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МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН У ПРАЦІ І. КАНТА «КРИТИКА ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ» 
MORAL LAW IN LABOR I. KANT “CRITICISM OF PRACTICAL MIND”

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

У статті визначаються поняття «мораль-
ний закон», «обов’язок», «категоричний 
імператив» як веління Бога. Обґрунтову-
ється поняття категоричного імперативу – 
вищого принципу моральності. Зазначається, 
що вчинок здійснюється з почуття обов’язку, 
тобто суто заради поваги до закону. Законом 
може бути тільки моральний вчинок. Визна-
чається максима, загальна для всіх: тільки 
те, що можуть зробити всі, – це моральний 
вчинок. Визначається, що: – за І. Кантом, 
моральний закон для волі людини є законом 
обов’язку (категоричний імператив – вищий 
принцип моральності); – слово «імператив» 
означає «веління», категоричний імператив – 
суворе, безумовне повеління діяти. Катего-
ричний імператив – єдиний, загальний, універ-
сальний, придатний для всіх часів і народів; 
він вічний і незмінний; – обов’язок – чистота 
морального мотиву і твердість моральних 
переконань, коли людина повинна завжди 
прагнути вести себе так, щоб її поведінка 
могла бути прийнята і відтворена всіма 
іншими людьми. І. Кант говорить про під-
корення серця обов’язку та пояснює, що 
обов’язок передбачає принцип, а душевне під-
несення – лише поривання; – філософ пише 
про важливість вдосконалення свого способу 
мислення і радить практично застосову-
вати чистоту внутрішніх переконань. Коли 
людина вчинила дію, спрямовану проти права 
іншого, то винна юридично. Але етично 
людина винна вже тоді, коли в неї виникла 
думка про те, щоби вчинити дію, спрямовану 
проти права іншого. За І. Кантом, коли хтось 
не вдосконалює свої думки, то завжди зали-
шиться з етичного погляду винним у злочині, 
який не скоїв через відсутність умов. Дія була 
б скоєна, оскільки в думках усе вирішено, але 
перешкодили лише обставини. Мислитель 
пише, що вчинок треба чинити з почуття 
обов’язку, тобто з поваги до закону. За І. Кан-
том, усвідомлення добровільного підкорення 
волі закону – це повага до закону. Філософ 
зазначає, що цей закон, який вимагає поваги 
й уселяє її, і є моральним законом. Людина 
повинна остерігатися моральної зарозумі-
лості, не вважати себе морально непогріш-
ною і не бути занадто високої думки про 
себе; – І. Кант спирається на авторитет 
Бога, коли пояснює, яка дія – етична. Філо-
соф говорить про те, що коли людина утри-
мується від злої дії не зі страху покарання, 
а через внутрішню огидність до такого 
вчинку, знає, що Бог як святий Бог вимагає 
від людини добрих переконань, людина утри-
мується від злої дії навіть якби за неї не було 
покарання, то дія її етична. Етику назива-
ють також вченням про чесноти. Той, хто 
дотримується примусових законів, ще не 
доброчесний. І. Кант пише, що совість – це 
інстинкт самооріентації людини, здатність 
порівняти себе саму з моральним законом. 
Він говорить, що той, хто має абсолютні 
людські цінності, охочіше пожертвує своїм 
життям, ніж вчинить низький вчинок. І. Кант 
підкреслює, що вчинки людини мають бути 

гідним прикладом для інших, містити щось 
добре. Святість моральності – дороговказ 
у цьому житті, а сумірне з нею благо, бла-
женство, представлено як досяжне тільки у 
вічності. І. Кант пише, що любити ближнього 
ми повинні любов’ю доброзичливості, щиро 
бажаючи іншому стати гідним добра і всього 
щастя. Таку любов можна мати і до ворогів; – 
моральний закон – загальний, тобто для всіх. 
Він абстрагується від усякої матерії, тобто 
створений не людьми. Моральний закон – це 
мірило моральної цінності людини. І. Кант 
пише, що коли ми хочемо судити про себе 
самих, то нам варто порівняти себе із чис-
тим моральним законом, тоді ми знайдемо 
причини для смирення. Моральний закон 
зобов’язує нас досягти найвищого добра, 
тобто повеліває людям робити кінцевою 
метою всякої поведінки найвище можливе у 
світі добро; – в етиці І. Канта головним акор-
дом яскраво звучать слова Вчителя Єванге-
лія про те, що все треба робити з любові до 
Бога. Філософ заявляє, що любити Бога – це 
охоче виконувати Його заповіді!
Ключові слова: моральний закон, катего-
ричний імператив, обов’язок, воля, чеснота, 
досконалість, моральний вчинок.

В статье определяются понятия «нрав-
ственный закон», «долг», «категорический 
императив» как повеление Бога. Обосновы-
вается понятие категорического импера-
тива – высшего принципа нравственности. 
Отмечается, что поступок осуществля-
ется из чувства долга, то есть только из 
уважения к закону. Законом может быть 
только моральный поступок. Определя-
ется максима, общая для всех: только то, 
что могут сделать все, – это нравствен-
ный поступок. Определяется, что: – по 
И. Канту, нравственный закон для воли 
человека – закон долга (категорический 
императив – высший принцип нравственно-
сти); – слово «императив» означает «пове-
ление», категорический императив – стро-
гое, безусловное повеление действовать. 
Категорический императив – единствен-
ный, общий, универсальный, пригодный для 
всех времен и народов; он вечен и неизме-
нен; долг – чистота морального мотива 
и твердость нравственных убеждений, 
когда человек должен всегда стремиться 
вести себя так, чтобы его поведение могло 
быть принято и воспроизведено всеми 
другими людьми. И. Кант говорит о поко-
рении сердца долгу и объясняет, что долг 
предусматривает принцип, а душевный 
подъем – лишь порывы; – философ пишет о 
важности совершенствования своего образа 
мышления и советует практически приме-
нять чистоту внутренних убеждений. Когда 
человек совершил действия, направленные 
против права другого, то виноват юриди-
чески. Но этически человек виноват уже 
тогда, когда у него возникла мысль о совер-
шении действия, направленного против 
права другого. По И. Канту, если кто-либо 
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не совершенствует свои мысли, то всегда останется с этической 
точки зрения виноватым в преступлении, которое не совершил из-за 
отсутствия условий. Действие было бы совершено, так как в мыслях 
решение уже было принято, но помешали только обстоятельства. 
Мыслитель пишет о том, что поступок надо совершать из чувства 
долга, то есть из уважения к закону. По И. Канту, осознание добро-
вольного подчинения воле закона – это уважение к закону. Философ 
утверждает, что закон, который требует уважения и внушает его, 
и есть нравственным законном. Человек должен остерегаться нрав-
ственного высокомерия, не считать себя морально непогрешимым 
и не быть слишком высокого мнения о себе; – И. Кант опирается на 
авторитет Бога, когда объясняет, какое действие является этич-
ным. Философ говорит о том, что если человек воздерживается от 
злого действия не из страха наказания, а из-за внутреннего осоз-
нания мерзости такого поступка, зная, что Бог как Святой Бог 
требует от него добрых убеждений, человек воздерживается от 
злого действия даже если за этим не последует наказание, тогда 
такое действие этичное. Этику называют также учением о добро-
детели. Исполняющий принудительные законы – еще не доброде-
тельный. И. Кант пишет, что совесть – это инстинкт самоори-
ентации человека, способность соотнести себя с нравственным 
законом. Он говорит, что тот, кому присущи абсолютные челове-
ческие ценности, охотнее пожертвует своей жизнью, чем совер-
шит низкий поступок. И. Кант подчеркивает, что поступки чело-
века должны подавать положительный пример другим, нести 
добро. Святость нравственности указывается людям как путе-
водная нить в этой жизни, а соразмерное с ней благо, блаженство, 
представлено как достижимое только в вечности. И. Кант пишет, 
что любить ближнего мы должны любовью доброжелательности, 
искренне желая другому стать достойным добра и всего счастья. 
Такая любовь возможна и к врагам; – моральный закон – общий для 
всех. Он абстрагируется от всякой материи, то есть создан не 
людьми. Нравственный закон – это мерило нравственной ценно-
сти человека. И. Кант пишет, что если мы хотим оценить себя, 
то нам следует сравнить себя с чистым нравственным законом, 
тогда мы найдем причины для смирения. Нравственный закон обя-
зывает нас достичь наивысшего добра, то есть повелевает людям 
делать конечной целью всякого поведения высшее возможное в мире  
добро; – в этике И. Канта главным аккордом ярко звучат слова Учи-
теля Евангелия о том, что все нужно делать из любви к Богу. Фило-
соф четко заявляет, что любить Бога – это охотно исполнять его 
заповеди!
Ключевые слова: моральный закон, категорический императив, 
долг, воля, добродетель, совершенство, нравственный поступок.

The article defines the notion of “moral law”, “duty”, “categorical impera-
tive” as the command of God. It is substantiated that I. Kant considered the 
supreme principle of ethics to be a categorical imperative (general obliga-
tory moral law). It is investigated that the act is carried out from the sense 
of duty, that is, strictly for the sake of the law. The law can only be a moral 
act. The maxim is revealed for all: only what everyone can do is a moral 

act. It is determined that: – according to I. Kant, the moral law for the will 
of man is the law of duty (categorical imperative – the highest principle  
of morality); – the word “imperative” means command, a categorical impera-
tive – a strict, unconditional command to act. Categorical imperative – the 
only universal, universal, suitable for all time and peoples; he is eternal and 
immutable; – the duty is the purity of the moral motive and the firmness of 
moral convictions, when a person must always strive to behave in such a way 
that its behavior can be accepted and reproduced by all other people. I. Kant 
says that the conquest of the heart is obligatory and explains that the duty 
involves the principle, and the spiritual uplift is only a burst; – the philosopher 
writes about the importance of improving his way of thinking and advises 
practically to apply the purity of internal beliefs. When a person committed an 
action directed against the rights of another, then he is legally condemned. 
But it is ethical for a person to be guilty even when she has the idea of acting 
against the rights of another. According to I. Kant, when someone does not 
improve his thoughts, he will always be guilty from an ethical point of view in 
a crime that he did not commit because of the lack of conditions. The action 
would have been committed, as in the minds of the decision was already 
taken, but only circumstances prevented. The thinker writes that the act must 
be made from a sense of duty, that is, from respect for the law. According to 
I. Kant, the awareness of voluntary conquest of the will of the law is respect 
for the law. The philosopher finds out that this law, which demands respect 
and settlers it, is a moral law. A person must beware of moral conceit, not to 
consider himself morally infallible and not to be too much of a thought about 
himself; – I. Kant relies on the authority of God when he explains what action 
is ethical. The philosopher says that when a person refrains from evil, not 
from the fear of punishment, but because of the inner disgust of such an act, 
knowing that God, as a holy God, requires a person to have good beliefs and 
refrains from evil, even if he was not there punishment, then its action is ethi-
cal. Ethics is also called the doctrine of virtue. Performing coercive laws are 
not yet virtuous. I. Kant writes that conscience is the instinct of self-orientation 
of man, to compare himself with the moral law itself. He says that one who 
has absolute human values will more willingly sacrifice his life than commit a 
low act. I. Kant emphasizes that human actions must give a positive example 
to others, contain something good and arise from ambition. The sanctity of 
morality is indicated to people as a guiding thread in this life, and the measure 
of goodness and bliss with it, presented as achievable only in eternity. I. Kant 
writes that love for our neighbor must be loving benevolence, sincerely wish-
ing others to become worthy of good and all happiness. Such love we can 
have to enemies; – moral law – generally legal, that is for all. It abstracts from 
all matter, that is, not created by people. The moral law is a measure of the 
moral value of man. I. Kant writes that if we want to make judgments about 
ourselves, we should compare ourselves with pure moral law, and then we 
will find reasons for humility. The moral law obliges us to attain the highest 
good, that is, commanding people to make the ultimate goal of every kind of 
behavior in a certain world a good; – in the ethics of I. Kant’s main, chord the 
words of the Master of the Gospel are bright: everything should be done from 
the love of God! And the philosopher clearly and specifically says that to love 
God means, in good faith, willing to obey His commandments!
Key words: moral law, categorical imperative, duty, will, virtue, perfection, 
moral action.

Моральність в Україні переживає складні часи, 
пов’язані як з економічними, соціально-політич-
ними, так і з духовно-культурними трансформаціями 
сучасного суспільства. Ідеться про свободу совісті та 
моральний закон в європейському суспільстві, який 
зазнає найбільших трансформаційних змін. Чита-
ємо в Біблії слова Ісуса Христа: «Люби Господа, 
Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, 
і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї! Це заповідь 
перша! А друга однакова з нею: Люби свого ближ-
нього, як самого себе! Нема іншої більшої заповіді 
над оці!» (Марка 12:30, 31). Усі події сьогодення у світі 
та в Україні – це наслідки відходу людства від Бога 
та морального закону. Коли порушуються права Бога, 
то, як наслідок, порушуються права інших людей.

Проблеми дотримання морального закону 
вивчали Ісус Христос, апостоли, дослідники та про-
повідники біблійних цінностей. Педагогічно-філо-
софські основи формування духовно-моральних 

цінностей особистості розкриваються в працях 
І. Канта, К. Ушинського, Е. Уайт та плеяди наших 
сучасників: І. Беха, І. Сіданіч, М. Антонець та ін. 
Питання про моральний закон систематично описав 
в практичній філософії І. Кант у праці «Критика прак-
тичного розуму».

У своїх філософсько-педагогічних пошуках І. Кант 
відводить етиці особливе місце. Філософ вважав 
мораль осередком усієї сутності людини. Питання 
про те, як треба жити людині, ніколи не втрачає акту-
альності. Тому кожна епоха давала власну відповідь 
на нього.

Етична проблематика творів І. Канта надзви-
чайно актуальна для всього людства, особливо 
для сучасного українського суспільства. Проблема 
справедливості, важливість морального закону для 
людини, значення людського вчинку, миру із ближнім, 
бажання йому щастя, усі ці умови християнського 
співжиття є найболючішими питаннями українського 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

9

сьогодення [6, с. 9–23]. Ми живемо в такі часи, коли 
руйнуються основи моральності й особистості, тому 
так актуально для нас дослідження питань мораль-
ного закону й абсолютних цінностей людини за пра-
цями з етики, що належать перу великого німецького 
філософа І. Канта.

Обрана тема дослідження дозволяє уважно 
проаналізувати специфіку моральної спадщини 
І. Канта, показати оригінальність і глибокий етичний 
зміст його основних ідей практичної філософії. Ця 
робота потребує вдумливості та критичного аналізу. 
Ми розглянемо одне з основних питань за книжкою 
«Критика практичного розуму», тобто обов’язок до 
морального закону в практичній філософії І. Канта.

Метою статті є здійснення філософсько-педаго-
гічного аналізу основних ідей етики І. Канта, які відо-
бражені в його праці «Критика практичного розуму». 
Для досягнення поставленої мети окреслюється 
вирішення таких завдань:

– показати моральний закон в етиці І. Канта;
– з’ясувати місце ідеї обов’язку в етичній системі 

І. Канта;
– показати біблійне підґрунтя практичної філосо-

фії І. Канта.
Об’єктом дослідження є філософська спадщина 

І. Канта. Предмет дослідження – основні ідеї етичних 
поглядів німецького філософа І. Канта, висловлені 
ним у праці «Критика практичного розуму». У засто-
совано такі методи: метод аналізу, діалектичний 
метод, який дозволив розглянути головне поняття 
в етиці І. Канта – обов’язок у його взаємозв’язку з 
іншими підставами етики, а також метод модулю-
вання у філософії, який дозволив більш повно та 
глибоко розглянути в етиці І. Канта категоричний 
імператив, обов’язок, моральний закон як веління 
Бога, зроблена спроба показати біблійні джерела в 
етиці І. Канта.

Сучасна інтерпретація основних ідей етики 
І. Канта допомагає нам ясніше побачити як духовне 
минуле людства, так і сьогоднішні етичні проблеми 
в їхньому моральному, соціальному й духовному 
вимірах [6, с. 9–23]. Розглядаючи теоретичні аспекти 
формування загальнолюдських цінностей, ми дохо-
димо переконливого висновку про те, що морально-
етичні засади суспільства мають ґрунтуватися на 
біблійних цінностях. К. Ушинський зазначав: «Усе, 
чим людина як людина може і мусить бути, вира-
жене цілком у Божественному вченні, і вихованню 
залишається лише попереду всього і в основу всього 
укоренити вічні істини християнства». Саме ці слова 
Костянтина Дмитровича вказують на те, що в царині 
виховання людини перевага віддається вивченню 
духовно-моральних цінностей, які містяться в хрис-
тиянстві [8]. 

Якщо порівняти етику І. Канта з Біблією, то помі-
тимо, що етичне вчення філософа підтверджується 
Біблією. Його практична філософія співзвучна з 
біблійними цінностями. Спочатку звернемо увагу на 

відомі слова самого І. Канта: «Дві речі сповнюють 
душу завжди новим і чимраз дужчим подивуванням 
і пієтетом, чим частіше й триваліше роздумуєш про 
них, – зоряне небо наді мною й моральний закон 
у мені. І те, й те мені не потрібно шукати й лише 
домислювати як щось сховане в мороці або в Поза-
межному, за сферою мого круговиду; я бачу їх перед 
собою й безпосередньо пов’язую їх зі свідомістю 
свого існування» [3, с. 176]. Філософія автора охо-
плює дуже великий і різноманітний спектр питань. 
Ми ж зупинимо наш погляд на останньому фраг-
менті цієї фрази: «<…> моральний закон у мені» 
[6, с. 9–23].

Етику І. Канта прийнято називати етикою 
обов’язку. Зауважимо, що всупереч звичайним смис-
ловим відтінкам, що зв’язують поняття обов’язку із 
зовнішнім примусом, кантівський обов’язок є не 
що інше, як чистота морального мотиву і твердість 
моральних переконань. Через обов’язок затвер-
джується моральна цінність, притаманна кожній 
людині як розумній, тому моральній істоті. Тому 
етику І. Канта цілком можна також назвати етикою 
особистісної автономії, індивідуальної свободи та 
відповідальності. Проте, мабуть, найточніше було 
б назвати її етикою доброї волі. Вона є першою і, 
можливо, єдиною науково-філософською концепту-
алізацією моралі, цілком замикає її на особистість. 
І. Кант збагатив європейську культуру та філософію 
уявленням про моральну гідність як основну особис-
тісно-створювальну ознаку людини [4, с. 5–6].

І. Кант стверджує, що саме моральний закон 
прямо веде до поняття свободи: «Отже, саме 
моральний закон, який ми усвідомлюємо безпосе-
редньо (щойно тільки намічуємо собі максими волі), 
висувається нам передусім, і, будучи презентований 
(darstellt) розумом як визначальна підстава, не пере-
важувана жодними чуттєвими умовами, бо навіть 
цілком незалежна від них, веде прямо до поняття 
свободи» [2, с. 34]. Моральний закон – загальний 
для всіх. Він абстрагується від усякої матерії, тобто 
створений не людьми. Воля призначена для спри-
яння найвищому добру. І. Кант пише: «Моральний 
закон – одна-єдина підстава визначення чистої 
волі. А оскільки він суто формальний (тобто вима-
гає лише форми максими як загальнозаконодав-
чої), то як підстава визначення він абстрагується 
від усякої матерії, отже, від усякого об’єкта воління» 
[3, с. 122]. «<…> Моральний закон (який, навпаки, 
суворо обмежує умовами моє необмежене бажання 
[Verlangen] щастя) є підставою для визначення волі, 
яка призначена для сприяння найвищому добру» 
[3, с. 144].

Бог через І. Канта зашифрував біблійну лексику 
філософською термінологією. Мабуть, Бог так зро-
бив для людей, які дуже полюбляють науку, але не 
всі та не завжди визнають Бога. Для тих людей, які 
хочуть зрозуміти Бога та спілкуватися з Ним нефіло-
софською мовою, Бог дав Святе Письмо – Біблію. 
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Слава Богу! Господь враховує всі смаки людства. 
Істинна наука ніколи не суперечить Біблії. А Біблією 
можна перевірити істинність будь-якої науки: «До 
Закону й свідоцтва! Як вони не так кажуть, як це, 
то немає для них зорі ранньої!» (Ісая 8:20). Людина 
вільна у своєму виборі рішення: до добра чи до зла. 
Для рішення до добра вона своїм розумом вибирає 
керуватися моральним законом – єдиною підста-
вою для чистої волі. Класик адвентистської теоло-
гії Еллен Уайт пише: «Нам необхідно зміцнитися в 
Христі й утвердитися в істині <…>. Ніхто не пови-
нен обманювати себе думкою про те, що Божий 
Закон утратив своє значення. Божий Закон святий, 
як і Божий престол, і кожний, хто живе в цьому світі, 
буде суджений згідно із цим Законом. Немає іншого 
критерію, яким можна випробувати характер» [10]. 
Людина, яка хоче бути духовною та зберігати вза-
ємну повагу, має працювати над удосконаленням 
своїх стосунків із Богом та людьми.

Обов’язок і свобода
Етику І. Канта обґрунтовано називають етикою 

обов’язку, або етикою категоричного імперативу, а 
ми можемо доповнити – етикою морального закону. 
За І. Кантом, є такі види обов’язку: до вищих і ниж-
чих істот, людини перед людиною. І. Кант пише і 
про найбільший обов’язок філософа: «Бути послі-
довним – найбільший обов’язок (Obliegenheit) філо-
софа, а проте [це] трапляється найрідше» [2, с. 27].

М. Тофтул пише про етику І. Канта: «У філософії 
вона відома як етика «внутрішньої переконаності і 
доброї волі». Концепції своїх попередників він вважав 
хибними, оскільки в них відсутнє всезагальне і необ-
хідне, що об’єднує нескінченну багатоманітність вия-
вів поведінки людей. Для подолання цього недоліку 
варто вийти за межі приватних інтересів свідомості 
окремого індивіда і відшукати всезагальний прин-
цип, прихований за конкретною багатоманітністю 
проявів моралі, який здатний синтезувати цю багато-
манітність. Вищим принципом етики І. Кант вважав 
категоричний імператив (загальний обов’язковий 
моральний закон), який має гранично формальний 
і всезагальний характер. Категоричним він є тому, 
що його слід дотримуватися не для певних цілей, а 
заради його самого. Він не потребує обґрунтування, 
оскільки є дедукцією чистого практичного розуму. 
І. Кант запропонував кілька формулювань катего-
ричного імперативу:

– «чини так, щоб ти завжди ставився до людства 
і у своїй особі, і в особі будь-якого іншого так само, 
як до цілі, і ніколи не ставився б до нього тільки як 
до засобу»;

– «чини так, щоби максима твоєї волі могла 
повсякчас мати силу принципу всезагального зако-
нодавства».

І. Кант багато розмірковував над уточненням 
предмета етики, над специфікою моралі. Її він роз-
глядав як сферу людської свободи. Моральна діяль-
ність відрізняється від усіх інших форм діяльності 

тим, що її необхідність випливає з максими, яка від-
повідає моральній заповіді, а не з будь-якого іншого 
мотиву. Моральною є лише дія, здійснена без участі 
будь-якої схильності людини, зумовлена моральним 
переконанням, а не продиктована усвідомленням 
обов’язку. Не мету дії, не її продуктивність, а лише 
намір, тобто відповідність категоричному імперативу, 
визначають як моральний критерій. Тільки повага 
до морального закону надає моральності вчинкам 
людини. Інстанцією, здатною виразити таку повагу 
до морального закону, є воля, тому етику І. Канта 
називають «етикою внутрішнього переконання і 
доброї волі». Основою є твердження, ніби мораль-
ний закон може бути лише формальним. Якби до 
нього був включений зміст моральних дій, то він 
ніколи не зміг би набути безумовно загального і без-
умовно необхідного значень. Припис такого закону 
був би тільки умовним, гіпотетичним, а моральний 
закон, навпаки, повинен бути безумовним припи-
сом – категоричним імперативом. І. Кант намагався 
розрізняти свідомість морального обов’язку і чут-
тєву схильність до виконання морального закону. 
Якщо до вчинків, які відповідають вимогам мораль-
ного закону, людину спонукає чуттєва схильність, 
то, за І. Кантом, це легальна поведінка, але ще не 
моральна. Відмінність між легальною і моральною 
поведінкою, на його думку, різко виявляється в кон-
флікті між дією, яку стимулює чуттєва схильність, і 
дією, спричиненою повагою до морального закону. 
У таких випадках, на думку І. Канта, необхідно під-
корятися моральному обов’язку <…>. І. Кант осно-
вною проблемою етики вважав обґрунтування необ-
хідності для індивіда поводити себе як свідомий 
представник роду людського» [9].

Добре пише про практичну філософію І. Канта 
сучасний український філософ В. Малахов у своїх 
роботах з етики. Віктор Аронович Малахов зазначає, 
що нервом кантівської етики є вчення про категорич-
ний імператив, апріорна форма закону моралі, за 
І. Кантом, – це чиста форма загального закону, тобто 
чи хотіла б людина, що б так само як вона робили всі 
[5, с. 50–57].

В. Асмус акцентує увагу на тому, що, говорячи про 
обов’язок, зазвичай сухий, стриманий і обережний 
І. Кант підноситься до справжнього підйому [1, с. 68]. 
І. Кант пише, що обов’язок нічим не погрожує, а тільки 
встановлює закон, який сам собою знаходить доступ 
до душі й навіть проти волі людини здобуває повагу 
до себе (хоча й не завжди дотримання): «Обов’язку! 
О піднесене, велике ймення, ти не маєш у собі нічого 
любого нам, що несло б із собою лестощі, ти вима-
гаєш підкорення, але й не погрожуєш нічим таким, 
що збуджувало б природну огиду в душі і лякало б, 
щоб спонукати волю, ти тільки встановлюєш закон, 
який сам собою знаходить доступ до душі й навіть 
проти [нашої] волі здобуває повагу до себе (хоча й 
не завжди дотримання), перед тобою змовкають усі 
схильності, нехай потай вони й протидіють тобі, – що 
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ж є твоїм достойним джерелом, і де знайти корені 
твого шляхетного походження, яке гордо відки-
дає всяку спорідненість зі схильностями, і з якого 
кореня походять необхідні умови тієї гідності, яку 
люди можуть надати собі лише самі? Це може бути 
щонайменш те, що підносить людину над самою 
собою (як частиною чуттєвого світу), що прив’язує її 
до порядку речей, який тільки розсуд може мислити 
й якому водночас підлеглий увесь чуттєвий світ, а 
з ним – емпірично визначуване існування людини 
в часі і сукупність (das Ganze) усіх цілей (що може 
відповідати єдино такому безумовному практичному 
закону, як моральний). Це є не що інше, як особис-
тість (die Persönlichkeit), тобто свобода й незалеж-
ність від механізму всієї природи, що розглядається 
воднораз як спроможність істоти, яка підлегла сво-
єрідним (eigentümlichen), а саме даним власним 
розумом, чистим практичним законам; отже, особа 
(die Person) як належна до чуттєвого світу підлягає 
своїй власній особистості, оскільки вона належить 
воднораз до інтелігібельного світу; тож не слід диву-
ватися, якщо людина, як належна до обох світів, 
мусить дивитися на своє власне єство (Wesen) у від-
ношенні до свого другого й найвищого призначення 
не інакше як із пошануванням (mit Verehrung), а на 
закони його – із щонайвищою повагою» [2, с. 97–98].

