лише на 6,2%, на задовільному та 
низькому рівнях результати зменшилися відпо-
відно на 1,2% і 5%. 

Автори вважають, що такі результати в експе-
риментальній групі відбулися саме завдяки інте-
грації знань із дисциплін психолого-педагогічного 
циклів, проведення тренінгу напередодні педа-
гогічної практики в межах педагогічного гуртка, 
створенню позитивної і доброзичливої атмос-
фери в студентській аудиторії. У контрольній групі 
результати за цим показником також змінилися, 
але не так суттєво порівняно з експерименталь-
ною групою.

Результати середньоарифметичних даних рів-
нів акмеологічного становлення майбутніх учите-
лів за мотиваційно-конативним критерієм на при-
кінцевому етапі експерименту є такими. Показник 
«мотивація на професійно-педагогічну діяльність» 
на високому рівні спостерігається у 22 осіб (26,9% 
студентів ЕГ) і 19 осіб (23,5% студентів КГ). Задо-
вільний рівень виявили 48 осіб (58,5% студентів 
ЕГ) і 33 особи (40,7% студентів КГ). На низькому 
рівні було діагностовано 12 осіб (14,6% студентів 
ЕГ) і 29 осіб (35,8% студентів КГ). 

Це пояснюється тим, що реалізація педагогіч-
них умов сприяла оволодінню практичними вмін-
нями і навичками студентів експериментальної 
групи щодо додаткового усвідомлення майбутньої 
педагогічної діяльності як цінності, на відміну від 
студентів контрольної групи, в яких спеціально 
не організовувалася робота щодо акмеологічного 
становлення. Узагальнені результати, одержані за 
показником «розвиненість емпатії», відповідно до 
даних прикінцевого етапу свідчать, що високого 
рівня досягли 20 осіб (25% студентів ЕГ) і 19 осіб 
(23,5% студентів КГ). Задовільний рівень виявили 
48 осіб (60% студентів ЕГ) і 33 особи (40,7% сту-
дентів КГ). На низькому рівні залишилося 12 осіб 
(15% студентів ЕГ) і 29 осіб (35,8% студентів КГ). 
Одержані дані свідчать про те, що цілеспрямо-
вана робота з формування зазначених рівнів в 
експериментальній групі сприяла покращенню 
вмінь у майбутніх учителів налагоджувати сто-
сунки з людьми, вони почали визначати важли-
вість емоційних проявів у педагогічній діяльності. 

Одержані результати за показником «наяв-
ність педагогічного мислення» свідчать, що висо-

кого рівня досягли 24 особи (29,3% студентів ЕГ) 
і 17 осіб (21% студентів КГ). Задовільний рівень 
виявили 50 осіб (61% студентів ЕГ) і 37 осіб 
(45,7% студентів КГ). На низькому рівні було 
діагностовано лише 8 осіб (9,7% студентів ЕГ)  
і 27 осіб (33,3% студентів КГ). 

Спираючись на набутий експериментальний 
матеріал, можна стверджувати про значні пози-
тивні зміни в експериментальній групі, де здій-
снювалася цілеспрямована робота з розвитку 
педагогічного мислення під час лекцій, прове-
дення дискусій, виконання студентами самостій-
ної роботи тощо. Під час виступів перед аудито-
рією студенти були більш розкутими, не відчували 
страху висловлювати власну думку, обговорюючи 
педагогічні ситуації, зробити помилку під час  
її обґрунтування. 

Узагальнені результати, одержані за показни-
ком «усвідомлення значущості педагогічної діяль-
ності» після формувального етапу експерименту 
свідчать, що високого рівня досягли 28 осіб (34,1% 
студентів ЕГ) і 23 особи (28,4% студентів КГ). 
Задовільний рівень було зафіксовано у 44 осіб 
(53,7% в ЕГ) і 39 осіб (48,1% в КГ). На низькому 
рівні залишилось 10 осіб (12,2% студентів ЕГ)  
і 19 осіб (23,5% студентів КГ). Такі зміни поясню-
ються тим, що майбутніми вчителями було перео-
цінено своє ставлення до педагогічної діяльності. 
На думку студентів, реальна педагогічна діяль-
ність виявлялася для багатьох не такою, як вони 
уявляли її з початку навчання в університеті. 

Дані за показником «настанова на саморозви-
ток» відповідно до прикінцевого етапу засвідчили, 
що високого рівня досягли 26 осіб (31,7% сту-
дентів ЕГ) і 21 особа (25,9% студентів КГ). Задо-
вільний рівень було зафіксовано у 52 осіб (63,4% 
студентів ЕГ) і 31 особи (38,3% студентів КГ). На 
низькому рівні залишилося тільки 4 особи (4,9% 
студентів ЕГ) і 29 осіб (35,8% студентів КГ). Одер-
жані результати свідчать про зміни в оцінках рів-
нів реалізації потреби студентів у саморозвитку. 
Після формувального етапу експерименту вони 
стали більш адекватно оцінювати власні можли-
вості.

Середня оцінка за мотиваційно-конативним 
критерієм на прикінцевому етапі експерименту 
свідчить, що на високому рівні спостерігається 
24 особи (29,3% студентів ЕГ) і 19 осіб (23,5% 
студентів КГ). Задовільний рівень виявили 48 осіб 
(58,5% студентів ЕГ) і 35 осіб (43,2% студен-
тів КГ). На низькому рівні було діагностовано  
10 осіб (12,2% студентів ЕГ) і 27 осіб (33,3% сту-
дентів КГ). 

Для більшої наочності зміни результатів зістав-
лення експериментальної і контрольної груп за 
мотиваційно-конативним критерієм на прикінце-
вому етапі експерименту побудовано діаграму 
(Рис. 3).
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Рис. 3. Діаграма зіставлення результатів 
експериментальної та контрольної груп  
за мотиваційно-конативним критерієм  
на прикінцевому етапі експерименту

Так, зміни в рівнях акмеологічного становлення 
за мотиваційно-конативним критерієм відбулися в 
експериментальній групі, в якій проводилася від-
повідна цілеспрямована робота. На високому рівні 
результати збільшилися на 17,1%, на задовіль-
ному рівні вони також покращилися (на 20,7%), на 
низькому рівні результати зменшилися на 37,8%. 
У контрольній групі на високому рівні результати 
збільшилися на 12,4%, на задовільному – зросли 
на 4,9%, на низькому результати зменшилися на 
17,3%.

Як бачимо, застосування педагогічного гуртка 
в позанавчальній діяльності сприяло суттєвому 
зменшенню кількості студентів із низьким рівнем 
акмеологічного становлення показників мотива-
ційно-конативного критерію в експерименталь-
них групах за рахунок збільшення задовільного 
та високого. У студентів експериментальних груп 
вияв показників виразніший, ніж у студентів контр-
ольних груп. Це зумовлено, на думку авторів, сте-
реотипізацією поглядів, ідеалів, уподобань під 
впливом соціально-економічних чинників. Проте в 
деяких студентів так і не з’явилося бажання пра-
цювати вчителем, простежувалося гальмування в 
активному ставленні до роботи за фахом.

Середньоарифметичні дані рівнів акмеологіч-
ного становлення майбутніх учителів за визна-
ченими критеріями в експериментальних групах 
після формувального етапу експерименту такі. 
На високому рівні було діагностовано 22 особи 

(26,8%). В контрольних групах – 15 осіб (18,5%). 
На задовільному рівні було зафіксовано в екс-
периментальних групах 46 осіб (56,1%) і в контр-
ольних групах – 35 осіб (43,2%). На низькому 
рівні залишилося в експериментальних групах 
14 осіб (17,1%), у контрольних групах – 31 особа 
(38,3%). Експериментальне дослідження підтвер-
дило доцільність розбудови педагогічного гуртка  
в позанавчальній діяльності для майбутніх учите-
лів в аспекті їх акмеологічного становлення в уні-
верситеті.

Висновки. Аналіз отриманих результатів 
дозволяє стверджувати, що основна мета дослі-
дження – перевірка ефективності педагогічного 
гуртка в акмеологічному становленні майбутніх 
учителів – досягнута. Проведена діагностика рів-
нів акмеологічного становлення майбутніх учите-
лів за відповідними критеріями та математичне 
опрацювання отриманих даних на всіх етапах 
дослідно-експериментальної роботи дає можли-
вість зробити висновки, які є статистично досто-
вірними. 

Результати дослідження підтвердили, що роз-
роблений педагогічний гурток забезпечує ство-
рення сприятливого навчального середовища для 
акмеологічного становлення майбутніх учителів 
під час навчання в університеті. До перспектив-
них напрямів наукового пошуку автори відносять 
дослідження впливу навчального середовища 
закладу вищої освіти на формування у майбутніх 
вчителів акмеологічної культури.
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ МОЛОДШИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ
SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL 
OF THE SYSTEM OF VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE 
JUNIOR SPECIALISTS IN NURSING IN MEDICAL COLLEGES

Здійснений теоретичний аналіз наукових 
публікацій свідчить про потребу оновлення 
системи професійної підготовки майбут-
нього медсестринського персоналу. Для 
вирішення цього завдання необхідно ство-
рити модель системи професійної підго-
товки майбутнiх молодших спеціалістів 
сестринської справи в медичних коледжах. 
Важливим у розробці моделі досліджуваного 
об’єкта є використання двох методоло-
гічних підходів: структурного та функці-
онального. Структурний підхід дає змогу 
визначити кількісний склад основних ком-
понентів моделі досліджуваної системи. 
Функціональний підхід сприяє визначенню 
основних взаємозв’язків і взаємовпливів між 
компонентами моделі. Тому така модель 
називається структурно-функціональною. 
Основними складниками в розробленій 
моделі професійної підготовки майбутнiх 
молодших спеціалістів сестринської справи 
в медичних коледжах визначено цільовий 
блок, де конкретизовано основну мету 
впровадження оновленої системи в освітній 
процес медичних коледжів – підготовку ком-
петентних молодших спеціалістів сестрин-
ської справи; науково-методологічний блок, 
в якому поєднано методологічні підходи, 
принципи, особливості та закономірності 
навчання студентів у медичних коледжах; 
теоретично-змістовий блок, який відобра-
жає змістове наповнення освітнього процесу 
(навчальний план, програмне забезпечення, 
структурування періодичності та послі-
довності вивчення дисциплін різних циклів 
тощо); процесуально-методичний блок, в 
якому наведено сукупність організаційних 
чинників – педагогічних умов, реалізація яких 
передбачає досягнення чітко окреслених 
цілей, сформованості тих чи інших складни-
ків професійної компетентності студентів 
медичних коледжів; прогностичний блок, 
представлений критеріально-компонент-
ною та показниково-рівневою структурою 
професійної компетентності майбутніх 
молодших спеціалістів сестринської справи; 
результативний блок, у якому чітко окрес-
лено очікуваний результат: позитивні якісні 
та кількісні зміни у сформованості професій-
ної компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів сестринської справи.

Ключові слова: моделювання, модель, 
молодші спеціалісти сестринської справи, 
медичні коледжі, професійна підготовка, сис-
тема. 

The provided theoretical analysis of scientific publi-
cations shows that the system of vocational training 
of future nursing staff needs updating. It is neces-
sary to create a model of the system of vocational 
training of future junior specialists in nursing in 
medical colleges to solve that task. The use of two 
methodological approaches, structural and func-
tional, is necessary in development of the model of 
the studied object. Structural approach gives a pos-
sibility to determine quantitative composition of the 
main components of the model of the system under 
study. Functional approach provides identification 
of the basic interrelations and interplays between 
the model components. Therefore, this model is 
called structural-functional. 
The main components in the developed model of 
the vocational training of future junior specialists 
in nursing in medical colleges have been defined: 
target block, where the main purpose of imple-
menting the updated system into the educational 
process of medical colleges, training of compe-
tent junior specialists in nursing, is concretized; 
scientifically-methodological block, in which 
methodological approaches, principles, peculiari-
ties and regularities of students study in medical 
colleges are connected; theoretically-semantic 
block, which displays semantic content of edu-
cational process (syllabus, program implemen-
tation, structuring of periodicity and sequence 
of studying disciplines of different cycles, etc.); 
processually-methodical block, which presents a 
set of organizational factors – pedagogical condi-
tions, implementation of which involves achieve-
ment of clearly defined goals – the formation 
of certain components of professional compe-
tence of students of medical colleges; prognos-
tic block – is presented by criterion-component 
and indicator-level structure of professional 
competence of future junior specialists in nurs-
ing; resultative block, which clearly outlines the 
expected result: positive qualitative and quantita-
tive changes in formation of professional compe-
tence of future junior specialists in nursing.
Key words: modeling, model, junior specialists 
in nursing, medical colleges, vocational training, 
system.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасний етап розвитку всіх сфер суспільства, 
в тому числі й освітньої галузі, супроводжується 
інтенсивним впровадженням сучасних технологій 
в усі сфери людської діяльності. Перехід до інфор-
маційного суспільства передбачає не лише фун-
даменталізацію освіти, а й уміння суб’єктів освіт-
нього процесу структурувати знання, щоб зберегти 
їхню конструктивність відповідно до окреслених 
цілей. Тому здобуття нових знань передбачає їхнє 

формування майбутніми фахівцями на основі чіт-
кої методології системного підходу, в межах якого 
особливої значущості набуває модельний підхід. 

Науковці підкреслюють різноманітність мож-
ливостей модельного підходу як у напрямі вико-
ристання формальних моделей, так і стосовно 
способів реалізації методів моделювання. Фізичне 
моделювання дає змогу отримати достовірні 
результати для досить простих систем [8]. Проте 
складні системи, в яких необхідно враховувати 
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розгалужені внутрішні зв’язки та різноманітні 
складники (наприклад, система освіти), важко 
піддаються прямим способам моделювання. 
Для побудови і вивчення таких моделей дослід-
ники використовують імітаційні моделі, які дають 
змогу поєднати багато різнорідних і різнофунк-
ціональних складників, визначити взаємозв’язки 
між ними, напрями взаємовпливу. Відтак структу-
рування, схематизація, зображення структурно-
функціональних ознак моделі системи професій-
ної підготовки майбутнiх молодших спеціалістів 
сестринської справи в медичних коледжах набу-
ває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідники розглядають моделі організацій як про-
дукт об’єктивації ідей і настроїв епохи і зазначають, 
що «феномен організації настільки приваблював  
і заворожував філософів, науковців і практиків усіх 
часів, що багато хто з них намагався привести це 
явище до сталого образу. Тепер кажуть «модель», 
хоча це і не точно, тому що слово «модель» вже 
зайняте своїм строгим смислом» [3, с. 425]. 

Теоретичний аналіз наукових розвідок свід-
чить, що проблема моделювання складних систем 
була предметом фундаментальних досліджень 
[8; 9]. Науковці аналізували стан і тенденції роз-
витку педагогічного моделювання (Н. Брюханова 
і Н. Корольова [4]; Лодатко [6]). З метою форму-
вання професійної компетентності майбутнього 
фахівця використовувалися математичні моделі 
[1]. У контексті професійної підготовки майбутніх 
молодших спеціалістів сестринської справи заслу-
говують на увагу дослідження базової моделі 
медсестринства в Україні [2]; модель практико-
орієнтованого навчання в системі підвищення 
кваліфікації середнього медичного персоналу 
[7]; модель формування професійної культури  
у майбутнього медичного фахівця молодшої квалі- 
фікації [10]. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Здійснений теоретичний аналіз 
наукових публікацій спонукає до таких узагаль-
нень: сучасні тенденції динамічних змін у різних 
сферах суспільства потребують оновлення сис-
теми професійної підготовки майбутніх фахівців 
медичної галузі, в якій важливу роль відіграє мед-
сестринський персонал. Проте розширення інфор-
маційного поля освітнього середовища медичних 
коледжів, де здобувають кваліфікацію молодші 
спеціалісти сестринської справи, передбачає вра-
хування різних аспектів (науково-методологічних, 
організаційних, навчально-методичних) у досяг-
ненні чітко визначених результатів. Для вирішення 
такого завдання доречним буде моделювання сис-
теми професійної підготовки майбутніх медичних 
сестер означеного рівня підготовки, в якій поєд-
нуватимуться всі складники і процеси організації 
освіти в медичних коледжах.

Мета статті полягає в аргументації специфіки 
структурно-функціональної моделі системи про-
фесійної підготовки майбутніх молодших спеціа-
лістів сестринської справи.

Виклад основного матеріалу. Розробка 
досліджуваної системи передбачає висунення і 
перевірку гіпотез, тобто певних передбачень, які 
формуються на незначній кількості даних, спосте-
режень, здогадок. Швидка і повна перевірка таких 
гіпотез здійснюється в процесі спеціально розро-
бленого і проведеного експериментального дослі-
дження. Науковці стверджують, що для формулю-
вання і перевірки правильності висунутих гіпотез 
особливе значення має аналогія – судження про 
певну часткову схожість (суттєву чи несуттєву) 
двох об’єктів [8]. Така подібність чи відмінність 
об’єктів досить умовна і відносна, що залежить від 
рівня абстрагування і загалом визначається кінце-
вою метою проведеного дослідження. 

Аналогія пов’язує висунуті гіпотези з експери-
ментом. Водночас гіпотези та аналогії, які відобра-
жають реальний, об’єктивно існуючий процес про-
фесійної освіти в медичному коледжі в контексті 
цього дослідження, повинні володіти наглядністю 
чи зводитися до зручних логічних схем. На думку 
дослідників, такі логічні схеми доречно називати 
моделями, які є об’єктами-замінниками об’єкта-
оригінала і забезпечують вивчення окремих його 
властивостей [8]. 

Процес моделювання системи професійної підго-
товки майбутнiх молодших спеціалістів сестринської 
справи автор визначає як відтворення сукупності 
всіх складників освітнього процесу в медичних коле-
джах і взаємозв’язків між виокремленими компонен-
тами в мислено-уявній формі, що характеризується 
авторським баченням шляхів і напрямів удоскона-
лення освіти майбутніх медичних сестер. Досяг-
нення основної мети моделювання передбачає чітке 
дотримання поетапності дослідницьких дій:

1) розробка структури моделі (визначення 
основних блоків та їх змістового наповнення, які 
відображають різні аспекти освітнього процесу: 
методологію, практичну реалізацію, компонентно-
рівневу характеристику очікуваного результату, 
інноваційні педагогічні підходи до професійної під-
готовки медичних сестер);

2) поглиблений аналіз і вивчення структурних 
складників моделі з метою розширення і вдоско-
налення їхнього змісту;

3) визначення оптимальних взаємозв’язків, 
взаємозалежностей і взаємовпливу між окремими 
блоками моделі, які відображають процесуальний 
аспект існування досліджуваної системи;

4) аналіз ефективності системи професій-
ної підготовки майбутнiх молодших спеціалістів 
сестринської справи в медичних коледжах на 
основі визначення дієвості розробленої моделі 
такої системи.
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У процесі розробки моделі досліджуваної сис-
теми необхідно використовувати такі методи:

1) аналіз – для визначення відповідності розро-
бленої структури тим вимогам, які висуваються до 
оновлення існуючої системи підготовки сестрин-
ського персоналу;

2) порівняння – для співставлення кількох варі-
антів змодельованої системи, щоб обрати най-
більш дієвий і перспективний;

3) прогнозування – для визначення оптималь-
них організаційних і педагогічних умов функці-
ональності моделі та її впровадження в освіт-
ній процес медичних коледжів, щоб визначити 
динаміку можливих змін (прогресивних чи регре- 
сивних);

4) аналіз чутливості – для виявлення з най-
більшого числа педагогічних умов функціонування 
розробленої системи тих факторів, які найбільше 
впливають на дієвість розробленої моделі і визна-
чають основні показники ефективності освітнього 
процесу;

5) оптимізація – для встановлення такого поєд-
нання педагогічних умов та їх спрямованої реалі-
зації, які забезпечать найкращі показники ефек-
тивності системи і дієвості розробленої моделі.

Загалом моделювання передбачає врахування 
якомога більше аспектів досліджуваного об’єкта, 
проте хороша модель повинна відображати яко-
мога менше деталей, які відображають ключові 
елементи складної системи. 

Важливим у розробці моделі досліджуваного 
об’єкта є використання двох методологічних підхо-
дів: структурного та функціонального. Структурний 
підхід дає змогу визначити кількісний склад осно-
вних компонентів моделі досліджуваної системи. 
Залежно від мети і завдань дослідження тополо-
гічний опис структури моделі дає змогу визначити 
в найзагальніших поняттях основні складники 
системи (блоки, структурні компоненти). Такими 
складниками в розробленій моделі професій-
ної підготовки майбутнiх молодших спеціалістів 
сестринської справи в медичних коледжах визна-
чено такі блоки:

1) цільовий блок, де конкретизовано основну 
мету впровадження оновленої системи в освітній 
процес медичних коледжів – підготовку компетент-
них молодших спеціалістів сестринської справи; 

2) науково-методологічний блок, в якому 
поєднано методологічні підходи, принципи, осо-
бливості та закономірності навчання студентів у 
медичних коледжах; 

3) теоретично-змістовий блок, який відо-
бражає змістове наповнення освітнього процесу 
(навчальний план, програмне забезпечення, 
структурування періодичності та послідовності 
вивчення дисциплін різних циклів тощо);

4) процесуально-методичний блок, в якому 
наведено сукупність організаційних чинни-

ків – педагогічних умов, реалізація яких перед-
бачає досягнення чітко окреслених цілей – сфор-
мованості тих чи інших складників професійної 
компетентності студентів медичних коледжів; 

5) прогностичний блок, який представлений 
критеріально-компонентною та показниково-рівне-
вою структурою професійної компетентності май-
бутніх молодших спеціалістів сестринської справи;

6) результативний блок, в якому чітко окрес-
лено очікуваний результат: позитивні якісні та 
кількісні зміни у сформованості професійної ком-
петентності майбутніх молодших спеціалістів 
сестринської справи.

Поєднання всіх визначених блоків недоречно 
розглядати як суму окремо взяти складників. Важ-
ливим у моделі є встановлення взаємозв’язків, 
взаємозалежностей, напрямів впливу одних 
складників моделі на інші, поєднання мети  
і результату. Таким чином розроблена модель може 
характеризуватися як структурно-функціональна. 
Не всі функції освітнього процесу в медичному 
коледжі можуть бути відображеними в структурно-
функціональній моделі. Фактична система профе-
сійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів 
сестринської справи має багато інших важливих 
можливостей, які ймовірно виявлятимуться в про-
цесі дослідно-експериментальної роботи. Кожен 
блок розробленої моделі може доповнюватися і 
розширюватися, проте засаднича структура і про-
цесуальні аспекти (підготовка студентів медичних 
коледжів із метою формування в них професійної 
компетентності) залишаються незмінними, тому 
що відіграють істотну роль у трактуванні спостере-
жуваного явища.

Важливим аспектом у розробці авторської 
структурно-функціональної моделі досліджува-
ної системи є дотримання певної послідовності, 
в якій виокремлюють дві основні стадії проєкту-
вання: макропроєктування та мікропроєктування. 
На стадії макропроєктування на основі даних про 
реальну систему і зовнішнє середовище виявля-
ються ресурси та обмеження для побудови моделі 
такої системи, вибирається модель (матема-
тична, схематична, уявна, описова) і критерії, які 
дають змогу оцінити адекватність моделі реальній 
системі. Стадія мікропроєктування здебільшого 
залежить від конкретного типу обраної моделі. 
У випадку імітаційної моделі необхідно забезпе-
чити створення інформаційного, математичного, 
технічного і програмного забезпечення процесу 
моделювання [8].

Незалежно від типу обраної моделі в процесі  
її розробки необхідно керуватися низкою принци-
пів системного підходу:

1) пропорційно-послідовне просування ета-
пами і напрямами створення моделі;

2) узгодження інформаційних, ресурсних харак-
теристик та надійності;
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3) правильне співвідношення окремих рівнів 
ієрархії в системі, яка моделюється;

4) цілісність окремих відособлених стадій побу-
дови моделі.

Важливим у розробці структурно-функціо-
нальної моделі системи професійної підготовки 
майбутніх молодших спеціалістів сестринської 
справи є врахування класифікаційних ознак таких 
видів моделювання: детерміноване, стохастичне, 
статичне, динамічне, дискретне, дискретно-непе-
рервне, мисленне, наглядне, гіпотетичне та інших. 
Наприклад, у процесі імітаційного моделювання 
відбувається створення структурно-функціональ-
ної моделі, яка передбачає логічно-аналітичний 
супровід розгляду імітації функціонування дослі-
джуваної системи. Тобто, визначаються певні 
зміни в стані системи під впливом окремих чинни-
ків (реалізації визначених методологічних підхо-
дів, дотримання загальнонаукових і специфічних 
принципів, створення спеціальних педагогічних 
умов, використання сучасних педагогічних інно-
вацій та технологій навчання). Водночас спосте-
рігаються певні зміни в стані системи (зокрема 
в результативному блоці), які відбуваються під 
впливом таких зовнішніх чинників. Тому в отрима-
них вибірках можна проаналізувати зміни вихід-
них параметрів досліджуваних явищ (наприклад, 
змін у сформованості професійної компетентності 
майбутніх молодших спеціалістів сестринської 
справи), за якими визначаються вірогіднісні харак-
теристики.

Висновки. Моделювання складних систем, 
якою автор розглядає систему професійної під-
готовки майбутніх молодших спеціалістів сестрин-
ської справи в медичних коледжах, є важливим 
етапом дослідно-експериментальної роботи. 
У розробці структурно-функціональної моделі 
досліджуваної системи необхідно враховувати 
чітке дотримання поетапності дослідницьких дій: 
розробка структури моделі, поглиблений аналіз  
і вивчення її структурних складників, визначення 
оптимальних взаємозв’язків, взаємозалежностей  
і взаємовпливу між ними, аналіз ефективності 
системи. У процесі розробки моделі досліджува-
ної системи необхідно використовувати методи 
аналізу, порівняння, прогнозування, визначення 
чутливості, оптимізації. 

Основними складниками в структурно-функці-
ональній моделі професійної підготовки майбутнiх 
молодших спеціалістів сестринської справи  
в медичних коледжах визначено такі блоки: цільо-
вий, науково-методологічний, теоретично-змісто-
вий, процесуально-методичний, прогностичний, 
результативний, які взаємопов’язані між собою. 
Важливим у моделі є встановлення взаємозв’язків, 
взаємозалежностей, напрямів впливу одних склад-
ників моделі на інші, поєднання мети і результату. 
Таким чином розроблена модель може характери-
зуватися як структурно-функціональна.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСНОВ 
ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВА 
МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF FUNDAMENTAL 
EDUCATION AND COLOR SCIENCE BY FUTURE PROFESSIONAL ARTISTS

Стаття присвячена важливим аспектам 
професійної підготовки майбутніх фахів-
ців образотворчого мистецтва. Розгляда-
ються особливості вивчення курсу «Основи 
образотворчої грамоти і кольорознавство», 
який належить до дисциплін професій-
ної підготовки і є основою для підвищення 
рівня обізнаності у галузі образотворчого 
мистецтва. Звертається увага на теоре-
тичні знання, практичні вміння й навички, які 
формуються у студентів під час освоєння 
основ образотворчої грамоти і кольорознав-
ства, необхідних для професійної та твор-
чої діяльності. Наголошено, що успішність 
оволодіння зазначеними знаннями, вміннями 
й навичками залежить від вибору технології 
навчання майбутніх фахівців образотвор-
чого мистецтва. 
Запропоновано впровадити у професійну 
підготовку студентів технології інтерак-
тивного навчання, особливостями яких є 
взаємодія між учасниками освітнього про-
цесу, зміна ролі викладача у цьому процесі 
та створення умов дружньої атмосфери, 
взаємної підтримки, що сприяє отриманню 
нових знань, розвитку пізнавальної діяль-
ності майбутніх фахівців образотворчого 
мистецтва. 
Основну увагу зосереджено на викорис-
танні технологій інтерактивного навчання 
на лекційних, лабораторних заняттях, а 
також у самостійній роботі з дисципліни 
«Основи образотворчої грамоти і кольороз-
навство». Зазначено, що за такого навчання 
увага зосереджується не на процесі накопи-
чення теоретичних знань, практичних вмінь 
і навичок, а на розвитку самосвідомості, 
здатності до самореалізації тощо. Інтерак-
тивні лекції (інформаційно-проблемна лекція, 
лекція-діалог, лекція із запланованими помил-
ками, лекція-візуалізація) сприяють встанов-
ленню взаємодії між учасниками освітнього 
процесу, активізації пізнавальної діяльності 
студентів. Технології інтерактивного 
навчання (майстер-клас, модерація, метод 
проектів), які автором запропоновано вико-
ристовувати на лабораторних заняттях, 
залучають студентів до дослідницької, ана-
літичної, творчо-пошукової роботи. У само-
стійній роботі головний акцент зроблено на 
методі портфоліо, який допомагає студен-
там фіксувати, накопичувати й оцінювати 
власні творчі досягнення і є однією із форм 
контролю навчальних досягнень студентів.
Ключові слова: професійна підготовка, 
майбутній фахівець образотворчого мис-

тецтва, інтерактивні технології навчання, 
інтерактивна лекція, проєкт, модерація, 
майстер-клас, портфоліо.

The article deals with the important aspects of 
professional training of future specialists in fine 
arts. The peculiarities of studying the course 
“Fundamentals of Fine Arts and Color Stud-
ies”, which belongs to the disciplines of voca-
tional training are the basis for raising the level 
of awareness in the field of fine arts, have been 
considered. Attention is drawn to the theoretical 
knowledge, practical skills and skills that students 
develop when mastering the basics of fine arts 
and color science necessary for professional 
and creative activity. It was emphasized that the 
success of mastering the aforementioned knowl-
edge, skills and abilities, depends on the choice 
of the technology of training of future fine arts 
specialists. 
It is proposed to introduce in students’ training the 
technology of interactive learning, the features of 
which are: interaction between the participants of 
the educational process, changing the role of the 
teacher in this process and creating conditions of 
friendly atmosphere, mutual support, contributing 
to the acquisition of new knowledge, the develop-
ment of cognitive activity of future specialists in 
image. The main focus is on the use of interac-
tive learning technologies in lectures, laboratory 
classes, as well as in the independent work in the 
discipline “Fundamentals of Fine Arts and Color 
Studies”. 
It is pointed out that for such training the main 
focus is not on the process of accumulation of 
theoretical knowledge, practical skills, but on the 
development of self-awareness, ability to self-
realization and so on. Interactive lectures (infor-
mation-problematic lecture, lecture-dialogue, lec-
ture with planned mistakes, lecture-visualization) 
contribute to establishing interaction between 
participants of the educational process, activa-
tion of students’ cognitive activity. Interactive 
learning technologies (master class, modera-
tion, project method), which the author proposes 
to use in laboratory classes, involve students in 
research, analytical, creative and search work. In 
the independent work, the main focus is on the 
method of portfolio, which helps students to cap-
ture, accumulate and evaluate their own creative 
achievements and is a form of control of students’ 
academic achievement.
Key words: vocational training, future special-
ist of fine arts, interactive teaching technologies, 
interactive lecture, project, moderation, master 
class, portfolio.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасне суспільство, зіткнувшись із про-
блемою зниження рівня художньо-естетичного та 
культурного розвитку підростаючого покоління, 
переосмислює роль і місце мистецької освіти, 
оскільки саме від професійного кадрового забез-
печення мистецької й освітньої галузі залежить 

розв’язання зазначеної проблеми. Важливу роль 
у цьому процесі відіграють законодавчі та пара-
дигмальні зміни, які сьогодні відбуваються у вищій 
мистецькій освіті. Так, у Законі України «Про вищу 
освіту» [9] на законодавчому рівні закріплено 
умови розроблення освітніх програм, здійснено 
перелік компетентностей творчих працівників, 
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подано кваліфікаційні характеристики фахівців у 
галузі образотворчого мистецтва, необхідні для 
здійснення професійної творчої діяльності. Вті-
лення гуманістичної парадигми мистецької освіти 
передбачає створення умов для розвитку й само-
реалізації кожного студента в мистецько-творчій 
діяльності, формування його творчої особистості, 
професійної зрілості тощо.