Обов’язок як чеснота
І. Кант говорить, що етика показує необхідність 

дій, що походять із внутрішнього обов’язку, який 
виникає через права інших людей, а не із примусу 
людини [4, с. 191]. Він пише про важливість вдо-
сконалення свого способу мислення і радить прак-
тично застосовувати чистоту внутрішніх переконань. 
Коли людина вчинила дію, спрямовану проти права 
іншого, то винна юридично. Але етично людина 
винна вже тоді, коли в неї виникла думка про те, 
щоби зробити дію, спрямовану проти права іншого. 
За І. Кантом, коли хтось не вдосконалює свої думки, 
то завжди залишиться з етичного погляду винним 
у злочині, який не скоїв через відсутність умов. Дія 
була б скоєна, бо в думках рішення вже ухвалене, 
але перешкодили лише обставини. Чистота пере-
конань звільняє нас від вини етичних обов’язків 
(етичної провини). Відповідно до цього, не існує чес-
ноти настільки сильної, для якої неможливо знайти 
спокуси. Ми знаємо наше внутрішнє переконання 
недостатньо добре до тих пір, поки не опиняємося в 
обставинах, в яких воно проявилося б. Чистоту вну-
трішніх переконань необхідно практично показувати 
кожного разу, це і є моральна невинність. Філософ 
пише, що небо краще за всіх знає нашу провину 
[4, с. 192–193].

І. Кант говорить, що людина повинна бути силь-
ною, щоби бути доброчесною, бо лише сильна душа 
спроможна на істинно благі дії. Надана іншим чес-
нота повинна подаватись радше як обов’язок, а не 
як великодушність і доброта; і це справді так, тому 
що всі благодійні дії являють собою лише невелике 

відшкодування нашого обов’язку [4, с. 209]. Чесноти 
потребують великого ступеня моральної рішучості 
для своєї реалізації. Вони потребують жертовності і 
необхідність долати себе, вони спрямовані на щастя 
іншого або його нужду [4, с. 209].

За І. Кантом, усі люди рівні, і лише той володіє 
внутрішньою ціннісною перевагою перед іншими, 
хто з морального боку бездоганний. Моральність 
сприяє розвитку наук. Порядність та повага прав 
інших людей сприяють розвитку наукового пізнання. 
Чесність вченого потребує, щоби в його писаннях 
не приховувалися слабкі місця і помилки. Мораль-
ний характер, отже, істотно впливає на науки. Той 
же вчений, який такого не має, поводиться із про-
дуктами свого розуму так само, як купець – зі сво-
їми товарами; він буде приховувати слабкі місця і 
вводити публіку в оману. Філософ пише, що це і є ті 
обов’язки, які ми повинні виконувати щодо вченості 
[4, с. 214–215].

І. Кант зауважує, що чеснота – це здатність згідно 
з моральними принципами подолати схильність до 
зла. В І. Канта доброчесність являє собою ту силу 
моральних переконань, яка протистоїть злим нахи-
лам, над якими вона, зрештою, бере гору. Отже, за 
І. Кантом, святі істоти не є доброчесними, тому що 
їм не доводиться долати схильність до зла й їхня 
воля адекватна закону [4, с. 215]. Філософ зазна-
чає відмінність між доброчесною та добросердною 
людиною. Добросердною людина може бути від 
народження, а доброчесною – тільки коли постійно 
тренується у творенні добра. Філософ пояснює, що 
людина може бути добросердною та не мати чес-
ноти, бо чеснота – це доброчесна поведінка, засно-
вана на принципах, а не на інстинкті. Добросер-
дість – це відповідність дій моральному закону, що 
випливає з інстинкту. До чесноти належить багато 
чого. Добросердість може бути вродженою. Добро-
чесним ж бути без вправ неможливо, бо схильність 
до зла необхідно придушувати, виходячи з мораль-
них принципів, і людська дія має бути узгоджена з 
моральним законом [4, с. 215–216].

І. Кант розглядає питання, чи може порочна 
людина стати доброчесною. Він каже, що є така 
порочність душі, яку неможливо виправити. Але 
філософ визнає, що злий характер завжди може 
бути перетворений на добрий. Оскільки прояв харак-
теру виходить із принципів, то поганий характер із 
часом можна змінити за допомогою добрих принци-
пів так, що злостивість зникне з душі. Про Сократа 
кажуть, наприклад, що за природою своєю він був 
злий душею, але за допомогою принципів пану-
вав над нею [4, с. 216]. Автор пише, що часто вже 
по обличчях людей помітно, що вони непоправні, і 
таких людей зробити доброчесними дуже важко. 
А чесна і добропорядна людина так само не може 
стати порочною, навіть коли вона впадає в деякі 
пороки, вона відвертається від них, тому що в неї 
вже твердо вкоренилися принципи. І. Кант пише про 
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відмінність між поліпшенням і зверненням, а також 
про справжнє каяття. За І. Кантом, покращення – це 
зміна життя; звернення ж виникає там, де людина, 
володіючи твердими принципами і надійною під-
ставою, не може вже жити інакше, як добродійно. 
Душевна печаль щодо свого вчинку і тверда рішу-
чість вести краще життя – це єдине, що допомагає; 
це і є справжнє каяття [4, с. 216]. У філософії І. Канта 
ми знаходимо своєрідну моральну формулу: чим 
більше людина володіє абсолютними цінностями, 
тим більше вона морально вільна. Ми можемо ска-
зати, що чим більше людина робить усе з любові 
до Бога, тим більше вона вільна. За І. Кантом, чим 
більше людина доброчесна, тим більше вона вільна. 
Відсталою є та людина, в якої відсутнє бажання 
стати кращою. В І. Канта суспільство чесноти – це 
царство світла, а суспільство пороку – це царство 
пітьми. Яким би не був чоловік доброчесним, йому 
все-таки властиве прагнення до зла, і він постійно 
повинен боротися зі злом. Людина повинна осте-
рігатися моральної зарозумілості, не вважати себе 
морально непогрішною і не бути занадто високої 
думки про себе [4, с. 216].

Категоричний імператив і закон
В І. Канта основний закон чистого практичного 

розуму – це загальний закон: «чини так, щоб мак-
сима твоєї волі повсякчас могла заразом правити 
за принцип загального законодавства» [2, с. 35]. 
Чистий розум дає людині загальний закон: «Чистий 
розум є практичним цілком самостійно (fürsichallein) 
і дає (людині) загальний закон, який ми називаємо 
моральним законом (das Sittengesetz)» [2, с. 36]. 
Філософ пише, що формою закону визначена чиста 
воля як найголовніша умова всіх максим: «Адже чис-
тий, сам по собі (ansich) практичний розум тут уже є 
безпосередньо законодавчий. Воля мислиться [тут] 
як незалежна від емпіричних умов, отже, як чиста 
воля, [тобто] як визначена самою лише формою 
закону; і ця підстава [її] визначення розглядається 
як найголовніша (dieoberste) умова всіх максим» 
[2, с. 36].

Філософ пише про обов’язковість, яка означає 
примушення розумом і його об’єктивним законом до 
вчинку: «Тому моральний закон у них є імператив, 
який повеліває категорично, бо закон є безумовний: 
відношення такої волі до цього закону є залежність, 
під назвою обов’язковості (der Verbindlichkeit), яка 
означає примушення (eine Nötigung) – хоча й самим 
лише розумом і його об’єктивним законом – до 
вчинку і яка називається через те обов’язком (Pflicht), 
бо патологічно афектована (хоча цим і не детермі-
нована, тому завжди вільна) самоволя (Willkür) несе 
із собою певне бажання (einen Wunschbeisichführt), 
що виникає із суб’єктивних причин, і тому може 
часто бути супротивною чистій об’єктивній підставі 
визначення, отже, потребує, як морального при-
мушення, певного опору практичного розуму, який 
можна назвати внутрішнім, але інтелектуальним 

примусом (Zwang)» [2, с. 35]. І ще пише, що мораль-
ний закон виражає автономію внутрішньої свободи: 
«Моральний закон виражає ніщо інше, як автономію 
чистого практичного розуму, тобто свободи, і вона 
[свобода] сама є формальна умова всіх максим, 
єдино за якої вони можуть узгоджуватися з найголо-
внішим (obersten) практичним законом» [2, с. 38–39]. 
Є максима загальна для всіх: тільки те, що можуть 
зробити всі, – моральний вчинок. Законом може 
бути тільки моральний вчинок: «Суть усякої етич-
ної вартості вчинків полягає в тому, що моральний 
закон безпосередньо визначає волю» [2, с. 81]. 
За І. Кантом, усвідомлення добровільного підко-
рення волі закону – це повага до закону: «Усвідом-
лення добровільного підкорення волі закону і те, як 
пов’язане з неминучим примусом (Zwange), щодо 
всіх схильностей здійснюваним, проте лише влас-
ним розумом, і є повага до закону» [2, с. 90]. Філо-
соф зазначає, що цей закон, який вимагає поваги й 
уселяє її, і є моральним законом: «Закон, який вима-
гає цієї поваги й уселяє її, і є, як бачимо, не що інше 
як моральний закон (адже ніякий інший [закон] не 
виключає безпосередності впливу всіх схильностей 
на волю)» [2, с. 90]. Спонукання до вчинків за цим 
законом І. Кант називає обов’язком: «Вчинок, що 
за цим законом із виключенням усіх визначальних 
підстав, [які походять] зі схильностей, є об’єктивно 
практичним, називається обов’язком, і з огляду на 
це виключення він містить у своєму понятті прак-
тичне примушування (Nöthigung), себто спонукання 
до вчинків, хоч як би неохоче вони виконувалися 
[2, с. 90]. І. Кант пише, що вчинок треба чинити з 
[почуття] обов’язку, тобто з поваги до закону: «Отже, 
поняття обов’язку об’єктивно вимагає від вчинку 
відповідності закону, а від максими того вчинку, 
суб’єктивно – поваги до закону як єдиного способу 
визначення ним волі. На цьому ґрунтується різниця 
між свідомістю чинити згідно з обов’язком і свідо-
містю чинити з [почуття] обов’язку, тобто з поваги до 
закону; перше (легальність) було б можливе й у тому 
разі, якби підставами для визначення волі були самі 
лише схильності, а друге (моральність), моральна 
вартість, має полягати тільки в тому, що вчинок здій-
снюється з [почуття] обов’язку, тобто суто заради 
закону» [2, с. 91]. За І. Кантом, моральний закон 
для волі Бога є закон святості, а для людини – закон 
обов’язку: «Моральний закон саме для волі всенай-
досконалішої істоти є закон святості, але для волі 
кожної скінченної розумної істоти – закон обов’язку, 
морального примушення й детермінування її вчинків 
повагою до цього закону й із пієтету (aus Ehrfurcht) 
перед своїм обов’язком» [2, с. 92].

Через обов’язок затверджується загальність 
морального закону. Принцип «поваги до мораль-
ного закону» є серцевиною кантівського вчення: 
«Обов’язок і повинність (Pflichtund Schuldigkeit) – ось 
ті назви, що то єдино їх ми мусимо давати нашому 
ставленню (unserem Verhältnisse) до морального 
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закону. <…> Із цим, одначе, цілком добре узгоджу-
ється можливість такої заповіді, як: люби Бога понад 
усе, а ближнього свого – як самого себе. Адже ж як 
заповідь вона вимагає поваги до закону, який нака-
зує цю любов, а не полишає [нам] на довільний вибір 
[–] робити її своїм принципом [чи ні]» [2, с. 93]. І далі 
філософ пояснює, що значить любити Бога та ближ-
нього: «Отже, у тому стрижні всіх законів мається 
на думці тільки практична любов. У цьому сенсі 
любити Бога означає охоче виконувати його запо-
віді; любити ближнього означає охоче виконувати 
будь-який обов’язок щодо нього. А заповідь, яка 
робить це правилом, не може наказувати мати таку 
налаштованість (Gesinnung) у згідних з обов’язком 
вчинках, а [може наказувати] лише прагнути до 
цього. Адже веління, за яким належить щось робити 
охоче, є суперечливим у [самому] собі, бо ж якби 
ми вже самі знали, що нам належить робити, і якби 
ми до того ж усвідомлювали, що зробимо це охоче, 
то веління щодо цього було б цілком непотрібним, 
а якщо ми це хоча й робимо, але якраз неохоче, а 
тільки з поваги до закону, то веління, яке робить цю 
повагу якраз спонукою максими, прямо протидіяло б 
наказуваній налаштованості» [2, с. 93–94].

І. Кант пояснює, що виконання обов’язку повинно 
ґрунтуватися на проходженні категоричного імпера-
тиву, але без усякої емоційної зацікавленості. Слово 
«імператив» означає «веління». Категоричний імпе-
ратив – суворе, безумовне повеління щодо вчинку. 
Дослідники виявили майже десяток формулювань 
категоричного імперативу, але загальноприйнятими 
є два з них, а саме:

1. Чини так, щоби максима твоєї волі могла стати 
принципом загального законодавства.

2. Стався до людині у своїй особі і в особі вся-
кого іншого завжди як до мети і ніколи тільки як до 
засобу. І. Кант стверджував, що людину не можна 
використовувати як засіб, бо людина розумна, отже, 
як розумна істота має гідність.

Категоричний імператив – єдиний, загальний, 
універсальний, придатний для всіх часів і наро-
дів; він вічний і незмінний. «Критика практичного 
розуму» – головний етичний трактат І. Канта, що 
детально досліджує поняття категоричного імпера-
тиву – вищого принципу моральності.

За твердженням філософа, людина може бути 
по-справжньому щаслива, тільки якщо усвідомлює, 
що гідна щастя. А цього можна досягти, лише вико-
нанням обов’язку, тобто дотриманням моральному 
закону. За І. Кантом, людина, що чинить так неза-
лежно від зовнішніх обставин, чуттєвих потреб, 
інших спонукань, стає по-справжньому вільною. 
Також філософ зазначає, що винагороди за дотри-
мання цього закону за життя може і не бути.

Обов’язок і досконалість
Ідея людської гідності – найважливіше поняття 

етики І. Канта. Через обов’язок затверджується вну-
трішня гідність особистості. Обов’язок – чистота 

морального мотиву і твердість моральних пере-
конань. У філософа чеснота – це моральний стан 
людини, «тобто моральна налаштованість у боротьбі 
(im Kampfe), а не святість у позірному володінні 
повною чистотою інтенцій (der Gesinnungen) волі» 
[2, с. 95]. Моральна досконалість, якої може досягти 
людина, – це чеснота, «тобто відповідна законові 
налаштованість із поваги до закону» [3, с. 143]. 
Автор пише про нескінченну цінність переконання, 
яке цілком відповідає моральному закону: «Цінність 
(Werth) налаштованості, сповна відповідної мораль-
ному закону, нескінченна, бо всяке можливе щастя 
в судженні мудрого й усемогутнього розподілювача 
його не має інших обмежень, окрім браку відповід-
ності розумних істот їхньому обов’язку» [3, с. 143].

І. Кант говорить, що дотримання закону не обі-
цяє щастя. Святість моральності вказується людям 
як дороговказ у цьому житті, а сумірне з нею благо, 
блаженство, представлено як досяжне тільки у 
вічності: «Але ж моральний закон сам по собі не 
обіцяє щастя, адже воно, за поняттями про природ-
ний порядок взагалі, не доконечно (nicht notwendig) 
пов’язане з дотриманням того [закону] <…>. Свя-
тість звичаїв указується їм, [розумним істотам,] як 
провідна нитка вже в цьому житті, але пропорційне 
їй благо (Wohl), блаженство (Seligkeit), презенту-
ється як досяжне тільки у вічності, бо та [святість] 
завжди має бути прообразом їхньої поведінки в 
кожному стані, і просування до неї можливе і необ-
хідне вже в цьому житті, але блаженства під ім’ям 
щастя (Glückseligkeit) у цьому світі досягти аж ніяк 
не можна (оскільки йдеться про нашу спромож-
ність), і тому воно робиться лише предметом надії» 
[3, с. 143]. І. Кант каже, що моральний закон у нас 
нічого не обіцяє і нічим не загрожує, вимагає від 
нас безкорисливої, діяльної, панівної поваги: «<…> 
Моральний закон усередині нас, нічого не обіцяючи 
нам з певністю й [нічим] не погрожуючи, вимагає від 
нас безкорисливої поваги, хоча, втім, тільки тоді, 
коли ця повага стає діяльною й панівною, дозволяє 
нам через це зазирнути, і то лише мигцем, у царство 
Надчуттєвого, – то може мати місце істинно етична, 
віддана безпосередньо законові налаштованість, 
і розумне створіння може стати гідним причетності 
до найвищого добра, відповідної моральній вартості 
своєї особи, а не лише своїм учинкам. Отже, і тут 
могло б бути слушним те, чого нас поза тим достат-
ньо вчить дослідження природи й людини, – що 
незглибима мудрість, завдяки якій ми існуємо, є не 
менше гідна поваги в тому, в чому вона нам відмо-
вила, ніж у тому, чим вона нас наділила» [3, с. 163].

Автор викладає метод морального виховання 
і вправи. Філософ трохи описує цей метод вста-
новлення і розвитку істинно морального способу 
думок – це міркування про моральну цінність того 
або іншого вчинку, в якому виявляється характер 
людини або, інакше кажучи, виявлення мораль-
ної цінності доброго або поганого вчинку, про який 
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йдеться: «Я не знаю, чому вихователі молоді не ско-
ристалися вже віддавна із цього нахилу розуму – з 
утіхою вдаватися в найвитонченішу перевірку пору-
шуваних практичних питань, і [чому], взявши за 
основу лише моральний катехізис, вони не перешу-
кували біографій [людей] старих і нових часів із тим 
наміром, щоби мати під рукою докази для [ілюстру-
вання] пред’явлюваних [учням] обов’язків, на яких 
могли б, насамперед шляхом порівняння подібних 
вчинків за різних обставин, урухомлювати у своїх 
вихованців [здатність] оцінювання (die Beurtheilung), 
щоби зауважувати більшу або меншу моральну 
пробу (Gehalt) тих вчинків, вони-бо виявлять, що 
навіть наймолодше юнацтво, назагал ще не дозріле 
для будь-якої спекуляції, тут скоро стає дуже про-
никливим і, відчуваючи поступ (den Fortschritt) своєї 
спроможності судження, вельми зацікавленим, а що 
найголовніше – вони можуть із певністю сподіватися, 
що частіші вправляння в пізнаванні доброчесної 
поведінки в усій її чистоті та схвалюванні її, у заува-
жуванні натомість із жалем або зневагою навіть най-
меншого відхилення від неї, і хоча дотепер це прак-
тиковано тільки як гру спроможності судження, в якій 
діти можуть змагатися одне з одним, проте це зали-
шить тривалий відбиток глибокої поваги, з одного 
боку, і огиди, з другого, що – через саму лише звичку 
часто розглядати такі вчинки як гідні схвалення або 
осуду – створило б добру основу для чесності в май-
бутньому способі життя. Я тільки хочу, щоби його 
[юнацтво] не мучили прикладами так званих шляхет-
них (препохвальних) вчинків, що ними так розкида-
ються наші сентиментальні (empfindsame) писання, 
і все опирали лише на обов’язок і на ту вартість, якої 
людина може й мусить собі надавати у своїх власних 
очах від свідомості, що ти його не порушив, бо те, що 
зводиться до порожніх бажань і туги (Sehnsüchten) 
за недосяжною досконалістю, породжує лише героїв 
романів, які, вельми пишаючися своїм чуттям поза-
межної величі, звільняють себе за те від виконання 
посполитої й звичайної повинності, яка здається їм 
тоді неістотно малою» [3, с. 168–169]. І. Кант гово-
рить про підкорення серця обов’язкові та пояснює, 
що обов’язок передбачає принцип, а душевне підне-
сення – лише поривання: «Звеличати вчинки, з яких 
проблискує велична, безкорислива, співчутлива 
налаштованість та людяність, є цілком слушним. 
Але тут маємо звертати увагу не так на душевне під-
несення, яке є дуже непостійним і скороминущим, як 
радше на підкоряння серця обов’язку, від чого можна 
очікувати тривалішого враження, бо він [обов’язок] 
передбачає принцип (а душевне піднесення – лише 
поривання). Людині досить тільки трохи поміркувати, 
і вона завжди знайде якусь провину (Schuld) перед 
людським родом, яку чомусь покладає на себе (хоч 
би вона полягала тільки в тому, що через нерів-
ність людей у цивільному устрої та особа користу-
ється певними привілеями, через що тим сильнішу 
мусять бідувати інші), щоби себелюбним уявленням 

про заслужене не витісняти думки про обов’язок» 
[3, с. 169]. У філософа моральність тим більше 
має сили над людським серцем, чим більш чисто 
вона представлена. І. Кант пише, що всяка домішка 
мотивів особистого щастя перешкоджає тому, щоби 
моральний закон мав вплив на людське серце: 
«Отже, моральність повинна мати тим більшу силу 
над людським серцем, чим чистішою вона презенту-
ється. А звідси випливає, що коли закон звичаїв та 
образ святості й чесноти повинні взагалі справляти 
деякий вплив на нашу душу, то вони можуть це лише 
тому, що закладаються до серця як спонуки чистими, 
не змішаними з намірами, зорієнтованими на власні 
гаразди, бо найпрекрасніше вони проявляються 
в стражданні. Але те, усунення чого збільшує дію 
рушійної сили, має бути перешкодою. Отже, всяка 
домішка спонук, узятих з [уявлення] власного щастя, 
становить перешкоду для вироблення моральному 
законові впливу на людське серце. Я стверджую 
далі, що навіть у тому захопливому вчинку, коли 
мотивом його здійснення була глибока повага до 
свого обов’язку, саме ця повага до закону, а не якась 
там претензія на внутрішню опінію про великодуш-
ність і шляхетний, похвальний (verdienstlicher) спосіб 
мислення, має найбільший вплив на душу (Gemüth) 
глядача; отже, обов’язок, а не заслуга мусить справ-
ляти не тільки найвизначеніший, а, якщо його пре-
зентовано в правильному світлі його непорушності, і 
найпроникливіший вплив на душу» [3, с. 171]. І. Кант 
пише, що закон обов’язку знаходить легкий доступ 
у свідомість нашу завдяки повазі до нас самих: «І 
тепер закон обов’язку завдяки позитивній вартості, 
відчувати яку нам дає дотримання його, знаходить 
легший доступ (до нашої душі) завдяки нашій само-
повазі у свідомості нашої свободи» [3, с. 176]. У філо-
софа повага до нас самих – це найкращий і єдиний 
страж, до неї може бути щеплене будь-яке добре 
моральне переконання: «До цієї поваги, якщо її 
добре обґрунтовано, якщо людина нічого не боїться 
дужче, ніж виявитися у своїх власних очах під час 
внутрішньої самоперевірки нікчемною і негідною, 
може бути прищеплене будь-яке добре моральне 
налаштування, бо це найкращий, навіть єдиний сто-
рож, що перешкоджає проникненню в душу нешля-
хетних і згубних імпульсів» [3, с. 176].

І. Кант спирається на авторитет Біблії, коли 
пояснює, яка дія етична. Філософ говорить про те, 
що коли хтось утримується від злої дії не зі страху 
покарання, а через внутрішню огидність до такого 
вчинку, утримується від неї, знаючи, що Бог вима-
гає від людини добрих переконань, утримується 
від дії, навіть якби за неї і не було покарання, то дія 
ця – етична [4, с. 88]. За І. Кантом, людина знає, що 
є Бог, який очікує від людини етичних переконань, 
думок, мотивів, дій. І. Кант зауважує, що Бог вима-
гає від людини добрих переконань, етичних дій. Ми 
можемо припустити, що, напевно, тому у філософа 
чесноти – це обов’язок із поваги до закону.
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В етиці І. Канта головним акордом яскраво 
звучать слова Вчителя Євангелія про те, що все 
треба робити з любові до Бога. Філософ заявляє, 
що любити Бога – це охоче, за власним бажанням 
виконувати Його заповіді. І. Кант повторює слова 
Ісуса Христа, записані в Євангелії: «Якщо Ви Мене 
любите, – Мої заповіді зберігайте!» (Івана 14:15). 
В І. Канта етика – це філософія доброго переко-
нання, образа думки, а не просто доброї дії. Філо-
соф пише, що саме цього навчав Учитель Євангелія, 
Він вимагав етичних дій, Він говорив, що все треба 
робити з любові до Бога. Отже, етика, за І. Кантом, 
є філософією доброго переконання, образа думки, а 
не просто доброї дії [4, с. 88]. Зі сказаного ми можемо 
зробити висновок, що в І. Канта дія людини вважа-
ється етичною, коли вона охоче все робить із любові 
до Бога. Цим І. Кант підтверджує, що необхідно за 
власним бажанням, охоче дотримуватися заповідей.

Філософ чітко і послідовно показує, що людина, 
яка дотримується примусових законів, ще не добро-
чесна, оскільки важливий настрій, тобто важливо, 
чи дотримується моральний закон за духом, а не 
за буквою. І. Кант пише, що етику називають також 
ученням про чесноти. Той, хто дотримується при-
мусових законів, ще не доброчесний. Хоча чеснота 
передбачає повагу і ретельне дотримання людських 
прав, але вона стосується спонукальної підстави, 
настрою, з якого виникає дія [4, с. 88]. У філософа 
доброчесність означає силу самовладання і само-
визначення щодо морального настрою [4, с. 88]. 
Автор визнає, що для доброчесності потрібен належ-
ний ступінь моральної доброти, самопримус і само-
владання [4, с. 88]. В І. Канта моральний закон за 
духом потребує настрою, за буквою – дії. Отже, в 
етиці ми побачимо, як виповнюється моральний 
закон за духом, і зовсім не будемо звертати уваги на 
дії [4, с. 89].

І. Кант підносить чистоту морального закону 
в Євангелії над ученням усіх древніх філософів. 
Він пише, що Євангеліє має у своєму моральному 
законі таку чистоту, яку не мав ніхто з давніх філо-
софів. Євангеліє не допускає найменшої недоскона-
лості, воно строго й чисто, без поблажливості вима-
гає дотримання закону [4, с. 89]. Філософ зазначає, 
що кожна людина повинна мати самоповагу, це її 
обов’язок перед собою, «тобто наші дії мають узго-
джуватися з гідністю людяності» [4, с. 126]. А також 
має намагатися діяти згідно з моральними принци-
пами, проводити самоперевірку і вивчати себе – чи 
мають настрої наші моральну чистоту [4, с. 127]. 
У людини має бути «належна самооцінка», коли 
вона порівнює свої дії з моральним законом, з діями 
інших. Порівнюючи свої дії з моральним законом, 
належить смиряти себе і мати благородну гордість 
порівняно з іншими, оскільки кожен може поважати 
себе, як його поважають інші. У самого філософа 
невисока думка про свою особистість випливає з 
порівняння з моральним законом, коли в нас достат-

ньо причин смиряти себе; порівняно ж з іншими в 
нас немає причин триматися невисокої думки про 
себе, бо я можу настільки поважати себе, як і інший. 
В І. Канта ця самоповага і є благородною гордістю 
[4, с. 128].

Моральний закон – це мірило моральної цін-
ності людини. І. Кант зазначає, що нам варто порів-
няти себе із чистим моральним законом, тоді ми 
знайдемо причини для смирення [4, с. 128]. Філо-
соф пише про помилкові судження древніх про 
всі моральні чесноти. На його думку, тільки Єван-
геліє дало людству істинне розуміння моральної 
чистоти. Усі поняття древніх про смирення та 
моральні чесноти були нечистими і не відповідали 
моральному закону. За І. Кантом, Євангеліє перше 
виклало нам моральність, що полягає в чистоті, 
і, як доводить історія, ніщо не зрівняється з ним 
[4, с. 128].