Зазначені зміни у вищій мистецькій освіті 
покликані удосконалити якість професійної під-
готовки майбутніх фахівців мистецьких дисци-
плін, зокрема фахівців образотворчого мистецтва, 
оскільки сучасне суспільство потребує кадрів, які 
володіють не тільки високим професійним потенці-
алом, а й готові до самостійного творчого пошуку, 
саморозвитку, здатні легко змінюватися в динаміч-
них умовах життя. У зв’язку з цим актуалізується 
пошук нових технологій мистецького навчання у 
закладах вищої освіти, які б забезпечували якісну 
професійну підготовку майбутніх фахівців обра-
зотворчого мистецтва, посилювали їхню конкурен-
тоспроможність на ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну увагу створенню і впровадженню в освітній 
процес ефективних технологій навчання у закла-
дах вищої освіти приділено в роботах І. Дичківської, 
Т. Клименка, О. Пєхоти, І. Підласого, О. Пометун, 
Г. Селевко, В. Шапкіна та інших. Проблеми про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців образот-
ворчого мистецтва ґрунтовно висвітлено в пра-
цях С. Коновець, Н. Кубриш, О. Музики, О. Отич, 
М. Ростовцева, М. Стась та інших. У дослідженнях 
науковців визначено реальний стан означеної під-
готовки у закладах вищої освіти в сучасних умо-
вах, аналізуються чинники, які впливають на якість 
цього процесу.

Пошук нових технологій мистецького навчання 
у закладах вищої освіти є предметом значної 
кількості науково-педагогічних досліджень. 
У цьому напрямі варто зазначити праці Л. Масол, 
Г. Падалки, О. Рудницької, в яких ґрунтовно роз-
крито особливості підготовки майбутніх учите-
лів мистецьких дисциплін із застосуванням інно-
ваційних технологій навчання. У дослідженнях 
О. Побірченко [7] та Т. Стрітьєвич [10] у контексті 
застосування сучасних інноваційних технологій у 
професійній підготовці майбутніх вчителів обра-
зотворчого мистецтва виокремлюють ефективні 
методи навчання: активне, інтерактивне та тренін-
гове навчання. Дослідниці переконані, що інтер-
активні форми й методи навчання забезпечують 
особистісно-професійне становлення майбут-
ніх учителів образотворчого мистецтва, оскільки 
сприяють саморозвитку, самовираженню, саморе-
алізації студентів.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Всі зазначені праці мають 
здебільшого узагальнюючий характер, розкрива-

ють особливості професійної підготовки майбутніх 
фахівців образотворчого мистецтва, методика ж 
використання інтерактивних технологій навчання 
при вивченні фахових дисциплін, зокрема основ 
образотворчої грамоти і кольорознавства, майбут-
німи фахівцями образотворчого мистецтва зали-
шається поза увагою науковців-практиків.

Мета статті. Визначити педагогічний потенціал 
інтерактивних форм і методів навчання з метою 
їхнього застосування при вивченні основ обра-
зотворчої грамоти і кольорознавства майбутніми 
фахівцями образотворчого мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Підготовка 
майбутніх фахівців образотворчого мистецтва 
вимагає оволодіння професійною базою різних 
видів художньої практики, формування таких 
якостей як колірна чутливість, відчуття композиції, 
спеціальні художні здібності тощо. Курс «Основи 
образотворчої грамоти і кольорознавство» разом з 
іншими предметами циклу дисциплін професійної 
підготовки є базовим для підвищення рівня обізна-
ності у царині образотворчого мистецтва, здат-
ності реалізувати свій художньо-творчий потен-
ціал через створення високохудожніх композицій. 
Цей курс спрямовано на формування у студентів 
компетенцій шляхом оволодіння базовими теоре-
тичними знаннями з теорії образотворчої грамоти 
та кольорознавства, необхідних для створення 
зображення на площині та художнього образу, 
основними практичними вміннями і навичками, 
зокрема вмінням обирати техніки для зображення 
композицій; втілювати творчий задум у матеріалі 
з урахуванням його властивостей; практично та 
якісно здійснювати спрямований пошук кольоро-
вих рішень у творах образотворчого мистецтва та 
дизайну з урахуванням психофізичних характе-
ристик кольорів і кольорових поєднань; навичками 
осмисленого використання кольору, колористич-
ного підходу до вирішення проєктних завдань, 
роботи з образотворчими засобами створення 
художнього образу.

Успішність оволодіння вказаними теоретич-
ними знаннями та вміннями й навичками залежить 
від методики викладання зазначеної дисципліни, 
зокрема від вибору технології навчання, прак-
тичної і самостійної творчої діяльності майбутніх 
фахівців образотворчого мистецтва. У цьому кон-
тексті потужним дидактичним потенціалом володі-
ють технології інтерактивного навчання, за якого 
студенти активно залучаються до процесу піз-
нання, творчості.

У дослідженні С. Кашлєва технологію інтер-
активного навчання визначено як сукупність спо-
собів цілеспрямованої міжсуб’єктної взаємодії 
педагогів (викладачів) і учнів (студентів), послі-
довна реалізація яких створює оптимальні умови 
для їхнього розвитку [2]. На думку І. Плаксіної, 
інтерактивне навчання – це спосіб пізнання, який 
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здійснюється у формах сумісної діяльності учнів 
(студентів): всі учасники освітнього процесу взає-
модіють один із одним, обмінюються інформацією, 
разом розв’язують проблеми, моделюють ситуації, 
оцінюють дії колег і свою власну поведінку, зану-
рюються в реальну атмосферу ділової співпраці 
з розв’язання проблем [6, с. 22–23]. Дослідниця 
стверджує, що головною ознакою інтерактивних 
методів навчання є наявність зворотного зв’язку.

Використання інтерактивних технологій при 
вивченні основ образотворчої грамоти та кольо-
рознавства суттєво змінює роль викладача, яка 
спрямовується на організацію взаємодії між сту-
дентами та співпрацю, створення умов для вияв-
лення їхньої ініціативи, творчого пошуку тощо. 
Таким чином активність викладача стає другоряд-
ною, а на перший план виходить активність сту-
дентів. Така спільна діяльність студентів і викла-
дача відбувається в умовах дружньої атмосфери, 
взаємної підтримки, що сприяє отриманню нових 
знань, розвитку пізнавальної діяльності.

На думку автора, впровадження й активне 
використання інтерактивних форм і методів при 
вивченні основ образотворчої грамоти та кольо-
рознавства значно активізує освітній процес, 
надає йому практично-орієнтованої спрямова-
ності, що є важливим у підготовці майбутніх фахів-
ців образотворчого мистецтва, оскільки за такого 
навчання головна увага зосереджується не на 
процесі накопичення знань, умінь і навичок, а на 
розвитку самосвідомості, здатності до самореалі-
зації тощо.

Технології інтерактивного навчання під час 
викладання дисципліни «Основи образотворчої 
грамоти та кольорознавство» можна використо-
вувати на лекційних, лабораторних заняттях, а 
також у самостійній роботі студентів. Така лекція 
в інтерактивній формі передбачає проведення 
інформаційно-проблемної лекції – створення про-
блемних ситуацій через викладення навчального 
матеріалу із залученням студентів до подальшого 
аналізу, розв’язання протиріч і створення висно-
вків в якості нових знань. Прикладом інформа-
ційно-проблемної лекції є лекція «Роль сучасних 
технологій у мистецтві. Функції кольору в рекламі, 
кінематографі». 

Під час лекції необхідно залучати студентів 
до обговорення й дослідження функцій кольору 
в рекламі й кінематографі, що супроводжується 
обміном ідеями, досвідом, судженнями, думками 
студентів. Такий інтерактивний метод сприяє фор-
муванню навичок визначення проблемних питань, 
а процес пізнання навчального матеріалу відбува-
ється через науковий пошук, діалог, аналіз, порів-
няння різних поглядів студентів на досліджувані 
питання. 

Одним із прикладів інтерактивної лекції може 
бути лекція із запланованими помилками (лекція – 

провокація), де викладач попереджає про допу-
щення деяких помилок під час лекції, які необхідно 
виявити й виправити. Цінною в методичному плані 
є лекція-діалог – спільний пошук відповідей на 
питання, які виникають під час лекції.

У підготовці майбутніх фахівців образотворчого 
мистецтва важливу роль відіграють лекції-візуалі-
зації – супровід навчального матеріалу візуальним 
рядом (слайди, відеозапис, інтерактивна дошка 
тощо). Прикладом лекції-візуалізації є лекція на 
тему «Поняття колірної гармонії. Її ознаки та прин-
ципи. Теорії кольорових гармоній та їх класифіка-
ція». Така лекція дозволяє впорядкувати значний 
обсяг інформації про теорію кольорової гармонії, 
схематизувати її основні поняття й положення. 
Візуальне зображення навчальної інформації 
сприяє більш продуктивному засвоєнню класи-
фікацій колірних гармоній художника Р. Адама, 
німецького фізіолога Брюкке, дослідників М. Шев-
реля, А. Менселла, М. Люшера, В. Козлова, вче-
них Б. Теплова і П. Шеварова, американського 
теоретика Ф. Тейлора; основних способів колірної 
гармонізації. 

Читання лекції перетворюється в розгорну-
тий коментар викладача підготовлених наочних 
матеріалів, наприклад колірної моделі В. Шугаєва 
та колірного кола В. Козлова, основних способів 
колірної гармонізації, прикладів створення спо-
ріднених гармоній і сполучень споріднено-контр-
астних кольорів, схем побудови гармонійних спо-
лучень кольорів, під час якого студенти активно 
долучаються до пізнавальної діяльності. Лекція-
візуалізація спрямовує студентів на представ-
лення усної й письмової інформації у візуальній 
формі, що формує в них професійне мислення за 
рахунок систематизації й виділення головних еле-
ментів у змісті навчального матеріалу. 

Варто зауважити, що інтерактивні лекції ні  
в якому випадку не замінюють традиційні лекційні 
заняття. Як засвідчує практика, інтерактивні лекції 
сприяють кращому засвоєнню лекційного матері-
алу, формуванню власної думки студента тощо. 
Інтерактивні лекції під час вивчення дисципліни 
«Основи образотворчої грамоти та кольороз-
навство» сприяють встановленню взаємодії між 
викладачем і студентами. У цьому випадку викла-
дач аналізує діяльність студентів, змінює свою 
діяльність відповідно зроблених висновків. Зміню-
ється і пізнавальна діяльність студентів, оскільки 
вони стають не пасивними слухачами, а актив-
ними учасниками освітнього процесу.

Елементи інтерактивних технологій автор 
включає в деякі лабораторні заняття з дисципліни 
«Основи образотворчої грамоти та кольорознав-
ство». На заняттях майбутні фахівці образотвор-
чого мистецтва за допомогою комплексу прак-
тичних вправ закріплюють навчальний матеріал, 
опановують практичні навички та вміння, що допо-
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магає у підготовці до вирішення складніших про-
фесійних завдань. Використання на лабораторних 
заняттях майстер-класів, модерації, методу проєк-
тів тощо залучає студентів до дослідницької, ана-
літичної, творчо-пошукової роботи. 

У процесі викладання дисципліни «Основи 
образотворчої грамоти та кольорознавство» 
ефективним є інтерактивний метод майстер-клас. 
У процесі використання такого методу навчання 
майбутні фахівці образотворчого мистецтва 
мають можливість спостерігати за практичною 
діяльністю викладача. Цей метод навчання є важ-
ливим фактором, який сприяє розвитку у студен-
тів художнього сприймання, художньо-творчих зді-
бностей, композиційного мислення. Майстерний 
показ викладачем тих чи інших прийомів зобра-
ження, наприклад створення графічних зображень 
(натюрморт, пейзаж тощо) за допомогою різних 
графічних засобів виразності (лінія, крапка, пляма, 
штрих) дає можливість виразно проілюструвати 
інформацію, яку студенти отримали під час лекції 
на тему «Виражальні можливості графіки у відтво-
ренні тону, форми, об’єму і простору». 

Швидкий і наочний показ виконання цих зобра-
жень викладачем слугує не тільки поясненням 
до теоретичного матеріалу, а є одним із засобів 
естетичного впливу на майбутніх фахівців обра-
зотворчого мистецтва. Під час майстер-класу сту-
денти можуть працювати паралельно з виклада-
чем або спостерігати за процесом роботи і потім 
виконувати зображення самостійно, прослухавши 
рекомендації педагога. Загалом у професійній під-
готовці майбутніх фахівців образотворчого мис-
тецтва майстер-клас є ефективною технологією 
інтерактивного навчання, оскільки відбувається 
спільна дослідницька творчість майстра-викла-
дача і студентів, створюється новий продукт  
у атмосфері креативного пошуку, співпраці.

Вивчення основ образотворчої грамоти та 
кольорознавства передбачає виконання студен-
тами на лабораторних заняттях ряду композицій: 
створення творчих композицій (4 шт.) за попе-
реднім аналізом творчості художників (техніки, 
манери, колориту); створення колірної композиції 
«Улюблені речі як джерело натхнення» (колаж); 
створення ритмічних декоративних фризових ком-
позицій із колоритом, символічним для певних 
етносів тощо. Результат (композиція) кожного сту-
дента оцінюється групою, піддається рефлексії. 
Як показує практика, деякі студенти досить різко 
реагують на критику, зауваження щодо своїх твор-
чих робіт. Тому в даному випадку ми використо-
вуємо таку технологію інтерактивного навчання як 
модерація. Модератор стимулює активну діяль-
ність всіх учасників комунікації, при цьому відмов-
ляється від застосування авторитарного впливу, а 
також від суб’єктивної оцінки характеру й резуль-
татів групової взаємодії [4, с. 238]. 

Прикладом практичного застосування моде-
рації є аналіз виконаних практичних робіт під 
час колективного перегляду. Для цього студентів 
було  об’єднано у дві групи «авторів» і «глядачів», 
кожен висловлює свою думку про композицію. При 
цьому важливо не тільки проаналізувати компо-
зиційні особливості робіт, засоби виразності, але 
й обміркувати художній образ, виявити ідею, яку 
реалізував «автор», і як її інтерпретував «глядач». 
Викладач-модератор згладжує моменти критики, 
переводить її в позитивний напрям, що сприя-
тиме особистісному і творчому розвитку студента-
«автора». Загалом технологія модерації дає змогу 
створити комфортне зовнішнє середовище для 
творчості; вибудувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію 
педагога й студентів, активізувати особистісний 
потенціал кожного студента, створити позитивну 
атмосферу в колективі.

При викладанні дисципліни «Основи образот-
ворчої грамоти та кольорознавство» було вико-
ристано метод проєктів, який сприяє розвитку в 
майбутніх фахівців образотворчого мистецтва 
самостійності в процесі планування і виконання 
проектів. Проєкт – це спланована й усвідомлена 
діяльність, спрямована на формування у студен-
тів системи інтелектуальних і практичних умінь. 
Метод проєктів є способом організації пізнаваль-
ної діяльності студентів з метою розв’язання про-
блем, пов’язаних із проєктуванням, створенням 
продукту. Цей метод орієнтований на самостійну 
роботу студентів. 

Прикладом є підготовка майбутніми фахівцями 
творчого проєкту «Колір емоцій» – творчої ком-
позиції на основі аналізу фільму С. Параджанова 
«Тіні забутих предків». Фільм обраний з тих мірку-
вань, що він насичений різноманітними емоціями: 
тривогою, містичним страхом, трепетом, повагою, 
цікавістю, захопленням, обуренням, радістю. Сту-
денти мають переглянути й проаналізувати фільм 
або фрагменти фільму; підібрати кольори до 
зображення емоцій, якими насичена картина; про-
думати різні варіанти втілення творчої ідеї, визна-
чити остаточний варіант композиції. 

Важливим є також презентація та захист творчої 
композиції. Варто зауважити, що викладач може 
запропонувати студентам обрати інший фільм для 
такого цікавого творчого проєкту. Викладачеві від-
водиться роль координатора, експерта, консуль-
танта. Під час реалізації творчого проєкту студент 
вчиться самостійно ставити й розв’язувати нові, 
нестандартні проблеми, створювати у проєктній 
діяльності нові продукти, що є важливим у твор-
чому розвитку студентів. 

Особливо значущим у підготовці майбутніх 
фахівців образотворчого мистецтва є метод порт-
фоліо. При вивченні дисципліни «Основи обра-
зотворчої грамоти та кольорознавство» метод 
портфоліо передбачає підготовку значної кількості 
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самостійних робіт за визначений час, наприклад 
за семестр або навчальний рік. Специфіка такого 
методу полягає в тому, що кожен студент само-
стійно прослідковує й фіксує результати власного 
навчання як навчальні, так і творчі, опановує нави-
чки демонстрації, аналізу й оцінки цих результатів. 

Під час самостійної роботи майбутні фахівці 
образотворчого мистецтва виконують низку 
вправ: створення ряду текстурних зображень 
на передачу тону, форми, об’єму та простору за 
допомогою графічних засобів; вправи за методом 
направленої уяви «Кольорові спогади» (настрої 
подорожей); створення груп інтуїтивних компо-
зицій (час доби, пори року, смаки тощо) на пере-
дачу колориту; створення композицій на пере-
дачу настрою (активні, спокійні) тощо. Виконуючи 
вправи, студенти опрацьовують значний обсяг 
інформації, створюють ескізні варіанти роботи 
(це може бути один або декілька варіантів) для 
досягнення кращого результату й наповнюють свій 
портфель власними роботами, створюючи колек-
цію творчих здобутків.

Варто зауважити, що портфель є не тільки 
місцем, де зберігається інформація, він стає спо-
собом її оброблення. У процесі самопрезентації 
результатів діяльності студент аналізує власну 
творчість, оцінює результати роботи, корегує зміст 
портфелю, самостійно ставить перед собою нові 
цілі й реалізує їх. Портфель також дає можливість 
викладачеві оцінити навчальні досягнення кож-
ного студента. У цьому випадку метод портфоліо 
перетворюється у форму контролю навчальних 
досягнень майбутніх фахівців образотворчого 
мистецтва. Загалом метод портфоліо допомагає 
майбутнім фахівцям образотворчого мистецтва 
фіксувати, накопичувати й оцінювати власні творчі 
досягнення й будувати індивідуальну траєкторію 
навчання і професійного розвитку, що є однією з 
форм контролю навчальних досягнень студентів.

Висновки. Інтерактивні технології (інтерак-
тивні лекції (інформаційно-проблемна лекція, лек-
ція-діалог, лекція із запланованими помилками, 
лекціїя-візуалізація), майстер-клас, модерація, 
метод проєктів) варто застосовувати при вивченні 
основ образотворчої грамоти і кольорознавства, 
оскільки вони активізують інтерес до вивчення 
цієї дисципліни; сприяють успішному засвоєнню 

навчального матеріалу та активній участі сту-
дентів у освітньому процесі в умовах взаємодії  
й рівноправного партнерства; забезпечують твор-
чий розвиток і свободу самовираження; зміщують 
акцент на аналітичну й дослідницьку діяльність, 
що відповідає сучасним вимогам до професійної 
підготовки майбутніх фахівців образотворчого 
мистецтва та забезпечує їхню успішність у май-
бутній професійній діяльності. 

Перспективи подальших досліджень автор 
вбачає у подальшому впровадженні й висвітленні 
інноваційних технологій навчання у закладах 
вищої освіти, які доводять свою ефективність у 
професійній підготовці майбутніх фахівців обра-
зотворчого мистецтва.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ДОНБАСЬКОМУ 
ІНСТИТУТІ ТЕХНІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF DUAL EDUCATION AT THE DONBAS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT “ACADEMICIAN YURI BUGAY 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIVERSITY”

Стаття присвячена аналізу позитивного 
досвіду впровадження елементів дуальної 
освіти у Донбаському інституті техніки та 
менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-
технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая» (далі – ДІТМ МНТУ). У статті роз-
глядається досвід дуальної освіти в Німеч-
чині, Швейцарії та Франції, а також акту-
альність, перспективність, ефективність 
і переваги такої форми освіти в Україні на 
прикладі впровадження її у ДІТМ МНТУ. 
Проаналізовано нормативно-правове забезпе-
чення й основні джерела дуальної форми здо-
буття професійної освіти. З’ясовано завдання 
дуальної форми здобуття освіти. Виокрем-
лено й охарактеризовано основні періоди ста-
новлення дуальної освіти, розкрито особли-
вості її розвитку на сучасному етапі. Подано 
загальну характеристику структури управ-
ління професійною підготовкою студентів 
ДІТМ МНТУ. До згаданої структури входить 
стажування студентів старших курсів на під-
приємствах один раз на тиждень за індивіду-
альними планами на основі укладання контр-
актів із конкретними установами, наявність 
кураторів в інституті та на підприємстві, що 
забезпечує системний контроль, організація 
тренінгів за різним напрямами господарської 
діяльності, особисті зустрічі студентів із під-
приємцями, керівниками державних і недержав-
них установ, організацій, підприємств, керів-
никами підрозділів. 
Здійснено порівняльний аналіз дуальної освіти 
в Україні та Німеччині, виявлено прогресивні 
ідеї досвіду професійної підготовки та визна-
чено можливості їх реалізації в освітньому 
просторі України. Вивчення досвіду реалізації 
дуальної системи професійної освіти в краї-
нах Європейського Союзу дозволило глибше 
зрозуміти основні фактори успіху німецької 
моделі дуальної освіти. Крім того, наведено 
переваги та недоліки дуальної форми здо-
буття освіти в Україні, а також пропозиції 
щодо її вдосконалення. 
У статті колектив авторів підкреслив важ-
ливість практикоорієнтованого навчання, 
плідної співпраці вищих навчальних закладів і 
підприємств за умови активності самих сту-
дентів. 
Ключові слова: професійна освіта, дуальна 
підготовка фахівців, принципи дуальної сис-
теми освіти, завдання дуальної освіти, соці-
альне партнерство, вища освіта, практич-
ний досвід.

In this article is devoted to the analysis of posi-
tive experience Implementation of elements of 
dual education in Donbas Institute of Technol-
ogy and Management of the Higher Educa-
tional and Technological University “Academi-
cian Y. Bugay International Scientific Technical 
University” (hereinafter – DITM ISTU. Article 
examines the experience of dual education in 
Germany, Switzerland and France, as well as 
the relevance, perspective, effectiveness and 
benefits of such a form of education in Ukraine 
as an example of its implementation in DITM 
ISTU. The normative legal support and the main 
sources of dual form of vocational education are 
analyzed. 
The problem of the dual form of education has 
been clarified. The basic periods of formation 
of dual education are revealed and character-
ized, to reveal features of its development at 
the present stage. The General characteristics 
of structure of management of vocational train-
ing of students of DITM ISTU are submitted. 
The mentioned structure includes: internships 
of senior students at enterprises once a week 
according to individual plans on the basis of 
contracts with specific institutions, the presence 
of supervisors at the institute and at the enter-
prise, which provides systematic control, orga-
nization of trainings in different directions with 
businessmen, non-governmental institutions, 
business organizations, heads of divisions. 
The comparative analysis of dual education in 
Ukraine and Germany is carried out, the Pro-
gressive Ideas of the experience of vocational 
training are revealed and the possibilities of their 
realization in the educational space of Ukraine 
are determined. Studying the experience of 
implementation of the dual system of vocational 
education in the countries of the European 
Union has allowed to understand more deeply 
the main factors of success of the German 
model of dual education. In addition, the Advan-
tages and Disadvantages of the Dual Form of 
Education in Ukraine, as well as Suggestions 
for its Improvement, are given.
In the article, the team of authors emphasized 
the importance of practice-oriented learning, 
fruitful cooperation between institute and enter-
prises, provided that the students themselves 
are active.
Key words: professional education, dual train-
ing of specialists, principles of dual education 
system, dual education tasks, social partnership, 
higher education, practical experience.

УДК 378.147
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2019.21.1-42

Деркаченко Ю.В.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедри права
Міжнародного науково-технічного 
університет імені академіка Юрія Бугая

Яковенко Ю.Л.,
канд. іст. наук, доцент кафедри історії 
України і правових дисциплін
Донбаського інституту техніки  
та менеджменту
Міжнародного науково-технічного 
університету імені академіка Юрія Бугая

Ємельянова А.О.,
магістр права, асистент кафедри історії 
України і правових дисциплін
Донбаського інституту техніки  
та менеджменту
Міжнародного науково-технічного 
університету імені академіка Юрія Бугая

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасний світ швидко змінюється завдяки інтегра-
ційним процесам та інформаційно-комп’ютерним 
технологіям. Поширюється практика трудових 
міграцій, іноземного стажування викладачів  
і студентів. Підвищуються вимоги до випускників 
закладів вищої освіти, молодих спеціалістів. Поси-
люється конкуренція між здобувачами роботи 

на ринку праці. Щоб зробити блискучу кар’єру  
в сучасному світі, людині необхідний набір особис-
тісних якостей (відкритість, креативність, відпові-
дальність тощо) і професійних навичок. Чим біль-
шим буде такий набір компетентностей, тим легше 
особистість зможе реалізувати себе в обраній 
професії. Натепер вищі навчальні заклади України 
відчувають гостру потребу у вирішенні проблеми 
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модернізації та реформування вузівської освіти. 
Радикальна трансформація економічного та соці-
окультурного простору України неминуче впливає 
на освіту, в тому числі й на професійну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літератури з проблем запровадження 
дуальної форми освіти дає підстави стверджу-
вати про наявність численних робіт у закордон-
ному науковому просторі (А. Аникеєв [5], Б. Ахмад 
(B. Ahmad) [2], Г. Браун (G. Braun) [29], В. Грай-
нерт [30], Т. Десінжер (T. Deissinger) [31], Ф. Еднер 
(F. Edner) [6], А. Корінна [8], Е. Терещенкова [10] та 
інші) та початок наукової розробки досліджуваної 
проблематики у вітчизняній історіографії. 

Як правило, у роботах українських вчених ана-
лізується іноземний досвід запровадження дуаль-
ної форми здобуття освіти та проблеми, які поста-
ють перед освітніми закладами. Натомість інтерес 
вітчизняних науковців зосереджений здебільшого 
на вивченні досвіду інших країн, у першу чергу 
країн Європейського Союзу (І. Бойчевська [13], 
О. Пришляк [14], О. Кашуба [15], В. Міщенко [16], 
В. Шейко [17] та інші). Також є спроби проаналізу-
вати стан і перспективи розвитку дуальної форми 
здобуття освіти в Україні (І. Андрейців [3], О. Бегма 
[18], В. Вем’ян [19], В. Докторович [20], С. Драж-
ниця [21], І. Дрозіч [22], С. Іщеряков [23], О. Костю-
ченко [24], К. Мазур [11]). 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Трансформація економічного та 
соціокультурного простору України обумовлює 
необхідність проведення низки реформ в освітній 
галузі, зокрема в галузі професійної освіти. Сис-
тема вищої освіти України нині переживає черго-
вий раунд модернізаційних заходів. Вітчизняні уні-
верситети відчувають гостру потребу у вирішенні 
низки нагальних проблем модернізації та рефор-
мування вищої освіти.

Мета статті – дослідити основні особливості 
дуальної форми отримання освіти та запрова-
дження такої форми у Донбаському інституті тех-
ніки та менеджменту ПВНЗ «МНТУ імені академіка 
Юрія Бугая».

Виклад основного матеріалу. Останнім часом 
на глобальному рівні активізувався дискурс про 
дуальну модель освіти як нову форму підготовки 
випускників, спрямовану на практикоорієнтоване 
навчання на основі партнерства закладів освіти 
з підприємствами. Для студента дуальна форма 
освіти – це поєднання навчання і роботи (ста-
жування) зі збереженням стипендії. Для універ-
ситету та конкретного підприємства – це плідна 
співпраця, орієнтована на підготовку майбутнього 
кваліфікованого спеціаліста та забезпечення його 
працевлаштування після отримання диплома. 

Актуальність проблеми запровадження в зак- 
ладах освіти дуальної форми пов’язана з тим, 
що жорсткі професійні критерії вимагають і підви-

щення рівня підготовленості кваліфікованих кадрів 
у різних галузях життєдіяльності. Саме новий під-
хід до системи професійної освіти дозволяє забез-
печити якісну підготовку висококваліфікованих 
фахівців майбутнього. 

Натепер сучасні заклади вищої освіти забез-
печують переважно теоретичну підготовку сту-
дентів. Більшість академічних годин відведено на 
лекційні та семінарські заняття, де обговорюється 
та закріплюється навчальний матеріал. Практичні 
заняття проводяться здебільшого в аудиторіях,  
у відриві від реального процесу виробництва, кон-
кретних підприємств із їх специфікою роботи та 
проблемами. Саме впровадження дуальної сис-
теми підготовки фахівців відкриває нові додаткові 
перспективи у підвищенні ефективності професій-
ної освіти.

В Україні проєкт запровадження дуальної 
форми освіти був розроблений і на сучасному 
етапі розвитку нашої держави поступово реа-
лізується. Стаття 9 пунктом 1 Закону України 
«Про освіту» [1] дуальну освіту закріплює як одну  
з форм здобуття освіти в Україні. В пункті 10 того 
ж Закону подано визначення поняття «дуальна 
форма здобуття освіти» як спосіб здобуття освіти, 
що передбачає поєднання навчання осіб у закла-
дах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності)  
з навчанням на робочих місцях на підприємствах, 
в установах та організаціях для набуття певної ква-
ліфікації як правило на основі договору» [1]. Крім 
того, дуальна система освіти згідно Міжнародної 
стандартної кваліфікації ЮНЕСКО – це організо-
ваний навчальний процес реалізації освітніх про-
грам, який поєднує навчання на виробництві та 
навчання з неповним навантаженням у традицій-
ній шкільній або університетській системах [29].

Міністерством освіти та науки України 
19 вересня 2018 року № 660-р на Розширеному 
засіданні Колегії було прийнято Концепцію під-
готовки фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти. Вона підкреслює наявність у нашій країні 
проблеми недостатнього рівня готовності випус-
кників навчальних закладів до самостійної про-
фесійної діяльності на робочих місцях. Реалізація 
Концепції передбачає розробку нормативно-пра-
вової бази як перший етап, розроблення типових 
моделей дуальної форми здобуття освіти та впро-
вадження пілотних проектів як другий етап, ство-
рення кластерів дуальної форми здобуття освіти 
як третій етап. Концепція була розроблена на 
5 років – із 2018 по 2023 роки [2]. 

При дуальній системі в освіту залучаються як 
навчальні заклади, так і виробничі підприємства, 
установи, організації. Програми дуальної форми 
здобуття освіти інтегрують у собі теорію і апробо-
вані на практиці ноу-хау. Змістовний сенс перетво-
рень полягає в тому, що дуальну освіту студенти 
отримують одночасно в двох навчальних закладах:  
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університетах та інститутах (теоретичну частину), 
а на виробництві – практичну.

Основними завданнями дуальної форми здо-
буття освіти можна вважати такі:

− вдосконалення практичного складника 
процесу підготовки випускників зі збереженням 
достатнього рівня теоретичної підготовки;

− своєчасне та швидке реагування на вимоги 
ринку праці та роботодавців;

− підвищення мотивації студентів вищих і 
професійних навчальних закладів до навчання 
та отримання певної спеціальності та практичних 
навичок; підвищення конкурентоздатності випус-
кників на ринку праці;

− забезпечення взаємовпливу та взаємопро-
никнення освіти та виробництва;

− полегшення адаптації молодих спеціалістів 
до умов виробництва.

Дуальна система освіти використовується в 
більш ніж 60 країнах із розвиненою промисло-
вістю. У соціальному плані це механізм реалізації 
соціального партнерства держави, роботодавців, 
профспілок і різних громадських об’єднань із підго-
товки висококваліфікованого персоналу відповідно 
до потреб ринку праці. За оцінкою Міжнародного 
інституту моніторингу якості робочої сили (Швейца-
рія) одним із лідерів за рівнем кваліфікації кадрів  
є ФРН, а її система дуальної освіти багато в чому є 
зразком для всього Європейського Союзу [6, с. 5–8]. 

На прикладі Німеччини автори й розглянуть 
модель дуальної освіти. Здійснення навчального 
процесу в Німеччині йде шляхом синтезу виробни-
чої діяльності в якості стажера (учня) та вивчення 
теоретичної частини в закладі освіти. Крім того, 
відбувається поетапне ускладнення навчальних і 
практичних завдань. Професійна освіта ФРН хоча 
і є децентралізованою, однак вибудовується від-
повідно до певних стандартів. У ФРН з 1981 року 
діють такі законодавчі акти як «Про сприяння про-
фесійній освіті» (описує інструменти регулювання 
в питаннях планування та статистичних даних 
професійної освіти), «Закон про охорону праці 
молоді» (обґрунтовує заходи захисту для розум-
ної молоді), «Договір про професійне навчання» 
[5, c. 68].

Професійне навчання в ФРН чітко відповідає 
Переліку професій, який скоротився із 600 до 
380 професій. Скорочення кількості професій від-
булося у зв’язку з інтеграцією підготовки фахівців 
за схожими напрямами діяльності. Слід зазначити, 
що назва професій, сукупність знань, вмінь і нави-
чок, необхідних для засвоєння, які навчаються по 
кожній професії, а також типовий навчальний план 
і підсумкові атестаційні вимоги розробляються та 
узгоджуються Міністром освіти і науки спільно  
з міністром конкретної галузі промисловості. 

Розроблені документи є правовою основою  
і носять обов’язковий характер. Крім того, держава 

намагається компенсувати витрати підприємства 
на професійну освіту. Фінансові інвестиції в сис-
тему дуальної підготовки фахівців у Німеччині ста-
новлять приблизно тридцять мільярдів євро. Біль-
шість підприємств за допомогою дуальної освіти 
забезпечує себе кваліфікованими кадрами, які 
відповідають конкретним вимогам і запитам робо-
тодавців, що дозволяє економити на витратах при 
пошуку, підборі, адаптації співробітників.

У Німеччині студент після отримання серед-
ньої освіти може продовжити навчання у вищій 
дуальній школі, знайшовши партнера серед під-
приємств. Навчання триває шість семестрів (три 
роки). Кожен семестр поділяється на три місяці 
теоретичної підготовки та три місяці стажування 
на підприємстві [3]. 

Практичний досвід реалізації дуальної форми 
здобуття освіти в Німеччині показує, що більша 
частина напрямів підготовки майбутніх фахівців 
регламентується угодою між соціальними партне-
рами, регіонами і державою. Підготовка фахівців 
того або іншого профілю базується на запитах і 
вимогах кадрового ринку, що дозволяє забезпе-
чити молоді професійну мобільність і конкурен-
тоспроможність. Період навчання варіюється до 
трьох років. Стажери (учні), які проходять прак-
тичну частину навчання на підприємстві, отри-
мують зароблену плату. Система фінансується 
за рахунок держави і підприємств. Компетенцією 
держави є навчання на підприємстві, а в компе-
тенцію регіону входить навчання у професійному 
ВНЗ. Підприємство повністю забезпечує процес 
навчання сучасним обладнанням, яке відповідає 
вимогам техніки. Великі підприємства і організації 
можуть дозволити собі навчання у власних лабо-
раторіях і майстернях, дрібні – на робочих місцях.

Причиною успіху молодих швейцарських 
фахівців, які визнаються професіоналами світо-
вого рівня, є дуальна система освіти Швейцарії. 
Вона поєднує в собі визнані в усьому світі акаде-
мічну освіту і практичне професійне навчання на 
місцях. Завдяки поєднанню академічної освіти та 
професійного навчання молоді фахівці навіть із 
середніми або низькими результатами у навчанні 
отримують можливість досягти успіху і виграти 
призи в міжнародних змаганнях професіоналів 
[12, c. 104]. 

Професійне навчання триває від трьох до чоти-
рьох років і орієнтоване на професійні кваліфікації, 
які користуються попитом, із реальними робочими 
місцями. Програми вищих навчальних закладів 
і професійного навчання забезпечують ідеальне 
поєднання талантів із теорії та практики. Висока 
якість професійної освіти є основою інноваційного 
та виробничого потенціалу економіки Швейцарії, 
що в свою чергу забезпечує цікаві робочі місця  
і чудові можливості кар’єрного росту для мотиво-
ваних і кваліфікованих фахівців і керівників [8].
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Система дуальної освіти Франції відкриває 
учням дорогу до всіх професійних сертифікатів, 
зареєстрованих у національному каталозі профе-
сійних кваліфікацій. Він включає всі сертифікати 
середньої або вищої освіти, а також сертифікати 
професійної кваліфікації, створені професійними 
галузями. Уклавши контракт на учнівство (від 
1 до 3 років), молоді люди мають такий самий ста-
тус і права, як і інші співробітники підприємства,  
а також отримують заробітну плату. Навчання від-
бувається як на робочому місці, так і в навчаль-
ному центрі для учнів. Система регулюється дер-
жавним законодавством, регіональними радами, 
політичними партіями та соціальними партне-
рами, які здійснюють керівництво центрами підго-
товки. Фінансування цієї системи навчання також 
відбувається з трьох сторін: від держави, внесків 
роботодавців на суму зарплати кожного учня, 
регіональних рад (бонуси за наймом, субсидії на 
навчання) і компаній (податок на навчання) [9].

Досвід розвитку освітніх систем таких країн як 
Німеччина, Швейцарія, Франція вказує на необхід-
ність інтеграції дуальної освіти, яка є основою для 
високоякісної підготовки кваліфікованих фахів-
ців в Україні [3]. У нашій державі дуальну форму 
навчання застосовують Економіко-технологічний 
інститут імені Роберта Елворті (м. Кропивниць-
кий), Міжнародний науково-технічний університет 
імені академіка Юрія Бугая, Донбаський інститут 
техніки та менеджменту ПВНЗ «МНТУ імені акаде-
міка Ю. Бугая» [12, c. 108]. В ЕТІ імені Р. Елворті 
студентам пропонується обрати цю форму за 
бажанням, а навчальний процес поділяється на 
дві рівні частини – теоретичну в навчальному 
закладі та практичну на підприємстві за обраною 
спеціальністю. Організація навчального процесу 
базується на фіксації взаємних прав та обов’язків 
у тристоронньому договорі [4]. 

Крім того, визначилося коло зацікавлених 
ВНЗ (Донбаська національна академія будівни-
цтва і архітектури (м. Краматорськ, тимчасове 
перебування в евакуації), Луганський національ-
ний аграрний університет (м. Харків, тимчасове 
перебування в евакуації), Національний лісо-
технічний університет України (м. Львів), Сум-
ський державний університет, Національний 
аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», Харківський 
державний університет харчування та торгівлі, 
Національний гірничий університет (м. Дніпро-
петровськ), Хмельницький національний універ-
ситет, Національний транспортний університет), 
які мають наміри не тільки пропагувати, а й роз-
почати та послідовно впроваджувати елементи 
дуальної освіти на практиці. Ці ВНЗ взяли на 
себе зобов’язання застосовувати сучасну сис-
тему освіти в рамках певних спеціальностей, 
закріпивши свої наміри підписанням Меморан-

думу з Представництвом Фонду імені Фрідріха 
Еберта в Українi [11]. 

У Донбаському інституті техніки та менедж-
менту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний уні-
верситет імені академіка Юрія Бугая» (далі – ДІТМ 
МНТУ) останні п’ять років реалізується власний 
проєкт із запровадження дуальної форми здобуття 
освіти. Цей проект передбачає теоретичну підго-
товку студентів 4 дні на тиждень у навчальному 
закладі, а також обов’язкове стажування студентів 
другого, третього та четвертого курсів усіх спеці-
альностей на підприємствах один раз на тиждень. 
Стажування відбувається за індивідуальними пла-
нами на основі укладення контрактів між ДІТМ 
МНТУ та конкретною установою, організацією чи 
підприємством незалежно від форми власності. 

Студенти мають кураторів як у вищому навчаль-
ному закладі, так і на місці стажування. Кура-
тори виконують функції керівників, консультантів, 
помічників. Студенти виконують різні види робіт, 
мають можливість побачити процес виробни-
цтва на власні очі, попрацювати з документацією. 
В процесі стажування вони складають щоденник 
і семестрові звіти. Установа, організація або під-
приємство, на яких за договором із ДІТМ МНТУ 
проходило стажування, видає студентам характе-
ристики та має можливість відібрати кадри для їх 
подальшого постійного працевлаштування. 

Складником дуальної форми здобуття освіти в 
ДІТМ МНТУ є організація тренінгів, які проводять 
як викладачі ДІТМ, так і запрошені спеціалісти. 
Тренінги проводяться з різних галузей: командо-
утворення, основи бізнесу, юридична грамотність, 
акторська майстерність, ораторське мистецтво та 
багато інших. Більшість із них завершується вида-
чею відповідного сертифікату, який студенти дода-
ють до свого портфоліо та вказують у резюме. 

Важливим напрямом запровадження дуальної 
форми здобуття освіти в ДІТМ МНТУ є особисті 
зустрічі студентів усіх курсів і спеціальностей  
з успішними людьми (в тому числі й випускниками 
певного закладу вищої освіти): підприємцями, 
керівниками державних і недержавних установ, 
організацій підприємств, керівниками підрозді-
лів. Гості на подібних зустрічах діляться власним 
досвідом побудови кар’єри, дають поради, кон-
сультують, шукають стажерів і майбутніх фахів-
ців. Такі заходи мотивують студентів бути більш 
активними в процесі отримання нових знань, фор-
мування та вдосконалення важливих у професій-
ному плані вмінь. 

Висновки. Дослідивши досвід дуальної форми 
отримання освіти на прикладі країн ЄС та України, 
можна виявити певні переваги цієї моделі: скоро-
чення аудиторних занять до 30%; обсяг виробни-
чої практики збільшується до 60–70% від обсягу 
навчального плану; виробнича практика засно-
вана на індивідуальному підході і максимально 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

201

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

наближена до реальних умов підприємства; май-
бутній фахівець набуває важливих практичних 
навичок за обраним профілем підготовки; без-
посереднє проходження практики на сучасному 
виробничому обладнанні; викладачі мають мож-
ливість стажування на підприємстві поряд зі сту-
дентами; викладачі та студенти мають можливість 
ознайомлення з корпоративною культурою підпри-
ємства та навчаються працювати в команді; сту-
дент обирає тематику випускної кваліфікаційної 
роботи, яка орієнтована на потенційні потреби 
підприємства-роботодавця; викладачі здійснюють 
моніторинг і визначають конкретний перелік спе-
ціальностей, затребуваних конкретними підприєм-
ствами регіону [12, c. 107].

Окрім переваг існують і серйозні проблеми 
запровадження дуальної системи освіти в Україні, 
а саме те, що в навчальному плані на поглиблене 
вивчення навчального матеріалу відводиться 
недостатня кількість годин внаслідок інтенсивної 
організації навчання. Унеможливлюється й про-
ведення наукових розробок. Канікулярний час  
у студентів відсутній, проте їм надається певна 
кількість днів у рахунок відпустки. 

Крім того, при реалізації дуальної підготовки 
фахівців слід врахувати, що у більшості закладів 
вищої освіти недостатньо розвинений індивіду-
алізований підхід до організації навчання, який 
передбачає розробку освітньої траєкторії для кон-
кретного студента. Як слушно зауважують фахівці, 
на сьогодні ще не налагоджений фінансовий меха-
нізм оплати праці викладачів закладу вищої освіти 
та наставників на підприємстві, більшість приват-
них підприємств не бажають співпрацювати з уні-
верситетами та брати на себе відповідальність за 
підготовку молодих кадрів через відсутність вітчиз-
няного досвіду впровадження дуальної освіти [10]. 

Також слід зазначити, що правове забезпечення 
щодо ліцензування та акредитації такої форми 
освіти є недосконалим, воно потребує доопрацю-
вання, особливо у питаннях зміни кадрового складу 
закладів вищої та професійної освіти у бік скоро-
чення, включення у штат менторів-наставників із 
підприємства-партнера. Важливою є проблема 
врахування поряд із вимогами до площі закладу 
вищої освіти (2000 м2) площі підприємств-партне-
рів, на яких проходить стажування студентів. 

Необхідно також запровадити систему “Open-
work place” (відкрите робоче місце) для підпри-
ємств-партнерів згідно із законодавством України 
про державно-приватне партнерство, яке забез-
печує впровадження дуальної системи освіти  
у рамках надання пільгового оподаткування для 
підприємств із метою створення додаткових робо-
чих місць для молодих спеціалістів. 

Дуальна система освіти діє у Німеччині, Швей-
царії, Франції. Вона має ряд переваг, наприклад 
дозволяє майбутньому спеціалісту набувати про-

фесійні навички, беручи безпосередню участь  
у виробничому процесі на конкретному підприєм-
стві [12, c. 104]. Запуск проєкту із запровадження 
системи дуальної освіти в Україні, який відбувся  
у 2018 році і який заплановано повністю поетапно 
реалізувати до 2023 року, передбачає реалізацію 
багатьох заходів: від розробки нормативно-право-
вої бази, запуску пілотних проєктів до введення 
дуальної форми освіти на конкурентоспроможних 
закладах освіти та зацікавлених підприємствах. 
Дуальна форма освіти спирається на плідну 
співпрацю закладів вищої та професійної освіти, 
установ, організацій, підприємств, активну пози-
цію студентів із набуття та вдосконалення про-
фесійних навичок. Така форма навчання дозволяє 
позбавитись головного недоліку сучасної системи 
освіти – переважання теоретичної підготовки сту-
дентів над практичною.

На цьому шляху також виникають певні труд-
нощі. Тому дуальну форму здобуття освіти мож-
ливо впровадити в нашій країні тільки за умови 
застосування нових освітніх технологій, модерні-
зації матеріально-технічної бази вищих навчаль-
них закладів, підготовки нового покоління ква-
ліфікованих кадрів, готових до життєдіяльності  
в умовах сучасного суспільства, що призведе до 
можливості виведення української освіти на рівень 
розвинених країн світу.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й СПОРТУ 
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
TRAINING OF SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

У статті про підготовку фахівців фізичного 
виховання й спорту до професійної діяль-
ності здійснено теоретичний аналіз дослі-
джуваної проблеми, висвітлено особливості 
й напрями професійної підготовки майбут-
ніх фахівців фізичного виховання, визначено 
специфіку професійної діяльності, дослі-
джено вітчизняний і закордонний історич-
ний досвід професійної підготовки фахівців 
цього напряму.
Основною проблемою підготовки майбут-
ніх фахівців фізичного виховання й спорту 
до професійної діяльності з особами різних 
вікових категорій є рівень професійних знань 
і вмінь з напряму діяльності інструктора, 
тренера, педагога; вміння заохотити до 
систематичних занять фізичними впра-
вами; здатність забезпечувати формування 
фізичної культури особистості, організацію 
оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
різних груп населення.
Історико-педагогічний аналіз вітчизняного 
досвіду підготовки фахівців фізичного вихо-
вання й спорту до професійної діяльності 
вказує на необхідність формування осо-
бистісних вимог до майбутнього фахівця, 
які він буде застосовувати в професій-
ній діяльності після закінчення навчання. 
Передусім фахівець з фізичного виховання 
й спорту має вміти організовувати й про-
водити спортивні тренування; організову-
вати оздоровчо-рекреаційну рухову актив-
ність різних груп населення; бути здатним 
до розуміння ретроспективи формування 
сфери фізичної культури й спорту; про-
водити біомеханічний аналіз рухових дій 
людини; використовувати спортивні спо-
руди, спеціальне обладнання та інвентар; 
застосовувати знання про будову й функці-
онування організму людини; надавати долі-
карську допомогу в разі виникнення невід-
кладних станів.
Усі ці напрями діяльності є складовими час-
тинами професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичного виховання й спорту. Тому 
підготовка фахівців цього напряму, здатних 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
й практичні проблеми в процесі професій-
ної діяльності у сфері фізичної культури й 
спорту, передбачає застосування відповід-
них теоретичних і методичних підходів, що 
характеризуються комплексністю й неви-
значеністю умов фізкультурної освіти, що 
є дуже важливою в сучасному промисловому 
суспільстві.
Професійна підготовка фахівців у закладах 
вищої освіти повинна бути спрямована на 
здобуття майбутніми фахівцями фізичного 
виховання й спорту ґрунтовних і фундамен-
тальних знань, формування вмінь і навичок 
в обраній професії, а також під час навчання 
студенти мають розвинути мотиваційну 
сферу й особистісні соціально значущі 
якості, які допоможуть їм кваліфіковано 
виконувати професійні обов’язки.

Ключові слова: професійна підготовка, 
фізичне виховання, фахівці, спорт, аналіз, 
навчальні заняття, професійна діяльність.

In the article the theoretical analysis of the stud-
ied problem is made, the features and directions 
of the process of professional training of future 
specialists in physical education are highlighted, 
the specifics of professional activity are deter-
mined, the domestic and foreign historical experi-
ence of professional training of specialists in this 
field is investigated.
The main problem of preparation of future spe-
cialists in physical education and sports for 
professional activity with people of different age 
categories is the level of professional knowledge 
and skills in the direction of activity of instructor, 
trainer, teacher; ability to encourage the individ-
ual to exercise regularly; ability to provide the for-
mation of physical culture of the individual, orga-
nization of health and recreational motor activity 
of different population groups
Historical and pedagogical analysis of the national 
experience of training specialists in physical edu-
cation and sports for professional activity indicates 
the need to form personal requirements for the 
future specialist, which he will apply in professional 
activity after graduation. First of all, a specialist in 
physical education and sports should be able 
organize and conduct sports training, and sub-
sequently accompany athletes for competitions; 
to organize health and recreational motor activity 
of different population groups; to promote human 
health through the use of physical activity, nutrition 
and other factors of healthy lifestyles. To be able 
to understand the retrospective of the formation 
of the sphere of physical culture and sports; to 
carry out biomechanical analysis of human motor 
actions; use sports facilities, special equipment 
and equipment; apply knowledge of the structure 
and functioning of the human body; to provide 
medical assistance in case of emergencies.
All these activities are part of the professional 
training of future specialists in physical education 
and sports. Therefore, the training of specialists in 
this field, able to solve complex specialized prob-
lems and practical problems in the process of 
professional activity in the field of physical culture 
and sports involves the application of appropri-
ate theoretical and methodological approaches, 
characterized by the complexity and uncertainty 
of the conditions of physical education is very 
important in modern industrial society.
Professional training in higher education institu-
tions should be aimed at acquiring future special-
ists in physical education and sports basic and 
fundamental knowledge, the formation of skills 
and competences in the chosen profession, as 
well as during training students should develop 
a motivational sphere and personal social and 
significant qualities allow them to perform profes-
sionally in a professional manner.
Key words: vocational training, physical 
education, specialists, sports, analysis, training, 
professional activity.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Актуальною проблемою сучасної педагогічної 
теорії і практики є процес професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичного виховання й спорту. 
Приділення уваги цьому питанню великою кіль-
кістю педагогів, психологів, соціологів зумовлено 
тим, що в останні роки значно зросла кількість 
людей, які мають низьку фізичну підготовку й від-
хилення стану здоров’я.

Позитивний досвід організації спортивно-масо-
вої й оздоровчої діяльності в теорії й практиці 
вітчизняної й закордонної сфери професійної під-
готовки майбутніх фахівців фізичного виховання 
й спорту широко використовується на теоретико-
методологічному й практичному рівнях системи 
фізкультурної освіти. Досвід вітчизняної педагогіч-
ної науки дає можливість закладам вищої освіти, 
які здійснюють підготовку фахівців кваліфікації 
«Бакалавр з фізичного виховання й спорту, фіз-
культурно-оздоровлювальної роботи, учитель 
фізичної культури», подолати шаблонні стерео-
типи оцінювання, суб’єктивних кон’юнктурних 
тлумачень низки позицій з історії розвитку про-
фесійної підготовки фахівців фізичного виховання  
й спорту, обґрунтувати концептуальні засади 
діяльності, принципи й основні положення  
адаптації вищих навчальних закладів до ринкових 
відносин [6].

Основною проблемою підготовки майбутніх 
фахівців фізичного виховання й спорту до профе-
сійної діяльності з людьми різних вікових катего-
рій є рівень професійних знань і вмінь з напряму 
діяльності інструктора, тренера, педагога; уміння 
заохотити особистість до систематичних занять 
фізичними вправами; здатність забезпечувати 
формування фізичної культури особистості, орга-
нізації оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
різних груп населення [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним базисом розв’язання проблеми 
формування професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичного виховання й спорту у вищій 
школі стали роботи Т. Бугеря, М. Дутчак, Р. Кар-
пюк, Т. Круцевич, Р. Клопова, А. Коноха, В. Кукси, 
О. Куца, В. Платонова, Є. Приступи, О. Тимо-
шенко, Ю. Шкребтія та інших [7].

Професійну підготовку майбутніх фахівців 
фізичного виховання й спорту у своїх роботах 
висвітлювали такі науковці: Т. Бугеря, Л. Волошко, 
А. Герцик, М. Дутчак, Р. Карпюк, Т. Круцевич, Р. Кло-
пов, А. Конох, О. Куц, В. Платонов, Є. Приступа, 
Л. Сущенко, О. Тимошенко, Б. Шиян, Ю. Шкребтій, 
Ю. Долинний [2; 5–7; 10].

Запровадження принципу безперервності про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців фізич-
ного виховання й спорту розглядали С. Гонча-
ренко, І. Зязюн, С. Сисоєва, В. Кукса, Л. Сущенко, 
О. Міхеєнко та інші [9; 10].

Мета статті. На основі літературних джерел 
розглянути теоретичні аспекти професійної під-
готовки майбутніх фахівців фізичного виховання й 
спорту. Завдання дослідження полягає у вивченні 
й узагальненні даних літературних джерел, що 
стосуються питання професійної підготовки май-
бутніх фахівців фізичного виховання й спорту,  
а також в аналізі сучасного стану професійної під-
готовки майбутніх фахівців фізичного виховання й 
спорту до реабілітаційної роботи.

Виклад основного матеріалу.  Розвиток тех-
нічного прогресу, політичні, економічні перетво-
рення, стан екології, що постійно погіршується, 
особливим чином впливають на здоров’я кожної 
людини, дітей і молоді.

Особливий позитивний вплив на здоров’я 
сучасної людини чинять заняття з фізичного вихо-
вання, масового спорту, оздоровчого тренування. 
Усі ці напрями діяльності складають професійну 
підготовку майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання й спорту. Тому підготовка фахівців цього 
напряму, здатних розв’язувати складні спеціалізо-
вані задачі й практичні проблеми в процесі про-
фесійної діяльності у сфері фізичної культури  
й спорту, передбачає застосування відповідних 
теоретичних і методичних підходів, які характе-
ризуються комплексністю й невизначеністю умов 
фізкультурної освіти, що дуже важливо в сучас-
ному промисловому суспільстві.

Історико-педагогічний аналіз вітчизняного 
досвіду підготовки фахівців фізичного виховання 
й спорту до професійної діяльності вказує на 
необхідність формування особистісних вимог до 
майбутнього фахівця, які він застосовуватиме в 
професійній діяльності після закінчення навчання. 
Насамперед фахівець фізичного виховання й 
спорту повинен уміти організовувати й проводити 
спортивні тренування, а в подальшому супрово-
джувати спортсменів для участі в змаганнях; орга-
нізовувати оздоровчо-рекреаційну рухову актив-
ність різних груп населення; зміцнювати здоров’я 
людини шляхом використання рухової активності, 
раціонального харчування та інших чинників здо-
рового способу життя; бути здатним до розуміння 
ретроспективи формування сфери фізичної куль-
тури й спорту; проводити біомеханічний аналіз 
рухових дій людини; використовувати спортивні 
споруди, спеціальне обладнання та інвентар; 
застосовувати знання про будову й функціону-
вання організму людини; надавати долікарську 
допомогу в разі виникнення невідкладних станів.

У своїх роботах В. Магін [8] зазначає, що про-
фесійна підготовка майбутніх фахівців фізичного 
виховання й спорту буде більш ефективною, якщо 
вона ґрунтується на інноваційних технологіях нау-
ково-педагогічної освіти. Дослідження Л. Сущенко 
[10] вказують на необхідність формування в май-
бутніх фахівців фізичного виховання й спорту  
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професійної компетентності особистості, необхід-
ної в майбутній професійній діяльності. 

У загальному контексті професійна підготовка 
майбутніх фахівців фізичної культури й спорту – 
доволі складний процес, який характеризується 
науковими засадами формування в студентів про-
фесіоналізму, завдяки якому вони будуть конку-
рентоспроможними на ринку праці. Професійна 
підготовка майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання й спорту базується на науково обґрунтова-
ній системі суб’єкт-суб’єктної взаємодії студентів 
і професорсько-викладацького складу закладу 
вищої освіти [6].

Професійну підготовку майбутнього фахівця 
можна розглядати як багатоаспектний процес, що 
охоплює світоглядно-ціннісні установки, сформо-
вану мотиваційну сферу, комплекс теоретичних 
знань, умінь і навичок, а також особистісні риси  
й властивості, які дадуть змогу в майбутньому ква-
ліфіковано здійснювати професійну діяльність без 
утрат для психічного й фізичного здоров’я [10].

У професійній підготовці майбутніх фахівців 
фізичної культури чільне місце посідає сформо-
вана належним чином культура здоров’я. Саме 
здоров’я вважається запорукою благополучності 
суспільства. На думку О. Міхеєнко, «в Україні 
стан здоров’я населення, особливо молоді, дедалі 
більше набуває загрозливого характеру з погляду 
життєздатності й безпеки нації» [9, с. 6]. 

Фахівець фізичного виховання й спорту, займа-
ючись фізичним вихованням, повинен мати 
належну культуру здоров’я, щоб особистим при-
кладом надихати людей до систематичних занять 
фізичною культурою й спортом. З огляду на наве-
дені факти необхідно запроваджувати системний 
і виважений підхід до формування високого рівня 
культури здоров’я, що має відбуватися цілеспря-
мовано й безперервно в процесі професійної 
підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої 
освіти [9]. 

Розглядаючи процес професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичного виховання й спорту 
з психолого-педагогічної точки зору, для того щоб 
майбутні фахівці були готовими до професійної 
діяльності, їм необхідно надати глибокі знання з 
фізичної культури, представити ці знання завдяки 
кваліфікованому професорсько-викладацькому 
складу в умовах повного забезпечення матері-
ально-технічної бази закладу вищої освіти. Сут-
ність професійної підготовки полягає у таких чин-
никах: 

1) процесі викладання (передавання викла-
дачем відповідних знань і формування вмінь  
і навичок); 

2) процесі навчання (опанування самим сту-
дентом знаннями, уміннями, навичками); 

3) результаті (кінцевий продукт – готовність до 
професійної діяльності) [6]. 

Професійну підготовку майбутнього фахівця 
можна розглядати як багатоаспектний процес, що 
охоплює світоглядно-ціннісні установки, сформо-
вану мотиваційну сферу, комплекс теоретичних 
знань, умінь і навичок, а також особистісні риси  
й властивості, які дадуть змогу в майбутньому 
кваліфіковано здійснювати професійну діяльність 
без утрат для психічного й фізичного здоров’я. 
Зазначимо, що в професійній підготовці майбут-
ніх фахівців фізичної культури, у нашому баченні, 
чільне місце має посідати сформована належним 
чином культура здоров’я. Саме здоров’я вважа-
ється запорукою благополучності суспільства. 
«В Україні стан здоров’я населення, особливо 
молоді, дедалі більше набуває загрозливого 
характеру з погляду життєздатності й безпеки 
нації» [9, с. 6]. 

Тобто в найбільш загальному контексті про-
фесійна підготовка майбутніх фахівців фізичного 
виховання й спорту – доволі складний процес, 
який характеризується обґрунтованими засадами 
формування в студентів професіоналізму, завдяки 
якому вони будуть конкурентоспроможними на 
ринку праці.

Отже, фахівець фізичного виховання й спорту, 
займаючись фізичним вихованням, повинен мати 
належну культуру здоров’я, щоб особистим при-
кладом надихати людей, особливо молодь, до 
занять. 

Узагальнюючи вище сказане, висловлюємо 
свою думку, що професійна підготовка фахівців у 
закладах вищої освіти повинна бути спрямована 
на здобуття майбутніми фахівцями фізичного 
виховання й  спорту ґрунтовних і фундаменталь-
них знань, формування вмінь і навичок обра-
ної професії, а також під час навчання студенти 
мають розвинути мотиваційну сферу й особистісні 
соціально значущі якості, які допоможуть їм квалі-
фіковано виконувати професійні обов’язки.

Висновки. Підготовка фахівців фізичного 
виховання й спорту до професійної діяльності має 
виражений міждисциплінарний характер, оскільки 
акумулює в собі фонд наукових знань загальної, 
соціальної, спеціальної педагогіки й психології. 

Історичний аналіз вітчизняних й іноземних 
авторів показав, що майбутній фахівець має 
опанувати комплекс теоретичних знань, поєд-
наних з практичними навичками й уміннями. Він 
повинен визначити професійно значущі й осо-
бистісні якості, які є елементами професійної 
компетенції майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання й спорту.

Перспективи подальших досліджень з цієї 
проблематики. Наші наступні публікації будуть 
присвячені виявленню мотиваційно значущих 
складових щодо підвищення навчальної діяль-
ності майбутніх фахівців фізичного виховання  
й спорту.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 
АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
FOREIGN EXPERIENCE OF THE TRAINING OF FUTURE AVIATION 
MANAGERS FOR THE PROFESSIONAL ACTIVITY

Вивчення закордонного досвіду підготовки 
майбутніх менеджерів авіаційної галузі дає 
змогу знайти й застосувати переваги інших 
країн для підготовки фахівців високого рівня. 
У статті звертається увага на закордонні 
заклади вищої освіти (далі – ЗВО) з високим 
рейтингом підготовки менеджерів авіацій-
ної галузі, а саме на IUBH University of Applied 
Sciences (Німеччина), Bucks New University 
(Велика Британія), University of Information 
Technology and Management (Польща), 
Kazimieras Simonavičius University (Литва). 
У процесі навчання майбутніх менеджерів 
авіаційної галузі в зазначених університе-
тах велика увага приділяється стажуванню  
в аеропортах протягом тривалого часу, як 
правило 5–6 місяців. Програма стажування 
інтегрована з отриманими теоретичними 
знаннями. Організацією стажування займа-
ються спеціальні центри, які не лише знахо-
дять місця для стажування, але й виконують 
інші обов’язки: консультують з приводу май-
бутньої роботи, тренують для проходження 
співбесід, проводять зустрічі, контролюють 
документи й надають персональні поради, 
допомагають у працевлаштуванні.
Програми економічного, управлінського  
й спеціалізованого напряму складені інте-
гровано. До лекційних занять долучають 
професіоналів авіаційної галузі практичного 
спрямування. В Bucks New University сту-
денти за власним бажанням можуть робити 
дослідницький проєкт, а в IUBH University of 
Applied Sciences студенти виконують авіа-
ційні проєкти на 2, 3 та 6 семестрів навчання. 
Кожний навчальний заклад має свої особли-
вості: University of Information Technology and 
Management використовує спеціальне про-
грамне забезпечення ARCPort, що застосо-
вують у більшості міжнародних аеропортів; 
у Kazimieras Simonavičius University – в кінці 
навчання студенти отримують ліцен-
зію приватного пілота, University of Applied 
Sciences має високий рівень працевлашту-
вання й обіймання управлінських посад; 
Bucks New University формує додаткову до 
навчання готовність випускника до про-
фесійної діяльності за допомогою центру 
проходження стажування й працевлашту-
вання Placements Plus. Навчання майбутніх 
авіаційних менеджерів у Німеччині склада-
ється зі 180 кредитів протягом 6 семестрів,  
у Великій Британії – зі 120 кредитів за 3 роки 

навчання, у Польщі – 3 роки (6 семестрів),  
у Литві – 3,5 року.
Ключові слова: авіаційний менеджмент, 
менеджмент аеропорту, фахова підготовка 
авіаційних менеджерів, професійна готов-
ність випускника, формування готовності.