В І. Канта ми читаємо, що в кожної людини немає 
межі для морального вдосконалення і культивування 
принципів. Доброчесність – це моральна доскона-
лість людини. Із чеснотою ми пов’язуємо силу, муж-
ність і владу; вона означає перемогу над схильністю. 
Схильність сама по собі не підпорядкована прави-
лам, а в моральному стані людина повинна пригні-
чувати її. І. Кант запевняє, що небесні ангели можуть 
бути святими, людина ж може досягти лише добро-
чесного стану! Оскільки чеснота ґрунтується не на 
інстинктах, а на принципах, то культивування добро-
діяння – це водночас культивування принципів, яке 
повинно надати останнім такої рушійної сили, щоби 
вони переважали в нас і не дозволяли відхилятися 
від них. Отже, необхідно мати характер. Ця сила – 
сила чесноти, або сама доброчесність. Це культиву-
вання стикається з перешкодами, які повинні бути 
подолані за допомогою релігії і правил розсудли-
вості, до яких належать такі: умиротворення душі, 
її спокій, вільний від всяких докорів, істинна честь, 
гідна оцінка себе й інших, байдужість або, точніше, 
холоднокровність і стійкість щодо всякого зла, в 
якому ми не винні. Усе це є не джерелом чесноти, 
а лише допоміжним засобом. І. Кант пише, що це і є 
обов’язки доброчесних людей [4, с. 217].

На думку філософа, кожна порочна людина 
має уявлення про абсолютні людські цінності, вона 
має розум, щоби бачити зло. Немає такої пороч-
ної людини, яка не бажала б бути доброю. І кожен, 
за бажання бути добрим, може заснувати систему 
чесноти, якщо він має чисте поняття моральності. 
Немає такого лиходія, який принаймні не бажав би 
бути добрим. На цьому моральному почутті можна 
заснувати систему чесноти. Але моральне почуття 
не є першим початком під час оцінювання чесноти, 
таким виявляється чисте поняття моральності, яке 
необхідно пов’язати з почуттям. Якщо людина має 
чисте поняття моральності, то на цьому вона може 
заснувати чесноту, після чого може активувати 
моральне почуття і закласти початок тому, щоб 
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стати моральною. За І. Кантом, людина може робити 
це досить добре, хоча це і важко [4, с. 217].

Отже, філософ зауважує, що етика показує необ-
хідність дій, що походять із внутрішнього обов’язку, 
який виникає через права інших людей, а не із примусу 
людини. І. Кант пише, що обов’язок нічим не погрожує, 
а тільки встановлює закон, який сам знаходить доступ 
до душі, навіть проти волі людини здобуває повагу до 
себе (хоча й не завжди дотримання). Обов’язок перед-
бачає принцип, а душевне піднесення – лише пори-
вання. І. Кант пише про важливість вдосконалення 
свого способу мислення, радить практично засто-
совувати чистоту внутрішніх переконань. Чистота 
переконань звільняє нас від вини етичних обов’язків 
(етичної провини). Ми знаємо наше внутрішнє пере-
конання недостатньо добре доти, доки не опиняє-
мося в обставинах, в яких воно проявилося б. Надана 
іншим чеснота повинна подаватись як обов’язок, а не 
як великодушність і доброта, тому що всі благодійні дії 
являють собою лише невелике відшкодування нашого 
обов’язку. Чесноти потребують великого ступеня 
моральної рішучості для своєї реалізації. Вони вимага-
ють жертовності і необхідність долати себе, вони спря-
мовані на щастя іншого або його нужду.

В І. Канта моральний закон виражає не що інше, 
як автономію чистого практичного розуму, тобто сво-
боди, і ця свобода сама є формальною умовою всіх 
максим, тільки за якої і можуть вони узгоджуватися з 
вищим практичним законом. І. Кант говорить про те, 
що механізм покарання і нагороди знищує будь-яку 
свободу. Центральними в етиці І. Канта є обов’язок, 
закон, гідність, совість, переконання, воля, най-
вище добро, безсмертя, а все це можливе тільки 
за існування Бога. Оскільки кожному покладається 
рівна частина, а Бог не відміряв нікому його частки, 
надавши людям право поділити їх між собою, то 
кожен із нас повинен таким чином насолоджуватися 
дарами життя, щоби піклуватися про щастя інших, 
які мають право на рівні частини, і нічого не відні-
мати в них. Оскільки турбота Бога має загальний 
характер, то і людина не повинна залишатися бай-
дужою щодо щастя іншого. Тут ми побачили витоки 
походження загального закону за І. Кантом.

І. Кант пише, що любити ближнього ми повинні 
любов’ю доброзичливості, щиро бажаючи іншому 
стати гідним добра і всього щастя. Таку любов 
можна мати і до ворогів. Філософ декілька разів 
повторює, що треба не тільки бажати щастя іншому, 
але потрібні і практичні дії з нашого боку для бла-
гополуччя іншого. Великою заслугою є те, коли 
людина, спонукувана любов’ю до людей, сприяє 
щастю інших. Філософ зазначає відмінність між 
доброчесною і добросердною людиною. Добросерд-
ною людина може бути від народження, а доброчес-
ною – коли постійно тренується у творенні добра.

І. Кант пише, що людина сама повинна вести 
боротьбу зі злом і внутрішніми поганими нахилами, 
інакше позбудеться вищого блага, яке обіцяє Бог. 

Чиста, добра воля веде людину незмінно вгору: 
до абсолютних цінностей, надихає на благородні 
цілі, навчає благопристойності поведінки, наділяє 
належною гідністю кожен вчинок, веде до загального 
закону. Чим більше людина володіє абсолютними 
цінностями, тим більше вона морально вільна. 

За твердженням філософа, людина може бути 
по-справжньому щаслива лише тоді, коли усвідом-
лює, що гідна щастя. А цього можна досягти вико-
нанням обов’язку, тобто дотриманням моральному 
закону. 

За І. Кантом, моральний закон для волі людини – 
закон обов’язку (категоричний імператив). Катего-
ричний імператив – єдиний, загальний, універсаль-
ний, придатний для всіх часів і народів; він вічний і 
незмінний. Обов’язок – чистота морального мотиву 
і твердість моральних переконань, коли людина 
повинна завжди прагнути вести себе так, щоб її 
поведінка могла бути прийнята і відтворена всіма 
іншими людьми.

Через обов’язок затверджується і загальність 
морального закону, і внутрішня гідність особистості. 
І. Кант пише, що любити Бога – охоче виконувати 
Його заповіді; любити ближнього – охоче викону-
вати будь-який обов’язок щодо нього. За І. Кан-
том людина, що так живе, незалежно від зовнішніх 
обставин, чуттєвих потреб та інших спонукань стає 
по-справжньому вільною. 

Отже, у результаті нашого дослідження з’ясували 
таке:

1. По-перше, І. Кант бачив людину абсолютно 
морально вільною у своєму етичному виборі. 
Людина вільна і її свобода – це основоположення 
моральності. За І. Кантом, усі люди рівні, лише той 
має внутрішню ціннісну перевагу перед іншими, 
хто з морального боку бездоганний. Тільки те, що 
можуть зробити всі, – це моральний вчинок. Тільки 
повага до морального закону надає моральності 
вчинкам людини. Моральний закон – це мірило 
моральної цінності людини. Для належного оціню-
вання себе самих нам варто порівняти себе із чис-
тим моральним законом, тоді ми знайдемо причини 
для смирення. За І. Кантом, моральний закон для 
волі людини – закон обов’язку.

2. По-друге, філософ говорить, що етика пока-
зує необхідність дій, що походять із внутрішнього 
обов’язку, який виникає через права інших людей, 
а не із примусу людини. Діяти треба з почуття 
обов’язку, тобто з поваги до закону. Обов’язок – це 
чистота морального мотиву і твердість моральних 
переконань, коли людина повинна завжди праг-
нути вести себе так, щоб її поведінка могла бути 
прийнята і відтворена всіма іншими людьми. Через 
обов’язок затверджується і загальність морального 
закону, і внутрішня гідність особистості. Філософ 
пише про важливість вдосконалення свого способу 
мислення, радить практично застосовувати чистоту 
внутрішніх переконань. Він наголошує на тому, що 
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коли людина вчинила дію, спрямовану проти права 
іншого, то винна юридично. Але етично людина 
винна вже тоді, коли замислила таку дію. Коли 
хтось не вдосконалює свої думки, то завжди зали-
шиться з погляду етики винним у злочині, який не 
скоїв лише через відсутність умов. І. Кант визнає, 
що ми знаємо наше внутрішнє переконання недо-
статньо добре доти, доки не опиняємося в обста-
винах, в яких воно проявилося б. Людина повинна 
остерігатися моральної зарозумілості, не вважати 
себе морально непогрішною і не бути занадто 
високої думки про себе. І. Кант вважає, що великою 
заслугою є те, коли людина, спонукувана любов’ю 
до інших, сприяє їхньому щастю. Філософ зазна-
чає відмінність між доброчесною і добросердною 
людиною. Добросердною людина може бути від 
народження, а доброчесною тільки за умови, що 
постійно тренується у творенні добра. Той, хто при-
мусово дотримується законів, ще не доброчесний. 
Філософ вважає, що той, хто має абсолютні люд-
ські цінності, охочіше пожертвує своїм життям, ніж 
учинить низький вчинок.

3. По-третє, І. Кант зазначав, що судження древ-
ніх про всі моральні чесноти були помилковими. Він 
стверджує, що тільки Євангеліє вперше показало 
людству моральну чистоту. Коли людина утриму-
ється від злої дії не зі страху покарання, а через 
внутрішню огидність до такого вчинку, знаючи, що 
Бог вимагає від людини добрих переконань, людина 
утримується від злої дії навіть якщо за нею не буде 
покарання, то дія її етична. 

В етиці І. Канта головним акордом яскраво зву-
чать слова Вчителя Євангелія про те, що все слід 
робити з любові до Бога. Філософ зазначає, що 
любити Бога – охоче, за власним бажанням викону-
вати Його заповіді.

Мислитель пише, що людина сама повинна вести 
боротьбу зі злом і внутрішніми поганими нахилами, 
інакше позбудеться вищого блага, яке обіцяє Бог. 
Отже, за І. Кантом, моральний закон через поняття 
найвищого добра веде до релігії, тобто до визна-
ння всіх обов’язків як Божих велінь. Філософ ствер-
джує, що моральний закон зобов’язує нас досягти 
найвищого добра, тобто повеліває людям робити 
кінцевою метою всякої поведінки найвище мож-
ливе у світі добро. Досягти ж найвищого добра ми 
можемо сподіватися тільки за сприяння Бога, коли 
наша воля буде узгоджена з волею Бога. Мораль-
ний закон є підставою для волі, яка призначена для 
сприяння найвищому добру. Філософ вважає, що 
мораль – це вчення про те, як ми повинні стати гід-

ними щастя. Надія на щастя починається тільки з 
релігії. В І. Канта поняття Бога належить до моралі 
(мораль – зовнішня вимога до поведінки – веління 
Бога, або моральний закон), бо тільки через мораль 
ми можемо краще пізнавати Бога. Ми пізнаємо 
характер Бога через моральний закон і особисті від-
носини з Ним. Богу потрібні люди глибокодумні, які 
вміють самостійно думати та міркувати. Бог шукає 
слухняних людей.

У результаті дослідження роботи «Критика прак-
тичного розуму» ми показали біблійне підґрунтя 
етики І. Канта. Для розуміння філососфських думок 
автора необхідне знання Біблії. 

У статті представлені загальні висновки, які коре-
люються з метою дослідження. Робота не є остаточ-
ним дослідженням філософських поглядів І. Канта. 
Надалі варто розкрити сутність, значення та прак-
тичне застосування морального закону в житті кож-
ної людини. І внаш час етика І. Канта облагороджує 
та підносить людину.
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Бондаренко А.С.,
аспірант кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи
Харківського національного 
педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди

У статті розкрито організаційно-педаго-
гічну діяльність Харківського державного учи-
тельського інституту в довоєнний період; 
виявлено особливості навчальної, науково-
дослідної, ідейно-виховної, кадрової роботи; 
окреслено позитиви й недоліки в роботі учи-
тельського інституту в зазначений період. 
Для досягнення поставленої мети викорис-
тано загальнонаукові та історико-педаго-
гічні методи дослідження (аналіз, синтез, 
порівняння), які дали змогу систематизу-
вати історико-педагогічні джерела, довідкову 
літературу; визначили провідні тенденції 
розвитку учительських інститутів у сис-
темі вищої педагогічної освіти України. 
Установлено, що в 1935 р., згідно з Поста-
новою Раднаркому УРСР «Про підготовку 
педагогічних кадрів, систему педагогічної 
освіти та мережу педагогічних установ», 
при Харківському державному педагогічному 
інституті створюється дворічний учитель-
ський інститут. У довоєнний період перед 
органами радянської влади досить гостро 
постала проблема нестачі кваліфікованих 
кадрів у закладах освіти, особливо у школах. 
Тому Харківський державний учительський 
інститут був покликаний виконати завдання 
якісної й короткотермінової (2 роки) підго-
товки вчителів для 5–7 класів, вихованих у 
дусі комуністичної ідейності.
Ключові слова: учительський інститут, 
тоталітарний режим, ідеологія, постанова, 
реорганізація, педагогічна освіта, система 
народної освіти, організаційно-педагогічна 
діяльність, Харківський державний учитель-
ський інститут. 

В статье раскрыта организационно-педа-
гогическая деятельность Харьковского 
государственного учительского инсти-
тута в довоенный период; выявлены осо-
бенности учебной, научно-исследователь-
ской, идейно-воспитательной, кадровой 
роботы; очерчены позитивы и негативы в 
работе в определенный период. Для дости-
жения поставленной цели использованы 
общенаучные и историко-педагогические 
методы исследования (анализ, синтез, 
сравнение), которые позволили системати-
зировать историко-педагогические источ-
ники, справочную литературу, определили 
основные тенденции развития учительских 
институтов в системе высшего педагоги-
ческого образования Украины. Установлено, 
что в 1935 г., согласно Постановлению 

Совнаркома УССР «Про подготовку педа-
гогических кадров, систему педагогиче-
ского образования и сеть педагогических 
учреждений», при Харьковском государ-
ственном институте создается двухгодич-
ный учительский институт. В довоенный 
период перед органами советской власти 
очень остро стояла проблема нехватки 
квалифицированных кадров в учреждениях 
образования, особенно в школах. Поэтому 
Харьковский государственный учительский 
институт должен был выполнить задание 
по краткосрочной (2 года) подготовке учи-
телей для 5–7 классов, воспитанных в духе 
коммунистической идейности.
Ключевые слова: учительский институт, 
тоталитарный режим, идеология, поста-
новление, реорганизация, педагогическое 
образование, система народного образова-
ния, организационно-педагогическая дея-
тельность, Харьковский государственный 
учительский институт.

The organizational-pedagogical activity of the 
Kharkiv State Teachers' Institute in the pre-war 
period were revealed in the article. And the fea-
tures of educational, organizational-pedagogical 
research, ideological and educational work were 
discovered; Then the advantages and disadvan-
tages in the work of the teacher's institute in the 
specified period were outlined. General scientific 
and historical-pedagogical methods of research 
(analysis, synthesis, comparison) have been 
used for achievement of the set goal, which are 
allowed to systematize historical and pedagogi-
cal sources, reference literature In 1935 accord-
ing to the Decree of People's Commissars of 
USSR “On the training of teachers, teacher edu-
cation system and a network of educational insti-
tutions” at the Kharkiv State Pedagogical Insti-
tute created a two-year Teacher's Institute. One 
of the priority tasks standing before the Soviet 
Ukraine in the postwar period was the restoration 
of secondary education, including completion 
of the transition to universal seven-year educa-
tion. So Kharkov state pedagogical institute was 
designed to do the job quality and short-term  
(2 years) teacher training for 5–7 classes, edu-
cated in the spirit of communist ideology.
Key words: teacher's institute, totalitarian 
regime, ideology, decree, reorganization, teacher 
education, public education system, organiza-
tional and pedagogical activity, Kharkiv State 
Teacher's Institute, pre-war period, directions, 
content.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Для кращого розуміння й правильного розв’язання 
багатьох сучасних проблем підготовки педагогіч-
них кадрів в умовах нової української школи вели-
кого значення набуває вивчення, теоретичний 
аналіз і творче використання досвіду, здобутого за 
весь період розвитку народної світи й вищої педа-
гогічної школи зокрема.

Вивчення й аналіз досвіду, набутого вищою 
педагогічною школою України, становить для 
нас не тільки історичний інтерес. Відомо, що на 
початковому етапі розбудови педагогічної освіти 
допущено немало помилок, непродуманих дій. 
Водночас у досвіді є чимало оригінальних і смі-
ливих рішень про форми й методи, структуру і 
зміст професійної підготовки вчителя, зокрема, в 
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учительських інститутах для національної школи 
України.

Вищезазначене активізує пошук нових підходів 
до організації вищої педагогічної освіти як з огляду 
вимог сьогодення, так і з урахуванням історичного 
досвіду. У пошуках оптимальних шляхів наукового 
розв’язання визначеної проблеми доцільним є 
глибоке вивчення й творче осмислення із сучас-
них позицій діяльності вищих педагогічних закла-
дів України, а саме учительських інститутів у кон-
кретно історичний період. Це дає змогу відстежити 
історичні тенденції формування змісту й напрямів 
фахової підготовки майбутніх учителів на різних 
етапах, співвіднести прогресивний досвід із реа-
ліями сучасності; зберегти національну самобут-
ність вищої педагогічної освіти України.

У площині використання творчих пошуків і 
доробку вітчизняної педагогічної теорії і практики 
особливий інтерес викликає організаційно-педаго-
гічна діяльність Харківського державного учитель-
ського інституту в довоєнний період.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес професійно-педагогічної підготовки в сис-
темі загальної підготовки майбутнього вчителя за 
окремими напрямами став предметом досліджень 
В. Кузя, П. Гусака, О. Дубасенюк, В. Краєвського, 
М. Корця, А. Маркової, О. Мороза, О. Пєхоти, 
Н. Протасової, В. Семиченко, В. Сиротюка, 
С. Сисоєвої, Л. Сущенко, М. Шеремет та ін.

Теоретико-методологічне обґрунтування про-
цесу загальнопедагогічної підготовки майбутнього 
вчителя подано в роботах О. Абдуліної, Ю. Боло-
тіна, В. Бондаря, І. Зязюна, В. Лозової, В. Сластьо-
ніна та ін. 

Наукову цінність для розроблення визначеної 
проблеми мають узагальнені праці сучасних уче-
них, які вивчали методологічні, теоретичні засади, 
шляхи оновлення педагогічної освіти (А. Алексюка, 
В. Андрущенка, А. Бойко, О. Дубасенюк, Н. Кузьмі-
ної, В. Лугового, В. Сластьоніна, Л. Хомич).

Підготовці педагогічних кадрів і становленню 
вищої освіти в Україні присвячені праці Л. Вовк, 
О. Глузмана, Н. Дем’яненко, М. Євтуха, М. Майбо-
роди, І. Прокопенко, Б. Ступарика, О. Сухомлин-
ської, М. Ярмаченка та ін.

Науково цінним у питанні фахової підготовки 
вчителя в історичному аспекті є роботи таких 
дослідників: М. Гурець, І. Зайченко, С. Золотухіної, 
Л. Зеленської, М. Кузьміна, Н. Рудницької та ін.

Особливості професійно-педагогічної підго-
товки в учительських інститутах України (ХІХ – пер-
шої половини ХХ ст.) відображено в дисертаційних 
дослідженнях І. Кравченко «Учительські інститути 
в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні 
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», Л. Задо-
рожної «Ідеї педагогічної майстерності в діяль-
ності Глухівського учительського інституту (1874–
1917)».

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте діяльність Харківського 
державного учительського інституту в довоєн-
ний період не розглянута й потребує детального 
вивчення.

Мета статті – виявити особливості організа-
ційно-педагогічної діяльності Харківського держав-
ного учительського інституту в довоєнний період; 
розглянути організаційно-педагогічну діяльність 
Харківського державного учительського інституту 
в довоєнний період, виявити недоліки та позитиви 
навчальної, науково-дослідної, ідейно-виховної, 
кадрової роботи. 

Виклад основного матеріалу. Учительські 
інститути – педагогічні навчальні заклади, які 
почали створюватися в Україні з другої половини 
ХІХ ст. Призначалися вони для підготовки вчите-
лів міських, початкових училищ підвищеного типу. 
У 1862 р. Міністерство народної освіти опублі-
кувало проект Статуту учительських інститутів, 
офіційно засвідчивши впровадження нового типу 
педагогічного навчального закладу. 

Зазначимо, що першими вчительськими інсти-
тутами на українських землях у складі Російської 
імперії були Глухівський і Феодосійський (1974 р.). 
Вони готували вчителів для народних початкових 
училищ. Це були прогресивні на той час навчальні 
заклади, які впроваджували багато позитивного 
в навчальному процесі: програми теоретичних 
курсів загальнопедагогічної підготовки в учитель-
ських інститутах були авторськими, здійснювався 
принцип зв’язку навчання з життям, були поширені 
різні види практики, проводилася позааудиторна 
робота, впроваджувалися нові форми й методи 
навчання тощо [1; 2].

У процесі наукового пошуку встановлено, що 
станом на 1 січня 1917 р. на території України під-
готовку вчителів здійснювало сім учительських 
інститутів: Київський, створений 1 червня 1909 р.; 
Вінницький, створений 1 липня 1912 р.; Чернігів-
ський, створений 1 липня 1910 р.; Глухівський, 
створений у 1874 р.; Катеринославський, створе-
ний у 1910 р.; Миколаївський, створений у 1913 р.; 
Полтавський, створений у 1914 р. Проте контин-
гент студентів цих навчальних закладів був незна-
чним. Прийом на навчання проводився з 16 років 
для учнів усіх станів і звань. Студенти вивчали 
закон Божий, російську мову, арифметику, гео-
метрію, географію, природознавство, педагогіку з 
дидактикою, співи, гімнастику [3, с. 37].

Загалом учительським інститутам на теренах 
українських земель Російської імперії періоду 1905–
1917 рр. притаманне ґрунтовне й докладне розро-
блення змісту теоретичної професійно-педагогіч-
ної підготовки. Вона включала інтегрований курс 
«Педагогіка» та окремі методики. Перший скла-
дався з розділів: «Загальна педагогіка», «Дидак-
тика», «Училищезнавство», «Історія педагогіки» –  
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та інтегрував знання з філософії, психології, педо-
логії, фізіології, гігієни, логіки тощо. У цей час 
загалом збільшилась кількість годин на вивчення 
педагогіки [4, с. 216]. Провідною тенденцією стало 
поглиблення змісту теоретичної професійно-педа-
гогічної підготовки (за рахунок уведення нових роз-
ділів: «Училищезнавство», «Історія педагогіки» – та 
методик (фізики, природознавства, малювання, 
креслення, чистописання, співів)). Помітними 
стають тенденції до психологізації, педагогізації, 
фундаменталізації навчально-виховного процесу. 
Характерними особливостями дослідники вважа-
ють перенасиченість навчальних програм фактоло-
гічним матеріалом і прагнення до підвищення рівня 
загальноосвітньої підготовки [3; 4].

Форми роботи в учительських інститутах 
були традиційними: читання лекцій і проведення 
практичних занять. Водночас, за визначенням 
Н. Левицької, є відомості про деякі особливості 
організації навчального процесу. Зокрема, важли-
вим доповненням до основного навчального про-
цесу була позааудиторна робота, яка, безумовно, 
поглиблювала й розширювала знання. Прикладом 
слугує робота в музеях різного спрямування, біблі-
отеках, гуртках і секціях [4; 5]. Паралельно з ауди-
торною роботою широко застосовувались екскур-
сії, які сприяли розширенню загального світогляду 
майбутніх учителів і були невід’ємною частиною 
професійної підготовки.

Зазначимо, що навчально-виховний процес 
учительських інститутів у період 1917–1919 рр. 
реформовано, уведено спеціалізацію, поглиблено 
професіоналізацію. Навчальні дисципліни роз-
поділяли на два блоки: загальний і спеціальний. 
Виокремлено загальноосвітні, психолого-педаго-
гічні та спеціальні предмети. Відбулася диферен-
ціація інтегрованого курсу «Педагогіка» на окремі 
предмети, що становили блок психолого-педаго-
гічних дисциплін. З’явилися елективні навчальні 
курси. Здійснювалася українізація змісту навчання 
[3, с. 157].

Вагоме значення для розбудови освітньої сис-
теми на національному ґрунті мало й доопрацю-
вання Проекту Єдиної школи на Вкраїні, робота 
над яким розпочата ще в 1917 р. У вересні 1919 р. 
Рада міністрів УНР ухвалила представлений їй 
варіант, який хоча й не завершений остаточно, 
проте визначав основні засади національної тру-
дової школи в Україні. Комісаріат народної освіти 
прагнув установити єдину систему народної 
освіти й уніфікувати різнотипні навчальні педаго-
гічні заклади. За створення вищих педагогічних 
навчальних закладів висловилися учасники І Все-
російського з’їзду освіти (серпень 1918 р.). На Все-
російській нараді діячів з підготовки вчителів, що 
відбулася 19–26 серпня 1918 р., відпрацьовано 
проекти Положень, статуту, навчального плану 
та штатів учительських інститутів, що мали рео- 

рганізуватися в педагогічні вищі навчальні заклади 
[7, с. 237]. 

В Україні після громадянської війни, хаосу, 
розрухи налічувалося сотні тисяч безпритуль-
них дітей і сиріт, яких треба було рятувати від 
голодної смерті, голоду, хвороб. Це міг зробити 
кваліфікований учитель-вихователь. Так, у 1921–
1922 навчальному році в 15 793 навчально-вихов-
них закладах працювало 489 346 учителів, із яких 
лише 4 035 (9%) мали вищу й незакінчену вищу 
освіту, 12 403 (29%) – спеціальну педагогічну. 
Відсутність кваліфікованих педагогічних кадрів 
негативно позначилася на організації роботи 
навчально-виховних закладів. Більшість дітей 
перебувало поза школою, окремі предмети не 
викладалися [6, с. 77].

Зазначимо, що у 20-ті роки започатковані кар-
динальні зміни в системі вищої освіти, зокрема 
ліквідовані університети й натомість створюва-
лися вищі навчальні заклади нового радянського 
типу – інститути народної освіти (ІНО). Технікуми 
теж стали навчальними закладами вищого типу та 
мали вузьке профтехнічне спрямування, що відпо-
відало потребам народного господарства й радян-
ського будівництва [6; 8].

У липні 1930 р. союзний уряд ухвалив поста-
нову «Про реорганізацію вищих навчальних закла-
дів, технікумів і робітничих факультетів [5, с. 75], 
а в серпні – «Про реорганізацію мережі і системи 
педагогічної освіти в Україні [5, с. 56]. Ці документи 
передбачали такі типи навчальних закладів:

1. Вищі педагогічні школи – педагогічні інсти-
тути.

2. Середні педагогічні школи – педагогічні тех-
нікуми.

3. Короткотермінові педагогічні курси.
Основним навчальним закладом ставав інсти-

тут, базою для якого були робітфаки й підготовчі 
курси; термін навчання – від трьох до чотирьох 
років [6, с. 27]. В Україні почали діяти різні типи 
інститутів, які готували педагогічні кадри.