Studying the foreign experience of training future 
aviation industry managers allows to find and imple-
ment the benefits of other countries for training high-
level professionals. The article draws attention to 
the higher education institutions with high rating of 
employment of aviation industry managers, namely: 
IUBH University of Applied Sciences (Germany); 
Bucks New University (UK); University of Information 
Technology and Management (Poland); Kazimieras 
Simonavičius University (Lithuania).
At these universities, much attention is paid 
to internships of future aviation managers at 
airports over a long period of time, typically  
5–6 months. The internship program is integrated 
with the gained theoretical knowledge. The trainee-
ships are organized by special centers, which also 
fulfill a number of functions: they advise on future 
work, train for interviewing, hold meetings, control 
documents and provide personal advice, and assist 
in employment.
We distinguished the main peculiarities of European 
universities. Firstly, the programs of economic, mana-
gerial and aviation subjects are integrated. Secondly, 
aviation professionals are involved in the lectures. 
Thirdly, doing projects is a common method in train-
ing. At Bucks New University, students do a research 
project, at IUBH University of Applied Sciences stu-
dents complete aviation projects for semesters 2, 
3, and 6. Next, each educational institution has its 
own advantages which make their educational pro-
cess special: University of Information Technology 
and Management uses special ARCPort software 
used in most international airports; at Kazimieras 
Simonavičius University at the end of study students 
are licensed as private pilots, at University of Applied 
Sciences there is a high level of employment and 
occupation of managerial positions; Bucks New Uni-
versity forms a student's readiness for professional 
development through the Placements Plus Intern-
ship and Employment Center. Training for future avi-
ation managers consists of 180 credits in Germany 
over 6 semesters; in Great Britain – 120 credits for 3 
years of study; in Poland – 3 years (6 semesters), in 
Lithuania – 3,5 years.
Key words: aviation management, airport 
management, professional training of aviation 
managers, professional readiness of graduates, 
formation of readiness. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Аналіз наукових досліджень дає змогу визначити 
особливості формування готовності професійної 
підготовки менеджерів авіаційної галузі як процесу 
найкращого втілення їхніх знань, умінь у профе-
сійне середовище. Результатом такого втілення 
є продуктивна і якісна робота менеджера та його 
особисте задоволення.

В умовах світової глобалізації в усіх економічних 
процесах відбуваються суттєві зміни, з’являються 

нові галузі, підгалузі в економіці, підрозділи й про-
фесії на підприємствах, змінюються вимоги до 
фахівців. У зв’язку з трансформацією змінюються 
вимоги до професійної підготовки фахівців, у тому 
числі авіаційних менеджерів, робота яких є клю-
човим елементом у функціонуванні, управлінні  
й забезпеченні авіаційної галузі.

Рівень професійної підготовки фахівців впли-
ває не лише на розвиток підприємства, але й на 
галузь, державу й світовий розвиток. На сьогодні 
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у сфері професійної підготовки фахівців лідером  
є Європейський Союз, у зв’язку з цим розглядаємо 
закордонний досвід формування готовності май-
бутніх менеджерів авіаційної галузі на прикладі 
європейських країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Закордонний досвід розглядався вітчизняними 
науковцями в порівняльних дослідженнях під-
готовки фахівців авіаційної галузі США: О. Під-
лубна [1] вивчала підготовку майбутніх пілотів; 
В. Красножон [2] досліджувала професійну підго-
товку авіаційних диспетчерів; В. Досужий [3] при-
святив роботу професійній підготовці операторів 
безпілотних авіаційних систем. Науковці [1, 2, 3] 
виокремлюють риси американської авіаційної під-
готовки: перевага практичної підготовки над тео-
ретичною, застосування інноваційних проблемно 
орієнтованих й електронних методів навчання, 
тісна співпраця з роботодавцем, автономія 
навчальних закладів і гнучкість навчання. Але під-
готовку майбутніх менеджерів авіаційної галузі до 
професійної самореалізації ще не розглядали.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Менеджери авіаційної галузі пра-
цюють як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринку. Сьогодні авіаційна галузь більш розвинена 
в Європі й у світі, з цим пов’язані вимоги до висо-
кої підготовки менеджерів авіаційної галузі. Поки 
ще залишається не розв’язаним питання підго-
товки менеджерів авіаційної галузі відповідно до 
європейських і світових рівнів.

Метою статті є розгляд закордонного досвіду 
професійної підготовки майбутніх менеджерів 
авіаційної галузі на прикладі європейських провід-
них закладів вищої освіти для виокремлення про-
відних тенденцій навчання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для якісної професійної підготовки менеджерів 
авіаційної галузі необхідно звернути увагу на ЗВО 
з високим рейтингом у підготовці менеджерів авіа-
ційної галузі, а саме на IUBH University of Applied 
Sciences (Німеччина), Bucks New University (Велика 
Британія), University of Information Technology and 
Management (Польща), Kazimieras Simonavičius 
University (Литва).

Найпрестижнішим університетом Європи  
є IUBH University of Applied Sciences у Німеч-
чині. Університет посідає високі позиції завдяки 
високому рівню працевлаштування. Протягом 
трьох місяців 94% випускників знаходять роботу,  
а після двох років роботи 80% фахівців беруть на 
себе управлінські функції. Важливими особливос-
тями підготовки фахівців «Авіаційного менедж-
менту» є такі: короткостроковість програм, яка 
складається лише зі 180 кредитів, як порівняти 
з Україною (240); високопрофесійний підхід до 
навчання, пов’язаний з викладанням дисциплін 
досвідченими практично авіаційними фахівцями 

галузі; інтеграція теорії й практики, соціальної та 
міжкультурної компетенцій; проведення навчання 
невеликими групами. Після навчання випускники 
мають можливість працювати у традиційних авіа-
компаніях Lufthansa та Air France-KLM, лоукостах 
Ernest Airlines, хендлінгових компаніях, компаніях 
з виробництва й технічного обслуговування літа-
ків [4]. 

В університеті IUBH University of Applied 
Sciences студенти навчаються за такими напря-
мами: фінанси авіакомпаній та аеропортів; авіа-
ційне законодавство; управління авіаційними 
організаціями; маркетинг і продажі; бізнес-комуні-
кація й інформаційні технології. Також вивчаються 
дисципліни економічного спрямування, такі як 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статис-
тика», «Фінансовий облік», «Основи маркетингу», 
«Авіаційна економіка й політика», «Менеджмент  
і бухгалтерський облік».

Достатня увага приділяється поєднаному  
з навчанням стажуванню в авіакомпанії. Спе-
ціальний центр Career Office допомагає знайти 
місце для стажування, яке проходить упродовж 
семестру (5–6 місяців), консультує щодо майбут-
ньої роботи, тренує у проходженні співбесід, про-
водить зустрічі й неформальні події, контролює 
документи й надає персональні поради.

Найкращим університетом авіаційного менедж-
менту у Великій Британії є Bucks New University, 
який має нагороду «Перша народна золота наго-
рода в авіації» (People 1st Gold Award In Aviation) 
за авіаційні програми (2015–2017) [5]. На три роки 
навчання університет пропонує програму «Авіа-
ційний менеджмент і менеджмент аеропорту» 
(Airline and Airport Management). Упродовж пер-
шого року студенти знайомляться зі структурою 
й роботою авіаційної індустрії, вивчають авіа-
ційний маркетинг, управління персоналом, еко-
номіку й фінанси, питання безпеки й охорони  
в авіаційній галузі. Інтеграція економічних й управ-
лінських компетенцій з авіаційною сферою є важ-
ливим аспектом підготовки фахівців. На другому 
році навчання студенти занурюються глибше  
в роботу аеропортів й авіакомпаній і готуються до 
сезонної роботи в аеропорту; розвивають нави-
чки приймати рішення, управлінські й аналітичні 
уміння. На третьому році навчання студенти вико-
нують індивідуальний проєкт і вивчають авіаційні 
модулі з глобалізації, підтримки роботи, комерцій-
ного аналізу й планування. Протягом всього часу 
навчання запрошуються лектори-експерти в авіа-
ційній галузі. Додатково готовність випускника до 
професійної діяльності забезпечує центр стажу-
вання й допомоги в працевлаштуванні Placements 
Plus. 

«Авіаційний менеджмент» – це спеціалізація, 
яка є практично орієнтованою, втілює найкращі 
європейські практики в освіті й бізнес-співпраці. 
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Серед основних методів, які застосовуються при 
навчанні, – метод кейс-стаді, який дає можливість 
студентам застосувати теоретичні знання, здобуті 
під час лекцій. Навчання в такий спосіб підвищує 
здатності творчого, критичного осмислення з вико-
ристанням найкращих інструментів й економіч-
них показників для розв’язання проблем. Іншим 
популярним методом є гра з прийняття рішень 
(decision-game), яка допомагає розв’язувати про-
блеми, типові для авіаційних менеджерів. Ця гра 
використовується в авіаційних закладах Німеч-
чини й Великої Британії.

У Польщі програму підготовки «Авіаційний 
менеджмент» (Aviation Management), яка триває 
6 семестрів, пропонує ЗВО University of Information 
Technology and Management. Високі позиції  
в Європі цього університету забезпечуються залу-
ченням до викладання лекторів, що працюють за 
фахом  у галузі авіаційного транспорту. Ця про-
грама проходить за участі авіакомпанії Deutsche 
Lufthansa [6]. Найбільшою перевагою цього ЗВО  
є використання спеціального програмного забез-
печення ARCPort, яке застосовують у роботі понад 
80 міжнародних аеропортів. Особливістю навчаль-
ного плану першого року навчання є сконцентро-
ваність на економіці й менеджменті, що є базою 
авіаційного менеджменту; з другого року почина-
ється вивчення таких спеціалізованих дисциплін: 
«Авіаційний менеджмент і політика» (Aviation 
Management and Policy), «Авіаційне законодав-
ство й організації» (Aviation Law and Organizations), 
«Мережевий менеджмент авіакомпаній» (Airline 
Network Management), «Менеджмент аеропортів» 
(Airport Management), «Менеджмент повітряних 
вантажів» (Air Cargo Management), «Аеронавіга-
ція» (Air Navigation). 

До проходження практики університет ста-
виться відповідально й пропонує обов’язкову 
практику в таких компаніях: Лондонський аеро-
порт Хітроу, Брюссельський аеропорт, аеропорти 
Польщі (Okęcie у Варшаві, Pyrzowice в Катовіце, 
Balice у Кракові, Jasionka в Жешуві), Міжнародна 
організація цивільної авіації, управління цивільної 
авіації Польщі, авіакомпанії Qatar Airways, Ryanair, 
Wizzair, LOT Polish Airlines та інші авіаційні орга-
нізації (Pratt&Whitney Rzeszów S.A. MTU Aero 
Engines Polska BorgWarner Menzies Airport Deloitte 
Polska Carlson Wagonlit Travel).

Необхідно також звернути увагу на універси-
тет Kazimieras Simonavičius University (KSU), що 
в Литві. У процесі навчання університет надає 
ліцензії приватного пілота (PPL). Серед інших 
переваг варто назвати такі: невеликі групи студен-
тів, індивідуальний підхід, проходження практики 
в міжнародних авіакомпаніях, додаткова іноземна 
мова й можливості для налагодження зв’язків, від-
відування аеропортів; 80% іноземних співробітни-
ків, включно з відомими авіаційними експертами. 

Це дає змогу 100% студентів працевлаштуватися  
в авіаційній сфері. Навчання триває 3,5 року. 
Також особливу увагу в цьому університеті при-
діляють професійній практиці, інтеграції теорії  
з практичними вміннями [7]. 

Програма університету дає змогу студентам 
набути таких умінь:

– розуміти середовище авіаційного бізнесу;
– застосовувати навички аналітичного й кри-

тичного мислення для досягнення успіху в різних 
сферах управління авіацією;

– розуміти особливості, значення й застосу-
вання теорій управління в глобальному авіацій-
ному секторі;

– розуміти економічне значення авіаційного 
сектору, визначати поточні проблеми, тенденції  
й указівки щодо потенційного розвитку;

– виявляти нові можливості й розробляти нові 
продукти та послуги, що забезпечують додаткову 
вартість в авіаційному секторі;

– застосовувати моделі управління для прак-
тики планування й виконання проєктів авіаційного 
бізнесу, мобілізації й мотивації команд;

– уміти працювати в полікультурному серед-
овищі й складних соціальних контекстах, викорис-
товуючи засоби комунікації, методи й різні канали, 
і працювати в соціальних мережах, збалансову-
ючи інтереси влади, громадян і бізнесу. 

Висновки. Отже, аналіз провідних європей-
ських країн (Німеччина, Велика Британія, Польща, 
Литва) у контексті підготовки менеджерів авіа-
ційної галузі показав основні тенденції розви-
тку вищої освіти. Для всіх університетів-лідерів 
(IUBH University of Applied Sciences, Bucks New 
University, University of Information Technology and 
Management, Kazimieras Simonavičius University) 
у підготовці за програмою «Авіаційний менедж-
мент» характерні інтеграція теорії та практики, 
значна перевага дисциплін економічного й про-
фільного спрямування в навчальних планах, 
акцентування на практиці й стажуванні як запо-
руці майбутнього працевлаштування, залучення 
авіаційних експертів до викладання. Варте нашої 
уваги широке різноманіття методів, спрямованих 
на практичний складник майбутньої діяльності. Це 
кейс-стаді, проблемні методи, рольові ігри, лекції 
з викладачами – працівниками аеропортів й авіа-
компаній, метод проєктів, екскурсії до авіакомпа-
ній та аеропортів. Зважаючи на високий показник 
працевлаштованості, ці методи показали себе 
ефективними й доцільними для використання  
у льотних ЗВО.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Підлубна О.М. Професійна підготовка майбут-

ніх пілотів цивільної авіації в США : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.04 ; Класичний приватний ун-т. Запо-
ріжжя, 2017. 291 с. 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

210 Випуск 21. Т. 1. 2020

2. Красножон В.О. Підготовка майбутніх диспет-
черів ОПР у вищій авіаційній освітній системі США. 
Науковий вісник Льотної академії. Серія «Педа-
гогічні науки». Кропивницький : КЛА НАУ, 2017.  
Вип. 1. С. 141–145.

3. Досужий В.А. Особливості організації про-
фесійної підготовки фахівців безпілотної авіації  
в навчальних закладах США. Вісник Національної 
академії Державної прикордонної служби України. 
Серія «Педагогіка». Хмельницький : Електронне 
наукове фахове видання, 2018. № 4. C. 15–23. URL: 
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/
visnik_4_2018_pdn.pdf.

4. IUBH University of Applied Sciences. Bachelor 
Aviation Management. URL: https://www.iubh.de/en/
bachelor/degree-programmes/aviation-management/ 
(дата звернення: 18.07.2019).

5. Bucks New University. BA (Hons) Airline and 
Airport Management. URL: https://bucks.ac.uk/courses/
undergraduate/ management-and-professional-studies/airline-
and-airport-management-ft (дата звернення: 20.07.2019).

6. University of Information Technology and 
Management. https://en.uitm.edu.eu/undergraduate-
programmes/aviation-management/.

7. Kazimieras Simonavičius University. https://www.
ksu.lt/en/bachelor-studies/aviation-management/.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

211

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ 
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
THE PROBLEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PROVIDERS 
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF A MODERN INFORMATION SOCIETY

У статті визначено роль інформаційно-
комунікаційних технологій у розвитку сучас-
ного інформаційного суспільства. Указано, 
які якості має бути наділений фахівець-про-
візор. Окрім фахових знань, фахівцям фарма-
цевтичної галузі потрібно бути здатними 
передбачати напрям соціальних змін, розви-
ток суспільства, а також добре орієнтува-
тися в етичних проблемах фармацевтич-
ного ринку й фармацевтичної діяльності, 
маркетингу. Проаналізовано вплив запрова-
дження інновацій у вітчизняний освітній про-
цес. Визначено перспективи запровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій 
в інтегрованих науково-виробничих комп-
лексах для підготовки фармацевтичних 
кадрів. Розглянуто визначення інформа-
ційної компетентності провізорів. Указано 
важливість формування інформаційної ком-
петенції як основи формування професійних 
якостей. Інформаційна компетенція є важ-
ливою складовою професійної компетент-
ності провізорів, професійна діяльність яких 
пов’язана з постійним прийняттям рішень. 
Підготовка фахівця в сучасних умовах від-
повідно до «Концепції розвитку фармацев-
тичного сектору галузі охорони здоров’я 
України» (далі – Концепція) перетворюється 
на навчання впродовж життя. Саме тому 
майбутньому провізору впродовж навчання 
бажано засвоїти різноманітні способи та 
форми роботи, що допоможуть йому надалі 
продовжити освіту й самоосвіту. Розгля-
нуто умови, які забезпечать формування 
інформаційно-комунікаційної компетент-
ності майбутніх провізорів. Такими умовами 
формування фахівця фармацевтичної галузі 
є культурологічний підхід до використання 
інформаційних технологій у професійній 
освіті, взаємодія з роботодавцями й про-
фесійна мобільність майбутніх провізорів. 
Класифіковано компоненти інформаційно-
комунікаційної компетентності як мотива-
ційний, когнітивний, діяльнісний. Автори під-
креслюють важливість ефективного вміння 
знаходити, опрацьовувати, представляти 
інформацію в різних формах з використан-
ням інформаційно-комунікаційних техноло-
гій з метою якісної підготовки провізорів у 
сучасних умовах. Виокремлено специфічні 
принципи формування інформаційно-комуні-
каційної компетентності майбутніх прові-
зорів.
Ключові слова: розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, освітній процес, 
провізор, професійна підготовка.

The article defines the role of information and 
communication technology in the development 
of the modern information society. It is indicated 
what qualities a specialist pharmacist should be 
endowed with. In addition to the possession of 
professional knowledge, pharmaceutical spe-
cialists should be able to predict the direction 
of social changes, the development of society, 
and also be well-versed in the ethical problems 
of the pharmaceutical market and pharmaceuti-
cal activities, marketing. The influence of the 
introduction of innovations in the domestic edu-
cational process is analyzed. The prospects for 
the implementation of information and commu-
nication technologies in integrated research and 
production complexes for the training of pharma-
ceutical personnel are determined. The defini-
tion of information competence of pharmacists 
is considered. The importance of the formation 
of information competence as the basis for the 
formation of professional qualities is indicated. 
The possession of information competence is an 
important component of the professional compe-
tence of pharmacists, whose professional activ-
ity is associated with constant decision-making. 
According to the “Concept for the Development 
of the Pharmaceutical Sector, Ukraine’s health-
care” was organized, training a specialist in mod-
ern conditions is lifelong learning. That is why it is 
advisable for the future pharmacist to master var-
ious methods and forms of work during training, 
which allows him to continue his education and 
self-education in the future. The conditions that 
will ensure the formation of information and com-
munication competence of future pharmacists 
are considered. Such conditions for the forma-
tion of a specialist in the pharmaceutical industry 
are a cultural approach to the use of informa-
tion technology in vocational education, interac-
tion with employers and professional mobility of 
future pharmacists. The components of informa-
tion and communication competence are classi-
fied as motivational, cognitive, and activity. The 
authors emphasize the importance of effective 
ability to find, process, present information in var-
ious forms using information and communication 
technologies with the aim of high-quality training 
of pharmacists in modern conditions. The spe-
cific principles of the formation of information and 
communication competence of future pharma-
cists are highlighted.
Key words: development of information and 
communication technologies, educational pro-
cess, pharmacist, professional training.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Динамічне збільшення кількості інформації в гло-
бальному масштабі, розвиток інформаційних 
ресурсів та їх використання в усіх сферах функціо-
нування суспільства за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій вказує на новий етап 
розвитку людства [1].

Сучасні тенденції соціальних змін вимагають 
присутності на фармацевтичному ринку праці фахів-

ців, які, окрім ґрунтовних фахових знань, мають такі 
якості, як здатність передбачити напрямок соціаль-
них змін, розвиток суспільства, а також добре орі-
єнтуватися в етичних проблемах фармацевтичного 
ринку й фармацевтичної діяльності, маркетингу. 
Тому неперервний професійний розвиток прові-
зора в наданні якісної фармацевтичної допомоги 
населенню стає все більш значним і необхідним. 
Забезпечення якісної допомоги громадянам зале-
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жить від індивідуальної відповідальності провізорів, 
які, відповідно до Концепції неперервного професій-
ного розвитку, відповідають за систематичне підтри-
мання, оновлення фахових знань, навичок і вмінь 
для забезпечення їхньої постійної компетентності як 
фахівців протягом усієї кар’єри [2, 3].

Реалізація Концепції здійснюється за допомо-
гою таких форм, як формальна, неформальна та 
інформальна. Невіддільними елементами непе-
рервного професійного розвитку є самоосвіта, 
самопідготовка й навчання на практиці.

Окрім того, професійна діяльність фахівців-
провізорів передбачає залучення їх до процесу 
лікування, який полягає у виборі та його обґрун-
туванні необхідних лікарських засобів і медичних 
препаратів, консультування й навчання пацієн-
тів. Оскільки фармакотерапія пов’язана з певним 
ризиком, наприклад виникненням побічних ефек-
тів, зумовлених дією лікарського засобу, то прові-
зори беруть участь у моніторингу й оцінці резуль-
татів лікарської терапії, несуть відповідальність за 
поради або рекомендації, що надають пацієнту.

В умовах сьогодення спостерігається зростання 
випадків самолікування громадян. Причинами 
такого явища є обмежений доступ до сімейного 
лікаря, агресивна маркетингова політика фарма-
цевтичних компаній і неконтрольоване рекламу-
вання лікарських засобів і медичних препаратів. 
За таких умов провізор має значний вплив на ліку-
вання людей. Отже, якість підготовки фахівця є 
важливим чинником всієї системи підготовки май-
бутніх фармацевтичних працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Упровадження інформаційних технологій у всі 
галузі життєдіяльності людини, широке викорис-
тання комп’ютерної техніки й інформаційно-кому-
нікаційних технологій постійно підвищують нові 
стандарти підготовки фахівців. У тексті «Націо-
нальної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 
столітті» визначено пріоритети державної полі-
тики в розвитку освіти, одним із яких є «розробка й 
запровадження освітніх інновацій, інформаційних 
технологій» [4].

Фармацевтична галузь зараз на етапі дина-
мічного розвитку. В Україні створені основні пере-
думови для наступного етапу розвитку фарма-
цевтичної галузі, однією з яких є забезпечення 
ефективної й доступної фармакотерапії [5].

Перспективами розвитку визначено модерні-
зацію структури фармацевтичного виробництва 
на основі її оптимізації, впровадження іннова-
ційної моделі швидкого економічного зростання, 
перспективний розвиток конкурентоспроможних 
високоефективних технологій виробництва, під-
вищення рівня якісних показників рентабельності 
виробництва.

Тому розвиток нових технологій виробництва 
вимагає зосередження зусиль як на рівні держави, 

так і на рівні місцевого самоуправління утворенню 
інтегрованих науково-виробничих комплексів [6].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Значення інформаційно-комуні-
каційних технологій у формуванні професійних 
якостей майбутніх провізорів визначено такими 
нормативно-правовими документами, як Закон 
України «Про освіту», Закон України «Про вищу 
освіту», Закон України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», Державна національна про-
грама «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Про 
вищу освіту» (2014) та інші нормативно-правові 
акти у сфері освіти. Проте умови й моделі фор-
мування інформаційно-комунікаційних технологій 
розглянуті недостатньо й вимагають ретельнішого 
дослідження.

Метою статті є аналіз наукових джерел з 
питань якості професійної підготовки майбутніх 
фармацевтичних працівників в умовах запрова-
дження інформаційно-комунікаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Неперервний 
розвиток суспільства, створення й упровадження 
в щоденне життя нових наукомістких технологій 
безпосередньо впливає на когнітивний розвиток 
людини ХХІ століття. Стрімке збільшення обсягу 
інформації, яке спостерігається з середини мину-
лого століття, зумовлене великою кількістю чин-
ників, серед яких виокремимо доступність джерел 
інформації, шляхів її зберігання й поширення. 
Зростання кількості інформації вимагає перегляду 
уявлень про традиційну систему підготовки фахів-
ців. Оскільки актуальність отриманих знань моло-
дих фахівців втрачається в середньому за 5 років, 
тому постала проблема неперервного навчання 
або навчання протягом усього життя. Необхідність 
пошуку нової інформації, розширення фахових 
знань вимагає широкого впровадження сучасних 
методів навчання. Вимога сьогодення в підготовці 
майбутніх фахівців-провізорів обумовлена змі-
нами в системі вищої освіти, зокрема в галузі охо-
рони здоров’я України, прогресом світової фар-
мацевтичної й медичної науки, змінами на ринку 
праці [5].

Одним з найважливіших інноваційних напрямів 
розвитку системи удосконалення фармацевтичних 
кадрів є відкрита освіта. Відкрита освіта індивіду-
ально орієнтована, вона спрямована на створення 
відповідних умов для особи, яка навчається, для 
проєктування й реалізації власних індивідуаль-
них освітніх траєкторій [7]. Підготовка фахівців у 
сучасних умовах перетворюється на навчання 
впродовж життя. Саме тому майбутньому прові-
зорові впродовж навчання бажано освоїти різно-
манітні способи й форми роботи, що допоможуть 
йому й далі продовжити освіту й самоосвіту.

Для реалізації окремих напрямів підготовки 
кадрів фармацевтичної галузі необхідно поставити 
педагогічні умови, які забезпечать формування 
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компетенцій у висококваліфікованих фахівців. 
Такими умовами формування фахівця-провізора є 
культурологічний підхід до використання інформа-
ційних технологій у професійній освіті, взаємодія 
з роботодавцями й професійна мобільність май-
бутніх фармацевтів-провізорів, урахування впливу 
суспільства й фармацевтичної галузі. За таких 
педагогічних умов підвищиться розвиток інфор-
маційно-комунікаційної компетентності майбутніх 
провізорів.

У працях В.А. Дарлінгера, П.В. Беспалова, 
В.Л. Голунова, В.В. Недбай знаходимо кілька 
визначень «інформаційної компетентності». 
Зокрема, на думку Н. Баловсяк, інформаційна 
компетентність сформована як новий напрям під 
впливом нових інформаційних технологій і ство-
рення електронних інформаційних технологій і 
складається з таких компонентів: інформаційного, 
комп’ютерного або комп’ютерно-технологічного та 
процесуально-діяльнісного [8].

Напрям реалізації компетентнісного підходу 
у вищій фармацевтичній освіті простежується 
порівняно недавно. Але попри достатній обсяг 
теоретичних і практичних досліджень у цьому век-
торі інформаційна компетентність здебільшого 
розглядається тільки в контексті використання 
інформаційних технологій у навчально-практичній 
діяльності майбутніх фахівців. Проте інформа-
ційну компетентність провізорів варто розглядати 
як сукупність їхніх професійних якостей, в основі 
яких лежать здібності, знання, вміння й навички в 
галузі освоєння нових інформаційних технологій, а 
також досвід їх застосування в професійній діяль-
ності.

Використання інформаційних технологій у фар-
мацевтичній галузі передбачає такі дії:

– підбір оптимальних видів лікарських рослин 
і їх композицій для лікування конкретного захво-
рювання;

– визначення показань і протипоказань до при-
значення лікарської рослинної сировини й фіто-
препаратів;

– пошук замінників лікарських рослин іншими в 
разі прояву небажаних побічних ефектів;

– виявлення термінів заготівлі або періодів 
обробітку;

– роботу в інформаційних відділах фірм-
виробників і спеціалізованих господарств з виро-
щування лікарських рослин;

– тиражування інформації про лікарські рос-
лини, виключені з національних реєстрів через 
несприятливу побічну дію на організм людини.

Володіння цими технологіями майбутніми про-
візорами, професійна діяльність яких пов’язана з 
постійним прийняттям рішень, є важливою скла-
довою професійної компетентності [9].

Нині без знань інформаційних технологій 
неможливий розвиток у жодній з галузей, зокрема 

й у фармації. Тому під час підготовки фармацев-
тичних кадрів потрібно оптимально підбирати 
засоби й методи навчання, форми організації 
навчального процесу відповідно до цілей і завдань 
навчання, а саме з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій.

Формування інформаційно-комунікаційної ком-
петентності майбутніх провізорів містить такі компо-
ненти, як мотиваційний, когнітивний, діяльнісний [10].

Мотиваційний компонент стимулює й закріплює 
стійке позитивне ставлення майбутніх фахівців до 
професійної діяльності, передбачає формування 
особистісної мотиваційної налаштованості на таку 
діяльність, в якій закладено потреби, інтереси, 
бажання вдосконалювати свої знання й уміння та 
прагнути до самореалізації й самовдосконалення.

Когнітивний компонент спрямовує підготовку 
фахівців на опанування системою необхідних для 
здійснення професійної діяльності теоретичних 
і практичних знань, а також формування у нього 
професійно значущих понять, уявлень, якостей. 
Цей компонент забезпечує спроможність провізо-
рів ефективно діяти.

Діяльнісний компонент забезпечує майбутнім 
фахівцям опанування методами й прийомами про-
фесійної діяльності, необхідними для досягнення 
її проміжних і кінцевих цілей [10].

Отже, виділені компоненти формування інфор-
маційно-комунікаційної компетентності сприяють 
забезпеченню безперервної освіти майбутніх про-
візорів.

Висновки. Отже, фахівці які працюють у фар-
мацевтичній галузі, мають володіти інтегрованими 
знаннями, у тому числі й інформаційно-комуніка-
ційними технологіями. Необхідність якісної під-
готовки провізорів у сучасних умовах вимагає 
вміння ефективної роботи з інформацією в усіх її 
формах, з сучасними комп’ютерними засобами й 
програмним забезпеченням, здатності застосову-
вати сучасні засоби інформаційних і комп’ютерних 
технологій в роботі з інформацією та розв’язання 
фахових задач. Виокремлено специфічні прин-
ципи формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх провізорів.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІНФОРМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
COMPETENCE FORMATION OF FUTURE COMPUTER SCIENCE 
TEACHERS WHEN STUDYING INTERNET TECHNOLOGIES

У будь-якій сфері діяльності людини необ-
хідні фахівці з високим рівнем знань, умінь, 
навичок і певними особистісними якос-
тями. Наразі рівень фахівців визначається 
за тим, якими компетентностями володі-
ють фахівці. Тому формування компетент-
ностей у майбутніх учителів є головним 
завданням сучасної вищої освіти.
У статті проаналізовано словникові дже-
рела й наукові праці щодо тлумачення 
поняття «компетентність», яке визначено 
як сукупність професійних знань, умінь, нави-
чок. Розкрито сутність компетентностей 
відповідно до напряму діяльності фахівців, 
зокрема таких, як професійна, спеціальна, 
інформаційна, інформаційно-комунікаційна, 
цифрова, математична, дослідницька, про-
єктно-технологічна, соціальна, соціально-
психологічна, диференційно-психологічна, 
аутопсихологічна. Визначено компетент-
ності, які пов’язані з компонентами готов-
ності майбутніх учителів інформатики до 
застосування інтернет-технологій у про-
фесійній діяльності.
Проаналізовано Проєкт Стандарту вищої 
освіти України спеціальності 014 «Середня 
освіта» предметної спеціалізації «Інфор-
матика» (2017 р.), Освітньо-професійну 
програму «Середня освіта: інформатика» 
за спеціальністю 014 «Середня освіта» 
предметної спеціальності 014.09 «Інформа-
тика» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 
(2019 р.) відповідно до вивчення інтернет-
технологій.
Виділено та охарактеризовано компетент-
ності, які формуються в студентів під час 
вивчення навчальної дисципліни вільного 
вибору студентів «Інтернет-технології»: 
професійна компетентність, спеціальна 
компетентність, диференційно-психо-
логічна компетентність, методична 
компетентність, аутопсихологічна ком-
петентність, соціально-психологічна компе-
тентність, інформаційна компетентність, 
соціальна компетентність, комунікативна 
компетентність, технологічна компе-
тентність, проєктно-технологічна компе-
тентність. Описано, як формуються зазна-
чені компетентності в майбутніх учителів 
інформатики.

Ключові слова: професійна компетент-
ність, інформаційна компетентність, кому-
нікативна компетентність.

Specialists with high level of knowledge, abilities, 
skills and personal qualities are needed in any 
sphere of human activity. At present, the level of 
specialists is determined by what competencies 
the specialists possess. Therefore, the formation 
of competences in future teachers is the main 
task of modern higher education.
The article analyzes the vocabulary sources 
and scientific works on the interpretation of the 
concept of “competence”, which is defined as 
a set of professional knowledge, abilities and 
skills. The essence of competences accord-
ing to the direction of activity of specialists is 
disclosed, in particular, such competencies as 
professional, special, informational, information-
communication, digital, mathematical, research, 
project-technological, social, social-psycholog-
ical, differential-psychological, autopsychologi-
cal. Competencies related to the components 
of future computer science teachers' willingness 
to use Internet technologies in their professional 
activity are identified.
The project of the Higher Education Standard 
of Ukraine specialty 014 Secondary educa-
tion of subject specialization Informatics (2017), 
Educational-professional program “Secondary 
education: Informatics”, specialty 014 Secondary 
education subject specialty 014.09 Informatics of 
the field of knowledge 01 Education / Pedagogy 
(2019), respectively to the study of Internet tech-
nologies.
The competences that are formed in students 
in studying the discipline of free choice of stu-
dents of “Internet technology” are distinguished 
and characterized: professional competence, 
special competence, differential-psychological 
competence, methodological competence, auto-
psychological competence, social-psychological 
competence, information competence, social 
competence, communicative competence, tech-
nological competence, project-technological 
competence. Describes how these competen-
cies are formed in future computer science 
teachers.
Key words: professional competence, informa-
tion competence, communicative competence.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасний світ характеризується появою нових тех-
нологій, експериментів у всіх сферах діяльності, 
тому потрібними стають фахівці, які володіють ком-
петентностями, необхідними для якісного виконання 
професійних обов’язків. Відповідно й учителі мають 
бути готовими до реалій сучасного світу, до вико-
нання своєї роботи на найвищому рівні. У зв’язку з 
цим викладачам ЗВО потрібно все зробити для фор-
мування компетентностей майбутніх учителів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ком-
петентнісний підхід до навчання не є новим, він 
достатньо досліджений, проте й досі цікавить бага-

тьох учених, зокрема до таких належать М. Айзен-
барт, Н. Батечко, Г. Генсерук, Е. Дібрівна, Ю. Костєва, 
І. Кубенко, Л. Куликова, Н. Зіненко, Л. Лазаренко, 
С. Лейко, О. Ємчик, Н. Маковецька, І. Нестеренко, 
О. Плахотнік, І. П’янковська, Г. Ткачук, С. Ягупець, 
О. Ярошенко та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри увагу вчених до ком-
петентнісного підходу проблему формування компе-
тентностей у межах окремих навчальних дисциплін 
досліджено недостатньо.

Мета статті полягає в тому, щоб виділити 
та схарактеризувати компетентності майбутніх  
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учителів інформатики, які формуються під час 
вивчення навчальної дисципліни вільного вибору 
студентів «Інтернет-технології».

Виклад основного матеріалу. Спочатку роз-
глянемо поняття «компетентність». В Академіч-
ному тлумачному словнику [2] поняття «компе-
тентність» подається в значенні «компетентний», 
тобто: 1) «який має достатні знання в якій-небудь 
галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тяму-
щий»; 2) «який має певні повноваження; повно-
правний; повновладний» [2]. А в Сучасному 
тлумачному психологічному словнику «компетент-
ність» розуміється як «психосоціальна якість, яка 
означає силу й упевненість, що виходять із почуття 
власної успішності й корисності, які дають людині 
усвідомлення своєї спроможності ефективно 
взаємодіяти з оточенням» [22, с. 203]. У Педаго-
гічному словнику виділяють педагогічну компе-
тентність, яка тлумачиться як «сукупність знань, 
умінь, навичок, які потрібні педагогу для успішного 
виконання його функцій навчання, виховання, 
розвитку особистості дитини; володіння вчите-
лем відповідною сумою знань, умінь і навичок, 
що визначають сформованість його педагогічної 
діяльності, спілкування та особистості вчителя як 
носія певних цінностей, ідеалів та педагогічної сві-
домості» [20, с. 45], та професійну компетентність, 
яка тлумачиться як «інтегральна характеристика 
особистості, що визначає здатність розв’язувати 
професійні проблеми й завдання, що виникають 
у реальних ситуаціях професійної діяльності,  
з використанням знань, професійного й життєвого 
досвіду, цінностей та схильностей» (А. Тряпіцина) 
[20, с. 45–46]. Отже, компетентність – знання; 
сукупність знань, умінь, навичок; психосоціальна 
якість; інтегральна характеристика особистості. 
Будемо розуміти компетентність як сукупність про-
фесійних знань, умінь, навичок.

Проаналізуємо думку вчених про поняття «ком-
петентність». Так, І. Кубенко вважає, що компетент-
ність включає знання, уміння, якості (ініціативність, 
здатність до співробітництва, роботи в групах, 
уміння оцінювати ситуацію, логічно мислити, знахо-
дити, вибирати та аналізувати інформацію) [10, с. 2].

На думку О. Плахотнік, поняття «компетентність» 
є ширшим понять «знання», «уміння», «навички», 
оскільки містить усі сторони діяльності (знаннєву, 
операційно-технологічну, ціннісно-мотиваційну)  
[18, с. 264]. Суголосна з цією думкою і Ю. Костєва 
[9, с. 220], оскільки поняття компетентності «концен-
трує у собі спрямованість особистості, її здатність до 
подолання стереотипів, передбачення проблем, до 
гнучкості мислення» [9, с. 220]. О. Плахотнік визна-
чає компетентність як «інтегральну характеристику 
особистості, яка визначає її здатність розв’язувати 
проблеми й типові завдання, що виникають у реаль-
них життєвих ситуаціях, у різних сферах діяльності 
на основі використання знань, навчального й життє-

вого досвіду та відповідно до засвоєної системи цін-
ностей» [17, с. 264].

Ю. Костєва підкреслює, що компетентність  
є складником професійної культури [9, с. 219], 
«результативно-діяльнісною характеристикою 
освіти» [9, с. 220].

Г. Ткачук також відносить до основи компетент-
ності сукупність знань, умінь, навичок, особистісних 
і професійно важливих якостей [21, с. 218]. Ком-
петентність є «освітнім результатом особистості»  
[21, с. 219].

С. Лейко тлумачить компетентність як «якість 
особистості, її певне надбання, що ґрунтується на 
знаннях, досвіді, моральних засадах і проявляється 
в критичний момент за рахунок уміння знаходити 
зв’язок між ситуацією та знаннями, у прийнятті адек-
ватних рішень нагальної проблеми» [13, с. 133].

За словами Л. Куликової, Н. Зіненко «компетент-
ність охоплює не тільки здібності, а й внутрішню 
мотивацію, яка не входить до поняття здатності як 
така» [11, с. 102].

Своєю чергою І. Нестеренко визначає компе-
тентність як «набуту характеристику особистості, як 
складне особистісне утворення, що складається зі 
знань, умінь і навичок, що дають змогу ефективно 
функціонувати в новій діяльності, приймати само-
стійні рішення та діяти, спираючись на отримані зна-
ння й досвід [15, с. 75]. 

М. Айзенбарт розглядає поняття «компетент-
ність» і «компетенція», визначаючи компетенцію як 
«сферу відносин між набутими знаннями та практич-
ною діяльністю людини», а компетентність як «комп-
лекс сформованих компетенцій, що застосовуються 
в усіх сферах діяльності людини» [1, с. 90]. На думку 
вченої, результат набуття компетенцій є компетент-
ність, яка, на відміну від компетенції, передбачає 
особистісну характеристику, ставлення до предмета 
діяльності. Компетентності вихованець набуває 
не лише під час навчання, а й за допомогою засо-
бів неформальної освіти, внаслідок впливу серед-
овища. Це набута характеристика особистості, що 
сприяє успішному входженню в життя сучасного 
суспільства, інтегрований результат, що передбачає 
зміщення акцентів з накопичення нормативно визна-
чених знань, умінь, навичок до формування й розви-
тку в дітей здатності практично діяти, застосовувати 
досвід успішної діяльності в певній сфері [1, с. 89].

На думку С. Ягупець, оцінювання професіона-
лізму вчителя відбувається якраз за компетенціями 
фахівця [23, с. 3]. Учений вказує на те, що кваліфі-
кація й компетентність є «своєрідними соціально-тру-
довими характеристиками, які визначають межі, що 
окреслюють рівень функціональних дій у професії» 
[23, с. 3]. Автор конкретизує компетентності і компе-
тенції як «укрупнені інтегральні дидактичні одиниці, 
використання яких дає змогу суттєво зменшити час 
на засвоєння нового теоретичного матеріалу й опану-
вання навичками роботи» [23, с. 3]. Отже, компетент-
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ність – результат набуття компетенцій [23, с. 6]. Ця 
думка вченого суголосна з поглядами М. Айзенбарт.

Н. Батечко та Е. Дібрівна визначають, що «поряд 
з конкретними знаннями й навичками компетент-
нісний підхід передбачає формування здатності до 
самоосвіти, пізнання, удосконалення професійної 
компетентності, готовності до набуття нових профе-
сійно важливих якостей» [3, с. 53].

Отже, бачимо, що вчені визначають компетент-
ність як знання, уміння, навички, якості (І. Кубенко, 
Ю. Костєва, О. Плахотнік, Г. Ткачук); особистісну 
характеристику (М. Айзенбарт, І. Нестеренко, О. Пла-
хотнік, С. Ягупець); особистісну якість (С. Лейко, 
Г. Ткачук); складне особистісне утворення (І. Несте-
ренко).

Розглянемо думки вчених щодо компетентностей 
відповідно до напряму діяльності фахівців. Так, Г. Тка-
чук визначає професійну компетентність як «систему 
теоретичної та практичної готовностей фахівця до 
ефективної самореалізації в навчальній діяльності, 
що реалізується через парадигму професійно зна-
чущих знань, умінь, якостей, здібностей, схильнос-
тей й досвіду професійної діяльності» [21, с. 219].  
Учена вказує на те, що «професійна компетентність 
учителя інформатики будується на визначенні, опа-
нуванні й демонстрації технічних умінь, що являє 
собою сформовану здатність виконувати певну тех-
нічну діяльність, яка реалізується на основі раніше 
набутих знань і досвіду студентів» [21, с. 220].

О. Ємчик тлумачить інформаційно-комунікативну 
компетентність як «компонент загальної педагогіч-
ної культури, найважливіший показник професійної 
майстерності та відповідності світовим стандартам  
у галузі освіти» [8, с. 162].

Своєю чергою І. П’янковська [19] виділяє два під-
ходи (європейський і вітчизняний) до визначення 
компонентів професійної компетентності майбутніх 
учителів, до яких учена відносить спеціальну й про-
фесійну (уміння вести дослідницьку роботу, що є час-
тиною професійного розвитку), методичну (уміння 
самостійно навчатися набувати культуру навчання 
протягом життя), соціально-психологічну (уміння 
злагоджено працювати в колективі), диференційно-
психологічну (уміння аналізувати свою діяльність), 
аутопсихологічну (уміння критично оцінювати свої 
методи) компетентності [19, с. 158]. 

Г. Генсерук розуміє цифрову компетентність як 
«важливий компонент професійної компетентності 
сучасного педагога» [4, с. 13]; цифрова компетент-
ність «поєднує знання й уміння використовувати 
цифрові технології для організації освітнього про-
цесу, критично оцінювати інформаційні ресурси та 
їх застосування в майбутній професійній діяльності, 
застосовувати технологічні інновації» [4, с. 13]. На 
думку вченої, «важливою передумовою форму-
вання цифрової компетентності є готовність майбут-
ніх фахівців до оволодіння й застосування цифро-
вих технологій» [4, с. 13].

Н. Батечко та Е. Дібрівна вважають, що мате-
матична компетентність «передбачає вміння 
математично обґрунтувати, розуміти математичні 
доведення, спілкуватися математичною мовою, 
використовувати математичні дані та графіки»  
[3, с. 55]. Автори підкреслюють, що «математична 
компетентність обумовлює впевнене критичне  
й відповідальне використання цифрових технологій», 
«що включає цифрову та інформаційну грамотність, 
комунікацію та співпрацю, створення цифрового 
контенту (програмування), кібербезпеку та інше»  
[3, с. 55].

Процес розвитку дослідницької компетентності 
О. Ярошенко характеризує як «сукупність послідов-
них етапів: започаткування, становлення, продуктив-
ного розвитку, створення наукової школи науково-
педагогічного працівника» [24, с. 39].

Під комунікативною компетентністю викладача 
Н. Маковецька розуміє здатність до організації спіл-
кування, основою якого є розуміння спілкування, 
уміння висловлюватись та слухати [14, с. 168]. Учена 
виділяє ще інтерактивну компетентність викладача, 
яку визначає як здатність до організації інтерактив-
ної взаємодії на основі інтенсивних технологій та 
вміння керувати командною діяльністю [14, с. 168], 
перцептивну (як уміння навчати сприймати одне 
одного, формування взаєморозуміння) [14, с. 168]  
і технічну (наявність знань, умінь використання 
інтенсивних ігрових технологій) [14, с. 168].

Л. Лазаренко, розглядаючи іншомовну комуніка-
тивну компетентність, визначає її як «динамічну ком-
бінацію знань, умінь і практичних навичок, способів 
мислення, що визначають здатність особи успішно 
здійснювати професійну діяльність в іншомовному 
комунікативному середовищі; забезпечувати кому-
нікативну мовленнєву поведінку згідно з завдан-
нями конкретно ситуацій іншомовного спілкування; 
установлювати й підтримувати професійні контакти 
з людьми іншомовного середовища; здатність 
фахівця до продуктивної професійної комунікації» 
[12, с. 58]. 

С. Ягупець [23, с. 4] виділяє такі компетентності:
− проєктно-технологічну компетентність, яку 

визначає як здатність до усвідомлення, привлас-
нення й реалізації інструкції, технологічного опису, 
алгоритму діяльності, установки на дотримання тех-
нології діяльності;

− інформаційну компетентність як здатність 
до інтерпретації, систематизації, критичного оціню-
вання, аналізу інформації відносно до завдання, 
надання аргументованих висновків, використання 
інформації під час планування, реалізації діяльності 
в залежності від умов, структурування інформації, 
різноформатного її представлення, у тому числі на 
різних носіях інформації;

− соціальну компетентність як здатність людини 
до співвідношення прагнень з інтересами інших, 
використання ресурсів інших особистостей чи  
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соціальних груп з метою виконання завдань, продук-
тивної взаємодії з оточенням, аналізу суперечностей;

− комунікативну компетентність як готовність до 
постановки й досягання комунікативних цілей (отри-
мання інформації, подання й відстоювання позиції 
як на виступах, так і в діалозі) з повагою до людських 
цінностей.

Отже, окреслюючи певну компетентність, учені 
розуміють її як знання, уміння, якості, здібності 
(Н. Батечко, Г. Генсерук, Е. Дібрівна, Л. Лазаренко, 
Н. Маковецька, І. П’янковська, Г. Ткачук, С. Ягупець); 
компонент професійної компетентності (Г. Генсе-
рук, О. Ємчик, І. П’янковська); готовність (Г. Ткачук, 
С. Ягупець); 

Нами було виділено такі компоненти готовності 
майбутніх учителів інформатики до застосування 
інтернет-технологій у професійній діяльності: моти-
ваційний, змістово-операційний і контрольно-оцін-
ний [7]. Визначимо, які компетентності пов’язані із 
компонентами готовності майбутніх учителів інфор-
матики до застосування інтернет-технологій у про-
фесійній діяльності. 

Відповідно до Проєкту Стандарту вищої освіти 
України спеціальності 014 «Середня освіта» пред-
метна спеціалізація «Інформатика» (2017 р.) [18] до 
компетентностей випускників [18, с. 5–6] належать 
такі:

1) загальні компетентності – здатність до засто-
сування набутих знань у практичних ситуаціях; здат-
ність до адаптації та дій в новій ситуації [18, с. 5–6] 
(змістово-операційний компонент);

2) предметні (спеціальні фахові) компетент-
ності – здатність до застосування сучасних методів 
й освітніх технологій навчання; здатність до форму-
вання вмінь безпечної діяльності учнів у комп’ютерній 
мережі [18, с. 6] (змістово-операційний компонент).

До умінь випускників відносять такі: здатність до 
застосування інформаційних та телекомунікаційних 
технологій на уроках, у позакласній і позашкільній 
роботах; здатність до організації діяльності учнів на 
уроках з дотриманням правил і рекомендацій щодо 
збереження здоров’я школярів; впровадження засо-
бів, методів захисту інформації та безпеки в Інтер-
неті; здатність до самостійного вивчення нових 
питань інформатики й методики навчання інформа-
тики [18, с. 8] (мотиваційний, змістово-операційний 
компоненти); інтегрування знань, здійснення аналізу 
й порівняння педагогічних технологій, застосову-
вання логічних принципів побудови гіпотез і дове-
день [18, с. 8] (контрольно-оцінний компонент).

До комунікацій випускника належить здатність 
до адекватного поводження в медіаінформаційному 
середовищі [18, с. 8] (контрольно-оцінний компо-
нент).

В Освітньо-професійній програмі «Середня 
освіта: інформатика» за спеціальністю 014 «Середня 
освіта» предметною спеціальністю 014.09 «Інфор-
матика» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

2019 року Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету (ІДГУ) [16, c. 6–7] виділяють такі ком-
петентності:

1) загальні компетентності – здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здат-
ність до пошуку, оброблення й аналізу інформа-
ції з різних джерел і різними способами; здатність 
до міжособистісного спілкування, самокритики, 
навички роботи в команді [16, с. 6] (контрольно- 
оцінний компонент); здатність до застосування 
знань у практичних ситуаціях [3, с. 6] (змістово-опе-
раційний компонент); здатність до опанування нових 
знань і продовження професійного розвитку [16, с. 6] 
(змістово-операційний і мотиваційний компоненти); 

2) фахові компетентності – здатність до профе-
сійного і раціонального використання комп’ютерної 
техніки й комунікаційного обладнання, сучасних 
інформаційно-комунікаційних та інтернет-техноло-
гій в освітньому процесі й професійній діяльності; 
здатність до розроблення, досліджування, реаліза-
ції мовами програмування алгоритмів розв’язання 
задач з інформатики; здатність до участі в ство-
ренні, підтримуванні й розвитку електронних освіт-
ніх ресурсів, інформаційного освітнього середовища  
й дистанційних систем навчання в закладах серед-
ньої освіти [16, с. 6] (змістово-операційний компо-
нент); здатність до рефлексії й самоорганізації про-
фесійної діяльності [16, с. 7] (контрольно-оцінний 
компонент). 

Розглянувши Проєкт Стандарту вищої освіти 
України спеціальності 014 «Середня освіта», пред-
метна спеціалізація «Інформатика» (2017 р.) [18], 
Освітньо-професійну програму «Середня освіта: 
інформатика» за спеціальністю 014 «Середня 
освіта» предметною спеціальністю 014.09 «Інфор-
матика» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (2019 р.) 
ІДГУ [16] та наукові праці щодо компетентностей, ми 
виділили такі компетентності, яких належить досягти 
в результаті формування готовності майбутніх учи-
телів інформатики до застосування інтернет-техно-
логій у професійній діяльності:

1) професійна компетентність – знання інтернет-
технологій та вміння застосовувати інтернет-техно-
логії в професійній діяльності (змістово-операційний 
компонент);

2) спеціальна компетентність – уміння прово-
дити дослідницьку роботу як частину професійного 
розвитку фахівця, тобто вміння дослідити потрібну 
інтернет-технологію, визначити чи дійсно ця техно-
логія належить до інтернет-технологій, як її можна 
застосувати в освітньому процесі (змістово-опера-
ційний компонент);

3) диференційно-психологічна компетентність –  
уміння аналізувати свою професійну діяльність, 
уміння аналізувати, оцінювати навчальні й розви-
вальні можливості інтернет-технологій у викладанні 
інформатики, методики застосування інтернет- 
технологій (контрольно-оцінний компонент);
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4) методична компетентність – уміння само-
стійно навчатися, професійно самовдосконалюва-
тися, розробляти навчальні завдання, веб-сайти, 
інформаційні освітні ресурси тощо, застосовуючи 
інтернет-технології (мотиваційний і змістово-опе-
раційний компоненти);

5) аутопсихологічна компетентність – уміння 
критично оцінювати методи розробки навчальних 
завдань для учнів із застосуванням інтернет-тех-
нологій (контрольно-оцінний компонент); 

6) соціально-психологічна компетентність – 
уміння працювати в колективі, з учнями із застосу-
ванням інтернет-технологій (змістово-операційний 
компонент);

7) інформаційна компетентність – знання 
інтернет-технологій, принципів функціонування 
інтернет-технологій, мети й завдання, можливос-
тей інтернет-технологій для освіти (змістово-опе-
раційний компонент); 

8) соціальна компетентність – здатність спів-
відносити свої прагнення з інтересами інших, 
робота в команді, тобто співвідношення прагнень 
застосування інтернет-технологій з можливос-
тями учнів, програмної та апаратної складових 
комп’ютерного класу (контрольно-оцінний компо-
нент);

9) комунікативна компетентність – уміння 
отримувати, надавати потрібну інформацію, від-
стоювати власну позицію щодо застосування 
інтернет-технологій у професійній діяльності (зміс-
тово-операційний компонент);

10) технологічна компетентність – уміння фор-
мувати необхідні якості для організації освітнього 
процесу з застосуванням інтернет-технологій 
(мотиваційний компонент);

11)  проєктно-технологічна компетентність – 
здатність усвідомити алгоритм діяльності, здат-
ність проєктувати освітній процес і вміти організо-
вувати позанавчальну діяльність із застосуванням 
інтернет-технологій (змістово-операційний і контр-
ольно-оцінний компоненти).

Опишемо, як формуються зазначені компе-
тентності під час вивчення елективного курсу 
«Інтернет-технології» [5]. Так, професійна ком-
петентність формується в результаті вивчення 
й використання базових технологій, хмарних 
технологій, веб-технологій; спеціальна й дифе-
ренційно-психологічна компетентності – вико-
ристання пошукових систем; методична ком-
петентність – використання пошукових систем, 
списків розсилання, форумів, веб-технологій; 
аутопсихологічна компетентність – використання 
веб-технологій; соціально-психологічна компе-
тентність – використання хмарних технологій (про-
грамного забезпечення як сервісу), електронної 
пошти, відеоконференцій, IP-телефонії; інфор-
маційна компетентність – у результаті вивчення й 
використання базових технологій, хмарних техно-
логій, веб-технологій; соціальна компетентність – 
використання електронної пошти, хмарних тех-
нологій; комунікативна компетентність – базових 
технологій, хмарних технологій і веб-технологій; 
технологічна компетентність – у результаті вико-
ристання комунікаційних служб, хмарних тех-
нологій, веб-технологій; проєктно-технологічна 
компетентність – базових технологій, хмарних 
технологій і веб-технологій. Виділені компетент-
ності представлено в табл. 1 [5, c. 7].

Виділені результати навчання й компетентності 
майбутніх учителів інформатики формуються  

Таблиця 1
Основні результати навчання й компетентності студентів

№ з/п Результати навчання Компетентності

1.

Знати поняттєвий апарат дисципліни й теоретичні основи поняття 
«інтернет-технології», принципи функціонування інтернет-
технологій, класифікацію інтернет-технологій.
Уміти визначати технології, які належать до інтернет-технологій.

Спеціальна компетентність.
Інформаційна компетентність.

2.

Знати мету й завдання, можливості застосування інтернет-
технологій в освіті.
Уміти об’єктивно оцінювати навчальні й розвивальні можливості 
інтернет-технологій для вивчення інформатики.

Інформаційна компетентність.
Диференційно-психологічна 
компетентність.

3.

Знати методики застосування інтернет-технологій у професійній 
діяльності.
Уміти розробляти навчальні завдання, веб-сайти, інформаційні 
освітні ресурси тощо, застосовуючи інтернет-технології.

Інформаційна компетентність.
Методична, диференційно-
психологічна, аутопсихологічна 
компетентності.

4.

Знати напрями застосування інтернет-технологій в активізації 
пізнавальної діяльності учнів, у реалізації системи контролю, 
оцінки й моніторингу навчальних досягнень учнів.
Уміти проєктувати освітній процес із застосуванням сучасних 
інтернет-технологій.
Уміти організовувати позанавчальну діяльність із застосуванням 
інтернет-технологій.
Уміти самостійно опановувати, аналізувати, оцінювати нові знання 
й уміння з теорії й практики інтернет-технологій.

Спеціальна, соціально-
психологічна, диференційно-
психологічна, аутопсихологічна 
компетентності.
Інформаційна компетентність.
Соціальна компетентність.
Комунікативна компетентність.
Технологічна компетентність.
Проєктно-технологічна 
компетентність.
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у студентів під час вивчення дисципліни вільного 
вибору студентів «Інтернет-технології».

Висновки. Отже, під час вивчення навчальних 
дисциплін у студентів формуються компетент-
ності. Від сформованих компетентностей зале-
жить рівень готовності фахівців до виконання про-
фесійної діяльності. У будь-якій сфері необхідні 
фахівці з високим рівнем знань, умінь, навичок 
і особистісних якостей. На тепер рівень фахів-
ців визначається за тим, які компетентності вони 
мають. Відповідно формування компетентностей 
у майбутніх учителів є головним завданням сучас-
ної вищої освіти.

Перспективи подальших досліджень убачаємо 
в продовженні вивчення компетентнісного підходу 
до навчання.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ 
ЯК СОЦІАЛЬНА Й ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
LEADERSHIP SKILLS FORMATION 
AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM

Визначено, що роль лідерства істотно зрос-
тає, а об’єктивна суспільна потреба в ліде-
рах стає все більш відчутною через низку 
таких обставин, як ускладнення суспільного 
буття, підвищення освітньо-культурного 
й професійно-кваліфікаційного рівня широ-
ких верств населення, розуміння ролі лідера 
й суспільної потреби в ньому; у суспільній 
свідомості відбувається переосмислення 
сутності й значення так званих одвічних, 
або загальнолюдських, цінностей, складні 
протилежно спрямовані процеси атоміза-
ції й консолідації суспільства посилюють 
потребу в лідерах, здатних певним чином 
впорядковувати їх і визначати чіткі орієн-
тири суспільного розвитку.
Здійснено аналіз теоретичних досліджень 
поняття лідерства. Лідерство ми розгля-
даємо як соціально-психологічний феномен 
внутрішнього розвитку групи, який харак-
теризує відносини домінування й підпорядку-
вання в групі. Відповідно, лідер – це особис-
тість, за якою всі інші члени групи визнають 
право брати на себе найбільш відповідальні 
рішення, що зачіпають їхні інтереси й визна-
чають напрям і характер діяльності всієї 
групи.
Лідерські якості – це узагальнені власти-
вості лідера створювати нове бачення 
розв’язання проблеми, успішно впливати на 
послідовників у досягненні цілей групою або 
організацією.
Ефективному лідеру характерні такі 
якості: високий рівень розвитку емоцій-
ного інтелекту, здатність переконувати, 
талант установлення позитивних відносин 
у соціально-психологічній групі й великому 
колективі, здатність впливати на поведінку 
об’єктів управління.
Навичка – це здатність здійснювати певну 
діяльність, сформована шляхом повторення 
й доведення до автоматизму.
Необхідними навичками для лідера є: емоцій-
ний інтелект, емпатія; медіаграмотність, 
інформаційна гігієна; усвідомлення, вміння 
управляти увагою; екологічне мислення; 
критичне мислення й уміння знаходити 
нестандартні рішення; кооперативність, 
уміння розв’язувати нестандартні задачі 
в кооперації; здатність учитися, обирати 
власні стратегії для навчання.
Ключові слова: лідерство, лідер, лідерські 
навички, лідерські якості, формування лідер-
ських навичок учнів, заклад освіти.

Nowadays the role of leadership is increasing 
significantly, and the objective social need for 
leaders is becoming more and more notice-
able due to a number of circumstances: the 
complication of social life, raising of the edu-
cational, cultural and professional levels of the 
wide range of population, understanding of the 
leader’s role and the public need for one; in the 
public consciousness is occurring the rethink-
ing process of the essence and meaning of the 
so-called eternal, or common human values; 
the complex oppositely directed processes 
of atomization and consolidation of society 
increase the need for leaders that can organize 
it and define clear guideline of social develop-
ment.
Not only should modern school provide students 
with certain knowledge and skills, but also culti-
vate a socially adapted and socially active per-
sonality who will be successful in life after gradu-
ation. 
We consider leadership as a socio-psychological 
phenomenon of the group's internal develop-
ment, which characterizes the relationships of 
dominance and subordination within the group. 
Accordingly, a leader is a personality with the 
recognized by which all other group members 
right to make the most responsible decisions that 
affect their interests and determine the direction 
and nature of the activity of the entire group. 
Leadership is a generic leader's ability to create 
a new vision for solving a problem, and success-
fully influence followers in pursuing by a group or 
organization the set goals. 
An effective leader is characterized by the fol-
lowing qualities: high level of development of 
emotional intelligence, ability to persuade, talent 
of establishing positive relationships in a social-
psychological group and large team, ability to 
influence the behavior of their members as man-
agement objects. 
A skill is the ability to perform certain activities, 
formed by repetition, and bringing to automatism.
Necessary skills for a leader are: emotional intel-
ligence, empathy; media literacy, information 
hygiene; awareness, ability to manage attention; 
environmental thinking; critical thinking and ability 
to find non-standard solutions; collaboration, abil-
ity to solve non-standard tasks in cooperation; 
the ability to learn, to choose their own strategies 
for learning.
Key words: leadership, leadership skills, leader-
ship qualities, leadership skills formation, educa-
tional institution
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Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями. Однією з тенденцій сучасного сус-
пільства є невизначеність, яка вимагає від людини 
швидких змін у житті й діяльності в умовах виник-
нення нових проблем або несподіваних обставин. 
Тобто умови життя кожної людини характеризують 
як умови невизначеності, що стимулюють при-
йняття самостійних рішень, вибору навчальної 
стратегії й поведінки, способу життя, розуміння 

цінностей, сенсу всього, що відбувається у світі, 
розуміння своїх можливостей і способів реалізації 
себе в житті. Ситуація невизначеності вимагає від 
сучасної людини життєвого, особистісного й про-
фесійного самовизначення, уміння розв’язувати 
соціальні й професійні проблеми. Прагнення під-
вищувати рівень своєї освіти й професіоналізму 
впродовж всього життя [4, с. 3]. В умовах постійних 
змін, які відбуваються в суспільстві, люди також 
потребують особливих навичок, які формують  
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здорову самооцінку, підвищують їхню стресос-
тійкість, допомагають у досягненні цілей. У сус-
пільстві змінюється роль освіти. Учень сьогодні 
готується жити в мінливому світі. Отже, головна 
навичка, яку він має сформувати, – здатність 
самостійно й ініціативно розв’язувати проблеми, з 
якими він стикатиметься в майбутньому. Сучасне 
життя ставить перед молоддю завдання, які вима-
гають активного включення в соціальні відносини, 
у взаємодію з людьми й соціальними інститутами 
в економічній, політичній і духовній сферах.

У сучасних умовах лідерство підносить люд-
ське бачення на рівень ширшого світогляду, 
робить діяльність людини ефективнішою, формує 
особистість, що здатна досягти великих результа-
тів з допомогою своїх неординарних здібностей. 
Роль лідерства – удосконалити внутрішньо управ-
лінську структуру стосунків у групі, організації, 
забезпечити постійний рух уперед для досягнення 
найкращих результатів, корисних як для суспіль-
ства, так і для країни загалом.

Сьогодні роль лідерства істотно зростає,  
а об’єктивна суспільна потреба в лідерах стає все 
більш відчутною через низку таких обставин:

− ускладнення суспільного буття, пов’язане  
з його загальною демократизацією, впливом гло-
балізаційних процесів, розвитком цифрових тех-
нологій і становленням інноваційного типу світо-
вого розвитку, істотно позначається як на потребах 
у лідерах, так і на характері самого лідера;

− підвищення освітньо-культурного й профе-
сійно-кваліфікаційного рівня широких верств насе-
лення сприяє глибшому розумінню людьми своєї 
гідності, індивідуальних і суспільних цінностей, а 
також новому ставленню до особистості лідера та 
його ролі в суспільному розвитку;

− розуміння ролі лідера й суспільної потреби в 
ньому висуває нові, підвищені вимоги до його сус-
пільно значущих особистісних рис і якостей;

− сьогодні в суспільній свідомості відбува-
ється переосмислення сутності й значення так зва-
них одвічних, або загальнолюдських, цінностей,  
і в цих процесах істотна роль належить сприй-
няттю людьми лідера й переконливості його 
впливу на них;

− складні, протилежно спрямовані процеси 
атомізації та консолідації суспільства посилюють 
потребу в лідерах, здатних певним чином впоряд-
ковувати їх та визначати чіткі орієнтири суспіль-
ного розвитку [11]. 

Лідерство виникає як природна реакція на 
об’єктивну потребу суспільства в такій своєрідній 
організаційній і регулятивній інституції. Тому для 
розуміння природи й сутності лідерства його слід 
розглядати саме в контексті суспільних потреб.