У 1935 р., згідно з Постановою Раднаркому 
УРСР «Про підготовку педагогічних кадрів, сис-
тему педагогічної освіти та мережу педагогічних 
установ», при Харківському державному педаго-
гічному інституті створюється дворічний учитель-
ський інститут, який мав денне й заочне відділення. 
До 1934 р. Харківський педагогічний інститут вико-
нував роль столичного педвишу та посідав про-
відне місце серед інших педагогічних закладів. 
У другій половині 1930 р. в інституті плідно пра-
цювали факультети: історичний, географічний, 
дошкільний і філологічний з українською та росій-
ською мовами навчання. На правах факультетів 
проводили навчально-методичну роботу вечірнє 
та заочне відділення. 

У довоєнний період перед органами радянської 
влади досить гостро постала проблема нестачі 
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кваліфікованих кадрів у закладах освіти, особливо 
у школах. Здійснюючи освітньо-виховну політику 
партії, державні органи освіти УСРР створювали 
умови для того, щоб усі діти відвідували школу. 
Таке «надзавдання» реалізовувалося в декількох 
напрямах: завдяки впровадженню закону про все-
обуч, чітко окресленим і витриманим у дусі кому-
ністичної ідеології навчальним планам, постій-
ному розширенню мережі навчально-виховних 
закладів, залученню дітей та учнівської молоді 
до піонерських і комсомольських організацій, 
впливу на учнів різноманітними позакласними 
заходами. Завдяки зазначеним заходам прове-
дено «боротьбу» з неписемністю серед дорослого 
населення; розширено мережу початкових, серед-
ніх і вищих навчальних закладів (початковою 
освітою охоплено всіх дітей шкільного віку); поси-
лено ідеологічний контроль за вчителями. Водно-
час одним із першочергових завдань, що стояли 
перед Радянською Україною в довоєнний період, 
було запровадження середньої освіти, зокрема 
завершення переходу до загального семирічного 
навчання. Тому Харківський державний учитель-
ський інститут був покликаний виконати завдання 
якісної й короткотермінової (2 роки) підготовки 
вчителів для 5–7 класів, вихованих у дусі комуніс-
тичної ідейності [7, с. 57].

Вивчення архівних джерел [5, арк. 2; 11, арк. 
7] дає змогу констатувати, що одним із напрямів 
організаційно-педагогічної діяльності інституту 
стало комплектування навчального закладу педа-
гогічними кадрами. Навчальний процес протягом 
року був повністю забезпечений професорсько-
викладацьким складом. Навчальну роботу в учи-
тельському інституті проводили штатні викладачі 
та викладачі за сумісництвом, які працювали, 
одержуючи 0,5 окладу. Для викладання окремих 
дисциплін (читання курсів методики викладання 
української та російської мови й літератури, основ 
сільського господарства, вступу до мовознавства, 
історії математики, шкільної гігієни) запрошено 
викладачів з погодинною оплатою. Така практика 
була доцільною через відсутність у повоєнні роки 
кваліфікованих викладачів з окремих дисциплін і 
мала тимчасовий характер.

Зауважимо, що викладання окремих мето-
дик дозволялося лише тим викладачам, які мали 
безпосередній досвід роботи в середній школі 
та протягом року підвищували під керівництвом 
завідувачів кафедр теоретичну підготовку в галузі 
методик. Підвищення наукової кваліфікації викла-
дацького складу учительського інституту стало 
визначальним. З огляду на це, від початку роботи 
Харківського державного учительського інституту 
колектив викладачів спрямовано на підготовку до 
складання кандидатських іспитів. Із цією метою 
складено план підвищення кваліфікації виклада-
чів інституту на 1937 р., який розроблявся кафе-

драми за вказівками науково-навчальної частини 
Харківського державного учительського інституту 
й затверджений на засіданні Вченої ради. У такий 
спосіб здійснювався й контроль за виконан-
ням плану науково-дослідної роботи. На 1938 р. 
затверджено план науково-дослідної роботи інсти-
туту. Відповідно до плану, у 1938 р. завершено 
5 наукових робіт, більшість із них мала науково-
методичний характер [10, арк. 11].

Проведене дослідження дає підстави конста-
тувати, що перший рік роботи інституту вимагав 
особливо посиленого контролю за якістю роботи 
викладацького складу. Треба відмітити, що в цьому 
напрямі кафедри інституту провели ґрунтовну 
роботу. Робота завідувачів кафедр з підвищення 
якості проведення занять полягала в такому:

– відвідуванні й аналізі лекцій і занять;
– обговоренні нових проблем у методиці викла-

дання;
– ознайомленні з науковими та науково-мето-

дичними матеріалами;
– звітуванні членів кафедри про хід навчальної 

роботи й виконання програм [11, арк. 15]. 
Показово, що всі відвідування лекцій фіксува-

лися у вигляді письмових рецензій і розглядались 
із зауваженнями та пропозиціями на засіданнях 
кафедр.

У процесі дослідження з’ясовано, що протягом 
1937–1938 навчального року навчання відбува-
лось за навчальними планами, які затверджені 
для вчительських інститутів Управлінням у спра-
вах вищої школи при РНК УРСР 17 жовтня. Прак-
тика роботи за цими навчальними планами вия-
вила такі недоліки:

– надмірне збільшення лекційних годин за раху-
нок практичних занять. Особливо цю хибу помітно 
на таких дисциплінах, як історія середніх віків, гео-
графія УРСР, російська й українська літератури. 
Варто вважати за недолік те, що навчальними 
планами зовсім не передбачені практичні заняття 
з таких дисциплін, як психологія, методика викла-
дання математики;

– надмірна кількість іспитів і заліків, нерівномір-
ний їх розподіл по семестрах;

– перевантаження навчального часу ідейно-
політичним вихованням, великою кількістю годин, 
що відведені на вивчення заполітизованих дисци-
плін. У вчительському інституті за окремим пла-
ном проводилась політико-виховна робота, спря-
мована на реалізацію партійних рішень [9, арк. 15].

В аспекті досліджуваної проблеми викликає 
інтерес той факт, що поряд із недоліками під-
готовка майбутніх учителів супроводжувалася 
й позитивами: літературні диспути, культпоходи 
до театрів і кіно, робота в студентських гуртках, 
активна спортивна діяльність. Активно працювали 
й користувалися популярністю серед студентів 
математичний, мовно-літературний та історичний 
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гуртки, у рамках роботи яких організовувались 
тематичні конкурси, круглі столи, спільно вивча-
лось багато додаткової літератури. Проводились 
студентські вечори з виступами художньої само-
діяльності. Протягом навчального року, особливо 
в другому півріччі, студенти розгорнули активну 
діяльність із випуску стінних газет на кожному 
факультеті. Також існувала одна загальноінститут-
ська газета «Радянський вчитель». 

Незважаючи на труднощі в навчальній роботі, 
що пов’язані з першим роком роботи, з роботою 
нового колективу викладачів, з відсутністю влас-
ного приміщення, уже з другого семестру 1937–
1938 навчального року введено факультативні 
дисципліни. На першому курсі всіх відділів викла-
дався факультативний курс «Теорія і практика спі-
вів та музики». Мета цього курсу – ознайомлення 
студентів з музичною грамотою, з класичним тво-
рами видатних композиторів, з українським і росій-
ським музичним мистецтвом, а також оволодіння 
методикою організації дитячого хору у школі. Цей 
факультативний курс сприяв піднесенню загальної 
культури студентів і допомагав майбутнім учите-
лям в організації позакласної роботи у школі. Крім 
цього, на фізико-математичному відділі успішно 
впроваджені дві факультативні дисципліни: історія 
математики та методика і практика виготовлення 
наочного приладдя з математики [9; 10; 11].

Важливим напрямом організаційно-педаго-
гічної діяльності інституту була робота кафедр. 
Усі вони працювали за планами, що затверджені 
навчальною частиною. В основному робота 
кафедр була спрямована на підвищення якості 
викладання. Відповідно до цього, кафедри вирішу-
вали організаційні питання, проводили навчально-
методичну роботу, роботу з підвищення наукової 
кваліфікації викладачів, роботу щодо створення 
власної навчально-матеріальної бази. Навчально-
організаційні заходи кафедр полягали в складанні 
планів роботи кафедр, перевірці їх виконання, 
складанні й розгляді робочих планів лекційних 
курсів і практичних занять, складанні планів устат-
кування кабінетів і лабораторій.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
варто зауважити, що в довоєнний період під 
час навчального року проведено значну та 
якісну роботу із забезпечення функціонування 
навчально-виховного процесу Харківського учи-
тельського інституту у складі Харківського педаго-
гічного інституту. Організаційно-педагогічна діяль-
ність цього навчального закладу здійснювалася за 
такими напрямами:

– навчальний (розроблення навчальних планів 
і підготовка навчальних програм);

– науково-дослідний (започатковано складання 
кандидатських іспитів, визначено теми науково-
дослідних робіт викладачів та окремих кафедр, 
розпочато роботу наукових гуртків);

– організаційний (здійснено набір студен-
тів проти встановленої норми, облаштування 
навчальних приміщень і бібліотеки); 

– ідейно-виховний (літературні диспути, куль-
тпоходи до театру й кіно, розпочато роботу гуртків 
і спортивних секцій);

– кадровий (відповідно до штатного розпису 
забезпечено викладачами).

Зазначимо, що вирішальну роль у відновленні 
ефективної роботи Харківського державного учи-
тельського інституту відіграли викладачі, які своєю 
поступовою самовідданою працею забезпечили 
необхідні умови та якісний результат навчального 
процесу.
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У статті вивчаються суспільно-історичні, 
культурні та освітні чинники, що вплинули 
на становлення й розвиток особистості 
Егертона Раєрсона – одного з найкра-
щих управлінців у галузі освіти Канади ХІХ 
століття. Автори аналізують ранні роки 
життя педагога, його соціальне походження 
та освіту. 
Ключові слова: Егертон Раєрсон, сус-
пільно-історичні й культурно-освітні чин-
ники, становлення особистості.

В статье изучаются общественно-исто-
рические, культурно-образовательные 
факторы становления развития личности 
Эгертона Раерсона – одного из лучших 
управленцев в сфере образования Канады 

ХІХ века. Авторы анализируют ранние годы 
жизни педагога, его социальное происхожде-
ние и образование.
Ключевые слова: Эгертон Раерсон, обще-
ственно-исторические и культурно-обра-
зовательные факторы, становление лич-
ности. 

The article deals with socio-historical, cultural and 
educational factors that influenced the formation of 
Egerton Ryerson’s personality – one of the great-
est Canadian education administrators of the 19th 
c. The authors analyze the early life of the peda-
gogue, his social and educational background. 
Key words: Egerton Ryerson, socio-historical, 
cultural and educational factors, personality for-
mation.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Егертон Адольфус Раєрсон (1803–1882) увійшов в 
історію Канади як політик, громадський діяч, педа-
гог, основоположник системи загальношкільної 
освіти провінції Онтаріо. Оскільки інші новоутворені 
провінції перейняли систему освіти провінції Онта-
ріо як найбільш досконалу на той час, Е. Раєрсона 
по праву можна вважати засновником системи 
загальношкільної освіти всієї Канади. Закладені 
ним основи управління системою шкільної освіти, 
постійно вдосконалюючись, ефективно застосову-
ються на території всієї Канади й у наш час. А роз-
роблені ним законопроекти щодо розвитку шкільної 
освіти 1850 р. та 1871 р., прийняті парламентом, і 
досі лежать в основі шкільного законодавства про-
вінції в консолідованій формі. Вивчаючи творчий 
шлях Е. Раєрсона, можемо сказати, що важливим 
є дослідження суспільно-історичних і культурно-
освітніх чинників розвитку його особистості, а також 
розгляд основних подій у житті педагога, що мали 
вагомий вплив на його педагогічну діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зарубіжній англомовній науково-педагогічній літе-
ратурі життєвий і творчий шлях Е. Раєрсона був 
предметом численних досліджень науковців, у тому 
числі Д. Уілсона, Н. Бервоша [4], Д. Путмана [12], 
А. Фіоріно [6] і багатьох інших дослідників. В україн-
ській педагогічній науці педагогічна та управлінська 
діяльність Е. Раєрсона розглядається фрагмен-
тарно й у контексті вивчення інших науково-педаго-
гічних проблем, пов’язаних зі становленням шкіль-
ної освіти Канади в ХІХ ст. Окремі аспекти діяльності 
педагога знаходимо в публікаціях C. Боднар [1], 
Л. Карпинської [2], З. Магдач [10], Н. Мукан [3], однак 
комплексного дослідження ще не проведено. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Гіпотезою дослідження є 

припущення, що вивчення історичної ретроспек-
тиви шкільної освіти та впливу її на розвиток погля-
дів і діяльності Е. Раєрсона забезпечить можливість 
глибокого розуміння її сучасного стану, особливос-
тей організації та умов, у яких вона реалізується.  

Мета статті – дослідження життєвого і творчого 
шляху Е. Раєрсона. Відповідно до мети, визначено 
такі завдання: розглянути особливості становлення 
особистості Е. Раєрсона й дослідити основні сус-
пільно-історичні та культурно-освітні чинники роз-
витку особистості педагога. 

Виклад основного матеріалу. Е. Раєрсон 
народився 1803 р. в м. Шарлотвіль, графства Нор-
фок, розташованого у Верхній Канаді (сучасна 
територія провінції Онтаріо). На суспільно-полі-
тичні погляди Е. Раєрсона значно вплинули два 
основні фактори ранніх років його життя. Передусім 
це лоялістські погляди його батька Дж. Раєрсона 
та дядька С. Раєрсона, які народились в Америці 
й під час американської революції перебували на 
службі в лаві лоялістів. Лоялістами називали аме-
риканських колоніалістів, які залишились вірними 
британській короні під час американської революції 
й виступали за збереження північноамериканських 
колоній у складі Великої Британії. Згодом підтри-
мання британських традицій проявиться в погля-
дах Е. Раєрсона під час перебування на посаді 
головного управителя освіти у формі відмови від 
американських підручників і в започаткуванні вико-
ристання ірландських читанок у школах Канади. 

Усіх чотирьох дітей у сім’ї Раєрсонів вихову-
вала мати, яка була методисткою. Хлопчик змалку 
вивчав основи християнської моралі й від матері 
глибоко перейнявся релігійним духом. 

У віці 18 років Е. Раєрсон приєднався до Мето-
дистської церкви (течія методизму виникла у ХVIII ст.  
в Оксфорді, відділившись від англіканської церкви, 
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а особливого поширення набула у Сполучених 
Штатах) і висловив бажання стати проповідником. 
Отже, другим важливим фактором, що вплинув 
на формування особистості Е. Раєрсона та його 
поглядів, стало християнство, а саме методизм, 
широко розповсюджений наприкінці XVIII – початку 
XIX ст. на американському континенті. Отже, лоя-
лізм і методизм лягли в основу суспільно-політич-
них, а згодом і педагогічних поглядів Е. Раєрсона.

Хоча Е. Раєрсон змалку разом зі старшими 
братами працював на фермі свого батька, сім’я 
Раєрсонів була достатньо заможною, щоб забез-
печити дітям належну освіту, хлопчик почав відвід-
увати районну граматичну школу (London District 
Grammar School), а в період із 1821 по 1823 рр. був 
помічником у граматичній школі, в якій його стар-
ший брат працював учителем. Саме тут Е. Раєрсон 
отримав основи класичної освіти, вивчив латин-
ську та грецьку мови, а також уперше ознайомився 
з літературними творами, що значно вплинули на 
його подальшу діяльність. Юнак змалку проявляв 
інтерес до навчання. В автобіографії педагога зна-
ходимо такі рядки: «... я вчився з третьої до шостої 
години ранку, вдень завжди носив у кишені книгу, 
щоб повторювати тяжкі місця, перечитувати та 
вивчати на пам’ять, а ввечері ще раз вголос повто-
рював вивчене ...» [11, с. 26].

Відомий канадський історик Д. Ходгінс, дослі-
джуючи творчий шлях Е. Раєрсона, зауважує: «... 
тогочасні звички Е. Раєрсона в навчанні характери-
зують і його подальшу діяльність. Він був невтом-
ним учнем; з головою занурювався у вивчення 
англійських предметів – граматики, логіки, рито-
рики – та класичних дисциплін; ... гострота його 
розуму та пера [у подальшій діяльності] дивувала 
лише тих, хто був незнайомий із його старанністю й 
ретельністю попередньої підготовки» [8, с. 4]. 

На формування морально-естетичних і релігій-
них поглядів педагога значно вплинули твори відо-
мих тогочасних філософів і суспільно-політичних 
діячів. Серед них – праці відомого англійського 
філософа та християнського апологета В. Пейлі. 
Відомий своїм аргументом на користь розумного 
задуму в природі в книзі «Природна теологія» 
(1802 р.) В. Пейлі стверджує, що подібно до того, 
як складний годинниковий механізм обґрунтовує 
існування годинникаря, який створив його, так 
організованість і доцільність, що панують у світі, 
підтверджують існування великого Творця – Бога. 
В іншому творі – «Принципи моральної та політич-
ної філософії» – автор розглядає Біблію як основу 
морального існування людини. Поняття доброчес-
ності, на думку автора, полягає в чиненні добра 
людям відповідно до Божих законів. Це є запору-
кою вічного щастя [6]. Згодом «Принципи мораль-
ної та політичної філософії» В. Пейлі запроваджені 
Е. Раєрсоном в обов’язкову навчальну програму 
Коледжу Вікторії. 

Праця «Теологічні інститути» Р. Уотсона, одного 
з найвидатніших представників течії методизму  
ХІХ ст., теж вплинула на моральні погляди Е. Раєр-
сона. На думку Р. Уотсона, людина повинна кори-
тись Богові тому, що вона завдячує Йому як Твор-
цеві всього живого на Землі. Як Творець Бог має 
право повністю управляти людиною, тому вона 
повинна виконувати всі Його настанови. Ця ідея 
простежується в одному з пізніх творів Е. Раєр-
сона – «Перші уроки християнської моралі» [6].

Щоб стати юристом, Е. Раєрсон продовжив своє 
навчання в граматичній школі м. Гамільтон. Виснаж-
ливе й безперервне навчання значно підірвало іму-
нітет і здоров’я юнака. Узимку 1824 р. Е. Раєрсон 
тяжко захворів. Зрештою, йому вдалось одужати, 
після чого він твердо вирішив повністю присвятити 
себе служінню Богові. 

Ставши священиком Методистської церкви, 
Е. Раєрсон отримав район м. Йорк і декілька при-
леглих до нього містечок (сучасні території м. 
Торонто). Передбачалося, що молодий священик 
має провести понад 30 зібрань. Щоб об’їхати всю 
парафію, необхідно було витратити близько чоти-
рьох тижнів, долаючи непрохідні та ще не освоєні 
дороги й болота верхи на коні, а деколи й пішки, 
ночуючи в хижчинах першопоселенців цієї терито-
рії. Однак люди радо приймали священика. Досвід, 
який Е. Раєрсон отримав, побувавши серед простих 
людей, побачивши їхній побут і тяжкі умови їхнього 
життя, він пізніше використає для забезпечення 
якнайкращих умов здобуття освіти для цих людей. 

На початку ХІХ ст. методистам активно протисто-
яла англіканська церква, прихильники якої твердо 
відстоювали свою першість на території Верхньої 
Канади, вважаючи методистів проамериканськими, 
такими, що пропагують демократичні, республі-
канські інтереси. Протистояння між методистами 
та англіканською церквою посилились із виходом 
у 1826 р. памфлету Дж. Страчана, який обґрунто-
вував історичну прерогативу англіканської церкви у 
Верхній Канаді та описав методистів як обмежених 
американських ентузіастів, які нічого не знають про 
релігію й непередбачувані у власних політичних 
інтересах. 

Е. Раєрсон відповів статтею на захист методизму 
в газеті «Колоніальний адвокат». Заперечуючи 
закиди щодо неосвіченості методистів, Е. Раєрсон 
навів численні докази фактів усебічної обізнаності 
методистських священнослужителів, а також запере-
чив американське походження більшості з них. Від-
повідь Е. Раєрсона була настільки вдалою, що при-
вернула увагу багатьох суспільно-політичних діячів, 
а сам автор став одним із провідних ораторів-мето-
дистів, пропагуючи рівноправність релігійних гілок. 
Завдяки сильному тиску з боку громадськості, упро-
довж наступних чотирьох років Законодавча асамб-
лея Верхньої Канади прийняла низку законів, що 
дозволяли діяльність різних релігійних гілок. Згідно 
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із цими законами, виділялось місце на спорудження 
церков, будинків для парафіяльних священиків, 
цвинтарів, надано дозвіл на проведення церемоній 
вінчання. Крім цього, претензії англіканської церкви 
на монополію користування релігійними фондами 
були відхилені [12].

У 1829 р. Е. Раєрсон обраний редактором 
першої методистської газети «Крістіан гардіан» 
(Christian Guardian). Численна методистська спіль-
нота Верхньої Канади, редакторський талант і 
красномовність очільника газети зробили її за 
десятиліття однією з найпопулярніших газет коло-
нії. Упродовж перших трьох років тираж газети зріс 
від 500 до 3 000 примірників. Е. Раєрсон заснував 
також маленьку книгарню, яка згодом переросла у 
видавництво, відоме в Канаді сьогодні під назвою 
«Преса Раєрсона» (The Ryerson Press). Обіймаючи 
посаду редактора цієї газети, Е. Раєрсон відзна-
чився активною суспільно-політичною діяльністю. 
Він неодноразово відвідував Англію, побував із 
візитом в Америці. 

У 1840 р. Е. Раєрсон залишає посаду редак-
тора «Крістіан гардіан» і стає священиком церкви 
Аделаїди в м. Торонто й на два роки відходить від 
суспільно-політичного життя. У 1841 р. його при-
значають директором Коледжу Вікторії – першого 
канадського коледжу, що отримав повноваження 
університету. Однак він до 1842 р. формально 
залишається на посаді священика. 

40-ві рр. ХІХ ст. відзначились активною діяль-
ністю Е. Раєрсона на політичній арені країни, 
завдяки чому він особисто познайомився з відо-
мими політичними діячами того часу. У жовтні 
1844 р. Е. Раєрсона призначили на посаду голов-
ного управителя освіти провінції Верхня Канада. 

Політичні опоненти гостро критикували при-
значення Е. Раєрсона, ставлячи під сумнів ком-
петентність і навіть освіченість новопризначеного 
головного управителя освіти. В одному з випусків 
газети «Глоуб» 28 травня 1844 р. про Е. Раєрсона 
знаходимо такі рядки: «... зовсім не прийнятно для 
більшості освічених людей країни, щоб їх представ-
ляв той, хто має поверхові знання деяких англій-
ських предметів і не володіє математикою й кла-
сичними дисциплінами, щоб йому довірили освіту 
країни, більшість молодих людей якої мають наба-
гато глибші знання, аніж той, хто їх представляє» 
[12, с. 23]. 

Дж. Путман у книзі «Егертон Раєрсон та освіта 
у Верхній Канаді» влучно зауважує, що назвати 
педагога недостатньо освіченим могла тільки неда-
лекоглядна людина. Кожна постать в історії пови-
нна оцінюватись відносно ступеня використання 
її власних можливостей. А тому жоден суспільно-
політичний діяч Канади не стоїть вище за Е. Раєр-
сона. «Він міг знати трохи латиської мови і ще 
менше – грецької, він міг зовсім не знати що таке 
біном Ньютона..., однак він знав, що тисячі хлопчи-

ків і дівчаток у віддалених районах Канади зроста-
ють у неуцтві; він знав, що середні школи Верхньої 
Канади не стали набагато ефективніші, аніж вони 
були тридцять років тому; він знав, що країна воло-
діла більш як достатніми ресурсами для забезпе-
чення належної освіти всім її жителям. Більше того, 
він відчував, що маючи свободу дій і підтримку, він 
за короткий період часу зможе змінити систему 
освіти на краще» [12, с. 24].

Висновки. Отже, у результаті проведеного 
дослідження з’ясовано, що основними чинниками, 
які мали вплив на розвиток і становлення особис-
тості Е. Раєрсона, були релігійні погляди родини, 
політичні переконання батька, класична освіта в 
граматичній школі, філософські та моральні вчення 
В. Пейлі й Р. Уотсона. У результаті активної сус-
пільно-політичної, громадської та просвітницької 
діяльності педагога ці погляди втілені в систему 
освіти провінції Онтаріо.
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У статті виявлено й обґрунтовано педаго-
гічні ідеї у спадщині Львівсько-Варшавської 
філософської школи (1895–1939 роки), вста-
новлено культурно-історичні обставини їх 
зародження й розвитку у світовому та укра-
їнському контексті, а також шляхи й засоби 
трансформації в освітній простір сучасної 
України. 
Ключові слова: Львівсько-Варшавська 
філософська школа, педагогічні ідеї, особис-
тість, виховання, розвиток.

В статье выявлены и обоснованы педаго-
гические идеи в наследии Львовско-Варшав-
ской философской школы (1895–1939 годы); 
установлены культурно-исторические 
обстоятельства их зарождения и развития 

в мировом и украинском контексте, а также 
пути и средства трансформации в обра-
зовательное пространство современной 
Украины.
Ключевые слова: Львовско-Варшавская 
философская школа, педагогические идеи, 
личность, воспитание, развитие.

The paper finds out and substantiates pedagogi-
cal ideas in the heritage of Lvov–Warsaw School 
(1895 – 1939), identifies cultural and historical 
circumstances of their origin and development in 
the global and Ukrainian context as well as the 
ways and means of the transformation into the 
educational space of modern Ukraine.
Key words: Lvov–Warsaw School, pedagogical 
ideas, personality, education, development.

Постановка проблеми. Для історії педагогіки 
завжди актуальним є дослідження регіональних 
особливостей розвитку освіти в діахронному та 
синхронному аспектах. Історичний процес розви-
тку педагогічної думки й освітня практика в Схід-
ній Галичині в кінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. 
відзначаються національно-культурним, науково-
пізнавальним поліфонізмом і багатоаспектністю 
його результатів, оскільки відбувалися в умовах 
полікультурної співпраці, зокрема, української 
галицької та польської інтелігенції, тісної взаємо-
дії філософії, психології, антропології та педаго-
гіки. Осередком поліфонізму наукового пізнання 
була Львівсько-Варшавська філософська школа 
(далі – ЛВФШ) – товариство інтелектуалів, яке 
діяло упродовж 1895–1939 років при Львівському 
університеті й пов’язано передусім з іменем засно-
вника – польського філософа та педагога Кази-
міра Твардовського (1866–1938). Назву «Львів-
сько-Варшавська філософська школа» це наукове 
товариство інтелектуалів отримало вже після 
смерті К. Твардовського (тобто після 1938 року).

Дослідження педагогічних ідей у науковому 
просторі ЛВФШ дасть змогу в контексті розвитку 
освіти у світі та Східній Галичині в кінці ХІХ – пер-
шій третині ХХ ст. в зіставленні напрацювань укра-
їнських і польських педагогів із числа персоналій 
школи та здійснюваної ними освітньої практики 
цілісно прослідкувати історико-педагогічний роз-
виток ідей школи, визначити їх значення для сьо-
годення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поліфонічна наукова спадщина ЛВФШ сьогодні є 
предметом міжгалузевих досліджень українських і 
зарубіжних педагогів, філософів, психологів, соці-
ологів, мовознавців тощо, а саме: М. Верніков у 
1964 році започаткував в Україні фундаментальне 

багатопланове вивчення феномена ЛВФШ; С. Іва-
ник досліджував участь українських філософів у 
науковій діяльності школи; Т. Лещак проаналізу-
вав теоретико-методологічні та методичні основи 
педагогічної майстерності засновника школи 
професора Львівського університету кінця ХІХ – 
першої третини XX ст. Казимира Твардовського; 
Г. Васянович, Я. Воленський, Б. Домбровський, 
О. Квас, Т. Лещак, О. Невмержицька й низка інших 
розглянули в персоналіях наукову діяльність 
ЛВФШ. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Однак проблема розвитку педаго-
гічних ідей ЛВФШ є недостатньо дослідженою, що 
й зумовило вибір теми статті.