Пізнання феномену лідерства є необхідним 
і для організації освітнього процесу в закладі 
освіти, цілеспрямованого розвитку необхідних 

професійно й соціально значущих особистісних 
рис і якостей здобувачів освіти.

Сьогодні школа є не лише частиною демо-
кратичного суспільства – вона має важливе зна-
чення для майбутнього, визначаючи, якою буде 
демократія. Якщо ми хочемо, щоб усі в школі були 
ефективними громадянами суспільства, демокра-
тичні цінності мають інтегруватися в кожний аспект 
шкільного життя. Головною метою демократич-
ної освіти є виховання сучасного громадянина та 
його підготовка до життя й діяльності в демокра-
тичному суспільстві. Сучасна школа не лише має 
надати учням певні знання, вміння й навички, а 
й виховати соціально адаптовану та громадсько 
активну особистість, яка після закінчення школи 
буде успішною в житті. Саме в школі учні мають 
отримати знання, що надалі дадуть їм змогу орієн-
туватися в розмаїтому середовищі та робити пра-
вильний вибір, тому що вже в шкільному віці фор-
мується їхній громадянський світогляд. Та лише 
теоретичних знань недостатньо для формування 
в учнів активної громадянської позиції. Мікросе-
редовище всередині школи необхідно узгодити  
з реальною дійсністю навколо школи [14].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У працях вітчизняних учених (Д. Алфімов, Р. Кри-
чевський, В. Ковальчук, Б. Паригін, А. Петров-
ський, О. Романовський, Л. Уманський, А. Лутош-
кін, С. Максименко, Ф. Хміль, О. Чернишов та інші) 
висвітлені питання формування лідерських якос-
тей особистості. 

Серед закордонних дослідників значний внесок 
зробили праці К. Берда, Е. Богардуса, М. Вебера, 
В. Врума, Ф. Гальтона, П. Друкера, Л. Картера, 
К. Левіна, Р. Лорда, Р. Стогділла, С. Сміта, Д. Крю-
гера, Ф. Тейлора, А. Файоля, Ф. Фідлера, Д. Філ-
ліпса, Р. Хаурса, Г. Хоуманса та інших.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Попри те що проблемі лідерства 
присвячено багато наукових праць, питання фор-
мування лідерських навичок учнів дослідженні 
недостатньо.

Мета статті. Визначення потреб у форму-
ванні лідерських навичок учнів і виокремлення їх  
переліку.

Виклад основного матеріалу. Лідерство – це 
соціально-психологічне явище, яке виникає й реа-
лізується тільки в соціальному середовищі. Скрізь, 
де формується група, виникає лідерство [7, с. 67].

У психолого-педагогічній літературі лідерство 
розглядається як відносини домінування й підпо-
рядкування, впливу й спрямування, субординації, 
імперативності в системі міжособистісних відно-
син в групі; як здатність приймати відповідальні 
рішення, переконувати інших людей прагнути 
певних цілей, визначати ціннісне поле розвитку; 
як процес мобілізації послідовників на досягнення 
результату у вибраному напрямі і як прийоми, що 
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допомагають привести послідовників до досяг-
нення результату [3, с. 78–81].

Лідерство – це соціально-психологічний фено-
мен внутрішнього розвитку групи, який характе-
ризує відносини домінування й підпорядкування  
в групі [12, с. 186]. Це один з процесів організації  
й управління малою соціальною групою.

Термін «лідер» (від англ. leader) означає «вата-
жок, провідний керівник, той, що йде попереду, 
стоїть на чолі». «Лідерство» (від англ. leadership) 
трактується як «стан, обов’язки, діяльність лідера; 
першість у чому-небудь, перевершеність в якійсь 
сфері» [12, с. 186].

А. Кузьмінський та В. Омеляненко визначають, 
що лідер – це член колективу, який у важливих 
ситуаціях здатний помітно впливати на поведінку 
членів колективу, виявляти ініціативу в діях, брати 
на себе відповідальність за діяльність колективу 
[6, с. 305].

Лідер – це особистість, за якою всі інші члени 
групи визнають право брати на себе найбільш від-
повідальні рішення, що зачіпають їхні інтереси 
й визначають напрям і характер діяльності всієї 
групи [12].

У багатьох теоріях лідерство розглядається 
як процес організації міжособистісних відносин 
в групі, а лідер – як суб’єкт управління цим про-
цесом. Допускається можливість навчання лідер-
ству, досвід лідерської поведінки можна фор-
мувати, в тому числі в модельованих ситуаціях, 
розвиваючи тим самим відповідні лідерські якості, 
актуальні в сучасних умовах. Лідерство можна 
уявити як сферу взаємодії. Лідерство не стільки 
особистісний, скільки міжособистісний феномен. 
Важливе завдання лідера полягає в побудові міц-
них робочих відносин з іншими людьми. Лідер-
ство засноване на неформальному впливі лідера. 
Лідер має вплив на послідовників, але цей ресурс 
впливу має виражений особистісний компонент 
(а не просто формальний, посадовий). Безглуздо 
говорити просто про ефективного або неефектив-
ного лідера, треба також говорити про лідера, який 
може бути ефективним в одній ситуації й не ефек-
тивним в іншій. Щоб збільшити організаційну й гру-
пову ефективність, необхідно навчитися не тільки 
найбільш ефективно готувати лідерів, а й створю-
вати організаційне оточення, в якому лідер зможе 
добре працювати (теорія Фідлера) [10, с. 210]. 
У цьому, на нашу думку, полягає завдання закла-
дів освіти.

Розглядаючи поняття «лідерські якості», ми 
погоджуємось з Д. Алфімовим, який вважає, що це 
узагальнені властивості лідера щодо створення 
нового бачення розв’язання проблеми успішно 
впливати на послідовників у досягненні групою 
або організацією цілей. Також автор зазначає, 
що «ефективний лідер» – це особистість, яка має 
значний вплив на думку й поведінку членів групи 

та яка планує, організовує, контролює діяльність 
підлеглих задля виконання завдань, поставлених 
перед групою, передаючи їм своє бачення май-
бутнього й допомагаючи адаптуватися до нового 
[1, с. 50].

Невіддільною частиною лідерства є спілку-
вання. По суті в такому контексті це означає 
здатність передавати інформацію іншим з метою 
отримання бажаного й реального ефекту. З цього 
погляду лідер розглядається як дієвий комуніка-
тор [8].

Лідер, який повідомляє інформацію, повинен 
не просто говорити; своїми словами він має викли-
кати в людях ентузіазм. Йому не потрібно переда-
вати їм власну енергію, він повинен вивільнити ту, 
що прихована в них. Для здійснення всіх цих функ-
цій необхідні знання, вміння й навички ефектив-
ного лідерства, одним з елементів якого можуть 
бути соціальні комунікації.

Таким чином, ми розглядаємо лідерство як 
форму ефективної комунікації між суб’єктом 
управління та його об’єктом.

Ефективному лідеру характерні такі якості: 
високий рівень розвитку емоційного інтелекту, 
здатність переконувати, талант установлення 
позитивних відносин у соціально-психологічній 
групі й великому колективі, здатність впливати на 
поведінку об’єктів управління [15].

У науковій літературі зустрічаються різні визна-
чення поняття «навичка». Проведений аналіз 
допоміг узагальнити дефініцію. Навичка – це здат-
ність здійснювати певну діяльність, сформована 
шляхом повторення й доведення до автоматизму. 
Коли навичка добре сформована, людина виконує 
певні дії легко, автоматично, не замислюючись, 
зосереджуючись на чомусь іншому, а не на дії. 
Часто замість терміну «навичка» для опису зді-
бностей людини використовується термін «компе-
тенція». 

Компетенція – це комплексна характеристика 
готовності людини застосовувати отримані знання, 
вміння й особистісні якості в житті або професійній 
діяльності. В англійській мові термін skill означає 
здатність виконати завдання з визначеним резуль-
татом. Це визначення ширше, ніж звичне нам 
значення слова «навичка», і в деяких випадках 
наближається до значення слова «компетенція». 
Слово skill є в назві міжнародного руху WorldSkills 
і широко використовується під час обговорення 
вимог до фахівців.

Навичка перебуває в місці перетинання знання, 
уміння й прагнення. Для утворення навички необ-
хідні всі три компоненти. Пропоновані навички – не 
набір розрізнених, не пов’язаних між собою фор-
мул налаштованості на успіх. Перебуваючи у згоді 
з природними законами розвитку, вони забезпе-
чують постійний, послідовний, комплексний під-
хід до підвищення індивідуальної й колективної  
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продуктивності, сприяють нашому поступальному 
руху в безперервному рості зрілості – від залежності 
до незалежності й далі до взаємозалежності [13].

Лідерські навички мають бути адресовані кож-
ному ключовому елементу, що складає проблем-
ний простір лідера, який містить такі елементи:

– особистісні навички, що мають відношення 
до того, як лідер поводиться в тій або іншій кон-
кретній ситуації; особистісні навички допомага-
ють лідеру вибирати або конструювати найбільш 
відповідні для ситуації стани, установки тощо;  
у певному сенсі особистісні навички є процесом,  
в якому лідер керує сам собою;

– навички відносин, тобто здатність розуміти 
людей, мотивувати їх і взаємодіяти з ними; вони 
є результатом здатності приєднатися до моделі 
світу іншої людини, установити контакт і напра-
вити її на усвідомлення проблем і задач; оскільки 
лідер повинен досягти свого бачення й виконати 
свою місію шляхом впливу на інших людей, нави-
чки відносин є одним з найбільш істотних аспектів 
лідерства;

– навички стратегічного мислення необхідні 
для того, щоб визначити специфічні цілі й задачі; 
стратегічне мислення включає здатність визна-
чити бажаний стан, оцінити й потім установити 
найбільш відповідну послідовність проміжних ста-
нів, необхідних для досягнення бажаного стану; 
ключовим елементом є визначення того, які опе-
ратори й операції виявляться найбільш ефектив-
ними й будуть найкраще сприяти рухові з наявного 
стану в напрямку бажаного;

– навички системного мислення використо-
вуються, щоб визначити й зрозуміти проблемний 
простір, в якому буде діяти лідер, його оточення; 
вони є основою ефективного розв’язання проблем 
і здатності створити команду, що добре функціо-
нує; здатність мислити системно, практично й кон-
кретно є найбільш значущим показником зрілості 
лідера [2].

Після проведеного аналізу постає проблема 
формування в умовах сучасної школи тісно 
пов’язаних з навичками для майбутнього таких 
лідерських навичок:

− емоційний інтелект, емпатія;
− медіаграмотність, інформаційна гігієна, усві-

домлення, вміння управляти увагою;
− екологічне мислення;
− критичне мислення і вміння знаходити 

нестандартні рішення;
− кооперативність, вміння розв’язувати 

нестандартні задачі в кооперації;
− здатність учитися, вибирати власні стратегії 

для навчання.
Однією важливою якістю лідера в сучасних 

і, головне, в майбутніх умовах життя є допитли-
вість і прагнення до розвитку. Якщо лідер прагне 
зберігати свій статус протягом тривалого часу, він 

зобов’язаний постійно вчитися, осягати особли-
вості поведінки й мотивації представників інших 
культур і використовувати набуті знання задля 
досягнення поставленої мети.

Завдання школи – створити середовище, яке 
сприятиме розвитку лідерських навичок учнів  
і їхнього творчого потенціалу, самореалізації 
особистості, формуватиме готовність до особис-
тісного самовдосконалення, забезпечуватиме 
реалізацію співтворчості в межах гуманістичної 
парадигми. Ефективність і стабільність такого 
середовища буде підвищуватися, якщо воно 
утворить єдиний інтегративний простір, що скла-
дається з різних мікросередовищ, упродовж три-
валого періоду [5].

Висновки. Сьогодні існує постійна висока 
потреба суспільства й окремих соціальних органі-
зацій у пошуку й відборі успішних лідерів.

Мобільність, ініціативність, здатність генеру-
вати й сприймати новації в житті та навколиш-
ньому світі роблять молодь стратегічним ресурсом 
країни. Тому в закладах освіти необхідно розро-
бити цілеспрямовану систему роботи з розвитку 
й активізації лідерського потенціалу молоді. Голо-
вними завданнями такої роботи є: навчити молоду 
людину проявляти, розвивати базові лідерські 
якості й грамотно застосовувати свій лідерський 
потенціал; удосконалювати вміння й навички 
володіння харизматичним впливом, принципами 
гнучкості, основними технологіями самомотивації 
й управління.

 В сучасному світі освіта має бути спрямована 
не тільки на передачу знань, а й на формування 
навичок та підтримку учня в його становленні як 
особистості та повноцінного автора свого життя.

Перспективи подальших розвідок будуть сфо-
кусовані на побудову системи розвитку лідерських 
навичок учнів закладу загальної середньої освіти.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Алфімов Д.В. Зміст феномену «лідерські 

якості особистості». Педагогіка формування твор-
чої особистості у вищій і загальноосвітній школах : 
зб. наук. пр. / голова ред. ради А.О. Монаєнко. 2010. 
Вип. 11 (64). С. 44–51.

2. Ділтс Р. НЛП: навички ефективного лідерства. 
СПб., 2002. 25 с.

3. Іванова В.В. Проблеми лідерства в колективі 
дітей дошкільного віку. Науковий вісник Ужгород-
ського національного університету. Серія «Педаго-
гіка, соціальна робота». 2014. Вип. 32. С. 78–81.

4. Ковальчук В.І. Тенденції інноваційного розви-
тку сучасної школи в Україні. Імідж сучасного педа-
гога. 2015. № 7. С. 3–6.

5. Ковальчук В.І. Створення сприятливого 
навчального середовища : тренінги / за заг. ред. 
В. Ковальчука. Київ : Шкільний світ, 2011. 128 с.

6. Кузьмінський А.І., Омеляненко А.І. Педагогіка 
у запитаннях і відповідях : навч. посіб. Київ : Знання, 
2006. 311 с.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

225

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

7. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспек- 
ти управлінської діяльності. Київ, 2006. 256 с.

8. Марков В.Н. Личностно-профессиональный 
потенциал кадров управления: психолого-педагоги-
ческая оценка и оптимизация : автореф. дис. … д-ра 
психол. наук. Москва, 2004. 56 с.

9. Петровський А.В., Ярошевський М.Г. Психо-
логія: підручник. 2-ге видан. Стереотип. Москва : Ака-
демія, 2000. 512 с.

10. Платонов, Ю.П. Психологические феномены 
поведения персонала в группах и организациях : в 
2 т. Санкт-Петербург : Речь, 2007. Т. 1.  416 с.

11. Пономарьов О.С. Феномен лідерства як 
об’єкт дослідження філософії управління. URL:  
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press /22977 /1 /Ponomar iov_Fenomen_2015 .
pdf?fbclid=IwAR1rkIBA3i-CHvUpUz_csHcW2zBIHx6N1
a8P22N1g9wvgk5sFUgcm-q_c1k.

12. Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. 
О.М. Степанов. Київ : Академвидав, 2006. 423 с.

13. Романовський О.Г. Михайличенко В.Є. Філо-
софія досягнення успіху. Психологічний аспект : під-
ручник. Харків : НТУ ХПІ, 2007. 592 с.

14. Ткаченко Л.М., Ковальчук В.І. Стандарти 
громадсько-активної школи: лідерство : навчально-
методичний посібник / під заг. ред. Л.І. Даниленко. 
Київ : Плеяди, 2014. 56 с.

15. Юрасов И. Свой и чужой, или Лидерство как 
коммуникативная способность. Управление персо-
налом. 2006. № 8. С. 32–36. 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

226 Випуск 21. Т. 1. 2020

ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК УМОВА 
ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
PEDAGOGICAL ADAPTATION 
AS A CONDITION OF QUALITY MASTER’S TRAINING

У статті підкреслюється підвищення 
актуальності адаптаційних процесів  
в освіті, що спричинені нестабільністю  
й реформуванням освітнього середовища. 
Автором відстежуються підходи до визна-
чення поняття «адаптація» у педагогіці. 
З’ясовано, що питання адаптації обговорю-
ються у зв’язку з інклюзивною, загальною 
та професійною освітою. Виявлено, що в 
дефініцію «адаптація» дослідники вклада-
ють різні значення: подолання педагогічних 
бар’єрів; входження у нове соціальне серед-
овище, що реалізується через систему 
«людина – середовище» під час виникнення 
значних змін; пристосування особистості 
до умов середовища зі збереженням своє-
рідного природного балансу, що дає змогу 
людині задовольняти свої потреби у мін-
ливому довкіллі тощо. Зосереджено увагу 
на професійній адаптації, що характеризу-
ється активним включенням у процес про-
фесійної діяльності, професійним самовиз-
наченням і самореалізацією.
Зазначено, що сутність адаптації розгля-
дають і з позиції підвищення якості освіти 
(адаптивна освіта, адаптивна система 
навчання, адаптивне освітнє середовище). 
Реалізацію адаптивної освіти вбачають в 
оперативному внесенні змін до програми роз-
витку кожного вихованця, пристосовуючи її 
до індивідуальних особливостей вихованця, 
індивідуального підбору форм, методів, засо-
бів роботи. Важливим для адаптаційного 
процесу в освіті є створення адаптивного 
освітнього середовища як допомоги в досяг-
ненні оптимального рівня інтелектуального 
розвитку вихованців відповідно до їхніх при-
родних задатків та здібностей.
Автором сформульовано власний погляд 
на сутність адаптації в педагогічних про-
цесах у контексті підготовки магістрів, де 
адаптація розглядається як добровільний, 
динамічний процес пошуку та встановлення 
певного балансу або рівноваги між усіма 
учасниками освітнього процесу (адміністра-
ції, викладачів, магістрантів) і постійно 
змінюваним освітнім середовищем; роль 
активної взаємоадаптації, що сприяє роз-
витку й трансформації особистості, кінце-
вим етапом якої має бути самоорганізація й 
самоосвіта. Подано визначення й класифіка-
ція різновидів педагогічної адаптації.
Ключові слова: педагогічна адаптація, 
дидактична адаптація, професійна 
адаптація, взаємодія, адаптивна освіта, 

адаптивна система навчання, адаптивне 
середовище.

The article outlines the increasing relevance of 
adaptation processes in education caused by 
instability and reform of the educational environ-
ment. The author has monitored approaches to 
defining the concept of “adaptation” in pedagogy. 
It has been identified that adaptation issues have 
been discussed in the context of inclusive, general 
and vocational education. It has been found that 
researchers attach different meanings to the defini-
tion of adaptation: overcoming pedagogical barriers; 
integration into a new social environment, which is 
implemented through the man-environment system 
in the event of significant changes; adaptation of the 
individual to the environment while maintaining a 
specific natural balance, which enables a person to 
satisfy his or her needs in the changing environment 
etc. The article focuses on professional adaptation, 
which is characterized by active involvement in the 
process of professional activity, professional self-
determination and self-realization.
It has been indicated that the adaptation has 
been considered from the perspective of improv-
ing the quality of education – adaptive education, 
adaptive system of education, adaptive educa-
tional environment. The implementation of adap-
tive education is seen in the prompt introduction 
of changes into the program of each student 
development, adapting it to the individual char-
acteristics of the student, individual selection of 
forms, methods, and means of work. For the 
adaptation process in education, it is essential to 
create an adaptive educational environment as 
assistance in achieving the optimal level of intel-
lectual development of students in accordance 
with their natural capacities and abilities.
The author has articulated her own view of the 
adaptation in pedagogical processes in the con-
text of master's training, where adaptation is seen 
as: voluntary, dynamic process of searching and 
establishing a certain balance between all par-
ticipants of the educational process (manage-
ment, teachers, undergraduates) and constantly 
changing environment; active mutual adaptation, 
which causes the development and transforma-
tion of the individual, the final stage of which 
should be self-organization and self-education. 
The article provides definition and classification 
of pedagogical adaptation varieties.
Key words: pedagogical adaptation, didactic 
adaptation, professional adaptation, interaction, 
adaptive education, adaptive training system, 
adaptive environment.
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Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв'язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У зв’язку з модернізацій-
ними процесами освіти в Україні та переходом на 
реформування шкільництва («Нова Українська 
школа») процеси адаптації в галузі педагогіки 
стають дедалі потрібнішими. Курс на євроінтегра-
ційні процеси, гармонізаційну парадигму освіти, 
педагогічну інтеграцію, фундаменталізацію знань 

примушує учасників освітнього процесу присто-
совуватися до постійно змінюваного освітнього 
середовища. Вони мусять підлаштовуватися до 
ситуації, шукати додаткові ресурси, оптимізувати 
власну освітню діяльність, тобто включати адап-
таційні процеси та розробляти власні механізми 
адаптації. Тому у світлі сучасної переорієнтації 
освітньої діяльності підвищується актуальність 
адаптації до нових умов.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науково-педагогічних працях адаптацію зага-
лом розглядають з позиції звикання до навчаль-
ної діяльності в закладах освіти різних рівнів як 
засвоєння цінностей і норм педагогічної куль-
тури, опанування засобами й формами діяль-
ності. Так, адаптація студентів розглядається в 
працях Л. Бондар, Т. Буяльської, Г. Волнушкіної, 
Е. Глазкової, І. Микитюка, М. Прищак [2–4; 7; 16] 
та інших; адаптацію до закладу середньої освіти 
розкрито в працях Л. Ієговської, Н. Каут [11; 13] 
та інших; адаптацію до професійної діяльності 
досліджували І. Глазкова, В. Зубченко, М. Шепель  
[7; 10; 22;] та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналіз наукових праць свідчить 
про розрізненість підходів до визначення сутності 
поняття «адаптація» та недостатню вивченість 
адаптаційних процесів у педагогічній сфері.

Метою статті є відстеження підходів до визна-
чення поняття «адаптація» в педагогіці й форму-
лювання власного погляду стосовно досліджува-
ної дефініції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «адаптація» використовується в різних 
наукових галузях, однак спостерігається розріз-
неність думок дослідників щодо його змісту. Так, 
дослідники розглядають адаптацію як процес, 
результат, звикання, пристосування, взаємодію 
в системі «людина – середовище». Розглядаючи 
адаптацію в зазначеній системі, дослідники тлума-
чать її як здатність розвиватися в тому середовищі, 
в яке потрапила людина, і нерозривно пов’язують 
її з трьома видами адаптації: біологічною, пси-
хологічною та соціальною. Біологічна адаптація 
включає пристосування до нового режиму життя 
й навчання; психологічна забезпечує внутрішньоо-
собистісне пристосування (перебудову внутрішніх 
когнітивних процесів) до системи вимог, пов’язаної 
з середовищем і навчальною діяльністю;  
соціальна адаптація означає знаходження себе 
в новому колективі й установлення рівноваги між 
особистістю та освітнім середовищем. Такий роз-
поділ є загальним, міждисциплінарним і не врахо-
вує особливості пристосування до умов освітнього 
процесу. 

У педагогічній науці раніше поняття «адапта-
ція» розглядали законодавчо лише в межах інклю-
зивної освіти, тобто для тих, хто потребує особли-
вих умов навчання. Тут під адаптацією розуміли 
спрощення методів навчання, навчального серед-
овища, матеріалів, що змінюються залежно від 
спеціальних потреб людини з особливими потре-
бами. Ці зміни, або пристосування до потреб осо-
бливих людей, відбуваються через адаптацію 
способів, змісту й засобів, а саме зміни характеру 
навчання без зміни змісту або поняттєвої сутності 
навчального завдання або модифікації – зміни 

характеру навчання шляхом зміни змісту або 
поняттєвої складності навчального завдання [5].

На сучасному етапі розвитку освіти питання 
адаптації обговорюються в межах не тільки 
інклюзивної освіти, але й загальної та професій-
ної освіти (так звана дидактична адаптація до 
навчального процесу та профорієнтаційна адап-
тація). Цікавим для нашого дослідження є розгляд 
адаптації з позиції підвищення якості освіти (адап-
тивна освіта, адаптивна система навчання, адап-
тивне освітнє середовище тощо). 

Аналіз феномену адаптації в педагогіці пока-
зав неоднозначність у розумінні його значення. 
Так, Л. Ієговська адаптацію до навчання (у школі) 
розглядає як складний процес установлення рів-
новаги між актуальним рівнем розвитку учня, його 
можливостями й новими вимогами середовища 
(зони найближчого розвитку навчальної діяль-
ності) до нього. Водночас акцентується увага на 
встановленні рівноваги, що забезпечується шля-
хом ефективного подолання різного виду педаго-
гічних бар’єрів [11].

В. Лєсовий у своєму дослідженні за основу при-
ймає визначення адаптації як процесу й результату 
пристосування особистості до умов середовища 
зі збереженням своєрідного природного балансу 
активності й пасивності, динаміки й стабільності, 
відкритості й замкненості, сталості й змінності, 
який дає змогу людині ефективно задовольняти 
свої потреби в мінливому довкіллі [14].

Так, ми погоджуємося з науковцями в тому, що 
адаптація в педагогіці – це добровільний (мається 
на увазі готовність студента до змін), динамічний 
процес пошуку та встановлення певного балансу 
або рівноваги між людиною й постійно змінюваним 
освітнім середовищем. 

Досліджуючи сутність поняття «адаптація» як 
пристосування до навчання (на різних рівнях), ми 
встановили, що дослідники І. Микитюк, О. Мороз, 
Т. Туркот та інші підкреслюють важливість адап-
тації в забезпеченні успішності освітнього процесу  
й виокремлюють такі її напрями: соціально-психо-
логічний, дидактичний і професійний. 

Соціально-психологічна адаптація являє собою 
пристосування до групи, стосунків у ній, форму-
вання особистого стилю поведінки, стилю взаємо-
дії з ровесниками й викладачами [21]. Вона дещо 
ускладнює дидактичну адаптацію, адже забирає 
на себе сили особистості на подолання бар’єрів, 
що виникли в результаті взаємодії в освітньому 
середовищі.

Дидактична адаптація розглядається в значенні 
готовності індивіда до успішного опанування різ-
номанітними новими організаційними формами, 
методами та змістом навчальної діяльності, здат-
ності пристосовуватися до значного збільшення 
обсягу навчальної інформації, до мови наукових 
текстів і вивчення спеціальної термінології [16]. 
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Оскільки основним напрямом нашого дослі-
дження є професійна підготовка магістрів управ-
ління закладом освіти, то цікавим буде розглянути 
тлумачення професійної адаптації як процесу 
залучення особистості до майбутньої профе-
сії. Так, згідно з Постановою Кабінету Міністрів  
України «Про затвердження Порядку організа-
ції соціальної та професійної адаптації учасників 
антитерористичної операції, осіб, які здійснювали 
заходи із забезпечення національної безпеки  
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та постраждалих учасників Революції 
Гідності» від 21 червня 2017 № 432 під «профе-
сійною адаптацією» розуміють заходи, що спря-
мовані на вдосконалення професійних навичок 
і умінь шляхом професійного навчання, надання 
інформаційних, консультаційних і профорієнтацій-
них послуг, підвищення конкурентоспроможності 
людини на ринку праці [19]. Професійна адаптація 
характеризується не стільки пристосуванням до 
нових умов праці, скільки активним включенням 
у процес цієї діяльності, засвоєнням професійних 
функцій, професійним самовизначенням та само-
реалізацією, взаємодією з трудовим колективом. 

Отже, як стверджує Н. Перегончук, професійна 
адаптація – це складний процес активної взаємо-
дії особистості й професійного середовища, ціле-
спрямований, усвідомлений процес прийняття 
особистістю змісту професійної діяльності, що 
забезпечує ефективність діяльності, збереження 
психоемоційного здоров’я, особистісну задоволе-
ність професійною самореалізацією, сприяє осо-
бистісному та професійному розвиткові [18]. 

Г. Волнушкіна розглядає адаптацію студента 
до навчання у виші як процес пристосування осо-
бистісних якостей до умов певного закладу освіти  
й наголошує на формуванні на цій основі нових 
особистісних соціально й професійно значущих 
якостей, що забезпечують реалізацію особистіс-
ного потенціалу студентів [4]. 

Вивчаючи перелічені підходи до визначення 
поняття «адаптація» ми переконуємося, що це 
складний процес взаємодії особистості й освіт-
нього середовища, що охоплює соціально-психо-
логічний, дидактичний та професійний вектори, які 
взаємозалежні та є невіддільними частинами один 
одного. 

Розглядаючи адаптацію студентів першого 
курсу до навчання, дослідники Ю. Зарюгіна, 
В. Кондрашова, Т. Спіріна виділяють такі фази 
адаптації: початкову, де адаптація розглядається 
як психічна реакція організму на нові умови, яка 
закінчується приблизно в кінці I семестру; фазу 
перебудови пристосувальних механізмів, динаміч-
ного стереотипу та психічних процесів, що триває 
до середини II семестру; фазу виникнення стійкої 
адаптації, яка завершується в кінці I курсу [20]. 

Адаптаційний період, що починається з перших 
днів навчання, вони вважають найважливішим  
у звиканні до освітнього процесу. 

Ми не погоджуємося з такою думкою, адже 
вважаємо, що адаптація до навчання відбува-
ється впродовж усього навчання. Як ми вже пере-
коналися, у педагогіці адаптацію розглядають як 
процес входження в нове соціальне середовище, 
що реалізується через систему «людина – середо-
вище» в разі виникнення значних змін і забезпечує 
формування нового гомеостатичного стану, який 
дозволяє досягти максимальної ефективності фізі-
ологічних функцій і поведінкових реакцій. Оскільки 
людина й довкілля існують у динамічній рівновазі, 
а їх співвідношення постійно змінюється, отже  
і процес адаптації має постійно відбуватися упро-
довж усього навчального періоду [6].

Для нашого дослідження цікавим є розгляд 
адаптації як активної взаємодії, з одного боку, 
людини з середовищем, в якому вона перебуває, 
з іншого, як суб’єкт-суб’єктну взаємодію всіх учас-
ників освітнього процесу: адміністрації, викла-
дачів, батьків, студентів. Нашу позицію можна 
підтвердити визначенням І. Бойко, де адаптація 
розкривається як своєрідний вид діяльності, що 
зумовлений змінами у взаємодії особистості з 
довкіллям і спрямований на оптимізацію цієї вза-
ємодії [1, с. 9.]. 

Процес оптимізації реалізується в адаптивній 
освіті, узагальнена суть якої полягає в оператив-
ному пристосуванні освітнього процесу педагогом 
до кожного вихованця (до його індивідуальних 
можливостей, побажань та настроїв). Концепту-
альна основа адаптивної освіти – це гуманістичні 
цілі, що ґрунтуються на ідеях людиноцентризму, 
де людина визначається найбільшою цінністю сус-
пільства. Ефективну реалізацію адаптивної освіти 
вбачають в оперативному внесенні змін до про-
грами розвитку кожного вихованця, таким чином 
пристосовуючи її до індивідуальних особливостей 
вихованця, індивідуального підбору форм, мето-
дів, засобів роботи тощо.

Розглядаючи це питання, ми бачимо, що в дея-
ких педагогічних дослідженнях, присвячених роз-
робці питання адаптації, застосовується поняття 
«адаптивної системи навчання». Уперше термін 
«адаптивна система навчання» був уведений  
у науковий обіг англійським дослідником Г. Паска. 
Він вважав, що адаптивним є таке навчання, хід 
якого оперативно, безперервно підлаштовується 
до індивідуальних особливостей процесу засво-
єння знань. Але з плином часу вчені доповнили 
цю позицію й тепер стверджують, що в адаптив-
ній освітній системі забезпечується взаємне при-
стосування системи до вихованця й вихованця до 
системи [15].

Важливим для адаптаційного процесу в освіті 
є створення адаптивного середовища. За визна-
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ченням Н. Капустіна це освітня середа, що при-
значена для допомоги тим, хто навчається в 
досягненні оптимального рівня інтелектуального 
розвитку відповідно до їхніх природних задатків і 
здібностей. Завдяки таким властивостями, як гнуч-
кість, поліструктурність, відкритість, адаптивна 
навчальна система виводить учня на високий, 
потенційно можливий рівень розвитку, пристосо-
вуючи (адаптуючи) його до нових вимог [12].

Отже, ми переконуємося, що адаптація спри-
чинює будь-які зміни як в особистості, так і в освіт-
ньому середовищі. Г. Єльникова підкреслює, що 
система може пристосовуватися до змін довкілля, 
змінюючи або свою структуру, або свої функції, або 
довкілля, або спосіб взаємодії з ним. У загальному 
розумінні це реакція системи на зміни в зовніш-
ньому або внутрішньому середовищі [8, с. 186].

Система освіти, щоб ефективно функціонувати, 
підтримувати свою життєдіяльність і стабільність, 
виживати в мінливому середовищі (як зовніш-
ньому, так і внутрішньому), має змінюватися, 
залишаючись незмінною у своїй сутнісній основі 
як соціального інституту. Якщо досягнутий рівень 
функціонування на визначеному етапі знову стає 
неефективним, знову виникає необхідність у зміні, 
у розвитку. Адаптивна система освіти передбачає 
гнучкість і варіативність [9].

Дослідники ближнього закордоння А. Марон, 
Л. Монахова також адаптацію розглядають як дво-
єдиний процес: пристосування соціально-освіт-
нього середовища до особистості; активне вклю-
чення суб’єкта освітньої діяльності в проєктування 
й розроблення адаптивного освітнього серед-
овища, вироблення індивідуального освітнього 
маршруту. 

Основні напрями адаптивного навчання, які 
виділили вчені та з якими ми повністю погоджує-
мося, можна сформулювати так:

– мотиваційна адаптація (перебудова дій і мис-
лення особистості на активну роль у виборі стра-
тегій і методів роботи, у досягненні прогнозованого 
результату навчальної діяльності); 

– організаційно-цільова адаптація, що полягає 
у зближенні цілей учасників і системи організа-
ції освітнього процесу на основі врахування їхніх 
індивідуальних особливостей; 

– змістова адаптація, що передбачає відбір 
функціонально орієнтованої навчальної інфор-
мації, варіативність навчальних планів і програм, 
розвиток нових моделей інтегративного навчання. 
Зміст освіти не зводиться тільки до основ наук 
або опанування деякими знаннями, уміннями 
й навичками, а дає змогу учасникам освітнього 
процесу діяти самостійно, бути готовими до сво-
боди вибору, до індивідуального інтелектуального 
зусилля;

– технологічна адаптація, що включає проєк-
тування технологій, прийомів і методів різнорівне-

вого й диференційованого навчання з альтерна-
тивним вибором форм проведення занять, засобів 
особистісно орієнтованого управління навчально-
пізнавальної діяльності (система самодіагностики, 
самоконтролю, самокорекції) [15, с. 5].

Представлені вище напрями адаптивного 
навчання є цікавими для нашого дослідження й 
підтверджують наше бачення щодо здійснення 
педагогічної адаптації, мають реалізацію на прак-
тиці й відкривають нові можливості в удоскона-
ленні організації процесу підготовки магістрів. 
Надалі ми будемо спиратися на запропоновані 
напрями у створенні адаптивного індивідуального 
сценарію освітньої діяльності магістранта.

Узагальнюючи досліджувану інформацію щодо 
сутності поняття педагогічної адаптації, пропо- 
нуємо класифікувати її різновиди за такими напря-
мами (табл. 1):

Таблиця 1
Класифікація адаптивних процесів в освіті
№ 
з/п Напрями Види адаптації

1 За міжпредметним 
зв’язком:

− біологічна
− психологічна
− соціальна

2 За характером 
змін навчальної 
інформації (для 
підвищення якості 
освіти):

− спрощення
− оптимізація
− модернізація
− модифікація

3 За вектором 
взаємодії з 
середовищем:

− дидактична
− особистісна
− професійна

4 За тривалістю: − короткочасна (миттєва)
− поступова (тактична)
− постійна, або стійка

5 За напрямами 
здійснення:

− мотиваційна
− організаційно-цільова
− змістова 
− технологічна
− рефлексивна

6 За ступенем ініціа-
тиви особистості:

− активна
− пасивна

Необхідно підкреслити, що адаптація у сфері 
освіти відбувається постійно й поступово, оскільки 
весь час ускладнюються знання, які мають бути 
засвоєні особистістю, і кінцевим етапом адапта-
ційного процесу має бути самоорганізація та само-
освіта.

Взагалі відповідно до визначення «адапта-
ція» – це вид взаємодії особистості або соціаль-
ної групи з соціальним (освітнім) середовищем, 
що має наслідком узгодження вимог й очікувань її 
учасників. Тому важливішим компонентом адапта-
ції є узгодження самооцінок і домагань виконавців 
(у нашому дослідженні це стосується магістрантів 
і викладачів, керівництва закладом освіти тощо) 
з їхніми можливостями й реальністю соціаль-
ного середовища, що включає тенденції розвитку  
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оточення та суб’єкта діяльності. В адаптивній 
освітній системі закладена жорстка вимога до 
забезпечення гнучкості самої системи [8, с. 220].

Висновки. Огляд науково-педагогічної літе-
ратури дає підстави стверджувати, що адаптація 
в педагогіці розглядається як динамічний процес 
подолання різного виду педагогічних бар’єрів; 
пристосування особистості до умов мінливого 
освітнього середовища; активна взаємодія в сис-
темі «людина – людина» (студент – педагог) або 
«людина – середовище» (студент – освітнє середо- 
вище), наслідком чого є узгодження вимог й очіку-
вань її учасників;  готовність студента до власних 
змін і змін в освітньому середовищі; встановлення 
певного балансу або рівноваги між людиною  
й постійно змінюваним освітнім середовищем, що 
здійснюється упродовж усього навчального пері-
оду адаптації; оперативне пристосування педа-
гогом освітнього процесу до кожного вихованця, 
готовність бути агентом адаптації кожного сту-
дента до вимог освітнього процесу, носієм яких 
є сам педагог. Адаптація передбачає гнучкість, 
варіативність освітнього процесу й включає такі 
різновиди адаптації: мотиваційну, організаційно-
цільову, змістову технологічну й рефлексивну.

Процес адаптації не може бути пасивним при-
стосуванням студента до умов і впливів освітнього 
середовища. Адаптація передбачає активну вза-
ємодію студента з освітнім середовищем, під час 
якої відбувається розвиток і трансформація осо-
бистості. Кінцевим етапом адаптаційного процесу 
має бути самоорганізація та самоосвіта. 

У нашому дослідженні під адаптацією ми 
будемо розуміти зміни у взаємодії студента, викла-
дача й освітнього середовища (люди, навчаль-
ний процес, приміщення, програми, документи, 
предмети тощо), що відбуваються шляхом актив-
ного взаємовпливу, який завершується оптиміза-
цією механізмів досягнення бажаного результату 
(реальної мети). Метою адаптації має бути забез-
печення автономності, самостійності й незалеж-
ності дій учасників освітнього процесу за умови 
усвідомлення й привласнення зовнішніх умов / 
вимог, зміна яких і викликає адаптаційні процеси 
навчання. Результатом адаптації має бути спрямо-
вана самоорганізація й самоосвіта в межах соці-
ально значущої узгодженої реальної мети.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
в розробці концепції адаптивної системи підго-
товки магістрів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ДОРОСЛО-ДИТЯЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ORGANIZATION OF A JOINT ADULT-CHILD ACTIVITIES 
IN THE FORMATION PROCESS COMMUNICATIVE COMPETENCES

РОЗДІЛ 4. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

У статті розглянуто проблему спілку-
вання дорослого з дитиною-дошкільнятком, 
акцентовано, що роль дорослого вимагає 
творчого підходу. Звернуто увагу на важ-
ливості володіння педагогами технологією 
організації такої діяльності (створення 
мотивації, подача нового матеріалу, органі-
зація дітей). Вказано, які саме комунікативні 
компетенції мають бути сформованими у 
дітей старшого дошкільного віку при нор-
мальному рівні розвитку, а саме у них вже 
повинна бути добре поставлена дикція, має 
бути досить широкий словниковий запас 
(близько 6-7 тисяч слів), не мають вини-
кати труднощі при спілкуванні на побутові 
теми; вони мають вміти узгоджувати 
слова між собою, користуватися простими 
і складними реченнями (складносурядні і 
складнопідрядні), вміти ставити питання 
і аргументувати свою точку зору, розріз-
няти монологічне і діалогічне спілкування, 
розпізнавати і вміти правильно оцінити різні 
обставини комунікації, вони повинні освою-
вати образні засоби мови (розуміти прості 
ідіоми, використовувати найбільш вживані 
епітети), помічати мовні помилки одноліт-
ків і навіть могти їх коригувати, складати 
зв’язні розповіді. 
Прослідковується різниця у спілкуванні 
дитини з однолітками та дорослими. Акту-
алізовано питання традиційних чотирьох 
форм спілкування дітей із дорослими, кожна 
з яких співвідноситься з певним віком: ситу-
ативно-особистісна (безпосередньо емо-
ційна, з переважанням експресивно-мімічних 
засобів), яка триває приблизно до 6 місяців; 
ситуативно-ділова (предметно-дієва, коли 
дитина приєднується до предметно-маніпу-
лятивної діяльності, переходить на стадію 
практичного співробітництва); вона прева-
лює від 6 місяців до 3 років; позаситуативно-
пізнавальна (перш за все це спільна пізна-
вальна діяльність із дорослим; пізнавальне 
спілкування переплітається з грою) – перша 
половина дошкільного дитинства; поза-
ситуативно-особистісна (переважають 
особистісні мотиви, відбувається втрата 
безпосередності в спілкуванні з дорос-
лими) – кінець дошкільного віку. Наголошу-
ється на спільній діяльності вихователя і 
дітей, на ігрових формах при відсутності 
жорсткої регламентації дитячої діяль-
ності. Фактично йдеться про партнерську 
форму організації, і в цьому процесі дорос-
лий виступає не як авторитарний лідер, а 
як член колективу особистостей із рівними 
правами.
Ключові слова: дошкільник, комунікативні 
компетенції дитини дошкільного віку, 

спільна доросло-дитяча діяльність, парт-
нерство між дорослим і дитиною, форми 
спілкування дітей із дорослими. 

The article deals with the problem of communica-
tion between an adult and a preschool child, and 
emphasizes that the role of the adult requires a 
creative approach. Attention is drawn to the 
importance of owning teachers the technology 
of organizing such activities (creating motivation, 
submitting new material, organizing children, 
etc.). It is specified what communicative com-
petences should be formed in children of older 
preschool age at normal level of development, 
namely: they should already have a well-placed 
diction, a sufficiently wide vocabulary (about 6-7 
thousand words), should not have difficulties in 
communication on household topics; they are 
able to reconcile words with each other, use sim-
ple and complex sentences (complex and subor-
dinate), are able to ask questions and argue their 
point of view, distinguish between monologic and 
dialogic communication, recognize and are able 
to correctly evaluate different circumstances of 
communication, master the means of speech 
and understanding, use the most commonly 
used epithets, etc.), notice peers’ linguistic errors, 
and can even correct them, make up related sto-
ries. 
The difference in communication between 
the child and peers and adults is traced. The 
issue of the traditional four forms of commu-
nication between children and adults, each of 
which relates to a certain age, is actualized: 
situational-personal (directly emotional, with pre-
dominance of expressive-mimic means), which 
lasts up to about 6 months; situational-business 
(subject-effect when the child joins the subject-
manipulative activity, goes to the stage of practi-
cal cooperation); it prevails from 6 months to 3 
years; non-situational-cognitive (above all, this is 
a shared cognitive activity with an adult; cognitive 
communication is intertwined with the game) – 
the first half of preschool childhood; non-situa-
tional-personal (personal motives prevail, loss of 
directness in communication with adults) – the 
end of preschool age. It is emphasized on the 
joint activity of the tutor and children, on the play 
forms in the absence of strict regulation of chil-
dren’s activities. In fact, it is a partnership form 
of organization, and in this process the adult 
does not act as an authoritarian leader, but as a 
member of the collective of individuals with equal 
rights.
Key words: preschooler, communicative 
competencies of preschool child, joint adult-child 
activity, partnership between adult and child, 
forms of communication between children and 
adults. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Існуюча практика дошкільної освіти має низку неви-
рішених проблем, пов’язаних із особливостями 

партнерської доросло-дитячої діяльності і з про-
блемою провідної ролі дорослого. Саме завдяки 
дорослому працює соціокультурний механізм  
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передачі знання. Але основною функцією дорос-
лого стає не стільки трансляція інформації, скільки 
організація спільної діяльності з її освоєння. 

Метою статті є аналіз можливих форм організа-
ції спільної доросло-дитячої діяльності в контексті 
процесу формування відповідних комунікативних 
компетенцій, що є актуальною дослідницькою про-
блемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Комунікативні компетенції вимагають певних нави-
чок і вмінь. Зарубіжні й вітчизняні психологи вихо-
дять із основних положень класичної психологічної 
концепції діяльності, відповідно до якої вміння – це 
окремі акти, компоненти діяльності (Л.С. Вигот-
ський, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн). 

У психолого-педагогічній літературі минулих 
років зустрічаються різні визначення комунікатив-
них умінь. У визначенні цього поняття немає єдиної 
думки. Вмінням називають і елементарний рівень 
виконання дій, і майстерність. Одні розглядають 
вміння як незавершений навик, а звички – як дію 
вищого рівня (Є.Н. Кабанова-Меллер, К.М. Кор-
нілов, А.М. Левітів), інші – як готовність викону-
вати дію (З.І. Ходжава, Є.І. Бойко, К.К. Платонов), 
як систему взаємопов’язаних дій (Ф. Гоноболін, 
О.М. Леонтьєв, В.А. Сластьонін). 

Неоднозначно вирішується й питання про спів-
відношення понять «вміння» і «навик». У педаго-
гіці дискутують з приводу питання про первинність 
або вторинність вміння по відношенню до навички. 
Виділяються початкові, первинні або елементарні 
вміння і вторинні, розвинені, вчинені або узагаль-
нені вміння. Перші є вихідними для побудови нави-
чок, другі – формуються на основі навичок і вклю-
чають їх ознаки.

У трактуванні С.Л. Рубінштейна та Б. Теплова 
комунікативні вміння і навички розуміються як відо-
браження комунікативної здатності. Водночас це і 
якості суб’єкта спілкування, які дозволяють йому 
здійснювати педагогічне спілкування на опти-
мально високому професійному рівні (Е.В. Семе-
нова); і складник особистості вчителя, який виражає 
його здатність керувати спілкуванням дітей і сво-
їми взаєминами з ними (О.І. Кіліченко); і здатність 
управляти своєю діяльністю в умовах вирішення 
комунікативних завдань (Н.М. Косова); і комплекс 
комунікативних дій, заснованих на високій теоре-
тичній і практичній підготовленості особистості, що 
дозволяє творчо використовувати комунікативні 
знання та навички для точного і повного відобра-
ження і перетворення дійсності (В.Д. Ширшов). 

Серйозним є дослідження Л.P. Мунірової,  
в якому зазначається, що методологічною осно-
вою визначення комунікативних вмінь здебільшого  
є психологічний аспект. Комунікативні вміння роз-
глядаються в рамках загальної теорії вмінь і нави-
чок і теорії комунікативної діяльності. Це означає, 
що за структурою комунікативні вміння є складними 

утвореннями, які включають в себе найпростіші 
елементарні вміння. Найпростіші ж комунікативні 
вміння мають навикову основу. Вони включають  
в себе більш прості вміння та навички, виникають 
на їх базі. Комунікативні навички входять до складу 
комунікативних умінь, своїм змістом конкретизують 
їх [5, с. 134].

А.Н. Леонтьєв зазначає: «Щоб повноцінно спіл-
куватися, людина повинна мати у своєму розпо-
рядженні низку вмінь. Вона повинна вміти швидко 
і правильно орієнтуватися в умовах спілкування; 
вміти правильно спланувати свою промову, пра-
вильно вибирати зміст акту спілкування; знайти 
адекватні засоби для передачі цього змісту; вміти 
забезпечити зворотний зв’язок. Якщо якусь із ланок 
акту спілкування буде порушено, то мовцеві не 
вдасться домогтися очікуваних результатів спілку-
вання, і цей процес буде неефективним» [1, с. 67].

Опора на ці дослідження допомагає вітчизня-
ним вченим у визначенні напрямів формування 
комунікативних компетенцій дошкільнят, у визна-
ченні їхньої структури і змісту. Так, комунікативна 
компетенція дитини як сфера виявлення комуні-
кативної функції мовлення, в якій панує вільний 
обмін думками та переживаннями і яку спрямовано 
на майбутнє налагодження практичної взаємодії, 
активно розглядаються в розвідках М.В. Листо-
пада [2], К.Л. Крутій [3], у фундаментальному дослі-
дженні Т.О. Піроженко та Л.І. Соловйова [6] й бага-
тьох інших (для прикладу обрано кілька найбільш 
репрезентативних досліджень). Українська педа-
гогічна думка може похвалитися й узагальнюючою 
працею «Сучасні діти – відображення цінностей 
дорослого світу: методичні рекомендації» (2014), 
книги, у створенні якої взяли участь провідні авто-
ритети в цій галузі [8].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Педагоги не завжди володі-
ють технологією організації такої діяльності (ство-
рення мотивації, подача нового матеріалу, орга-
нізація дітей). Це передбачає зміну підходів до 
організації навчально-виховного процесу не через 
систему занять, а через інші форми роботи з дітьми 
дошкільного віку. Особливої ваги набуває питання 
про форми організації спільної доросло-дитячої 
діяльності у процесі формування відповідних кому-
нікативних компетенцій. 

Виклад основного матеріалу. Діти старшого 
дошкільного віку (6-7 років) при нормальному рівні 
розвитку мають досить високий рівень сформо-
ваності комунікативних компетенцій. У них вже 
повинна бути добре поставлена дикція, повинен 
бути досить широким словниковий запас (близько 
6-7 тисяч слів), не повинні виникати труднощі при 
спілкуванні на побутові теми; вони мають вміти узго-
джувати слова між собою, користуватися простими 
і складними реченнями (складносурядні і складно-
підрядні), вміти ставити питання і аргументувати 
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свою точку зору, розрізняти монологічне і діалогічне 
спілкування, розрізняти і вміти правильно оціню-
вати різні обставини комунікації, освоювати образні 
засоби мови (розуміти прості ідіоми, використо-
вувати найбільш вживані епітети), помічати мовні 
помилки однолітків і навіть коригувати їх, складати 
зв’язні розповіді. Л.В. Скитська абсолютно справед-
ливо зазначає, що в цьому віці у дітей починає про-
являтися вибірковість у спілкуванні, складаються 
стійкі переваги між дітьми [7, с. 56]. Хоча у різних 
дітей комунікативні навички сформовані на різних 
рівнях. 

Для підвищення рівня комунікативних компетен-
цій необхідна взаємодія з іншими людьми. Здат-
ність дитини сприймати вплив партнерів по спілку-
ванню і реагувати на них називається соціальною 
чутливістю. У спілкуванні дітей з однолітками 
на перше місце виступає емоційна насиченість, 
несподівані, непередбачувані слова, переважання 
ініціативних висловлювань. Таким чином дитина 
реалізує себе, вчиться керувати іншими. Крім спіл-
кування з однолітками, діти активно комунікують і з 
дорослими. Розмови дітей із дорослими протікають 
більш спокійно, без зайвої експресії. У спілкуванні 
з дорослими дитина вчиться слухати і розуміти, 
засвоювати нове. Розвиток її особистості в такому 
аспекті – процес освоєння соціального досвіду.

Якщо враховувати насамперед віковий фактор, 
то, за М.І. Лісіною, традиційно виділяють чотири 
форми спілкування дітей із дорослими, кожна з 
яких співвідноситься з певним віком: ситуативно-
особистісна (безпосередньо емоційна, з перева-
жанням експресивно-мімічних засобів), яка три-
ває приблизно до 6 місяців; ситуативно-ділова 
(предметно-дієва, коли дитина приєднується до 
предметно-маніпулятивної діяльності, переходить 
на стадію практичного співробітництва); вона пре-
валює від 6 місяців до 3 років; позаситуативно-
пізнавальна (перш за все це спільна пізнавальна 
діяльність із дорослим; пізнавальне спілкування 
переплітається з грою) – перша половина дошкіль-
ного дитинства; позаситуативно-особистісна 
(переважають особистісні мотиви, відбувається 
втрата безпосередності в спілкуванні з дорос-
лими) – кінець дошкільного віку. Чим більш дбай-
ливо вибудована форма спілкування з дорослим 
на останній стадії, тим уважніша і чутливіша дитина 
до оцінки останнього, що обумовлює комуніка-
тивну готовність дитини до шкільного навчання [3]. 
Істотною частиною цього соціального досвіду будь-
якої дитини є комунікація, яка реалізується через 
різні види діяльності: гра, інтелектуальний пошук, 
спільна праця.

Загалом формування комунікативних вмінь  
у дітей старшого дошкільного віку у спільній дитячо-
дорослій діяльності передбачає наявність чітких 
форм організації спільної доросло-дитячої діяль-
ності в процесі формування комунікативних ком-

петенцій. У цьому віці необхідна взаємодія дитини  
з іншими дітьми. Діти активно комунікують і з дорос-
лими. У спілкуванні з дорослими дитина вчиться 
слухати і розуміти, засвоювати нове. Істотною час-
тиною цього досвіду є комунікація, яка реалізується 
через гру, інтелектуальний пошук, спільну працю. 
Комунікативні компетенції вимагають певних нави-
чок і вмінь. 

Висновки. Оскільки спілкування є свідомою 
й ініціативною діяльністю, то воно вимагає вмінь 
творчого, а не репродуктивного характеру, які 
передбачають орієнтування в ситуаціях у якостях 
партнера, планування комунікативної діяльності 
і підбір відповідних способів у кожній конкретній 
ситуації. Тому комунікативні вміння доцільно відне-
сти до складних і узагальнених.

Варто пставити акцент на спільній діяльності 
вихователя і дітей, на ігрові форми освіти дошкіль-
нят, на відсутність жорсткої регламентації дитячої 
діяльності, на ретельний облік ситуативних рольо-
вих функцій дітей у дитячому садку. Адже фактично 
йдеться про партнерську форму організації – про 
творчу співпрацю дорослого і дітей та про можли-
вість вільного розміщення, переміщення і спілку-
вання дитячого колективу. В цьому процесі дорос-
лий виступає не як авторитарний лідер, а як член 
колективу особистостей із рівними правами.
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  ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 
У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ORGANIZATION OF STUDENTS’ PEDAGOGICAL PRACTICE 
IN PRESCHOOL EDUCATION

У статті практична підготовка студентів 
у закладах дошкільної освіти розглядається 
як багатогранне явище: як вид навчально-
професійної діяльності студента, як осо-
бливий етап педагогічної підготовки май-
бутнього фахівця, який у період практики 
закріплює теоретичні знання і набуває нових 
умінь і навичок практичної спрямованості, 
як особливу форму прояву активності сту-
дента, як сферу професійної самореалізації 
практиканта. Згідно з державними стан-
дартами підготовки фахівців освітнього 
ступеня «бакалавр» та чинними навчаль-
ними планами для спеціальності «дошкільна 
освіта» проводяться такі види педагогічної 
практики: навчальна педагогічна практика 
в дошкільних закладах освіти; педагогічна 
практика в групах раннього віку; педаго-
гічна практика в групах передшкільного 
віку; педагогічна практика зі спеціальності  
в дошкільних закладах освіти.
У період проходження педагогічної прак-
тики студенти ознайомлюються із систе-
мою навчально-виховної роботи в дошкіль-
них закладах, поглиблюють теоретичні 
знання з циклу психолого-педагогічних дис-
циплін, вчаться використовувати знання  
в процесі розв’язання конкретних 
навчально-виховних завдань. Педагогічна 
практика дає змогу студентам цілеспря-
мовано здійснювати діагностичну діяль-
ність, зрозуміти сутність і специфіку про-
фесії педагога, формувати комунікативну 
культуру майбутнього фахівця, розви-
вати організаторські здібності, тактику 
і стратегію педагогічного спілкування, 
оволодівати різноманітними технологі-
ями виховної і навчальної роботи, форму-
вати бережливе і коректне ставлення до 
дітей. У дошкільних закладах під час прак-
тики студенти вивчають кращий досвід 
роботи вихователів, керівників системи 
дошкільної освіти. У процесі практичної 
діяльності в системі дошкільної освіти у 
студентів формуються та розвиваються 
необхідні професійні та особистісні якості. 
Отже, одним із головних елементів профе-
сійної підготовки вихователя є педагогічна 
практика. Вона розглядається як транс-
формація соціальних ролей, коли студент 
виконує роль педагога-практика, коли його 
знання є метою навчальної діяльності, а в 
період проходження педагогічної практики 
стають засобом професійної діяльності.
Ключові слова: педагогічна практика, соці-
ально-педагогічні і психологічні умови, базові 
заклади дошкільної освіти, проблеми педа-
гогічної практики, установча та підсумкова 
конференції, звітна документація, профе-
сійна компетентність.

A students’ pedagogical practice is an integral 
part of the educational process at the university 
for professional teachers in preschool education. 
The purpose and dimension of practice is deter-
mined by the relevant educational standards for 
the training of specialists in high educational insti-
tutions. The organization of students’ practice is 
aimed at ensuring the continuity and sequence 
of students mastering professional activities in 
accordance with the requirements and level of 
training of a specialist.
The practice is carried out in basic educational 
establishments in which the level of educational 
process, qualification of teachers and educa-
tional material base make it possible to carry out 
the program of practice. The teaching practice 
in basic institutions is an indispensable compo-
nent of the professional training process of future 
teacher educators, an important stage of their 
professional growth. The practical training pro-
vides a direct link between theory and practice, 
since under the conditions of real professional 
activity students integrate theoretical knowledge 
and practical skills, which leads to their mastery 
of professional competence.
The main purpose of pedagogical practice is: 
mastering students’ modern methods and forms 
of professional activity; formation of professional 
skills which are necessary for independent solv-
ing of pedagogical tasks in the conditions of real 
educational process; education of needs in a 
systematic professional improvement.
During the pedagogical practice students get 
acquainted with the system of educational work 
in preschool institutions. They deepen theoreti-
cal knowledge in the cycle of psychological and 
pedagogical disciplines and they learn to use this 
knowledge in the process of solving specific edu-
cational problems. Pedagogical practice allows 
students to carry out purposefully introductory 
and diagnostic activities, to adapt to a preschool 
as an educational institution, to understand the 
nature and specifics of the pedagogical profes-
sion, to form the communicative culture of a 
future specialist, to develop organizational skills, 
tactics and strategy of pedagogical communica-
tion, to master various educational technologies, 
to form a careful and correct attitude towards chil-
dren. During the practice in preschool institutions 
they study the best experience of educators, 
leaders of the preschool education system. In the 
process of practical activity in the system of pre-
school education, students form and develop the 
necessary professional and personal qualities.
Key words: pedagogical practice, socio-ped-
agogical and psychological conditions, basic 
institutions of preschool education, problems of 
pedagogical practice, constituent and final con-
ferences, reporting documentation, professional 
competence.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Модернізація системи освіти, що є основою дина-
мічного розвитку суспільства та держави, вимагає 
від вищої школи підготовки конкурентоспромож-
ного фахівця. У зв’язку з цим формується принци-

пово нове замовлення до якості підготовки педа-
гогічних кадрів, дошкільного профілю зокрема. 
Згідно з концептуальними засадами розвитку 
педагогічної освіти України та її інтеграції в євро-
пейський освітній простір сучасна система освіти 
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потребує фахівця інноваційного типу, здатного до 
постійної самоосвіти та професійного самовдос-
коналення, спроможного реалізувати освітні стан-
дарти, впроваджувати новітні педагогічні техно-
логії. Нові вимоги до професійної компетентності 
педагогічних кадрів зумовлюють пошук основних 
механізмів підвищення ефективності їхньої фахо-
вої підготовки.

Сучасна педагогічна освіта відповідає вимо-
гам суспільства і перебуває в активному пошуку 
нових альтернативних моделей професійної під-
готовки студентів. Сучасна професійна підготовка 
повинна створювати максимально сприятливі 
умови для розвитку особистості студента, забез-
печувати підготовку, відповідну інноваційним 
вимогам до сучасного педагога-вихователя, його 
професійно-особистісним якостям, а також забез-
печувати високий рівень компетентності студентів. 
Одним із головних системоутворюючих елементів 
професійної підготовки вихователя є педагогічна 
практика. Вона розглядається як трансформа-
ція соціальних ролей, коли студент виконує роль 
педагога-практика, коли його знання є метою 
навчальної діяльності, а в період проходження 
педагогічної практики стають засобом професій-
ної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
вказує на велику кількість ідей, теоретичних поло-
жень, присвячених зазначеному питанню. В нау-
ково-педагогічній літературі педагогічна практика 
визначається як форма професійного навчання  
у вищих і середніх педагогічних навчальних закла-
дах, провідна ланка практичної підготовки майбут-
ніх педагогів, яка проводиться в умовах, макси-
мально наближених до професійної діяльності [2], 
розглядається як засіб вивчення освітнього про-
цесу на основі безпосередньої участі практикантів. 
О. Орлов розглядає професійну підготовку студен-
тів як «процес і результат засвоєння ними системи 
професійних знань, усвідомлення особистісного 
змісту цих знань, формування основних загально-
педагогічних умінь (аналітико-діагностичних, про-
гностичних, конструктивно-організаційних, кому-
нікативних, рефлексійних), розвиток важливих 
професійно-особистісних якостей (емпатія, емо-
ційна стійкість) і становлення на цій основі особис-
тісного професійного кредо» [3]. В. Серіков ствер-
джує, що професійна підготовка характеризується 
«особистісним досвідом, який набувається в про-
цесі сумісної діяльності викладачів і студентів і 
стає інструментом професійної діяльності» [6]. 
Мета педагогічної практики – сформувати у сту-
дентів уміння і навички, необхідні в майбутній про-
фесійній діяльності, закріпити теоретичні знання, 
пов’язати їх із реальним життям, навчити студентів 
творчо використовувати в педагогічній діяльності 
науково-теоретичні знання і практичні навички, 
здобуті в період вивчення психолого-педагогічних 

і спеціальних дисциплін, приватних методик, спри-
яти розвитку у майбутніх фахівців інтересу до нау-
ково-дослідної роботи в сфері педагогічних наук.

Мета статті – теоретично обґрунтувати зна-
чимість і шляхи організації практичної підготовки 
студентів у системі дошкільної освіти зі сприянням 
їхньому професійному самовдосконаленню.

Виклад основного матеріалу. Педагогічна 
практика студентів є невіддільним складником 
процесу підготовки в університеті фахівців-педа-
гогів із дошкільної освіти. Мета і обсяг практики 
визначаються відповідними освітніми стандар-
тами з підготовки фахівців у вищих закладах. 
Організація практики студентів спрямована на 
забезпечення безперервності і послідовності ово-
лодіння студентами професійною діяльністю від-
повідно до вимог і рівня підготовки фахівця.

Проводиться практика в базових закладах 
освіти, в яких рівень навчально-виховного про-
цесу, кваліфікація педагогів і навчально-матері-
альна база дають можливість виконати програму 
практики. Педагогічна практика в базових закла-
дах є обов’язковим компонентом процесу фахової 
підготовки майбутніх педагогів-вихователів, важ-
ливим етапом їхнього професійного зростання. 
Практична підготовка забезпечує встановлення 
безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, 
оскільки в умовах реальної професійної діяльності 
відбувається інтеграція теоретичних знань і прак-
тичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння 
ними складниками професійної компетентності.

Основною метою педагогічної практики є оволо-
діння студентами сучасними методами, формами 
професійної діяльності; формування професійних 
умінь і навичок, необхідних для самостійного вирі-
шення педагогічних завдань в умовах реального 
навчально-виховного процесу; виховання потреби 
систематичного професійного самовдоскона-
лення.

У процесі педагогічної практики здобувачі вищої 
освіти освітньо-професійної програми «Дошкільна 
освіта» вирішують такі завдання: ознайомлення із 
системою навчально-виховної роботи в дошкіль-
них закладах, навчально-виховних комплексах; 
встановлення та поглиблення зв’язку теоретичних 
знань студентів із реальним педагогічним проце-
сом, формування умінь використовувати знання  
в процесі розв’язання конкретних навчально-
виховних, оздоровчо-профілактичних, соціально-
правових завдань; формування у студентів пси-
хологічної готовності до майбутньої професійної 
діяльності, розвиток необхідних професійних та 
особистісних якостей, прагнення до професійного 
самовдосконалення; сприяння зростанню твор-
чого потенціалу студентів під час проведення нау-
ково-педагогічних досліджень, вивчення кращого 
досвіду роботи вихователів, керівників системи 
дошкільної освіти.
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Під час проходження практики в дошкільному 
закладі кожен студент дотримується певних соці-
ально-педагогічних і психологічних умов організа-
ції роботи в групах дітей дошкільного віку.