Метою статті є виявлення та обґрунтування 
педагогічних ідей у науково-філософському 
доробку ЛВФШ (1895–1939 роки). У межах постав-
леної мети необхідно вирішити такі завдання: вия-
вити культурно-історичні обставини зародження й 
розвитку педагогічних ідей ЛВФШ у світовому та 
українському контексті; встановити у спробі порів-
няльного аналізу польський та український стру-
мінь педагогічного напряму ЛВФШ; виявити шляхи 
й засоби використання педагогічних ідей ЛВФШ в 
освітньому просторі сучасної України.

Виклад основного матеріалу. Розвиток педа-
гогічного напряму ЛВФШ пов’язаний передусім з 
історією викладання педагогіки у Львівському уні-
верситеті (з 1812 року), загальними реформатор-
ськими тенденціями тогочасної світової педагогіки, 
зокрема національної польської та української. 

З’ясовуючи філософсько-психологічну основу 
розвитку педагогічних ідей у ЛВФШ, ми виявили, 
що педагогіка завжди широко використовує пси-
хологічне та філософське знання про людину як 
предмет виховання; педагогіка не може ігнорувати 
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вчення про закономірності психологічного розви-
тку особистості, знання про сприймання, пам’ять, 
мислення, уяву, увагу, динаміку засвоєння знань, 
формування вмінь, навичок, природу інтересів і 
здібностей. Психологія як наука, зокрема напрям 
експериментальної та педагогічної психології, 
сформувалася в досліджуваний період, причому 
одним із центрів цього розвитку була ЛВФШ; філо-
софія створює теоретико-методологічне підґрунтя 
для розвитку ідей педагогіки і психології. Водно-
час філософія використовує результати психоло-
гічних і педагогічних досліджень під час побудови 
наукової картини світу. Психологія й педагогіка 
тісно пов’язані з логікою у вивченні людського 
мислення, тільки психологія й педагогіка вивчають 
його процесуально-діяльнісний аспект, а логіка – 
результативний. 

Розвиток педагогічних ідей ЛВФШ – це незво-
ротний, закономірний процес пошуку та нако-
пичення філософсько-наукового знання про 
спеціально організовану цілеспрямовану й сис-
тематичну діяльність із формування людини: 
про зміст, форми та методи виховання, освіту й 
навчання, здійснення верифікації цього знання 
тощо. Процес розвитку педагогічних ідей ЛВФШ 
упродовж часу її існування був не лінійним, посту-
пальним, плановим чи передбачуваним, а осно-
ваним на принципі синергетичного розвитку, який 
передбачає спонтанність, зіткнення традиції та 
інновації, кризи, реформування, зміни, виперед-
жання практики над теорією й навпаки. На основі 
використання синергетичного підходу ми розгля-
даємо педагогічні ідеї ЛВФШ у проекції на про-
блеми педагогічної теорії і практики сьогодення. 

Для системи педагогічних ідей ЛВФШ в контек-
сті становлення й розвитку педагогіки як науки, 
польської та української національної освіти в 
досліджуваний період існувало декілька альтер-
нативних шляхів розвитку – переосмислення здо-
бутків і напрацювань Просвітництва у вирішенні 
питань освіти й виховання на засадах раціона-
лізму та сцієнтизму чи на засадах реформ, люди-
ноцентризму, її унікальності, свободи й вибору. 

Спільним чинником для розвитку польської та 
української педагогіки були реформаторські ідеї 
передових педагогів у Європі та США (Е. Кей, 
Дж. Дьюї, В. Дільтей, Е. Клапаред, Г. Кершенш-
тайнер, М. Монтессорі, О. Декролі, В. Лай і низка 
інших). Вони говорили про вихованця як рівно-
правного партнера в педагогічній взаємодії в 
процесі виховання, про необхідність реформу-
вання системи освіти загалом, зокрема шкільної, 
обґрунтовували її теоретично та втілювали свої 
ідеї в освітній практиці. Ідеї реформаторської 
педагогіки набули популярності в Польщі в дослі-
джуваний період, а також корелювалися з ідеєю 
національно-патріотичного виховання вільної, 
гармонійно й усебічно розвиненої особистості, 

що постулювали й галицькі українські педа-
гоги, зокрема представники ЛВФШ – Я. Кузьмів, 
О. Кульчицький, В. Пачовський, О. Тудор та інші. 
Саме тому контекстом, теорією й методологією 
в розвитку педагогіки як науки, навчальної дис-
ципліни Львівського університету у Східній Гали-
чині в обстежуваний період стають ідеї реформа-
торської педагогіки, педагогіки культури зокрема 
(іншими назвами цього напряму є «гуманістична 
педагогіка» або «педагогічний персоналізм»), у 
яких відбувалася когеренція філософії, психоло-
гії та, власне, педагогіки. 

Для представників педагогіки культури між-
воєнного періоду (Я. Кузьмів, Б. Наврочинський, 
В. Пачовський, Б. Суходольський та інші) сутність 
виховання полягала у формуванні особистості як 
структури ідеальних рис на основі надбань і цін-
ностей культури. Рушійною силою цього процесу 
були культурні цінності, а змістом – формування 
духовності. Представники педагогіки культури 
переконані, що існують понадісторичні, понадна-
ціональні, понадцивілізаційні цінності культури, 
людина у своєму покликанні прагне до них. А тому 
метою виховання є невтомне наближення вихо-
ванців до цих культурних цінностей і підготовка 
до участі в них. Представники педагогіки куль-
тури приділяли значну увагу проблемі національ-
ного виховання засобами культури, що було над-
звичайно актуально для тогочасної української 
галицької педагогіки. 

Культурно-історичні обставини розвитку педаго-
гічних ідей у ЛВФШ пов’язані з низкою об’єктивних 
і суб’єктивних обставин світового та українського 
контексту. До них належать особливий статус 
українського галицького міста Львів в умовах коло-
ніальної належності українських етнічних земель 
Східної Галичини до Австро-Угорської метрополії 
(до 1918 року) та Польщі (з 1918 до 1939 років); 
роль і значення в польсько-українських культур-
них взаєминах Львівського університету як україн-
сько-польського осередку розвитку освіти й науки, 
зокрема філософії, психології та педагогіки; утвер-
дження ідей реформаторської педагогіки в теорії і 
практиці розвитку світової та української, зокрема 
галицької, педагогіки другої половини ХІХ – 30-х 
років ХХ ст.; діяльність польського філософа й 
педагога Казимира Твардовського, якого вважали 
одним із найвизначніших педагогів досліджува-
ного періоду й із іменем якого пов’язано власне 
виникнення й діяльність ЛВФШ. 

У кінці ХІХ ст. – першій третині ХХ ст. Східна 
Галичина була колоніально залежним українським 
етнічним регіоном, освітні процеси в якому були 
тісно пов’язані із суспільно-політичним життям 
Австро-Угорщини (до 1918 року) та Польщі (до 
1939 року), а також із діяльністю, роллю та зна-
ченням Львівського університету (з 1817 року до 
1918 року – «Львівський королівський університет 
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імені Франца I», а з 1919 року до 1939 року – «Уні-
верситет імені Яна Казимира у Львові»).

У польській педагогіці в кінці ХІХ ст. – 30-х роках 
ХХ ст., як зазначає В. Ханенко, розвинулися різні 
типи ідеологічно спрямованої педагогіки: педа-
гогіка національного виховання; педагогіка сус-
пільного виховання ліберально-демократичної 
орієнтації; педагогіка державницького виховання; 
педагогіка комуністичного (соціалістичного) вихо-
вання; педагогіка релігійного виховання з доміну-
ванням католицького виховання. У зв’язку з цим 
дослідник умовно виділяє три етапи розвитку 
домінуючих виховних цілей у міжвоєнний період: 
1918–1926 роки – період домінування ідеалів наці-
онального виховання; 1926–1935 роки – період 
панування ідеалу державницького виховання; 
1935–1939 роки – панування ідеалів національно-
громадянського виховання [13, с. 4].

Порівняно з польською культурно-історичні 
умови розвитку української педагогіки в Східній 
Галичині в досліджуваний період суттєво відрізня-
лися за низкою обставин, такими як штучна тери-
торіальна розмежованість етнічних земель Укра-
їни; умови колоніальної залежності; відсутність 
незалежної української держави на всій території 
України; репресивна колонізаційна політика дер-
жави-метрополії щодо культури українців як корін-
ного населення Східної Галичини, які мали статус 
національної меншини краю; одночасний подвій-
ний денаціоналізуючий польський та австрійський 
(німецькомовний) тиск на розвиток української 
культури в краї; активна просвітницька діяльність 
української інтелігенції, зокрема духовенства, 
її участь у збереженні й розвитку суспільного 
почуття національної ідентичності, української 
культури, зокрема української мови та українського 
національного шкільництва. Зазначені обставини 
суттєво впливали на теорію і практику тогочас-
ної галицької педагогіки, відповідно, висвітлено в 
педагогічних ідеях українських галицьких педаго-
гів, які працювали в межах ЛВФШ. 

Розглянувши й узагальнивши педагогічний 
доробок представників ЛВФШ, зокрема Степана 
Балея (1885–1952), Ярослава Кузьмова (1897–
1945), Богдана-Романа Наврочинського (1882–
1974), Богдана Суходольського (1903–1992), Кази-
мира Твардовського (1866–1938), враховуючи 
висновки інших у дослідженні проблеми [2; 3; 4; 8; 
10; 11 тощо], ми виявили сутність та узагальнили 
педагогічні ідеї у спадщині ЛВФШ. 

Педагогічні ідеї ЛВФШ розвивалися на міжгалу-
зевому рівні, у зв’язках із психологією, філософією, 
в єдності педагогічної теорії і практики. Педагогічний 
напрям у ЛВФШ представлений педагогами – при-
хильниками педагогічного традиціоналізму (К. Твар-
довський та інші) і педагогічного реформатор-
ства, аксіоцентризму й пайдоцентризму («усе для 
дитини») у вихованні (Я. Кузьмів, К. Сосніцький та 

інші). До кола педагогічних зацікавлень представ-
ників ЛВФШ входили питання дидактики (ідеї вихов-
ного навчання, тісного взаємозв’язку дидактики, 
психології та логіки, ідеї інклюзивної освіти тощо), 
теорії виховання (насамперед ідеї громадянськості, 
релігійності, характерності, свободи, природовідпо-
відності у вихованні, педагогічного психологізму, 
проблематика національного виховання), а також 
школознавства та історії розвитку педагогіки. 

У педагогічній спадщині ЛВФШ виокремлюємо 
різні підходи до виховання: як цілеспрямований 
вплив на вихованця задля його відповідності іде-
альному взірцеві особистості; підпорядкування 
інтересів особистості інтересам нації й держави; 
ототожнення із системою цінностей, вибір яких 
зумовлений ситуацією; недопустимість нав’язувати 
вихованцеві ідеали, що є джерелом духовного 
насильства та порушують приватність людської 
душі; забезпечення вихованцеві умов повної реа-
лізації свого власного потенціалу і здатності вільно 
формувати власні ідеали й жити згідно з ними; 
спрямованість мети виховання від соціально орі-
єнтованого виховання, що нівелює особистість, до 
особистісного; ототожнення виховання з ідеалом 
цивілізованого суспільства, основою якого є гармо-
нія морально-етичного та естетичного вимірів люд-
ського буття і яке в епоху Відродження доповнене 
ідеєю всебічного розвитку.

Висновки. Дослідження педагогічних ідей у 
науковому просторі ЛВФШ дає змогу в контек-
сті розвитку освіти у світі та Східній Галичині в 
кінці ХІХ ст. – першій третині ХХ ст. у зіставленні 
напрацювань українських і польських педагогів 
із числа персоналій школи та здійснюваної ними 
освітньої практики цілісно прослідкувати традицію 
української особистісно орієнтованої національної 
педагогіки та її зв’язків зі світовою. Це особливо 
важливо сьогодні, коли в українській освіті утвер-
джується цінність вільної, творчої особистості як 
суб’єкта виховання, впроваджується концепція 
Нової української школи, а в українській вищій 
школі заохочується академічна мобільність сту-
дентів і викладачів. Досвід українсько-польських 
наукових академічних стосунків у діяльності 
ЛВФШ, їх зміст і мету можна вважати як вияв тра-
диції й узяти сьогодні за взірець.

Перспективою подальших досліджень є про-
блема виявлення та обґрунтування дидактичних 
поглядів представників ЛВФШ.
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ПРАЦЯ ЯК ФЕНОМЕН ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ: 
СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІДЕЙ К. УШИНСЬКОГО 
В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ «ЛЮДИНИ ЩАСЛИВОЇ»
THE LABOR AS PHENOMENON OF PRODUCTIVE THINKING: MODERN 
INTERPRETATION OF K. USHINSKY’S IDEAS IN THE CONTEXT OF 
UPBRINGING OF THE “HAPPY HUMAN”

УДК 37.091.4(045)(477.82) Ушинський

Іванова Н.В.,
докт. філос. наук, доцент,
завідувач відділення  
«Дошкільне виховання»
Луцького педагогічного коледжу

Здійснено інтерпретацію поглядів К. Ушин-
ського щодо виховання «людини щасливої» 
засобами праці – як інтелектуальної, так і 
фізичної. Розглянуто методологічні засади 
виховного потенціалу розумової праці в 
освітньому процесі, в основі якої має бути 
навчання вихованців мислити. Розкрито 
взаємозв’язок продуктивного мислення, 
праці та вміння «бути щасливим» у контек-
сті творення сучасної парадигми освіти та 
в умовах соціально-економічних суперечнос-
тей інформаційного суспільства. Осмис-
лено проблему «сродності – зрідненості» 
праці як найкоротшого шляху до щастя на 
основі аналізу ідей великого педагога. Пока-
зано необхідність духовного осягнення дій-
сності засобами праці через виховання, яке 
повинно розвинути в людині звичку і любов 
до праці. Підтверджено інноваційність думки 
К. Ушинського, що освіта і виховання, для 
щастя людини, повинні готувати її не для 
щастя, а для праці в житті.
Ключові слова: продуктивне мислення, 
праця, «сродність», педагогічні ідеї К. Ушин-
ського, «людина щаслива», світоглядна 
освіта.

Интерпретированы взгляды К. Ушинского 
на воспитание «человека счастливого» 
средствами труда – как интеллектуаль-
ного, так и физического. Рассмотрены 
методологические основы воспитатель-
ного потенциала умственного труда в 
образовательном процессе, в основе кото-
рого должно быть обучение воспитанни-
ков мыслить. Раскрыта взаимосвязь про-
дуктивного мышления, труда и умения 
«быть счастливым» в контексте создания 
современной образовательной парадигмы 
и в условиях социально-экономических про-
тиворечий информационного общества. 
Осмысленна проблема «сродности» труда 
как кратчайшего пути к счастью на основе 

анализа идей великого педагога. Показана 
необходимость духовного постижения 
действительности средствами труда 
через воспитание, которое должно раз-
вить в человеке привычку и любовь к труду. 
Подтверждена инновационность мысли  
К. Ушинского о том, что образование и вос-
питание, для счастья человека, должны 
готовить его не для счастья, а для труда 
в жизни.
Ключевые слова: продуктивное мышле-
ние, труд, «сродность», педагогические 
идеи К. Ушинского, «человек счастливый», 
мировоззренческое образование.

The іnterpretation of K. Ushinsky’s views on 
the education of “happy human” by means of 
labor – both intellectual and physical was made. 
The methodological foundations of the educa-
tional potential of intellectual labor in the edu-
cational process are considered, which should 
be based on the teaching of pupils to think. The 
relation ship of productive thinking, work and the 
ability to be “happy” in the context of creating a 
modern paradigm of education and in the condi-
tions of the socio-economic contradictions of the 
information society are revealed. The problem of 
“affinity-kinship” of labor as the shortest path to 
happiness is comprehended base don analysis 
of the ideas of the great teacher. The necessity 
of mental comprehension of reality by means of 
labor is shown through education, which should 
develop in man’s habit and love for work. The 
innovative nature of K. Ushinsky’s thought is 
confirmed regarding the fact that education and 
upbringing, wishing happiness for a person, 
should prepare him or her not for happiness, but 
for the work of life. 
Key words: productive thinking, labor, “srod-
nist’”, pedagogical ideas of K. Ushinsky, “happy 
human”, world out look education.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Рівень досягнень сучасного інформаційного сус-
пільства є результатом небувалого розвитку науки 
і технологій. Тому подальший розвиток цивілізації 
(та її існування) напряму залежить від здатності 
людини осмислювати цілі та результати своєї 
життєдіяльності, а також від розвитку духовно-
онтологічних стратегій мислення, вміння мислити 
правильно, продуктивно, результативно. Дане 
вміння дає можливість пізнавати світ, формувати 
його цілісну картину, власний світогляд. Як відомо, 
стратегічні основи даного підходу закладені в Кон-
цепції Нової української школи (2016 р.) та інших 
законодавчих актах про освіту. У фокусі нашої 
наукової проблеми – філософсько-методологічні 

напрями сучасної освіти, які досить чітко розбудо-
вуються через осмислення науково-педагогічної 
спадщини відомих педагогів, одним з яких є Кос-
тянтин Ушинський. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій свідчить про те, що педагогічні ідеї відомого 
мислителя були предметом наукових розвідок 
таких сучасних українських учених: І. Бакаленко, 
Л. Березівської, О. Любар, С. Максимюк, С. Мар-
чука, Н. Мойсеюк, В. Пікінер, В. Шендеровського й 
ін. Вони розглядали спадщину великого педагога 
в контексті вивчення історичних, наукових основ 
становлення педагогіки, розкриття дидактичних 
принципів навчання і виховання дітей дошкільного 
віку та школярів як одного зі шляхів фахової підго-
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товки майбутніх педагогів. Проте однією з невирі-
шених частин загальної проблеми є філософсько-
освітня інтерпретація спадщини К. Ушинського в 
сучасних соціокультурних умовах інформаційного 
суспільства. 

Мета статті – осмислення ідей К. Ушинського 
через феномен праці як результату продуктивного 
мислення, праці, яка робить людину початку ХХІ 
ст. щасливою. 

Виклад основного матеріалу. Загальнові-
домо, що вміння мислити взаємопов’язане з умін-
ням бути щасливим. «Щастя залежить не стільки 
від самих речей, скільки від думки, яку ми про 
них маємо», – зазначав Е. Роттердамський. Як 
складник мисленнєвих стратегій думка спрямовує 
діяльність людини, творячи нову реальність. Теза 
знаменитого німецького філософа І. Канта «дій 
так, щоб принцип твоєї волі міг служити одночасно 
основою всесвітнього законодавства», стверджує 
думку про те, що щастя особистості суголосе з 
«космогонією універсуму», в якому вона проживає, 
самотвориться, мислиться. Сьогоднішня «плинна 
реальність» перетворила нас на глобальне сус-
пільство споживачів, де зв’язки людей із речами 
стають короткочаснішими, змінюючи поведінку 
та її свідомість. Сформований цілий пласт «куль-
тури викидачів», яка змінює на ментальному рівні 
внутрішні цінності особистості, соціуму, їхню спів-
мірність із духовними орієнтирами гуманності. 
Чи можна в даному контексті говорити про збіль-
шення «питомої ваги» феномена щастя в даних 
умовах? Які «концепції щастя», освітні техноло-
гії та парадигми потрібні сучасному споживаць-
кому суспільству? Якщо дотримауватися логіки, 
то такому суспільству і потрібне «споживацьке», 
«короткотривале», «кліпове», «серіальне» щастя, 
тобто щастя, яке визначається економічними умо-
вами його існування. Яке місце для праці відве-
дено в даному суспільстві і які мисленнєві страте-
гії її стимулюють?

Беззаперечним є той факт, що саме через 
працю, розумову (інтелектуальну) та фізичну, фор-
мується характер людини, її особистісні якості, 
примножуються багатства держави, укріплюється 
її економічна, військово-політична міць. Філософ-
сько-освітні основи вільної праці як джерела люд-
ської гідності та щастя осмислені К. Ушинським 
ще в середині ХІХ ст., проте звучать сьогодні 
не тільки актуально, а й деякою мірою пророче. 
У своїй статті «Праця в її психічному і виховному 
значенні» [5, с. 104–120] педагог зазначав, що 
працю «слід поставити на чолі двох інших співав-
торів людського багатства – природи й капіталу» 
[5, с. 104], адже без неї не тільки втрачається їхній 
сенс, але руйнується як моральний, так і розумо-
вий розвиток людей, а також добробут. У даному 
контексті педагог зазначав, що якби люди вина-
йшли філософський камінь і золото втратило б 

свою цінність як засіб накопичення грошей, якби 
зовсім не потрібно було працювати, якби люди 
винайшли «казковий мішок, з якого вискакує все, 
чого душа забажає, або винайшли машину, яка 
цілком заміняє всяку працю людини <…>, то сам 
розвиток людства зупинився б: розпуста і дикість 
заволоділи б суспільством, саме суспільство роз-
палося б», адже коли нема праці – особистість 
деградує, і тоді «історія повинна припинитися» 
[5, с. 106]. 

Розкриваючи соціально-історичні основи і зна-
чення праці в житті різних народів, К. Ушинський 
на прикладах доводить, що однією із причин зане-
паду Риму стала моральна розбещеність рим-
ських громадян та їхнє небажання працювати на 
благо своєї батьківщини, адже «будь-яке заняття 
вважалося ганебним не тільки для римського 
вельможі, а й для обідранця римської черні; коли 
тисячі рабів звільняли римлянина від необхідності 
не тільки що-небудь робити, а навіть що-небудь 
думати» [5, с. 105]. Як бачимо, соціокультурний 
аспект феномена праці настільки визначальний 
для життєдіяльності всього суспільства, людини 
і соціуму, що його відсутність ставить під загрозу 
знищення цілі народи і суспільства. Педагог цим 
самим доводить універсальність законів соціаль-
ного життя, недотримання яких є згубним для 
людини. Адже небажання думати, аналізувати, 
осмислювати події і факти суспільного й осо-
бистісного життя призводить до того, що духовні 
сили членів суспільства не зростають відповідно 
до накопичення матеріальних благ, а навпаки, 
«не тільки моральна гідність людини, а й щастя її 
знижується зі збільшенням її багатства <…>. Ось 
чому поруч із турботами політичної економії добу-
вати оксамит, найтонші сукна й золоті серпанки, 
повинна йти турбота про розумовий і моральний 
розвиток народу, про його християнську освіту, 
інакше всі ці серпанки й оксамити не збільшать 
маси щастя, а навпаки, зменшать його» [5, с. 115].

Гонитва за щастям в суспільстві, де метою є 
тільки матеріальний достаток, де економічний роз-
виток не ґрунтується на духовному та моральному 
розвитку його змісту і форми, зводить це суспіль-
ство на маргінали історії: «Розкоші розвивають 
фабрики, фабрики розвивають розкоші; капіталіст 
збиває нові капітали, некапіталіст борсається з 
усіх сил і залізає в борги, щоб не відстати в роз-
кошах від капіталіста <…>; один дуріє з жиру, 
інший дичавіє з бідності; одного губить багатство, 
іншого крайня бідність перетворює на машину; 
той і другий наближаються до стану тварини; а 
нові потреби, створювані щохвилини промисло-
вістю, збільшують кількість незадоволених жит-
тям» [5, с. 115]. Вважаю, що сучасна українська 
освіта, яка навчає думати, сумніватися, здобувати 
знання, шукати істину, основою якої буде праця – 
творча і продуктивна, спроможна відкрити людині 
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шлях до щастя. Та й процес мислення в основі 
своїй спрямований на становлення «людини щас-
ливої»: на її самоздійснення, на вибір цінностей як 
загальнолюдських, так і індивідуальних. У цьому 
людині допомагають освіта, культура, комунікація.

На сучасний момент ми є очевидцями того, як 
суспільство знань, його ціннісні орієнтири супер-
ечать фантастичним можливостям суспільства 
споживання. Потоки псевдокультурних цінностей, 
маніпуляція свідомістю дорослих і дітей, пропа-
ганда бездіяльності, культу розваг, побудованих 
на інстинктах виживання, руйнують українське 
суспільство, його соціальне здоров’я, світоглядне 
бачення майбутнього кожної людини. Далеко-
глядність ідей К. Ушинського очевидна – «якщо 
суспільство своїм моральним і розумовим розви-
тком не підготовлене ще витримати натиску плин-
ного багатства», то воно руйнується, а також зни-
щуються соціальні стани і люди як їхні носії. «Як 
тільки який-небудь стан полишає працю – чи то 
буде наука, торгівля, державна посада, військова 
чи громадська – він починає швидко втрачати 
силу, моральність і сам вплив: швидко вироджу-
ється і поступається місцем іншому, у середо-
вище якого переходять разом із працею і енергія, 
і моральність, і щастя» [5, с. 106]. Жодна людина 
не може існувати без праці, цей процес повинен 
бути усвідомленим і включати в себе таку «трисо-
нячну єдність» (Г. Сковорода) [4], як «діло, серце 
і розум, які потребують праці і ця потреба така 
настійна, що коли з будь-яких причин у людини не 
буде своєї особистої праці («сродної», за Г. Ско-
вородою – Н. І.) у житті, то вона губить справжню 
дорогу і перед нею відкриваються дві інші, обидві 
однаково згубні: дорога ненаситного незадово-
лення життям, похмурої апатії і бездонної нудьги 
або дорога добровільного непомітного самозни-
щення, на якій людина швидко опускається до 
дитячих примх чи тваринних насолод. На тій чи 
іншій дорозі смерть оволодіває людиною заживо, 
тому що праця – особиста, вільна праця – це і є 
життя» [5, с. 108].

Сучасні українські вчені В. Базилевич, Є. Голо-
ваха, М. Гузь, В. Ільїн, А. Капустін, Г. Климко, 
Е. Лібанова, О. Попадинець, Є. Сініцина, А. Чухно 
та ін. виділяють такі два поняття: економіка щастя 
як суб’єктивний вимір задоволеності життям та 
економіка добробуту як оцінка якості життя членів 
суспільства. Проте під час оцінювання добробуту 
населення насамперед ураховують не економіч-
ний, а соціальний добробут, оскільки в більшості 
людей кінцевою метою є не збільшення матері-
ального багатства, а прагнення бути щасливими і 
здоровими. Базовими показниками під час обра-
хування міжнародного індексу щастя (НРІ), крите-
рії якого розробила міжнародна організація NEF, 
є суб’єктивне задоволення життям, його очікувана 
тривалість та «екологічний слід» як міра впливу 

людини на середовище проживання [2, с. 66–72]. 
Як бачимо, економічні показники і виміри соціаль-
ного, загальнолюдського щастя опредмечуються 
через особистісне, індивідуальне. 

Необхідно зазначити, що К. Ушинський вказував 
на цілісний, взаємоспівтворчий характер триєдності 
«людина –праця – природа», «праця, виходячи від 
людини на природу, діє зворотно на людину не 
тільки задоволенням її потреб і розширенням їх 
кола, але власною своєю, внутрішньою, їй самій 
властивою силою, незалежно від тих матеріальних 
цінностей, які вона доставляє» [5, с. 107]. Педагог 
переконаний, що «тільки внутрішня, духовна, живо-
творяща сила праці є джерелом людської гідності, 
а водночас і моральності, і щастя. Цей животвор-
ний вплив на того, хто працює, має тільки особиста 
праця. Матеріальні плоди праці можна відібрати, 
успадкувати, купити; але внутрішньої, духовної, 
животворної сили праці не можна ні відібрати, ні 
успадкувати, ні купити за все золото Каліфорнії: 
вона залишається у того, хто працює» [5, с. 107]. 
Принагідно зазначимо, що, роблячи акцент на 
животворній праці, К. Ушинський наголошував на 
тому, що вона має бути «справжня і неодмінно 
вільна», адже тільки така праця може розвивати 
людину і підтримувати її гідність. «Праця тільки й 
може бути вільною, якщо людина сама береться 
до неї з усвідомлення її необхідності; праця виму-
шена, на користь іншого, руйнує людську особис-
тість того, хто трудиться» [5, с. 107].

У результаті аналізу сучасної української соціо-
культурної ситуації відстежується такий парадокс: 
зв’язок щастя і грошей є актуальним для особис-
тості певною мірою. В українських реаліях цей 
поріг поки що не досягнутий, починаючи ще з 90-х 
рр. минулого століття, тому й Україна, за даними 
соціологів, – одна з «найнещасливіших» країн в 
Європі. Серед багатьох причин такої ситуації – 
розмежування влади (уміння бачити, що робити) 
і політики (здібність вирішувати те, що саме треба 
робити); криза управлінь та інструментів ефектив-
ної дії; девальвація засад соціальної солідарності 
та громадянської відповідальності; компромета-
ція ідеї соціальної справедливості; насаджування 
через масову культуру культів глянцю, гламуру, 
моди, ідеалізації образу супергероя, популярності, 
сексуальності, тілесності, асоціальності тощо. 
Соціальною основою такого культурного пере-
вороту є новосформована суспільна формація – 
прекаріат (від precariousness – «непевність»), який 
об’єднав покинутий напризволяще пролетаріат із 
середнім класом, «складаючи цю надзвичайно 
строкату сукупність в єдину категорію тих, хто 
впав у стан крайньої дезінтеграції, пульверизації, 
атомізації» [1, с. 79–81]. 

Як бачимо, таким соціокультурним позиціям 
відповідають певні стратегії мислення, через які 
людина опиняється в офшорах «культури при-
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ниження» і не може потрапити в духовні виміри 
«культури людської гідності» (В. Рибалка). Слова 
нашого перворозуму Григорія Сковороди зву-
чать досить актуально і сьогодні: «дерзни быть 
счастливым», адже щоби стати щасливим, треба 
«бути». А щоби «бути», треба мати волю – дерз-
новенну, цілеспрямовану, самостверджуючу. 
Сучасна українська філософсько-освітня думка 
стверджує, що із кризи виведе нас не тільки еко-
номіка, а й освіта, культура, релігія, якщо людина 
викорінюватиме в собі агресію і зло, якщо шука-
тиме свою «сродну» справу. Одним із виходів із 
даної ситуації є не тільки покращення економіч-
них чинників, суспільного добробуту і зростання 
індексу щастя, а й спроможність правильно, про-
дуктивно, результативно мислити. 

Знаменитий педагог розвінчує міф про гедоніс-
тичну природу щастя, адже це примарне щастя, 
якого на землі не існує, бо насолоди і їх пошук – 
це ще не щастя. «Замість щастя, втраченого за 
гріх, дано людині працю, і поза працею нема для 
неї щастя. Праця – це єдине і доступне людині на 
землі і єдино гідне її щастя»,– вважає К. Ушин-
ський. Непересічне значення має сучасна освіта 
і виховання, адже є незаперечною думка К. Ушин-
ського про те, що «чим більші багатства чекають 
на людину, тим більше вона повинна приготува-
тись морально й розумово до того, щоб витримати 
своє багатство» [5, с. 113]. Вважаю, що освіта і 
виховання повинні допомогти праці посісти визна-
чальне місце в процесі формування громадянина 
і людини українського суспільства. «Саме вихо-
вання, якщо воно бажає щастя людині, повинно 
виховувати її не для щастя, а готувати до праці 
життя. Чим багатша людина, тим освіта повинна її 
бути вищою <…>. Виховання повинне розвинути в 
людині звичку і любов до праці; воно повинне дати 
їй можливість знайти для себе працю в житті» 
[5, с. 113]. А це спонукає до пошуку своєї «срод-
ної», «зрідненої» праці, про яку говорив україн-
ський любомудр Григорій Сковорода.

У контексті вищесказаного, відкриваючи духо-
вні обрії вільної праці, К. Ушинський спонукає до 
того, щоби не втратити людську гідність, маючи 
певний рівень матеріальних благ і добробуту. Він 
наголошує на значенні освіти для людини: «чим 
багатша людина, тим вищою, тим духовнішою, тим 
більш філософською повинна бути її освіта, щоб 
вона могла знайти собі гідну працю для серця. Бід-
няка праця й сама знайде: досить, якщо він буде 
готовий виконати. Можливість працювати і любов 
до праці – краща спадщина, яку може залишити 
своїм дітям і бідний, і багач», незважаючи на те, 
що праця – є «тягар, але тягар, без якого можливе 
поєднання людської гідності і щастя неможливе» 
[5, с. 120].

Педагог вважав, що з науки і школи необхідно 
викорінювати меркантильність, матеріалізм, від-

даючи перевагу філософії. «Відмовившись від 
своєї гідності, наука намагається пристосува-
тися до життя і стає рабинею промисловості, якій 
раніше кидала тільки крихти зі свого розкішного 
стола. Але якщо промисловість вестиме за собою 
науку, то чиїм же шляхом ітиме сама промисло-
вість? Куди приведе вона людину?» [5, с. 116]. 
Тому педагог зазначав, що будь-яка школа не вико-
нуватиме свого призначення, а збиватиме дитину 
з істинного путі, якщо готуватиме дітей тільки до 
матеріального життя: «Хіба мало є таких людей, 
які дивляться на освіту, тільки як на засіб здобу-
вати гроші, і чи вбачають у ній люди багаті засіб 
знайти працю – не забавку, не прикрасу, а корисну 
працю?» [5, с. 113]. Вважаю, що К. Ушинський 
закладав основи світоглядної освіти (Р. Арцишев-
ський), наголошуючи: «кожна школа, передовсім, 
повинна показати людині те, що в ній є найдорож-
чого, примусивши її пізнати часткою безсмертного 
і живим органом світового духовного розвитку 
людства (виділено авт. – Н. І.)» [5, с. 116], і цим 
самим виводив педагогіку майбутнього на страте-
гії ноосферного мислення.

Сучасна система української освіти останні 
роки визначається з парадигмою – освітнім зако-
ном, який спрямовуватиме і задаватиме напрям 
освітніх ініціатив. Проте, яку б назву вона не мала, 
освітня парадигма повинна відображати такий тип 
освіти, де людина могла б бути щасливою у своїй 
праці – зрідненій, природовідповідній. Щодо цього 
приводу К. Ушинський зазначає: «виховання не 
тільки повинно розвинути розум людини і дати їй 
певний обсяг відомостей, але повинно запалити 
в ній жадобу серйозної праці, без якої життя її не 
може бути ні достойним, ні щасливим. Потреба 
праці <…> зріднена з людиною, але вона навди-
вовижу легко здатна розгорятися або гаснути, 
залежно від обставин, і особливо відповідно до 
тих впливів, які оточують людину в дитинстві та 
юності» [5, с. 116]. Тому особливу роль педагог 
відводить не тільки повазі й любові, а й звичці до 
праці, яка формується впродовж шкільних років. 
Дана звичка має виховуватися настирливо, але 
не нав’язливо, «наставник повинен тільки допо-
магати вихованцеві боротися із труднощами осяг-
нення того чи іншого предмета: не вчити, а тільки 
допомагати вчитися» [5, с. 119]. Оскільки розу-
мова праця є однією з найважчих – «мріяти легко 
і приємно, а мислити – важко», необхідно «знати 
метод, який допомагає вчителеві підтримувати 
увагу всіх своїх слухачів постійно в збудженому 
стані». Тому «жоден наставник не повинен забу-
вати, що його найголовніший обов’язок полягає 
в тому, щоб привчати вихованців до розумової 
праці, і що цей обов’язок важливіший, ніж викла-
дання самого предмета» [5, с. 120]. Отже, сенс 
педагогічної праці К. Ушинський вбачає в навчанні 
людини, дитини, школяра мислити, працювати 
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інтелектуально, духовно, що є найціннішою рисою 
професіоналізму вчителя. 

Згідно із цими міркуваннями, є потреба осмис-
лення на рівні філософії освіти, загальної педаго-
гіки сутності сучасної педагогічної праці, обґрун-
тування критеріїв її ефективності й якості. Отже, і 
критеріїв підготовки і готовності молодого педагога 
до реалізації тих очікувань, які він повинен виправ-
дати перед своїми вихованцями, їхніми батьками, 
суспільством, державою, людською цивілізацією 
загалом. Підготовка молодих педагогічних кадрів 
стимулює необхідність глибинного покращення 
якості педагогічного процесу, формування кон-
цептуальної основи ухвалення рішень у педаго-
гіці. Звідси – проблема «людини на своєму місці»; 
проблема покликання людини в технократичному, 
інформаційному суспільстві, окреслення шля-
хів її обдарувань, нахилів, здібностей, таланови-
тості, геніальності. А це і є предметом подальшого 

осмислення педагогічної спадщини К. Ушинського 
в контексті сучасної філософсько-освітньої та 
педагогічної думки.
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У статті порушено проблему організації і 
проведення практики студентів-заочників у 
педагогічних закладах освіти України в 60-х 
рр. ХХ ст. Здійснено аналіз стану й особли-
востей педагогічної та виробничої практики 
в зазначений період. Виявлено, що основними 
особливостями організації і проведення прак-
тики були: здебільшого формальний її харак-
тер, недосконала система контролю за нею 
і водночас розроблення документів щодо її 
організації, увага до виробничої практики, 
зумовлена політехнізацією освіти й особли-
вість контингенту, де переважали вчителі. 
У роботі містяться відомості про основні 
причини незадовільної організації практики і 
висвітлюються наявні позитивні зрушення. 
На основі аналізу автентичних джерел пока-
зано, що, незважаючи на низку недоліків, 
питанню організації та проведення прак-
тики на заочних відділеннях педагогічних 
навчальних закладів у досліджуваний період 
приділялося достатньо уваги, вживалися 
заходи для забезпечення її якості й ефек-
тивності. 
Ключові слова: педагогічна практика, 
виробнича практика, педагогічні навчальні 
заклади, студенти-заочники, заочні відді-
лення.

В статье затронута проблема организа-
ции и проведения практики студентов-заоч-
ников в педагогических учебных заведениях 
Украины в 60-х гг. ХХ в. Проанализированы 
состояние и особенности педагогической и 
производственной практики в исследуемый 
период. Выявлено, что основными особен-
ностями организации и проведения прак-
тики были: преимущественно формальный 
ее характер, несовершенная система кон-
троля за ней и одновременно разработка 
документов по ее организации, внимание 
к производственной практике, обуслов-
ленное политехнизацией образования и 
особенность контингента, в котором пре-
обладали учителя. В работе содержатся 
сведения об основных причинах неудов-

летворительной организации практики и 
освещаются имеющиеся положительные 
сдвиги.
На основе анализа аутентичных источни-
ков показано, что, несмотря на ряд недо-
статков, вопросу организации и проведения 
практики на заочных отделениях педаго-
гических учебных заведений в исследуемый 
период уделялось достаточно внимания, 
проводились мероприятия для обеспечения 
ее качества и эффективности.
Ключевые слова: педагогическая прак-
тика, производственная практика, педа-
гогические учебные заведения, студенты-
заочники, заочные отделения.

The article deals with the problem of organizing 
and conducting the practice of correspondence 
course students in the pedagogical educational 
establishments of Ukraine in the 60-s of the twen-
tieth century. The analysis of the status and pecu-
liarities of pedagogical and industrial practices 
during the specified period is carried out. It was 
revealed that the main features of the organiza-
tion and conduct of the practice were: mostly its 
formal character, the imperfect system of control 
over it, and, at the same time, the development of 
documents on its organization, attention to indus-
trial practice was due to the polytechnization of 
education and the specificity of the contingent, 
where the teachers prevailed. The article con-
tains information on the main causes of un sat-
isfactory organization of practice and highlights 
existing positive changes.
Based on the analysis of authentic sources, it 
has been shown that, despite a number of disad-
vantages, the issue of organization and practice 
at correspondence departments of pedagogi-
cal educational institutions was given sufficient 
attention during the study period and measures 
were taken to ensure its quality and effective-
ness.
Key words: pedagogical practice, industrial 
practice, pedagogical educational institutions, 
correspondence course students, correspon-
dence departments.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Основним завданням сучасної педагогічної освіти 
є формування професійних компетентностей 
майбутнього вчителя. Одним із засобів їх фор-
мування є практика, якій у всі часи приділялась 
велика увага. Вивчення цього питання в історич-
ному контексті дозволить з’ясувати особливості та 
визначити основні тенденції її розвитку і вдоскона-
лення. У контексті нашого дослідження корисним 
є вивчення зазначеної проблеми в системі заочної 
педагогічної освіти. Робота з наявними джере-
лами показала, що важливі зміни та зрушення в 

системі організації практики педагогічних навчаль-
них закладів України відбулися в 60-ті рр. ХХ ст., 
пов’язані вони з ухваленням Закону «Про зміц-
нення зв’язку школи з життям і про дальший роз-
виток системи народної освіти в Українській РСР» 
(1959 р.) [4] та змінами в навчальному процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти організації та проведення педаго-
гічної практики досліджувалися українськими та 
російськими науковцями О. Абдуліною, І. Кар-
пенко, М. Дем’яненко, Л. Булатовою, Л. Машкіною 
та Н. Казаковою [8], А. Щербаковим та ін. Питанням  
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змісту навчального процесу і практичної підго-
товки студентів-заочників педагогічних навчаль-
них закладів у досліджуваний період присвячені 
роботи Т. Кобзарєвої [6; 7]. Сучасний стан і роль 
педагогічної практики для професійного самовиз-
начення й підготовки майбутніх учителів дослі-
джували у своїх роботах О. Лисенко, І. Єрмаков, 
Ю. Дацько.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проведений аналіз науко-
вої літератури засвідчив, що дослідники у своїх 
працях майже не відобразили такий важливий 
аспект вітчизняної заочної педагогічної освіти  
60-х рр. ХХ ст., як практика студентів-заочників.

Мета статті – зробити аналіз стану та виявити 
особливості організації і проведення практики сту-
дентів-заочників педагогічних навчальних закла-
дів України в 60-х рр. ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Як зазначалося 
вище, важливою складовою частиною підготовки 
майбутніх учителів завжди була педагогічна та 
виробнича практика.

У 1960-х рр. питанню організації і проведення 
педагогічної практики студентів приділялася осо-
блива увага. Основними завданнями педагогіч-
ної практики було закріплення знань із фахових 
дисциплін, педагогіки, психології та спеціальної 
методики, ознайомлення та вивчення навчальної 
і виховної роботи школи, стану й методики викла-
дання відповідного предмета, спостереження й 
аналіз уроків, вивчення змісту, форм і методів 
роботи класного керівника, вивчення особливос-
тей роботи з учнівським і педагогічним колекти-
вом, роботи гуртків тощо. Незважаючи на це, час, 
відведений на педагогічну практику, більшість 
університетів збільшили лише для студентів, які 
навчалися на стаціонарі. Для студентів заочної 
форми навчання тривалість практики залишилася 
незмінною [12, с. 59–60].

Працівники відділів народної освіти зазна-
чали, що перед університетами і педагогічними 
інститутами необхідно поставити серйозні вимоги 
щодо поліпшення якості підготовки вчителів. Якщо 
в педагогічних інститутах із цього питання вже 
були деякі позитивні зрушення (посилено зв’язок 
студентів зі школою, внесено зміни в організацію 
і проведення педагогічної практики), то в універ-
ситетах ситуація залишалася складною: у нових 
навчальних планах приділялося недостатньо 
уваги педагогічній і методичній підготовці майбут-
ніх педагогів, мало часу відводилося для практич-
ного зв’язку студентів зі школою тощо [2, с. 73].

Загалом, на початку 60-х рр. ХХ ст. стан педаго-
гічної практики на заочних відділеннях навчальних 
закладів оцінювався як незадовільний, оскільки 
вона мала здебільшого формальний характер. 
Однією із причин було те, що вчителі, які навчалися 
заочно, подавали лише довідки з місця роботи, і 

їм автоматично зараховувалася педпрактика. Але 
на практиці багато вчителів-заочників проводили 
навчальну й виховну роботу на низькому рівні, 
часто мали слабкі, поверхневі знання з педагогіки 
та методики викладання відповідних предметів. 
Студенти, які не працювали за фахом, самостійно 
обирали школи, і звітні документи подавали на 
власний розсуд. Педагогічна практика їм зарахо-
вувалася на підставі оцінки школи.

Часто звітні матеріали студентів-заочників 
мали низьку якість і не відповідали вимогам щодо 
педагогічної практики. Звіти про практику і записи 
в щоденниках мали констатуючий характер, без 
будь-якого аналізу. Конспекти уроків складено 
безсистемно і схематично, вони не розкривали 
змісту навчального матеріалу. У конспектах уроків 
студентів-заочників часто траплялися граматичні 
та фахові помилки. Позакласна робота практикан-
тами також проводилася на неналежному рівні й 
обмежувалася незначними заходами: участю в 
зборах, випуском стіннівок тощо. Водночас у довід-
ках, підписаних директорами шкіл за місцем про-
ходження практики, стояли досить високі оцінки. 
Це свідчило про відсутність не тільки належної і 
відповідальної підготовки студентів-заочників, а й 
кваліфікованого керівництва та контролю за про-
ходженням педагогічної практики з боку універси-
тетів [12, с. 60–61]. 

Як бачимо, здебільшого підхід до оцінювання й 
зарахування практики не був об’єктивним.

Серед причин незадовільного стану педагогіч-
ної практики найбільш суттєвими були такі:

– заочні відділи, деканати й кафедри фактично 
не цікавилися керівництвом педагогічної практики 
заочників;

– перед практикою зі студентами-заочниками 
ніхто не проводив кваліфікованих консультацій 
щодо проходження практики, у процесі практики 
відсутні керівництво й контроль із боку викладачів 
університету;

– документація, яка подавалася студентами до 
університету за результатами проходження прак-
тики, зазвичай не аналізувалася [12, с. 62].

Як наслідок, студенти-заочники фактично само-
стійно проходили практику, тоді як студенти денної 
форми навчання отримували допомогу кваліфіко-
ваних учителів, викладачів кафедр, методистів.

Водночас в окремих університетах були й пози-
тивні зрушення (хоча їх було порівняно мало) у 
частині оформлення документації, досить висока 
результативність практики.

Так, позитивним був приклад організації 
навчального процесу і педагогічної підготовки на 
філологічному факультеті Одеського університету. 
До плану практичних занять уведено нову тему, 
присвячену методиці підготовки уроку і принципам 
відбору та класифікації навчального матеріалу. На 
практичних заняттях із методики літератури сту-



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

37

денти-заочники ділилися своїм досвідом викла-
дання в школі. Кожному студентові видавалися 
складені викладачами вказівки і теми контрольних 
робіт із методики літератури. Під час виконання 
контрольних студенти повинні були не тільки 
викласти інформацію за підручниками та посібни-
ками з відповідних питань, а й обов’язково висвіт-
лити свій особистий досвід роботи в школі або 
досвід учителів літератури на підставі тривалого 
вивчення. 

Також установлено обов’язкове відвідування 
заочниками школи (не менше 25 уроків) за фахом. 
Водночас вони вели щоденники для аналізу і 
критичних зауважень. Про найкращі контрольні 
роботи з методики літератури, які узагальнювали 
досвід окремої школи, доповідалося на педаго-
гічній раді з подальшим обговоренням. Студенти-
заочники відчували практичну цінність проведеної 
ними роботи, і такі заходи позитивно впливали 
на підготовку майбутніх філологів до педагогічної 
практики та якість її проходження [3, с. 76].

Педагогами-науковцями, які вивчали питання 
професійної підготовки студентів-заочників на 
початку 1960-х рр., надавалися рекомендації 
щодо поліпшення якості педагогічної практики. 
Основним завданням було підвищення якості 
знань студентів-заочників із фахових дисциплін, 
з педагогіки і спеціальної методики. Наголошу-
валося на тому, що на практичних заняттях і в 
процесі виконання контрольних робіт із методик 
студентів необхідно вчити розробляти конспекти 
уроків і виховних заходів. Перед початком педа-
гогічної практики викладачам методики та педа-
гогіки рекомендувалося проводити інструктивні 
семінари та консультації в університетах і консуль-
тативних пунктах для студентів-заочників, на яких 
основними питаннями були: планування й органі-
зація проведення уроків із конкретних предметів; 
зміст, форма та методи позакласної роботи тощо. 
Також необхідно було розробити єдину програму 
педагогічної практики для студентів денної та зао-
чної форм навчання. Педагогічна практика визна-
валась обов’язковою і для студентів-заочників, що 
працюють у школі, особливо це стосувалося тих 
учителів, що працюють не за своїм фахом. Важ-
ливою проблемою, яку необхідно було вирішити, 
залишалося керівництво педагогічною практикою 
та її оцінювання. Серед основних труднощів у цій 
справі визначено віддаленість від місцерозташу-
вання навчального закладу. Безвідривну практику 
рекомендувалося проходити в школі за місцем 
проживання студента. Активна педагогічна прак-
тика обов’язково повинна була проводитися з від-
ривом від виробництва студентів, незалежно від 
місця їх роботи, у кращій школі, під керівництвом 
досвідчених педагогів. Для зручності керівництва 
активною практикою з боку університетів дека-
нати повинні були поділити студентів-заочників на 

групи, закріпити їх за окремими школами та викла-
дачами методики й педагогіки. Після проведення 
педагогічної практики в консультативних пунктах 
необхідно було проводити підсумкові конферен-
ції, на які студенти подавали відповідну докумен-
тацію, що перевірялася викладачами методики й 
педагогіки [12, с. 62–64].

Про важливість педагогічної практики для 
заочників і необхідність подальшого її вдоскона-
лення свідчить проведення семінару завідувачів і 
методистів заочних відділів педучилищ (1963 р.), 
на якому одним з обговорюваних питань була 
практика заочників. Зверталася увага на те, що 
необхідно забезпечувати під час сесій прове-
дення педагогічної практики в дитячих садочках, 
яслах, об’єднаних дошкільних установах та шко-
лах; забезпечити контроль за її проведенням у 
міжсесійний період за місцем роботи студентів-
заочників, а також постійний контроль за подачею 
і оформленням документації про проходження 
педагогічної практики на місцях [10, арк. 61–62].

1965 р. розроблена інструкція «Про організацію 
і проведення педагогічної практики в педагогічних 
інститутах Міністерства освіти УРСР», де окремо 
висвітлювалися особливості педагогічної практики 
студентів-заочників.

Студенти заочних відділень педагогічних інсти-
тутів під час організації і проведення педагогічної 
практики поділялися залежно від характеру прак-
тичної роботи, яку вони виконували, і досвіду в 
педагогічних закладах на три групи. До першої 
групи відносили студентів, які працювали вчите-
лями за фахом, що відповідав профілю факуль-
тетів, на яких вони навчалися. Такі студенти 
звільнялися від педагогічної практики. У 9-му 
навчальному семестрі вони подавали в інститут 
лише характеристику директора школи про їхню 
навчально-виховну роботу. Лише в разі негативної 
характеристики вчитель повинен був пройти прак-
тику й отримати задовільну оцінку для того, щоби 
бути допущеним до складання державних іспитів.

До другої групи належали студенти, які працю-
вали в школі за фахом, що не відповідав профілю 
факультету, на якому вони навчалися, або працю-
вали на педагогічних посадах в інших навчально-
виховних закладах (дитячих будинках, дошкільних 
установах, ремісничих і технічних училищах тощо), 
студенти, які працювали за фахом, що відповідав 
профілю факультету, але мали перерву в роботі 
більше п’яти років, та піонервожаті. Студенти цієї 
групи проходили педагогічну практику без відриву 
від виробництва. Особи, які не працювали вчите-
лями (наприклад, піонервожаті, вихователі дитя-
чих будинків та ін.) проходили педагогічну практику 
на 4 курсі протягом усього 8 семестру та на 5 курсі 
(9 семестр) протягом 4 тижнів. На 4 курсі за час 
практики вони повинні були провести 8–10 уроків зі 
спеціальності та 1–2 позакласних виховних заходи 
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в 5–8 класі, а на 5 курсі – не менше 12 уроків та 
1–2 позакласних виховних заходи в старших кла-
сах. Особи ж, які працювали вчителями за спеці-
альністю, що не відповідала профілю факультету, 
на якому вони навчалися заочно, проходили прак-
тику лише на 5 курсі протягом усього 9 семестру. 
Протягом цього часу вони повинні були провести 
не менше 4–6 уроків у 5–8 класах та не менше 
6–8 уроків у старших класах за спеціальністю і 
по 2–3 позакласних заходи в 5–8 і старших класах.

Крім того, навчально-виховна робота цих сту-
дентів мала регулярно  контролюватися за місцем 
їхньої постійної роботи керівником навчального 
закладу чи інспектором відділу народної освіти, які 
робили письмовий висновок про її результативність 
та якість. Цей висновок обговорювався на педаго-
гічній раді й подавався в інститут разом зі звітом, 
щоденником та іншою необхідною документацією.

Третю групу складали студенти, які зовсім 
не мали педагогічного досвіду. Вони проходили 
педагогічну практику на 4 курсі без відриву від 
основного місця роботи протягом 8 семестру і на 
5 курсі з відривом від основної роботи протягом 
4 тижнів у період, визначений інститутом та пого-
джений зі студентами-заочниками, які на цей час 
одержували додаткову відпустку без збереження 
заробітної плати, і викликалися для проходження 
педагогічної практики у визначених школах під 
керівництвом групового керівника-методиста інсти-
туту. Протягом 8 семестру ці студенти повинні були 
проходити практику в 5–8 класах та провести не 
менше 8–10 уроків за спеціальністю, з яких 2–3 – 
залікові, а також 1–2 позакласних виховних заходи. 
На 5 курсі студенти проходили практику в старших 
класах і проводили не менше 12 уроків, з яких 2–3 – 
залікові, а також організовували виховну роботи з 
учнями класу, за яким були закріплені.

План проведення педагогічної практики студен-
тів-заочників розроблявся інститутським керівни-
ком практики та деканом факультету. Організацію 
та керівництво практикою студентів-заочників здій-
снювали групові керівники-методисти педагогічної 
практики, яких затверджував ректор інституту. До 
кожного групового керівника-методиста прикріплю-
валася група з 12–15 осіб. Крім методистів, на кожні 
25–30 студентів виділялися викладачі педагогіки і 
психології.

Після закінчення практики студенти-заочники 
(крім тих, що належали до першої групи і звільня-
лися від проходження практики) готували протягом 
10 днів по закінченню практики і подавали групо-
вому керівнику-методисту звіт і додаткову докумен-
тацію: щоденник практики, усі конспекти залікових 
уроків та позакласних виховних заходів і характе-
ристику про проведену в школі роботу.