Соціально-педагогічні умови: створити спри-
ятливе розвиваюче середовище і постійно його 
перетворювати; будувати педагогічний процес як 
діалогічний, двосторонній, який передбачає актив-
ність не стільки вихователя, скільки самої дитини; 
використовувати нестандартні форми організації 
дитячої діяльності, відповідні інтересам і потре-
бам дитини, сприяючі розвитку її психіки.

Психологічні умови: приймати (безумовно) 
дітей, тобто визнавати за ними абсолютне право 
бути такими, якими вони є, зі всім набором осо-
бистісних якостей; орієнтуватися на дитину,  
її можливості, особливості, потреби, інтереси; вра-
ховувати соціальний досвід дитини, що склався, 
наявний «фонд її дієвих знань, умінь і навичок»; 
орієнтуватися на психологічні новоутворення 
дітей дошкільного віку; приймати дитину зі всіма 
її особистісними особливостями – і позитивними, 
і негативними; зрозуміти і приймати недоліки  
і усвідомлено їх коректувати; будувати стосунки  
з дитиною як суб’єкт-суб’єктні, тобто пам’ятати, 
що дитина – учасник педагогічного процесу, а не 
просто об’єкт педагогічної дії.

Аналіз науково-педагогічної літератури і спо-
стереження проблеми на факультеті дошкільної 
педагогіки і психології дали змогу виокремити 
проблеми, пов’язані з організацією і проведенням 
педагогічної практики:

‒ педагогічна практика не досить визначена 
в кількісному аспекті навчальних планів вишу;

‒ зміст психолого-педагогічних дисциплін від-
стає від тих змін, які відбуваються в суспільстві і в 
практичній діяльності закладів дошкільної освіти;

‒ дошкільні і вишівські керівники педпрактики 
висувають студентам різноманітні і не завжди 
узгоджені між собою вимоги.

‒ спостерігається тенденція до формалізації 
керівництва практикою: педагогічна практика роз-
глядається як «процес своєрідних вправ з форму-
вання професійних вмінь і навичок, що є причиною 
невдач в навчально-виховному процесі практи-
кантів і породжує в них негативне ставлення до 
майбутньої професійної діяльності» [4].

Педагогічна практика дає змогу студентам 
цілеспрямовано здійснювати ознайомчо-діагнос-
тичну діяльність, адаптуватися до дошкільної 
установи як до освітнього закладу, зрозуміти сут-
ність і специфіку професії педагога, формувати 
комунікативну культуру майбутнього фахівця, 
розвивати організаторські здібності, тактику і 
стратегію педагогічного спілкування, оволодівати 
різноманітними технологіями виховної і навчаль-
ної роботи, формувати бережливе і коректне 
ставлення до дітей.

Перед початком педагогічної практики про-
водиться настановна конференція, під час якої 
студенти ознайомлюються з програмою практики: 
керівники роз’яснюють їм мету практики, ставлять 
конкретні завдання, інформують про зміст діяль-
ності під час проходження практики, форму звіт-
ності, критерії оцінювання тощо.

Режим роботи студентів під час практики визна-
чається керівниками практики та узгоджується з 
правилами внутрішнього розпорядку бази прак-
тики дошкільного закладу освіти. На період прак-
тики в кожній підгрупі студентів призначається ста-
роста, який веде облік відвідування студентами 
практики, організовує і координує роботу підгрупи, 
виконує доручення керівника практики, методис-
тів, адміністрації і працівників базового закладу 
освіти чи установи щодо організації та перебігу 
практики, інформує студентів про консультації, 
семінари.

Послідовність реалізації завдань практики 
студент визначає в індивідуальному плані про-
ходження практики. Він складається в перші дні 
практики, схвалюється викладачем-методистом, 
керівником від бази практики, вихователем, викла-
дачами факультету дошкільної педагогіки та пси-
хології. Кожен студент працює відповідно до свого 
індивідуального плану.

Протягом педагогічної практики (кожного з її 
видів) практиканти ведуть щоденник педагогіч-
них спостережень, у якому фіксують інформацію, 
необхідну для виконання завдань практики, висвіт-
люють хід їх виконання (згідно з індивідуальним 
планом проходження практики), зокрема й роботу 
зі складання психолого-педагогічних характеристик 
дитини, з вивчення та аналізу ділової документації 
закладу освіти. Матеріли щоденника використову-
ють для звіту про виконану роботу під час практики.

Обов’язки студента-практиканта:
‒ ознайомитись і дотримуватись режиму 

роботи дошкільного закладу;
‒ виконувати правила внутрішнього трудового 

режиму дошкільного закладу, підкорятися розпо-
рядженням директора ЗДО, працівників управ-
ління освіти, інших осіб, які мають право інспекту-
вати дошкільний заклад;

‒ виконувати вказівки та розпорядження 
керівників практики, без погодження з якими 
студент-практикант не може бути переведений  
в іншу групу, залучений до таких видів діяльності 
в дошкільному закладі, які не передбачені програ-
мою практики, звільнений від виконання будь-яких 
видів педагогічної діяльності, які заплановані про-
грамою практики;

‒ сумлінно виконувати програму практики та 
індивідуальний план;

‒ у визначений термін подати керівнику прак-
тики звітну документацію про проходження прак-
тики.
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Обов’язки керівника педагогічної практики:
‒ перед початком практики контролює підго-

товленість баз виробничої педагогічної практики;
‒ забезпечує проведення всіх організаційних 

заходів перед початком практики: установчої кон-
ференції, інструктажу про порядок проходження 
практики та з техніки безпеки, надання студентам-
практикантам необхідних документів, ознайом-
лення з переліком звітної документації;

‒ контролює забезпечення нормальних умов 
праці та побуту студентів;

‒ співпрацює з методистами практики, надає 
методичні та організаційні консультації;

‒ у складі комісії приймає залік із педагогічної 
практики;

‒ готує письмовий звіт про проведення прак-
тики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліп-
шення практики студентів.

Види, тривалість і терміни проведення педаго-
гічної практики визначаються навчальними пла-
нами. Згідно з державними стандартами підготовки 
фахівців ОС «бакалавр» та чинними навчальними 
планами для спеціальності «дошкільна освіта» 
проводяться такі види педагогічної практики:

– навчальна педагогічна практика в дошкільних 
закладах освіти – групи молодшого, середнього, 
старшого дошкільного віку ЗДО;

– педагогічна практика в групах раннього віку – 
групи раннього віку дошкільних закладів освіти;

– педагогічна практика в групах передшкіль-
ного віку – дошкільні заклади, навчально-виховні 
комплекси «школа-дошкільний заклад освіти»;

– педагогічна практика зі спеціальності в 
дошкільних закладах – інклюзивні групи молод-
шого, середнього, старшого віку дітей у дошкіль-
них закладах: групи для дітей із вадами розви-
тку, групи дошкільних закладів санаторного типу, 
навчально-виховні комплекси «школа-ЗДО».

Після завершення практики студент обробляє 
зібраний матеріал і складає звіт, у якому подає ана-
ліз усіх напрямів своєї роботи під час проходження 
виробничої практики, характеризує повноту вико-
нання завдань, труднощі, з якими стикався, вказує 
на досягнення та нереалізовані ідеї, визначає при-
чини недоліків і упущень, окреслює основні шляхи 
самовдосконалення.

Оцінювання результатів проходження прак-
тики проводиться з урахуванням результатів спо-
стереження за діяльністю студента на основі: 
визначення якості виконання кожного завдання; 
аналізу професійних рис практиканта (дисциплі-

нованість, уміння організувати власний робочий 
час, ініціативність, творче ставлення до справи 
та інші), його готовності надати допомогу праців-
никам дошкільного закладу, управлінню освіти, 
викладачам вищого закладу; оцінних суджень, 
висловлених методистами, адміністрацією, пра-
цівниками бази практики; аналізу змісту та якості 
звітної документації студента; самооцінки студен-
том ступеня своєї підготовленості до самостійної 
практичної діяльності та якості виконаної роботи.

За кожен вид педагогічної практики студентам 
виставляється диференційована оцінка.

Критерії оцінювання результатів педагогічної 
практики студентів: ступінь виконання студентами 
завдань практики; якість педагогічних знань, про-
явлених під час практики та їх відображення у 
звітній документації; рівень сформованості умінь і 
навичок практичної роботи студентів як майбутніх 
фахівців.

Педагогічна практика завершується підсумко-
вою конференцією. Під час конференції студенти 
звітують про свою роботу під час практики, дають 
узагальнений аналіз її результатів, обмінюються 
досвідом у формі презентації наробок практики, 
обговорюють причини труднощів і висловлюють 
пропозиції щодо покращення практичної підго-
товки студентів до майбутньої професійної діяль-
ності.
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ДИТЯЧИЙ САДОК, НУШ: ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ
CHILD’S KIND, NUSH: PROBLEMS OF ACCESSIBILITY

У статті досліджується проблема наступ-
ності між дошкільною та початковою лан-
ками в системі освіти.
Наступність як дидактичний принцип 
забезпечує готовність дитини до навчання 
в школі без будь-яких негативних наслідків 
для її психологічного здоров’я. Нова україн-
ська школа вибудовує освіту на всіх її ланках 
з урахуванням індивідуальних особливостей 
дітей різного віку.
Принцип дитиноцентризму, що прописаний 
у Концепції НУШ та Державному стандарті 
початкової освіти, передбачає підпорядко-
ваність освітньої діяльності, її цілей, змісту 
інтересам та потребам дитини. Отже, 
з цього випливає ідея рівного доступу до 
освіти, інклюзивність освіти, особистісно 
орієнтований підхід до навчання та виховання 
кожної дитини. Названі цінності задекларо-
вані в усіх стратегічних документах, що сто-
суються дошкільної та початкової освіти.
Створюючи нову українську школу, не можна 
не торкнутися першої ланки в освіті – 
дошкільної. Яким має бути новий дитячий 
садок та його випускники – майбутні першо-
класники, які цінності будуть формуватися, 
компетенції?
У системі освіти України дошкільна освіта є 
обов’язковою складовою частиною, яка гар-
монійно поєднує сімейне та суспільне вихо-
вання. Заклад дошкільної освіти для дитини 
стає першим суспільним середовищем, 
мета якого полягає у забезпеченні гармо-
нійного розвитку особистості, її фізичного, 
психічного здоров’я, виховання ціннісного 
ставлення до природного й соціального 
довкілля, до самої себе.
Національна доктрина розвитку освіти 
України у XXI ст., Базовий компонент 
дошкільної освіти, Закон України «Про 
дошкільну освіту» та Базові програми роз-
витку дітей дошкільного віку «Впевнений 
старт», «Я у Світі» визначають пріори-
тет особистісної орієнтації в освіті, тому 
проблема розвитку дитини дошкільного 
віку вперше набула особливого значення. Як 
зазначають науковці, вихідною умовою онов-
лення сучасної системи дошкільної освіти є 
організація педагогічного процесу, в основі 
якого лежить ідея розвитку дитини, а цен-
тром оновлення змісту, форм і методів 
виховання й навчання дитини є вчення про 
цінність і сенс її буття.
Ключові слова: концептуальні ідеї, держав-
ний стандарт, базовий компонент дошкіль-

ної освіти, нова українська школа (НУШ), 
концепція.

The article explores the problem of continuity 
between preschool and elementary levels in the 
education system.
Succession, as a didactic principle, ensures that 
the child is ready to go to school without any 
negative consequences for his or her psycho-
logical health. The new Ukrainian school builds 
education on all its links, taking into account the 
individual characteristics of children of all ages.
The principle of child-centrism, which in the NUS 
Concept, the State Standard of Primary Educa-
tion, provides for the subordination of the edu-
cational activity of its goals, content, interests 
and needs of the child. Hence the idea of equal 
access to education, inclusiveness of education, 
a person-centered approach to the education 
and upbringing of each child. The stated values 
are declared in all strategic documents concern-
ing preschool and elementary education.
Creating a new Ukrainian school, one should not 
touch the first element in education – preschool. 
What should be the new kindergarten and its 
graduates, future first-graders, what values will 
be formed, competences?
In the Ukrainian education system, pre-school 
education is a compulsory component that har-
moniously combines family and community edu-
cation. The institution of preschool education for 
the child becomes the first social environment 
whose purpose is to ensure the harmonious 
development of the feature, its physical, mental 
health, nurturing a valuable attitude to the natural 
and social environment, to itself.
The National Doctrine of Development of Edu-
cation of Ukraine in the 21st Century, the Basic 
Component of Preschool Education, the Law of 
Ukraine “On Preschool Education” and the Basic 
Programs for the Development of Preschool Chil-
dren “Confident Start”, “I in the World” determine 
the priority of personal orientation in education, so 
the problem of child development preschool age, 
as a subject of one’s own life, became especially 
important for the first time. According to the scien-
tists, the initial condition for updating the modern 
preschool education system is the organization of 
the pedagogical process, which is based on the 
idea of the child’s development, and the center 
for updating the content, forms and methods of 
education and teaching of the child – the teaching 
about the value and meaning of its being.
Key words: conceptual ideas, state standard, 
basic component of preschool education, new 
Ukrainian school (NUSH), concept.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена 
підвищеним інтересом суспільства до питання 
реформування освіти в Україні, що розпочалося 
з розроблення та затвердження концепції «Нова 
українська школа» (НУШ) у 2016 році.

Реформа сучасної української школи висунула 
перед освітянами нові завдання, в яких пріоритет-
ним напрямом державної політики в галузі освіти, 
як зазначено в національній доктрині розвитку 
освіти, є створення умов для всебічного розвитку 

школярів як особистостей, розвитку їхніх талантів. 
Зміст і основні напрями освітньої реформи пред-
ставлені у законах «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», Концепції Нової української школи, у Дер-
жавному стандарті початкової та загальної серед-
ньої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує підвищену увагу до питань освіти з при-
йняттям концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року.
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Психолого-педагогічні аспекти цієї проблеми 
представлено в працях науковців у галузі педаго-
гіки, психології, філософії та ін. Проблеми сутності 
та шляхи формування ключових компетентностей, 
а також їх оцінювання вивчали Н. Бібік, М. Вашу-
ленко, І. Ґудзик, О. Савченко, А. Цимбалару, 
Р. Шиян, питання підготовки вчителя до Нової 
української школи – І.М. Шапошнікова, форму-
вання оцінювання як інструмент підвищення якості 
навчання – О. Фідкевич, Н. Бакуліна, наступність 
між дошкільною і початковою ланками в контек-
сті завдань Нової української школи – Н. Гавриш, 
О. Ліннік.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Попри наявність наукових розвідок з 
зазначеної проблеми, потребує вивчення питання 
наступності між дитячим садком та НУШ.

Мета статті – на основі аналізу концептуальних 
ідей Нової української школи та дошкільної освіти 
з’ясувати актуальні аспекти вказаної проблеми.

Виклад основного матеріалу. Базовий ком-
понент дошкільної освіти (Державний стандарт 
дошкільної освіти України) передбачає засвоєння 
її змісту як завершального етапу, розрахованого 
на весь період дошкільного дитинства, сформова-
ність мінімально достатнього та необхідного рівня 
освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років 
життя. Це забезпечує її повноцінний психофізич-
ний та особистісний розвиток і психологічну готов-
ність до навчання у школі [1, с. 23].

Державний стандарт початкової освіти визна-
чає вимоги до обов’язкових результатів навчання 
та компетентностей здобувачів освіти, загальний 
обсяг їх навчального навантаження у базовому 
навчальному плані початкової освіти та форму 
державної атестації.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток 
дитини, її талантів, здібностей, компетентностей 
та наскрізних умінь відповідно до вікових та інди-
відуальних психологічних особливостей і потреб, 
формування цінностей, розвиток самостійності, 
творчості та допитливості [4, с. 56].

Необхідність наступності дошкільної ланки 
освіти і початкової школи обґрунтували в своїх 
працях видатні педагоги Я. Коменський, І.Г. Песта-
лоцці, К. Ушинський, С. Русова. Уточненням цього 
положення є міркування Є. Тихєєвої, яка вважала, 
що старший ступінь дитячого садка на одну тре-
тину є школою, молодший ступінь школи на одну 
третину – це дитячий садок.

Наступність відповідно до чинного законодав-
ства та нормативно-правових документів є однією 
з обов’язкових умов здійснення неперервності 
здобуття освіти, яка має забезпечити єдність, 
взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, мето-
дів, форм навчання й виховання з урахуванням 
вікових особливостей дітей на сумісних щаблях 
освіти.

Важливим питанням є відповідність концепту-
альних ідей НУШ концептуальним ідеям дошкіль-
ної освіти. Принцип дитиноцентризму у докумен-
тах з дошкільної освіти пов’язується з визнанням 
самоцінності дошкільного періоду, його особливої 
ролі в розвитку особистості зі створенням спри-
ятливих умов для становлення психологічної зрі-
лості дошкільника та базових якостей особистості 
[3, с. 78].

Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує 
педагогів на формування десяти базових якос-
тей особистості на кінець дошкільного періоду, які  
й визначають дошкільну зрілість при переході до 
НУШ. Це такі якості: довільність, самостійність, 
відповідальність, креативність, ініціативність, 
свобода, безпечність поведінки, самосвідомість, 
самоставлення, самооцінка [1, с. 12].

Формування базових якостей дошкільника, як 
зазначає Г. Бєлєнька, відбувається щодня в про-
цесі різних видів діяльності – ігрової, навчання 
на заняттях, предметно-практичної, художньо- 
продуктивної, образотворчої [2, с. 34].

Довільність поведінки визначається здатністю 
дитини керувати своїми вчинками, тобто робити 
не те, що хочеться, що само собою робиться, а 
те, що треба робити саме тепер і саме так, як 
треба. Довільна поведінка пов’язана з розвитком 
волі дитини та її свідомості. Фізіологічна здатність 
до такої поведінки зумовлена розвитком лобних 
відділів головного мозку людини. Ці відділи фор-
муються до семи років, тому до досягнення цього 
віку керувати своєю поведінкою дитині складно.

Самостійність та відповідальність – узагаль-
нена якість особистості, що проявляється в іні-
ціативності, критичності, адекватній самооцінці 
та відповідальності за наслідки своєї діяльності  
й поведінки. Рівень самостійності дошкільника від-
повідає вікові, якщо він вільно орієнтується, при-
ймає рішення і сам знаходить способи досягнення 
своїх цілей у рамках провідної діяльності – гри.

Креативність – це здатність дитини до твор-
чості, готовність до сприйняття й продукування 
нестандартних ідей, винахідливість, оригіналь-
ність мислення. Л. Виготський обґрунтував поло-
ження про те, що творчість притаманна всім 
людям і проявляється вже в ранньому дитинстві. 
Елемент творчості присутній в усіх специфічно 
дитячих видах діяльності. Створення дитячого 
малюнка, конструкції, гри, розповіді, виконання 
музично-ритмічних рухів, пошук нових способів  
і шляхів розв’язання завдань – все це також акти 
творчості.

Ініціативність характеризується здатністю  
і схильністю до активних і самостійних дій, влас-
них починань. Ініціативність у дошкільників най-
яскравіше проявляється у спілкуванні, предметній 
діяльності, грі, експериментуванні. Ініціативність 
тісно пов’язана з розвитком інтелекту, волі, креа-
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тивності та емоційним станом дитини. Діти прояв-
ляють ініціативу тоді, коли у них добрий настрій і 
самопочуття, а дорослі ставляться до їхніх ініціа-
тив доброзичливо, пропонують підтримку та допо-
могу.

Свобода і безпечність поведінки проявляється 
у тому, що дошкільник має вільно почуватися  
і вміти безпечно діяти у звичних умовах життя –  
у побуті, грі, навчанні, тощо – і при цьому бути 
здатним обмежувати свою діяльність. Свобода 
поведінки формується у вільній, ініціативній діяль-
ності дитини, у якій вона спочатку спільно з дорос-
лим, а потім самостійно шукає засоби досягнення 
мети, сама вибирає обладнання і матеріал для 
діяльності тощо.

Самосвідомість у дошкільному віці з ураху-
ванням оцінок оточення – дорослих і однолітків – 
полягає в тому, що дитина вибудовує образ себе, 
свого «я». Це відбувається шляхом відокремлення 
себе та своєї діяльності від діяльності дорослих, 
усвідомлення власних бажань, прагнення до 
самопізнання. Самосвідомість, за визначенням 
психологів, є вершиною розвитку вищих психічних 
функцій людини, що забезпечує її здатність усві-
домлювати зовнішній світ, виокремлювати себе з 
нього, а також пізнавати та переживати свій вну-
трішній світ і певним чином ставитись до себе.

Самоставлення – це один з компонентів само-
свідомості, що також пов’язаний з поняттям 
«Я»-концепція». Прийняття себе, позитивне став-
лення до себе забезпечує гармонійне існування 
та високий рівень самоідентифікації особистості, 
активну роль суб’єкта у формуванні позитивної 
«Я»-концепції.

Адекватна самооцінка є характеристикою роз-
виненої самосвідомості і стимулом розвитку осо-
бистості [2, с. 11].

У Концепції НУШ, Державному стандарті почат-
кової освіти принцип дитиноцентризму передбачає 
підпорядкованість освітньої діяльності, її цілей, 
змісту інтересам та потребам дитини. Це означає, 
що всі діти мають рівний доступ до освіти, у якій 
передбачається інклюзивність, особистісно орієн-
тований підхід до навчання та виховання кожної 
дитини [4, с. 67]. Нормативне декларування назва-
них цінностей подано в усіх стратегічних докумен-
тах з дошкільної та початкової освіти. До побудови 
змісту й процесу освіти застосовується компетент-
нісний підхід, що передбачає зміщення акцентів у 
результатах навчання із засвоєння знань та вмінь 
на здатність їх застосовувати в навчальних та різ-
них життєвих ситуаціях та ціннісне ставлення до 
них. Державні нормативні документи з дошкільної 
освіти визначають компетентнісний підхід одним 
із провідних в організації освітнього процесу, що 
передбачає пріоритет досвіду дитини в усіх специ-
фічно дитячих видах діяльності – ігровій, руховій, 
образотворчій, пізнавально-дослідницькій, госпо-

дарсько-побутовій – та формування різних компе-
тенцій. Компетентнісний підхід змінює роль вихо-
вателя, вчителя з інформатора на фасилітатора, 
якій дає дітям змогу набувати власний досвід  
у пошуку і опрацюванні інформації, потрібної для 
виконання конкретних дій у певних ситуаціях. 
Переліки компетентностей у Державному стан-
дарті початкової освіти та Базовому компоненті 
дошкільної освіти відрізняються, але їх можна 
співвіднести за смисловим навантаженням кожної 
з них і зазначити тісний зв’язок між ними. Засво-
єне на попередніх етапах розвитку дошкільником 
закладає підґрунтя для всіх наступних етапів.

Державний стандарт початкової освіти визна-
чає 11 ключових компетентностей:

− вільне володіння державною мовою;
− здатність спілкування рідною мовою;
− математичну компетентність;
− компетентності у галузі природничих наук, 

техніки і технологій;
− інноваційність, що передбачає відкритість 

до нових ідей;
− екологічну компетентність;
− інформаційно-комунікаційну компетент-

ність;
− навчання впродовж життя;
− громадянську та соціальну компетентності;
− культурну компетентність;
− підприємливість та фінансову грамотність 

[4, с. 43].
Спільною концептуальною ідеєю у докумен-

тах НУШ і дошкільної освіти є діяльнісний підхід 
у використанні активних видів діяльності дітей у 
засвоєнні нових знань. При діяльнісному підході 
дитина займає активну, дієву позицію в процесі 
пізнання світу. Гра як провідна діяльність віді-
грає визначальну роль у розвитку психіки та осо-
бистості дитини. Саме у грі формуються довільні 
увага і пам’ять, розвивається розумова діяльність, 
удосконалюється уява, відбувається соціальний 
розвиток, розвивається почуттєва сфера, удоско-
налюється вольова регуляція поведінки [3, с. 23].

Використання ігрової діяльності здатне забез-
печити реалізацію більшості ключових завдань 
на етапі переходу від дошкільної до початкової 
освіти.

Підтвердженням наявності спільних концепту-
альних ідей у документах НУШ і дошкільної освіти 
є інтеграція як освітня стратегія, що полягає в 
поєднанні змісту різних освітніх галузей (освітніх 
рівнів) навколо інтеграторів (тем, понять, проблем-
них питань, текстів, способів діяльності тощо).

У початковій освіті на підставі базового 
навчального плану може здійснюватися повна 
або часткова інтеграція різних освітніх галузей, 
що відображається в типових освітніх програ-
мах, освітній програмі закладу загальної серед-
ньої освіти. Так, у типових програмах 1–2-х класів  
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передбачено інтегрований курс «Я досліджую 
світ». У програмі за редакцією О. Савченко він 
поєднує природну, громадянську й історичну, 
соціальну, здоров’язбережувальну освітні галузі 
[5, с. 48].

Інтеграцію в дошкільній освіті науковці пояс-
нюють синкретичною природою дитини дошкіль-
ного віку, здатністю її до цілісного світосприйняття 
(О. Венгер, О. Дяченко, М. Поддьяков, С. Яки-
менко, В. Кудрявцев та ін.).

Для дітей дошкільного віку потрібна така орга-
нізація життя, у якій через інтегровані види діяль-
ності діти могли б знаходити прояви/ознаки зв’язків 
між різними галузями знань і сферами життя. Так, 
наприклад, опрацьовуючи тему «число «два», діти 
можуть знайти і назвати (намалювати) людину і те, 
що в неї є по два. У такий спосіб засвоюються зна-
ння з математики, вивчається будова тіла людини, 
діти вчаться малювати.

Значна увага в державних документах з до- 
шкільної та початкової освіти приділяється освіт-
ньому середовищу як чиннику навчання, вихо-
вання, розвитку. Згідно з методичними рекоменда-
ціями МОНУ класи НУШ мають містити такі освітні 
осередки:

1) навчально-пізнавальної діяльності (з пар-
тами/столами);

2) змінні тематичні осередки (дошки/фліп-
чарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями);

3) гри (настільні ігри, інвентар для рухливих 
ігор);

4) художньо-творчої діяльності (полички для 
зберігання приладдя та стенд для змінної виставки 
дитячих робіт);

5) куточок живої природи для проведення 
дослідів (пророщування зерна, спостереження та 
догляд за рослинами, акваріум);

6) відпочинку (з килимом для сидіння та гри, 
стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м’яким 
покриттям);

7) дитячу класну бібліотечку;
8) осередок вчителя (стіл, стілець, комп’ютер, 

полиці/ящики, шафи для зберігання дидактичного 
матеріалу тощо). Оснащення й оформлення гру-
пового приміщення в ЗДО завжди було предметом 
особливої уваги педагогів та керівників.

Згідно з вимогами Міністерства освіти Укра-
їни щодо організації діяльності закладів освіти  
у новому навчальному році предметно-просто-
рове середовище має бути змістовно насиченим, 
багатофункціональним, варіативним, доступним, 
безпечним для всіх учасників освітнього процесу. 
Базові складники предметно-просторового серед-
овища такі: модульні меблі, які діти можуть легко 
пересувати; відкриті полиці з доступними матері-
алами; дошки або фліпчарти. Слід раціонально 
організовувати осередки для діяльності дітей у 
парах, підгрупах. Облаштовувати приміщення 

закладів дошкільної освіти (ЗДО) слід відповідно 
до листа МОН «Щодо організації роботи та дотри-
мання вимог з питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» 
від 14.02.2019 р. №1/11-1491, а також відповідно 
до Примірного переліку ігрового та навчально-
дидактичного обладнання для закладів дошкіль-
ної освіти (Наказ МОН від 19.12.2017 р. № 1633) 
[8, с. 88].

Згідно з вимогами, встановленими Держав-
ними санітарними правилами і нормами щодо 
утримання загальноосвітніх навчальних закладів 
освіти, середовище в початкових класах має бути 
безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе 
захищеними. В освітньому середовищі Нової укра-
їнської школи є баланс між навчальними видами 
діяльності, ініційованими вчителем, та видами 
діяльності, ініційованими самими дітьми.

Таке середовище забезпечує можливості дітям 
робити власний вибір, можливості для розвитку 
нових та удосконалення наявних практичних нави-
чок, отримання нових знань, розвитку свого пози-
тивного ставлення до інших. Щоб освітнє серед-
овище заохочувало дітей до самовизначення  
і сприяло розвитку їхніх спроможностей, необ-
хідно, щоб воно було мобільним, легко трансфор-
мувалося, було доступним дитині [6, с. 33].

Таке облаштування в першому класі є про-
довженням організації життєдіяльності дітей на 
попередніх вікових етапах, а саме в дошкільному 
віці.

Засновник прогресивної освіти Дж. Дьюї під-
креслював, що освіта повинна розглядатися як 
процес життя, а не підготовка до майбутнього 
життя. Дж. Дьюї доводив, що освіта як підготовка 
до дорослого життя «заперечує внутрішній енту-
зіазм і природність, які діти приносять з собою до 
школи, і відволікає увагу від тих дітей, які вияв-
ляють інтерес і здібності до більш абстрактного 
розуміння того, що вони можуть захотіти робити 
в майбутньому» [7, с. 22]. Прогресивна освіта 
практикує формування розвиткових і конструкти-
вістських принципів. Вона передбачає створення 
освітнього середовища, яке стимулювало б виро-
блення вмінь та інтересів кожної окремої дитини, 
водночас визначаючи важливість навчання ровес-
ників або малої групи дітей разом.

Висновки. Проведений аналіз не вичерпує 
всіх аспектів визначеної проблеми. Сама поста-
новка питання не виключає можливості його допо-
внення, удосконалення та розвитку.

Перспективи подальших наукових досліджень 
основ реалізації проблеми наступності в дошкіль-
ній та початковій ланках освіти в умовах НУШ 
вбачаємо в розробці спеціального методичного 
забезпечення щодо форм та методів організа-
ції освітнього процесу як у закладах дошкільної 
освіти, так і в початковій школі.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

243

  ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Базовий компонент дошкільної освіти. Київ, 2012.
2. Бєлєнька Г.Б. Особистість випускника дит-

садка: базові якості. Виховання. 2015. № 7 С. 11–14.
3. Гавриш Н., Ліннік О., Дитячий садок – початкова 

школа: перезавантаження?! Виховання. № 9. 2019. С. 3–7.
4. Державний стандарт початкової освіти : 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2018р. № 87.

5. Додаток до листа Міністерства освіти і науки 
України від 03.03.2018 р. № 1/9-415.

6. ДСанПіН 5.5.2.008-01.
7. Дьюи Дж. От ребенка к миру, от мира  

к ребенку. Москва : Карапуз, 2009. 352с.
8. Організація діяльності закладів освіти  

у новому навчальному році: документ за 5 хвилин. 
Вихователь-методист дошкільного закладу. 2019. 
№ 8 С. 15–18.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

244 Випуск 21. Т. 1. 2020

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є 
надзвичайно актуальними у наш час. Враховуючи великі 
масиви інформації, що з’являються у всесвітній мережі, 
жоден вчений не може бути впевненим, що його автор-
ське право захищене. Крім того, поширеною є ситуація, 
коли декілька вчених в одній галузі науки користуються 
однаковими джерелами інформації, а в результаті безко-
штовні програми пошуку плагіату засвідчують стовідсот-

кові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки 
за базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями 
не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, слов-
ників тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що 
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа за про-
філем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подібних ситуацій ми 
пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту 
за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку перевірки до 3%. Пере-
ваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; порів-

няльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях інших 
авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, дис-

ертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5500 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття  

(обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн

Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «Оцінка унікальності 
тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експер-
тизи. 
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Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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Наукове видання

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Науковий журнал 

Випуск 21

Том 1

Коректура • Н. Ігнатова

Комп’ютерна верстка • Н. Кузнєцова

Формат 60х84/8. Гарнітура Arimo.
Папір офсетний. Цифровий друк. Обл.-вид. арк. 29,77. Ум.-друк. арк. 28,61.  

Підписано до друку 03.02.2020. Наклад 100 прим.

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика»
73021, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а

Телефон +38 (0552) 39-95-80,+38 (095) 934-48-28, +38 (097) 723-06-08
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.