За успішне проходження практики на 4 курсі сту-
денти одержували «залік», а на 5 курсі – диферен-
ційовану оцінку [5, арк. 81–86].

Згадана вище інструкція не вирішила всіх про-
блем організації практики студентів-заочників, 
але дозволила зробити суттєві зрушення в пози-
тивний бік.

Відомо, що наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. 
велика увага стала приділятися політехнічній підго-
товці студентів-заочників, зокрема на фізико-мате-
матичних, природничих та географічних факульте-
тах, що було пов’язано з ухваленням Закону «Про 
зміцнення зв’язку школи з життям і подальший роз-
виток системи народної освіти СРСР». Головним 
в ухваленому Законі було здійснення принципу 
поєднання навчання із продуктивною працею. Кон-
кретні форми такого поєднання у вищих навчаль-
них закладах визначалися залежно від профілю 
ВНЗ, складу студентів тощо [9, с. 35]. Тому великого 
значення набувала виробнича практика, основним 
завданням якої для майбутніх педагогів було забез-
печення політехнічної підготовки.

Єдиним документом, що містив вказівки про 
організацію виробничої практики в системі заочної 
освіти, були типові навчальні плани, затверджені 
Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти. 
У питаннях про напрям виробничої практики, як і в 
інших питаннях щодо останньої, навчальні плани не 
висували єдиних вимог до підготовки спеціалістів з 
університетською освітою, не визначено тривалість 
виробничої практики. Тому напрями практичної під-
готовки спеціалістів на аналогічних факультетах у 
різних університетах були неоднакові.

Програми практики, звіти студентів-заочни-
ків низки університетів показували, що виробнича 
практика мала пасивний та споглядальний харак-
тер [11, с. 24–25, 28].

У більших обсягах почала проводитися сіль-
ськогосподарська практика студентів природничих 
факультетів у колгоспах і радгоспах, на агробіо-
логічних станціях інститутів, шкільних навчально-
дослідних ділянках тощо. Багато практичних 
завдань виконувалися також і в міжсесійний період 
[13, с.72].

Важлива роль відводилася навчально-польовій 
практиці з різноманітних дисциплін біологічного 
циклу. Тогочасні дослідники зазначали, що зазви-
чай на заочну форму навчання у вищі навчальні 
заклади вступали в основному студенти, свідомо 
переконані в необхідності отримання або підви-
щення педагогічної підготовки, бо більшість контин-
генту серед заочників становили працюючі вчителі. 
Тому ці студенти старанніше ставилися до само-
стійного теоретичного навчання та проходження 
педагогічної практики. Водночас вони зазначали, 
що ставлення до навчально-польової практики 
було гіршим, тому в її організації були недоліки, 
які вони намагалися усунути. Багато років польова 
практика на заочному відділенні не відрізнялася від 
практики на стаціонарі, але вона не давала необ-
хідних результатів. Заочники проходили цей вид 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

39

практики в період сесії, тому охоплювали вузьке 
коло об’єктів для спостереження, характерних 
для даної пори року. Також часто об’єкти спосте-
реження (рослини, тварини, ґрунти тощо) у районі 
агробіостанції інституту, де проходила практика, не 
відповідали типовим або тим, які були поруч зі шко-
лами, де вони працювали. Це призводило до того, 
що під час роботи (наприклад, під час екскурсій) 
такі учні не мали необхідних знань, що впливало на 
їхній професіоналізм.

У зазначений період переглядалися і велися 
пошуки шляхів удосконалення організації 
навчально-польової практики. Так, у деяких універ-
ситетах практика проводилася у два етапи: під час 
сесії на агробіостанції та самостійно за місцем про-
живання. На першому етапі основним результатом 
практики було навчити студентів-заочників само-
стійної роботи з об’єктами спостереження для того, 
щоби далі вони змогли практикуватися вдома про-
тягом усього літа й осені. Для проходження само-
стійної практики в період сесії студенти отримували 
спеціальні завдання, які охоплювали вивчений тео-
ретичний матеріал. Вони вели щоденник практики, 
де відображали перебіг і результати виконання 
завдань. Усі щоденники, альбоми, колекції студенти 
надавали до інституту під час приїзду на наступну 
сесію. Залік студенти отримували за результатами 
виконаних завдань під час сесійної та міжсесійної 
практики. Позитивні результати такої практики були 
не тільки в тому, що студенти-заочники вивчали 
об’єкти спостереження у своїй місцевості в різні 
пори року, а й у тому, що їхні знання ставали глиб-
шими й більш системними [1, с. 70–71].

Зазначене свідчить про велике значення вироб-
ничої практики для формування фахових умінь і 
навичок студентів-заочників.

Висновки. Підсумувавши висвітлений мате-
ріал, ми дійшли висновку, що в 60-ті рр. ХХ ст. 
питанню організації і проведення практики в педа-
гогічних навчальних закладах України приділялося 
достатньо уваги. Опрацювання наявних джерел 
дозволило виявити низку особливостей в організа-
ції і проведенні практики студентів заочників:

– вона мала здебільшого формальний характер;
– недосконалою була система контролю за під-

готовкою, процесом та аналізом результатів прак-
тики;

– більшістьстудентів-заочників педагогічних 
навчальних закладів були вчителями, що й зумо-
вило недостатню увагу до практики з боку універ-
ситетів та інститутів;

– для забезпечення ефективності й якості 
практики було розроблено та видано документи, 
які регулювали деякі організаційні питання, але, 
як свідчать джерела, цілком не вирішили всіх  
проблем;

– поруч із педагогічною практикою студентів-
заочників велике значення надавалось виробничій 
практиці, що було зумовлено політехнізацією всієї 
освіти в той час.

Проблема організації та проведення прак-
тики студентів-заочників педагогічних навчальних 
закладів України в 60-х рр. ХХ ст. є важливою для 
сучасної педагогічної науки. Подальші наукові роз-
відки можуть бути спрямовані на вивчення особли-
востей організації навчального процесу в системі 
заочної педагогічної освіти в Україні в різні історичні  
періоди. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Андреев И. К вопросу об учебно-полевой 

практике на заочном отделении педвуза. Школа и 
производство. 1960. Вып. 1. С. 70–71.

2. Бойко М. Підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів – важливе завдання відділів народної 
освіти. Радянська школа. 1961. № 8. С. 69–75.

3. Гольдін Ф. Не забувати про заочників. Україн-
ська мова і література в школі. 1964. № 10. С. 75–77.

4. Закон «Про зміцнення зв’язку школи з жит-
тям і про дальший розвиток системи народної 
освіти в Українській РСР». Радянська школа. 1959. 
№ 5. С. 3–9.

5. Інструкція про організацію і проведення педа-
гогічної практики в педагогічних інститутах Міністер-
ства освіти УРСР // Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління України. Ф. 166. 
Оп. 15. Спр. 4630. Арк. 64–86.

6. Кобзарєва Т.  Вища заочна педагогічна освіта 
на Україні. Радянська школа. 1980. № 2. С. 80–83.

7. Кобзарева  Т. Развитие высшего заочного 
педагогического образования в Украинской ССР 
(1928–1975 гг.) : автореф. дисс. … канд. пед. наук: 
13.00.01. Киев, 1977. 26 с. 

8. Машкіна Л., Казакова  Н. Організація педаго-
гічної практики студентів у Хмельницькій гуманітарно-
педагогічній академії: історія та сучасність. Педагогіч-
ний дискурс. Хмельницький. 2017. Вип. 23. С. 90–95. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2017_23_20. 

9. Пітов В. Поєднання навчання з працею – вірний 
шлях поліпшення підготовки спеціалістів. Комуніст 
України. 1961. № 3. С. 34–42.

10. Рекомендації республіканського семінару 
завідуючих і методистів заочних відділів педучилищ, 
проведеного в Києві 8–13 квітня 1963 р. // Централь-
ний державний архів вищих органів влади та управ-
ління України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3760. Арк. 61–62.

11. Русаков М. Про заходи поліпшення прак-
тичної підготовки студентів, які навчаються без від-
риву від виробництва. Праці і матеріали Науково-
методичної ради, Київський державний університет 
ім.  Т.Г.  Шевченка. 1961. Вип. 8. С. 24–29.

12. Сергієнко Д. Поліпшити педагогічну практику 
студентів-заочників в університеті. Праці і матеріали 
Науково-методичної ради, Київський державний уні-
верситет ім. Т.Г. Шевченка. 1961. Вип. 8. С. 59–65.

13. Строй І. Перспективи і завдання заочної педа-
гогічної освіти. Радянська школа. 1961. № 2. С. 71–76.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

40 Випуск 10. Т. 1. 2019

ВИСВІТЛЕННЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
НАПРЯМІВ І ФОРМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
БУКОВИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

LIGHTING IN MASS MEDIA DATA AND FORMS OF EXCITABLE 
WORK OF PUBLIC ORGANIZATIONS OF BUKOVYNA 
(THE SECOND HALF OF THE XIX – START OF THE XX CENTURY)

УДК 37.015.31:061.2]:070] (477.85) 
«1861/1891»

Кожокар М.В.,
канд. пед. наук,
викладач кафедри фізичного виховання
Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича

Лясота Т.І.,
канд. наук з фіз. вих. і спорту,
доцент кафедри теорії та методики 
фізичного виховання і спорту
Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича

Ківерник О.В.,
старший викладач  
кафедри теорії та методики  
фізичного виховання і спорту
Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича

У статті проаналізовано матеріали газет, 
журналів, календарів та систематичних 
видань щодо проблем виховання, зокрема 
фізичного, молодого покоління, пропаганди 
здорового способу життя, роз’яснення шкід-
ливого впливу на здоров’я людини алкоголю 
та паління. Окремі статті були присвячені 
діяльності громадських та фізкультурно-
спортивних товариств у цьому напрямі. 
Ключові слова: календарі, устав, товари-
ство, фізичне виховання, пропаганда.

В статье проанализированы материалы 
газет, журналов, календарей и системати-
ческих изданий по проблемам воспитания 
молодежи, в том числе физического, пропа-
ганде здорового образа жизни, разъяснению 
вреда алкоголя и курения. Отдельные ста-
тьи были посвящены деятельности обще-
ственных и физкультурно-спортивных 
организаций в этом направлении.
Ключевые слова: календари, устав, обще-
ство, физическое воспитание, пропаганда.

Attention, which was paid by newspapers, maga-
zines, calendars and periodicals to the problems 
of education of the young generation, is analyzed 
in the article of the author, including physical edu-
cation, propaganda of healthy way of life, eluci-

dations of harm of alcohol and smoking. Some 
particular articles were devoted the theme of 
activity of public and athletic-sporting organiza-
tions herein.
Physical-sports activities of public associations, 
their problems and successes, participation of 
children and young people in a sociable move-
ment were of interest to ordinary citizens and 
were reflected on the pages of the majority of 
representatives of the press and literature.
Given almost a century that separates us from 
the studied period, realizing that the meaning of 
terms and terms have been changed, in some 
cases, cardinal, we present the modern variet-
ies of physical culture and sports organizations. 
After all, without a clear identification of them it is 
impossible to analyze the work of physical culture 
and sports associations of the region.
Consequently, the public organization of physical 
culture and sports orientation is an association of 
citizens, which is created to meet the needs of 
its members in the field of physical culture and 
sports. To public organizations of sports and 
sports orientation, we include physical culture 
and sports societies, sports federations and the 
organization of physical culture and sports orien-
tation of students and students.
Key words: calendars, regulation, society, physi-
cal education, propaganda.

Постановка проблеми. В умовах державотво-
рення в Україні докорінно переглядаються концеп-
туальні та методологічні засади розвитку теорії й 
практики фізичного виховання школярів.

Загальноосвітня школа поступово відходить 
від ізоляції фізкультури як навчальної дисципліни, 
унеможливлюючи її підміну в загальному комп-
лексі з уроками інших предметів. Відповідно до 
цього актуальним стає вивчення досвіду прове-
дення занять із фізкультури в різні історичні пері-
оди та в контексті досліджень проблеми закор-
донними педагогами. Узагальнення вітчизняного 
й іноземного досвіду з порушеної проблеми допо-
може краще проаналізувати ті зміни, які відбува-
лися в навчально-виховному процесі шкіл різних 
етнічних територій, виявити їхні причини та спро-
ектувати перспективні напрями забезпечення 
ефективного розвитку.

Означене положення стосується й історії роз-
витку освіти на Буковині. Адже із другої половини 
XIX – першої третини XX ст. закордонні ідеї освіти 
школярів, зокрема щодо фізичного виховання, 
досить активно проникали в педагогічну теорію і 
в навчально-виховний процес загальноосвітніх 

шкіл західноукраїнських земель. Водночас і міс-
цеві педагоги розробляли авторські програми, що 
спрямовувалися на вдосконалення системи фізич-
ної культури і спорту з урахуванням поліетнічності 
Буковини, активно впроваджували їх у практику 
роботи міських і сільських шкіл.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти розвитку системи фізичного вихо-
вання школярів у буковинському регіоні досліджу-
ваного періоду, а саме фізичної культури і спорту в 
контексті розвитку освіти вивчали І. Кобилянська, 
П. Сливка, В. Мужичок, Д. Пенішкевич, І. Петрюк, 
І. Руснак та ін.

Проте відсутній цілісний історико-педагогічний 
аналіз проблеми із прикладною проекцією засад-
ничих положень у практику діяльності сучасних 
громадських організацій, зокрема спортивних 
товариств, не лише в окремому регіоні, а й в Укра-
їні загалом. 

Водночас проблеми щодо фізичного виховання 
школярів як основного напряму діяльності гро-
мадських товариств у другій половині XIX – пер-
шій третині XX ст. потребують подальшого ґрун-
товного вивчення з огляду на низку актуальних 
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причин. Насамперед це стрімке зниження рівня 
фізичного здоров’я сучасних школярів проти їхніх 
ровесників означеної в дослідженні історичної 
доби; недостатня вивченість в історико-педаго-
гічній науці досвіду практичної реалізації різних 
форм, методів і засобів фізичного виховання учнів 
у діяльності закладів позашкільного спрямування. 

Постановка завдання. Мета статті – виявити, 
оцінити та спроектувати вплив надбань теоретиків 
і практиків фізичної культури і спорту визначеного 
періоду на ефективне формування навичок здо-
рового способу життя в сучасної учнівської та сту-
дентської молоді. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи майже століття, що відділяє нас від 
досліджуваного періоду, розуміючи, що зміст 
понять і термінів зазнав змін, іноді кардинальних, 
наведемо сучасні різновидів фізкультурно-спор-
тивних організацій. Адже без їх чіткого виокрем-
лення неможливий аналіз роботи фізкультурно-
спортивних об’єднань краю. 

Отже, громадська організація фізкультурно-
спортивної спрямованості – це об’єднання грома-
дян, яке створюється з метою задоволення потреб 
його членів у сфері фізичної культури і спорту. До 
громадських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості ми відносимо фізкультурно-спор-
тивні товариства, спортивні федерації й організа-
ції фізкультурно-спортивної спрямованості учнів 
та студентів.

В архівних фондах містяться численні довідки, 
звіти, доповіді, пояснювальні записки, повідо-
млення, листування, розпорядження, різноманітні 
протоколи, а також установчі документи, клопо-
тання, що стосувались організації та діяльності 
товариств, спілок і об’єднань, що діяли на теренах 
буковинського краю в досліджуваний період. 

З опублікованих джерел фактологічну цінність 
становлять статистичні матеріали державного та 
регіонального спрямування. Низка досліджень 
компактно представляє інформацію про насе-
лення: його вік, стать, віросповідання, зайнятість. 
Вони дозволяють простежити динаміку зростання 
й якісну класифікацію товариств на теренах імпе-
рії, проте характеристика таких організацій обмеж-
ується переліком читалень, вистав і товариських 
зборів, що проведені за звітній період, а також 
звітом про бесіди, лекції та розгорнуті експозиції 
освітнього змісту. Діяльність тіловиховних спілок 
кінця ХІХ ст. відзеркалено в розділі «Санітарної 
статистики». У них робиться висновок, що в межах 
активної діяльності фізкультурних товариств спо-
стерігається зменшення кількості звернень до 
лікарів щодо простудних захворювань і травм [11].

На думку дослідника товариського руху Буко-
вини С. Осачука, вперше інформація про діяль-
ність громадських товариств, їхню чисельність, 
мету і завдання, деякі досягнення представлено в 

«Повідомленні та статистиці про герцогство Буко-
вина за 1862–1871 рр.» [12].

Характерною рисою історіографії австро-угор-
ського періоду було ґрунтовне вивчення окремих 
етносів Буковини з використанням етнографічних 
даних. Проаналізувавши стан діяльності різно-
манітних національних фізкультурно-спортив-
них товариств у країнах Європи і Росії, зокрема 
сокільських організацій в Чехії, визначивши роль 
національного виховання в процесі «створення 
молодих представників окремого українського 
покоління», автор виокремлює практичні реко-
мендації щодо самоусвідомлення українцями 
власного «Я». Одним зі шляхів досягнення цієї 
мети автор називає «якнайширше і енергічніше 
дбати про те, щоб засновувались в народі ріжні 
спілки, адже громадське почуття розвиваються 
найбільше в організаціях», робить висновок про 
те, що тілесне виховання в спільноті «приносить 
подвійні результати: сильне, витривале і здорове 
покоління, а також освічені, патріотично налашто-
вані представники молоді». І саме така молодь є 
майбутнім для нації [5].

Вияв національних почуттів в етносів україн-
ських земель Австро-Угорської монархії потре-
бував докладного тлумачення законів і владних 
розпоряджень щодо організації й управління това-
риським рухом. Про це свідчать випуски різнома-
нітних роз’яснень прав і обов’язків членів громад 
і членів товариств, їх фінансування тощо. Автори 
виокремлювали питання, що цікавили спільноту, і 
давали докладні відповіді, здебільшого наводячи 
життєві приклади [9].

Саме таким джерелом інформації для нас 
стали річні календарі, що випускало товариство 
«Руська бесіда». Інформаційний розділ календа-
рів містив різноманітну інформацію в контексті 
теми дослідження. Наприклад, стаття, присвячена 
краєзнавчій характеристиці буковинського регіону, 
у подробицях проаналізовані звичаї різних верств 
населення, обрядовість та традиції українців [7].

Ще одним тематичним напрямом «Буковин-
сько-руського календаря на 1877 р.» став огляд 
і аналіз регіональних народних ігор буковинців. 
За свідченням автора статті, у дітей і молоді були 
популярні такі ігри, як «Лавка», «Лотерея», «Гой-
далка», «Млинець», «Жмурки» та ін. [7].

Доступні для сучасного читача календарі 1890, 
1891 та 1892 рр., головним редактором яких був 
відомий педагог і суспільний діяч Омелян Попо-
вич, у кожному з випусків значну увагу приділено 
всім напрямам діяльності товариств регіону. Окре-
мий розділ із назвою «Буковинські товариства 
руські» систематично і докладно аналізує діяль-
ність таких товариств, як «Руська бесіда», «Руська 
рада», «Рускій дом народний» у Чернівцях. Серед 
книг, що входили в перелік обов’язкових для «кож-
ного освіченого русина», були: статут товариства 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

42 Випуск 10. Т. 1. 2019

«Сокіл», збірка «Що треба робити, щоби бути здо-
ровим» тощо [1; 2; 3].

Активна суспільна позиція буковинських това-
риств проаналізована і в більш ранніх випусках. 
У статті «Два радосных событія» («Часть поучи-
тельная и забавная») виокремлюється роль таких 
організацій, як «Руська бесіда», «Руська рада» і 
«Руська міщанська читальня», в організації важ-
ливих для краю заходів, як-от святкування дня 
народження цісаря, прибуття Франца Йосифа І в 
столицю регіону тощо. Цікавим у контексті дослі-
дження є той факт, що товариства використову-
вали масовий характер таких заходів із метою 
пропаганди товариського руху, різних аспектів 
діяльності новостворених спілок, зокрема потреби 
в різнобічному вихованні дітей та молоді Буковини 
шляхом участі в масових показових виступах [3].

О. Попович, автор значної кількості статей 
щодо всебічного виховання молодого покоління, 
визнаючи проблему слабкого забезпечення родин 
краю популярною педагогічною літературою, наго-
лошував на тому, що педагогічні часописи були 
спрямовані лише фахівцям, а треба більше уваги 
приділяти родині, тому що національне виховання, 
на думку педагога, повинно починатися в родині, а 
продовжуватися в товариствах [10].

Загальною рисою всіх проаналізованих річ-
них календарів є наявність статей різного об’єму 
і характеру, спільною темою яких став здоровий 
спосіб життя. Адже в більшості з вісімнадцяти 
висловів, які трапляються в календарях, сфор-
мульовані думки, що і в наш час є правилами 
для дітей та молодих людей: «Мені скучно, коли 
я сплю» або «Яка різниця, що робити: вправи чи 
загартування, тільки би бути здоровим» [3].

З метою боротьби проти паління редакція 
календарів використовувала такий жанр, як казку. 
Автор визначає своєю аудиторією дітей, але додає: 
«і не тільки» [8]. Казкова розповідь переносить нас 
у королівство, де всі жителі палять і знаходять собі 
виправдання: хтось без цигарки не засинає, хтось 
вважає цю згубну звичку модною. Згодом, як роз-
повів Омельян Попович, усе доросле населення 
казкової країни захворіло невідомою і страшною 
хворобою, а здоровими й активними залишилися 
лише діти. Перепробувавши багато ліків і засобів, 
через певний час позитивного результату досягли 
лише коли кинули палити і знешкодили всі запаси 
тютюну. Автор пропонує зробити кожному дорос-

лому читачу власний висновок, а для дітей конста-
тує: «Той, хто палить, не може бути здоровим, а 
хто не є здоровим, не може жити довго» [8].

Висновки з проведеного дослідження. Зро-
блено висновок про те, що регіональна преса, 
православні літературні джерела, періодика кінця 
ХІХ ст. приділяли значну увагу різноманітним 
аспектам суспільного життя, товариського і націо-
нального рухів. Фізкультурно-спортивна діяльність 
громадських товариств, їхні проблеми й успіхи, 
участь дітей та молоді в товариському русі ціка-
вили пересічних громадян і висвітлювалася на 
сторінках більшості представників преси і літе-
ратури. Багатьма авторами, педагогами, громад-
ськими діячами виокремлено проблему зловжи-
вання населенням Буковини тютюном і алкоголем, 
представлені шляхи боротьби зі шкідливими звич-
ками, один з яких – систематична, потужна і різно-
манітна пропаганда здорового способу життя.
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У статті висвітлено праці українських 
дослідників, які вивчали  наукову спадщину 
визначного українського педагога, громад-
ського діяча, ученого Никифора Яковича 
Григоріїва (1883–1953 рр.). У працях охарак-
теризовано внесок педагога в процес украї-
нізації освітнього процесу під час його пере-
бування на посаді міністра освіти Української 
Народної Республіки в кабінеті голови Ради 
народних міністрів В. Голубовича. Проана-
лізовано внесок педагога в запровадження 
навчання українською мовою та викладання 
українознавчих предметів. Розкрито діяль-
ність Н. Григоріїва в еміграції, висвітлено 
умови створення одного із провідних часо-
писів у Празі «Нова Україна», проаналізовано 
діяльність Українського Громадського Комі-
тету, Української Господарської Академії в 
Подебрадах.
Ключові слова: Никифір Григоріїв, педа-
гогічна діяльність, педагогічна спадщина, 
історіографічний аналіз, громадська та 
наукова діяльність.

В статье освещены труды украинских 
исследователей, изучавших научное насле-
дие выдающегося украинского педагога, 
общественного деятеля, ученого Никифора 
Яковлевича Григориива (1883–1953 гг.). 
В работах охарактеризован вклад педагога 
в процесс украинизации образовательного 
процесса во время его пребывания на посту 
министра образования Украинской Народ-
ной Республики в кабинете председателя 
Совета народных министров В. Голубовича. 
Проанализирован вклад педагога в введение 
обучения на украинском языке и преподава-

ние украиноведческих предметов. Раскрыта 
деятельность Н. Григориива в эмиграции, 
освещены условия создания одного из веду-
щих журналов в Праге «Новая Украина», про-
анализирована деятельность Украинского 
Общественного Комитета, Украинского 
Хозяйственной Академии в Подебрадах.
Ключевые слова: Никифор Григорьев, 
педагогическая деятельность, педагогиче-
ское наследие, историографический анализ, 
общественная и научная деятельность.

The article covers the works of Ukrainian 
researchers who were engaged in the cover-
age of the scientific heritage of a prominent 
Ukrainian educator, public figure, scientist Nikifor 
Yakovlevich Grigoriev (1883–1953). The writings 
describe the contribution of the teacher to the 
process of Ukrainianization of the educational 
process, during his tenure as Minister of Edu-
cation of the Ukrainian People’s Republic in the 
office of the Chairman of the Council of Ministers 
V. Golubovych. The contribution of the teacher 
to the introduction of teaching in the Ukrainian 
language and teaching of Ukrainian studies sub-
jects is analyzed. The work of N. Grigoryev in 
the emigration was revealed and the conditions 
for the creation of one of the leading periodi-
cals in Prague “New Ukraine” were highlighted, 
the activities of the Ukrainian Public Committee 
were uncovered, and the activities of the Ukrai-
nian Business Academy in the Podebradah were 
analyzed.
Key words: Nikifir Grigoryev, pedagogical 
activity, pedagogical heritage, historiographical 
analysis, public and scientific activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасна переоцінка та введення в науковий обіг 
педагогічних ідей українських освітніх діячів кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. зумовлені освітніми рефор-
маційними процесами сьогодення, які потребують 
ретельного вивчення, творчого осмислення та 
впровадження в практику кращих надбань україн-
ської освіти та педагогіки.

Вивчення історико-педагогічних досліджень 
є актуальним питанням історіографії проблеми 
сучасних наукових доробків. На думку науков-
ців, «історіографія – це системний аналіз та уза-
гальнення великого масиву літератури для від-
творення розвитку певного історичного періоду» 
[7, с. 8]. Історіографію з педагогіки становить зна-
чна кількість джерел. Вона узагальнює та систе-
матизує розвиток знань про історико-педагогічний 
процес, дозволяє також з’ясувати внесок дослід-
ників у педагогічну науку та прогнозувати розвиток 
науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукове осмислення громадської та публіцис-

тичної діяльності Никифора Яковича Григоріїва 
преставлено в наукових дослідженнях О. Сухом-
линської, О. Сухобокової, Л. Пироженко, Т. Бевз, 
Т. Бондаренко, Я. Калакура, Я. Звенигора, О. Куд-
лай, І. Старенький та ін. проте, як показав ана-
ліз джерел, тривалий час інформація про педа-
гога була недоступною, але із здобуттям статусу 
незалежності України ім’я й ідеї педагога стали 
об’єктом уваги наукової спільноти.

Мета статті – ознайомитися з оцінками сучас-
них дослідників інтелектуальної спадщини Ники-
фора Григоріїва.

Виклад основного матеріалу. О. Сухобокова 
в статті «Никифор Григоріїв: формування світо-
гляду, початки громадсько-політичної діяльності» 
(2004 р.) докладно висвітлює проблеми форму-
вання світогляду Н. Григоріїва та початки громад-
сько-політичної діяльності педагога. В основі її 
дослідження – архівні матеріали, значну частину 
інформації взято з «Автобіографічного нарису» 
Н. Григоріїва. Автор висвітлює педагогічну діяль-
ність педагога на тлі громадсько-політичної.  
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Бердичівський період у житті педагога свідчить 
про його активну діяльність для українського сус-
пільства [20]. 

У праці Л. Пироженко  «Григоріїв Ничипір Яко-
вич» (2008 р.) детально описані дитячі роки педа-
гога, подано оцінку навчання педагога в школі 
та після неї. Автор називає людей, які відіграли 
вагому роль у становленні Н. Григоріїва як особис-
тості та педагога, зокрема Т. Осадчого, який при-
щепив йому бажання навчатися та навчати інших. 
У статті описані етапи вчителювання в початкових 
шкілах у містах Сквира (вересень 1904 – травень 
1904 рр.), Бердичів (1904–1906 рр.), Літин (1906–
1907 рр.), Кам’янець-Подільський (1907–1917 рр.) 
[13]. 

Л. Пироженко в статті «Педагогічний портрет у 
номері: Ничипір Григоріїв» (2005 р.) аналізує поча-
ток педагогічної діяльності Н. Григоріїва, зокрема 
його методику викладання історії в школі. Названі 
праці педагога, написані під час його вчителю-
вання в школі й еміграційної діяльності [14].

Академік О. Сухомлинська в статті «Григоріїв 
Ничипір Якович (1883–1953 рр.). Педагог, гро-
мадський і політичний діяч» (2005 р.) на основі 
архівних матеріалів проаналізувала життє-
вий шлях педагога. Вона зосередила особливу 
увагу на педагогічній та викладацькій діяльності 
Н. Григоріїва, проаналізувала праці, написані  
в 1911–1920 рр., описала діяльність педагога як 
міністра освіти Української Народної Республіки в 
1918 р. [22].

О. Сухобокова в статті «Національно-освітня 
праця Никифора Григор’єва: 1904–1915 рр.» 
(2006 р.) висвітлює діяльність Н. Григоріїва як сус-
пільствознавця і публіциста. Автор зауважує, що 
як освітянин і просвітник педагог сформувався ще 
в 1902–1907 рр. на засадах російського народ-
ництва. Найбільше праць педагога написано та 
вийшли друком у 1917 р. – на початку 1950-х рр. 
У статті наголошено на тому, що педагог розгля-
дав освітню діяльність не лише як засіб поши-
рення знань, але і як однин із провідних чинників 
національного виховання для незалежної україн-
ської держави [19]. 

У статті «Крізь епоху війн і революцій: Н.Я. Гри-
горіїв – видатний діяч українського національ-
ного руху» (2008 р.) О. Сухобокова ґрунтовно 
описала кожний період його педагогічної діяль-
ності, охарактеризувала участь педагога в това-
риствах, ним заснованих. Так, у м. Бердичеві та 
м. Літині педагог засновує «Товариство грамот-
ності» (1904 р.), бібліотеку-читальню (1904 р.). 
У Кам’янець-Подільському Н. Григоріїв ініціює 
заснування «Товариства українських поступов-
ців» (1910 р.). Автор детально охарактеризувала 
Н. Григоріїва як публіциста й літератора-про-
світника, зокрема, проаналізувала його дописи 
до газет «Подолянин» (1909, 1910, 1911 рр.), 

«Подольские новости» (1911 р.), журналів «Маяк» 
(1913 р.), «Світло» (1911, 1912 рр.), «Рідний край» 
(1912 р.) та ін [18].

Найбільше інформації про цей етап можна 
дізнатися з дисертаційного дослідження О. Сухо-
бокової «Громадсько-політична та культурно-про-
світницька діяльність Н.Я. Григоріїва» (2008 р.). 
У праці чітко структуровано й описано всі віхи 
діяльності Н. Григоріїва, зокрема педагогічну та 
викладацьку діяльність. Дослідження ґрунтується 
на архівних даних. Охарактеризовано праці педа-
гога, його участь в Українській національній рево-
люції та діяльність в еміграції [17]. 

У праці «Невтомний народник Ничипір Якович 
Григоріїв» (2010 р.) Т. Бондаренко висвітлює поча-
ток педагогічної діяльності та формування націо-
нальної свідомості Н. Григоріїва, його цікавість до 
українського народу, його історії, традицій, зви-
чаїв. У статті детально охарактеризована куль-
турно-просвітницьку діяльність педагога, хроноло-
гічно подані події його життя: вступ Н. Григоріїва 
до партії соціалістів-революціонерів; публікація 
його праць, як-от «Мораль» (1911 р.) [5], «Історія 
українського народу» (1915 р.) [11], «Про навчання 
дітей рідної історії» (1917 р.) [6].

У статті «Рада Народних Міністрів Української 
Народної Республіки (доби Центральної Ради): 
персональний склад» (2012 р.) О. Кудлай охарак-
теризувала різні аспекти Української революції 
1917–1921 рр., проблеми політичної й соціальної 
історії, культурного життя в добу визвольних зма-
гань. Автор подає характеристику діяльності визна-
чних діячів тієї доби, Н. Григоріїва також. У статті 
висвітлено діяльність педагога під час виконання 
обов’язків міністра освіти в уряді Б. Матроса в 
1919 р., подано оцінку діяльності Н. Григоріїва на 
посаді керівника пресової служби Армії Україн-
ської Народної Республіки (далі – УНР) [9].

У статті «Діяльність подільського духовенства 
зі збереження архівної спадщини на території 
Поділля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» 
(2013 р.) І. Старенький висвітлює внесок Н. Гри-
горіїва в розвиток архівної спадщини на початку  
ХХ ст. Зазначає, що як міністр освіти УНР у 1919 р. 
Н. Григоріїв запропонував Закон «Про державну 
охорону пам’яток старовини і мистецтва», який 
передбачав заснування губернських архівних 
комісій та створення шкіл на зразок французької 
“Ecole des chartes” («Школа статутів») [15].

Я. Звенигора в статті «Міністр освіти УНР мав 
псевдонім... «Наш»» (2016 р.) розкрив діяльність 
Н. Григоріїва в національно-визвольному русі 
України. 1918 р. Н. Григоріїв стає міністром освіти 
в уряді В. Голубовича, а за Гетьманату працює на 
посаді члена Українського Національного Союзу. 
1919 р. – член Трудового Конгресу, керівник пре-
сової служби Армії УНР, член ЦК УПСР, виступав 
проти боротьбистів. Стати міністром освіти Укра-
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їни уродженцю Черкащини допомогло невміння 
лаятися, як зазначав автор статті [8].

У монографії «Між романтизмом і реалізмом 
(сторінки історії УПСР)» (1999 р.) Т. Бевз здійснила 
спробу відтворити передумови перших груп і орга-
нізацій за участю Н. Григоріїва. Автор висвітлила 
участь педагога в «Київському товаристві грамот-
ності» – єдиному легальнму товаристві, де можна 
було проаналізувати українські твори (1905 р.), 
подала інформацію про участь Н. Григоріїва в 
товаристві «Просвіта» (1907 р.) та в очолюваному 
ним нелегальному гуртку «Товариство українських 
поступовців» (1910 р.) [1].

У монографії «Н.Я. Григоріїв – політик і вчений» 
(2003 р.) Т. Бевз на основі архівних матеріалів та 
документів показала процес формування світо-
гляду та різноманітні аспекти громадсько-політич-
ної і наукової діяльності Н. Григоріїва, участь його 
в Українській революції та Українській партії соціа-
лістів-революціонерів [2]. 

Л. Пироженко в статті «Н.Я. Григоріїв – автор 
навчальних книг з історії України» (2000 р.) про-
аналізувала науково-публіцистичні праці Н. Григо-
ріїва з історії України періоду УНР, зокрема, праці 
«Історія України» (1919 р.), «Про навчання дітей 
рідній історії» (1917 р.), «Історія України, виложена 
народними думами та піснями» (1919 р.), «Історія 
українського народу» (1919 р.) [12].

У статті «Никифор Григоріїв: про навчання 
дітей рідній історії» (2004 р.) О. Сухобокова ана-
лізує праці Н. Григоріїва з історії України та заува-
жує його переконання про важливість вивчення 
закордонної історії. Педагог є автором кількох під-
ручників із всесвітньої історії: «Всесвітня історія», 
«Середні віки», «Нові часи». О. Сухобокова вказує 
на ще один важливий чинник у формуванні свідо-
мості педагога – вивчення рідної мови. Читаючи 
лекції, педагог розробив концепцію шкільної мето-
дики викладання рідної мови, описав її в окремій 
праці «Методика навчання рідної мови» (імовірно, 
1917 р.) [21].

Монографія Т. Бевз «Українська державність: 
ідеологія, політика, практика (система народо-
правства у теоретичних концепціях Н. Григорієва)» 
(2004 р.) є продовженням попередньої праці автора 
«Н. Григоріїв – політик і вчений». Наукове дослі-
дження виконано на основі великої кількості архів-
них матеріалів, документів та праць Н. Григоріїва, 
значна частина яких уперше введена до наукового 
обігу. Проаналізовано низку праць Н. Григоріїва, 
зокрема: «Якої республіки треба бідним людям?» 
(1917 р.), «Хто ми і що нам треба?» (1917 р.), 
«Фатальна помилка революції» (1921 ), «Спогади 
«Руїнника» про те, як ми руйнували тюрму наро-
дів, а будували свою хату» (1934 р.) та ін.; також 
подано визначення, запропоновані Н. Григоріївом, 
понять «менталітет», «нація», «революція», «дер-
жава», «народознавство» [3].

О. Сухобокова в статті «Український робітни-
чий університет у Празі (1927–1931 рр.)» (2007 р.) 
знайомить нас з історією та роботою зазначеного 
закладу (1927 р.), до складу якого входив Н. Григо-
ріїв. 1929 р. педагог стає директором університету. 
Унікальність університету як першого українського 
освітнього закладу полягала в дистанційному 
навчанні [23].

У праці Т. Бевз «Українська еміграція у кон-
тексті політики коренізації» (2006 р.) охаракте-
ризовано політику українізації, яка була тісно 
пов’язана з діяльністю української еміграції. Зміст 
українізації полягав у залученні корінного насе-
лення до державного й господарського будівни-
цтва, урахуванні національних чинників у кадровій 
політиці, вивченні національних обрядів і звичаїв; 
соціально-політичних та історико-побутових умов 
населення; українізації шкіл, вищих навчальних 
закладів і видавничої справи та ін. Висвітлено 
становище української еміграції та діяльність 
Н. Григоріїва цього періоду. Також подано значну 
кількість інформації з фондів та архівів, зокрема з 
листів Н. Григоріїва до М. Шаповала, в яких педа-
гог пише про еміграцію та закликає українську 
інтелігенцію відстоювати свої права [4]. 

Відомий історик Я. Калакура в книзі «Україн-
ська історіографія: Курс лекцій» (2012 р.) харак-
теризує доробок провідних істориків, педагогів 
та висвітлює їхній внесок у розвиток української 
діаспори. Просвітники створювали українські цен-
три, навчальні заклади, де готували майбутню 
еліту українського народу. До когорти просвітни-
ків належить і Н. Григоріїв, у книзі висвітлено його 
діяльність у Празі, заснування ним щомісячника 
«Нова Україна» (1925–1926 рр.), головним редак-
тором якого він був. Н. Григоріїв відстоював ідеї 
національно-державної незалежності України, про 
що свідчать праці «Підстави української націо-
нально-державної політики» (1923 р.), «Українська 
боротьба за державу в роках 1917–1929. Чому 
українці не вдержали своєї держави?» (1934 р.) та 
ін. [10].

Досить докладно часопис «Нова Україна» про-
аналізовано в статті О. Сухобокової «Часопис 
«Нова Україна» у Празі (1922–1928 рр.): до 90-ї 
річниці від заснування» (2013 р.) – від умов ство-
рення діяльності одного із провідних українських 
часописів у Чехословаччині 1920-х рр. «Нова 
Україна» до стану української еміграції. Н. Григо-
ріїв редагував чужі статті, написав понад 50 праць 
для часопису протягом 1922–1927 рр., у 1927 р. 
він стає головним редактором [24].

Висновки. Отже, актуальність та значущість 
особистості Н. Григоріїва, його спадщини (кінець 
ХІХ ст. – початок ХХ ст.) незаперечна. Сучасні 
дослідники написали вагому колекцію праць про 
педагога. Досить ґрунтовно вивчалася його спад-
щина як просвітника, історика, міністра освіти 
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Української Народної Республіки, доктора соціо-
логії, журналіста. 

Перспективами подальших розвідок напряму 
є дослідження творчої діяльності сина Никифора 
Григоріїва – Мирослава Григоріїва. 
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TOLERANCE AS A VALUABLE BASIS FOR INCLUSIVE EDUCATION
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Статтю присвячено питанню толерант-
ного ставлення до людей з обмеженими 
можливостями в умовах розвитку інклюзив-
ного середовища. Приведено трактування 
категорії «толерантність» з позиції бага-
тьох суспільних наук, а також охарактери-
зовано види толерантності. Дослідження 
дає змогу виділити риси характеру, при-
таманні толерантній особистості, і типи 
толерантних взаємодій, серед яких наголос 
зроблено на діалозі, співпраці та взаємодії. 
Визначено види інтолерантності як про-
яву багатогранності кожної особистості. 
Обґрунтовано роль толерантного суспіль-
ства в розвитку дітей з особливими потре-
бами. 
Ключові слова: толерантність, інтоле-
рантність, інклюзія, інклюзивна освіта, 
емпатія, діти з особливими потребами.

Статья посвящена вопросу толерантного 
отношения к людям с ограниченными воз-
можностями в условиях развития инклю-
зивной среды. Приведены трактовки 
категории «толерантность» с точки зре-
ния многих общественных наук, а также 
охарактеризованы виды толерантности. 
Исследование позволяет выделить черты 
характера, присущие толерантной лич-
ности, и типы толерантных взаимодей-

ствий, среди которых упор сделан на диа-
лог, сотрудничество и взаимодействие. 
Определены виды интолерантности как 
проявления многогранности каждой лич-
ности. Обоснована роль толерантного 
общества в развитии детей с особыми 
потребностями.
Ключевые слова: толерантность, инто-
лерантность, инклюзия, инклюзивное обра-
зование, эмпатия, дети с особыми потреб-
ностями.

The article is devoted to the issue of tolerance 
attitude towards people with disabilities in the 
conditions of the development of an inclusive 
environment. The category of “tolerance” from 
the standpoint of many social sciences is pre-
sented, types of tolerance are also described. 
The conducted research allows to highlight fea-
tures of the character, that are inherent in a tol-
erant person and types of tolerant interactions, 
among which the main focus is on dialogue, 
cooperation and interaction. The types of intoler-
ance are defined as a manifestation of the mul-
tifaceted nature of each individual. The role of a 
tolerant society in the development of children 
with special needs is substantiated.
Key words: tolerance, intolerance, inclusive-
ness, inclusive education, empathy, children with 
special needs.

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Недоброзичливість, озлобленість, агресивність, 
на жаль, стають прикметами нашого часу. Дух 
нетерпимості, ворожості до іншої культури, спо-
собу життя, вірувань, звичок існував і раніше, 
але сьогодні він набуває найжорстокіших форм і 
загрозливих розмірів особливо серед молоді. 

В умовах сьогодення, коли неабиякої актуаль-
ності набирає процес упровадження інклюзивної 
освіти в навчальних закладах усіх рівнів, не менш 
важливим є питання створення умов для дітей із 
різноманітними порушеннями в психофізичному 
розвитку. Крім того, інклюзія передбачає підготовку 
здорових однолітків до співпраці з означеною кате-
горією осіб. Головною метою навчання в умовах 
інклюзивної освіти є процес формування доброзич-
ливої атмосфери спілкування як одних, так й інших. 
Її цінність насамперед виявляється в безперешкод-
ній адаптації дітей із порушеннями в розвитку до 
норм і правил суспільства. А проживання в мирі та 
злагоді передбачає наявність у кожного з нас таких 
людських якостей, як взаєморозуміння, повага, 
доброзичливість, комунікабельність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі толерантності присвячено чимало 
наукових праць. Зокрема, питання виховання 

толерантності висвітлено в роботах Т. Білоус, 
О. Кащенко, В. Сітарова, П. Степанова, Г. Шела-
мова; ідеї виховання толерантності як соціальної 
цінності присвячені праці А. Асмолова, О. Воло-
шиної, О. Погодної, М. Рожкова, О. Щеколдіної, 
Ю. Шрейда й інших. Серед провідних українських 
фахівців, котрі працюють у напрямі дослідження 
різних аспектів упровадження інклюзивної освіти, 
вивчають проблеми навчання, виховання та роз-
витку дітей з особливими потребами, доречно вио-
кремити таких, як Л. Вавіна, В. Засенко, А. Колу-
паєва, І. Кузава, С. Миронова, М. Руденко, Т. Сак, 
В. Синьов, Н. Софій, О. Таранченко та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значну кількість 
наукових праць у дослідженні питання толерант-
ного ставлення до людей з обмеженими можли-
востями, все ж таки роль толерантності в реалі-
зації принципів інклюзивної освіти є недостатньо 
висвітленою та вимагає дослідження.

Метою статті є визначення сутності поняття й 
необхідності формування толерантного суспіль-
ства, його роль і місце в розв’язанні окремих про-
блем становлення інклюзивної освіти.

Виклад основного матеріалу. Поняття толе-
рантності формувалося упродовж багатьох століть.  
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Ідея толерантності виникла ще в глибокій анти-
чності і спочатку існувала як вирішення проблеми 
ставлення до релігійних меншин. Принципи толе-
рантності, духовного розкріпачення особи поряд 
із її економічною та політичною свободою від-
стоювали мислителі минулого, спираючись на 
вчення про природне право на незалежність. Про 
толерантність у працях «Нариси про терпимість», 
«Листи про віротерпимість» писав Дж. Локк. 
У «Трактаті про віротерпимість» до розгляду цієї 
категорії звертався й Вольтер [1]. 

У кожній культурі існують свої визначення толе-
рантності, які багато в чому схожі. В англійській 
мові толерантність означає готовність і здатність 
без протесту сприймати особистість або річ, у 
французькій – повага свободи іншого, його спо-
собу мислення, поведінки, політичних і релігій-
них поглядів. У китайській мові бути толерантним 
означає дозволяти, допускати, виявляти вели-
кодушність щодо інших. В арабській мові толе-
рантність – прощення, поблажливість, м’якість, 
прихильність, терпіння, прихильність до інших, у 
перській – терпіння, витривалість, готовність до 
примирення.

У науковій літературі толерантність розгляда-
ється передусім як повага й визнання рівності, 
відмова від домінування та насильства, визнання 
різноманіття людської культури, норм, вірувань. 
Проблема толерантності вивчається різними нау-
ками. З філософського погляду толерантність – 
терпимість до іншого роду поглядів, вдач, звичок. 
Вона необхідна щодо особливостей різних наро-
дів, націй, релігій.

У зарубіжній психології можна виокремити 
декілька підходів до дослідження толерантності. 
Згідно з психодинамічним підходом, толерант-
ність являє собою стратегію суб’єкта, спрямовану 
на саморегуляцію й задоволення потреб, що роз-
вивається під впливом захисних механізмів, які 
виникають. Толерантність із погляду біхевіораль-
ного підходу – це особливим чином побудована 
поведінка суб’єкта, що змінюється відповідно до 
стимулів, які виникають ззовні [2]. Толерантність 
в екзистенційно-гуманістичному підході безпосе-
редньо пов’язана з ціннісно-смисловою сферою 
особистості [3].

Етика визначає толерантність якістю, яка харак-
теризує ставлення до іншої людини як до рівної осо-
бистості, що виражається у свідомому придушенні 
почуття неприйняття, викликаного всім тим, що зна-
менує в іншому інше (зовнішність, манера мови, 
смаки, спосіб життя тощо). Толерантність передба-
чає налаштованість на розуміння й діалог з іншим, 
визнання та повагу його права на відмінність.

У психології проблема толерантності дослі-
джується недавно. З погляду соціальної психоло-
гії толерантність можна розглядати як соціальну 
установку; як ставлення особистості (що включає 

ставлення до себе, до своєї справи, до людей); як 
причину й наслідок захисних механізмів особис-
тості (раціоналізації, ідентифікації, заперечення, 
проекції, заміщення, витіснення тощо); як власти-
вість особистості, її ціннісну орієнтацію і світогляд. 

Педагогічна толерантність – терпимість до 
власних дітей, учнів, уміння зрозуміти і пробачити 
їх недосконалість [4]. Сучасні наукові словники 
трактують толерантність як здатність терпляче 
або поблажливо (в позитивному сенсі слова) ста-
витися до іншого, до його інакомислення; при-
йняття іншого таким, яким він є. Це визначає цін-
ність толерантності в освітньому просторі.

Проблема виховання суспільства загалом, 
збільшення випадків прояву агресії, нетерпимості, 
насильства, дискримінації стали причиною при-
йняття 16 листопада 1995 року Декларації принци-
пів толерантності, у котрій толерантність означає 
повагу, прийняття і правильне розуміння багатого 
різноманіття культур світу, форм самовираження і 
способів прояву людської індивідуальності; визна-
ння того, що люди за своєю природою розрізня-
ються за зовнішнім виглядом, становищем, мовою, 
поведінкою й цінностями, мають право жити в мирі 
та зберігати свою індивідуальність [5]. Толерант-
ність також вимагає надання кожній людині мож-
ливостей для економічного й соціального розвитку 
без будь-якої дискримінації.

Толерантність як принцип взаємодії в системі 
«людина-людина», «людина-держава» закріплю-
ється в базових міжнародних документах з прав 
людини. Одним із ключових принципів захисту 
прав дітей є принцип недискримінації, закріпле-
ний у Конвенції про права дитини (1989), яка 
ратифікована Постановою Верховної Ради Укра-
їни та набрала чинності для України 27 вересня 
1991 р. [6]. У Конвенції про права інвалідів (2006) 
закріплені, по суті, принципи соціальної інклюзії – 
недискримінації, поваги до інвалідів і прийняття їх 
як компонента людської різноманітності, рівності 
можливостей, повного й ефективного залучення 
та включення інвалідів у суспільство [7].

Ставлення до осіб з проблемами розвитку має 
певну історію, яка співвідноситься з теоретичними 
суспільно-соціальними моделями, що формува-
лися в процесі розвитку суспільства й зумовлені 
ідеологічними установками, громадською думкою 
та системою соціально-політичного устрою пев-
ного проміжку часу в історії становлення держави: 

1. Медична модель (сегрегація) – початок  
ХХ століття – середина 60 років ХХ століття. Розу-
міння людини з проблемами розвитку як хворої 
людини, яка потребує довготривалого догляду 
й лікування, що найкраще може здійснюватися 
тільки в спеціальних закладах. 

2. Модель нормалізації (інтеграція) – серед-
ина 60-х років – середина 80-х років ХХ століття. 
У цей період стає нормою процес інтеграції дітей з 
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особливостями розвитку в середовище звичайних 
однолітків. Дитина з особливостями розвитку – 
людина, яка розвивається та здатна освоювати 
різні види діяльності; суспільство має визнавати 
це й забезпечувати умови життя, максимально 
наближені до загальноприйнятої норми. 

3. Соціальна модель (інклюзія) – середина 80-х 
років ХХ століття – теперішній час. Спрямована на 
зміни в суспільстві так, щоб воно забезпечувало 
рівну участь своїх громадян у здійсненні їхніх прав 
і надавало їм таку можливість. В основу інклю-
зивної освіти покладена ідеологія, яка виключає 
будь-яку дискримінацію й водночас створює від-
повідні умови для отримання якісної освіти для 
таких дітей. Інклюзивна освіта визнає, що всі діти 
можуть повноцінно навчатися, а їхні відмінні осо-
бливості гідні поваги та є джерелом навчального 
досвіду для всіх учасників навчально-виховного 
процесу [8].

Толерантність та емпатія щодо людей з обме-
женими можливостями здоров’я є не тільки однією 
з форм прояву поваги, а й індикатором особистіс-
ної включеності в спілкування, своєрідною «робо-
тою над собою». Здатність до співпереживання не 
тільки підвищує адекватність сприйняття «іншого», 
а й зумовлює встановлення ефективних, позитив-
них взаємин із людьми.

С. Бондирева і Д. Колесов виділяють толерант-
ність активну, пасивну, природну, проблемну, вро-
джену, набуту, конструктивну, адаптивну й толе-
рантність ідентичності.

Вроджена толерантність взаємопов’язана з 
такими рисами характеру, як стриманість, това-
риськість, емпатійність, альтруїстичність, та 
ускладнюється наявністю таких характеристик, як 
агресивність, егоїстичність і конфліктність.

Набута толерантність визначається вихован-
ням і впливом на особистість соціальних норм, 
згідно з якими недопустимим є прояв відкритої 
ворожості стосовно людей з інвалідністю.

Толерантність ідентичності в разі ставлення до 
людини з інвалідністю базується на знаходженні 
спільних із нею ознак. Акцент робиться не на 
наявній ваді, а на інших індивідуальних особли-
востях. Знаходження низки подібних особистісних 
чи характерологічних проявів сприяє виникненню 
симпатії до людини з особливими потребами, 
сприйняттю її через призму ідентичності.

Конструктивна толерантність передбачає усві-
домлення й прийняття свого негативного став-
лення до людей з інвалідністю та пошук шляхів 
знаходження з ними спільної мови, побудови вза-
ємодії, розширення власних уявлень для зміни 
свого ставлення чи пошук способів пригнічення 
негативних імпульсів.

Адаптивна толерантність виражається у зви-
канні до контакту з людиною-інвалідом, який спо-
чатку сприймався негативно й породжував непри-

йняття. За довготривалої взаємодії з інвалідом 
ступінь неприйняття зменшується, негативні емо-
ції втрачають свою гостроту, а особі легше стає 
проявляти терпимість.

Толерантність як систему установок можна роз-
глядати як сукупність позитивних чи нейтральних 
уявлень про людей з вадами здоров’я, що зумов-
люють їх прийняття або ж терпиме до них став-
лення. Це визначається наявністю позитивних 
стереотипів і визнанням принципу рівності всіх 
людей, незалежно від їхніх відмінностей співвід-
носно з індивідом, що здійснює оцінку.

Конформну толерантність варто розглядати 
як зовнішній вияв терпимого ставлення за відсут-
ності внутрішніх переконань та уявлень, що цю 
терпимість зумовлюють. Тобто людина не прояв-
ляє свого справжнього ставлення до людей з інва-
лідністю, оскільки вважає це соціально неприйнят-
ним. Варто зазначити, що така толерантність є 
ситуативною й поверховою, оскільки зникає в разі 
потрапляння особистості в групу, в якій негативне 
ставлення до людей з інвалідністю є нормою. Тоді 
людина не мусить стримувати себе та будує вза-
ємодію з інвалідами згідно з негативними стерео-
типами, що панують у її свідомості.

Толерантність як риса характеру є найбільш 
продуктивним утворенням, оскільки терпимість до 
людей з інвалідністю закладена глибоко у свідо-
мості й визначає поведінку особистості, позитивні 
способи реагування на ситуацію взаємодії з люди-
ною з обмеженими можливостями. Особистість, 
якій притаманний такий вид толерантності, здатна 
оцінити індивідуальність кожної людини, стави-
тися з повагою до людини з інвалідністю, поміча-
ючи її позитивні риси, здібності й приховані мож-
ливості. Така повага може навіть не мати у своїй 
основі об’єктивних причин, людина позитивно оці-
нює іншу особистість лише тому, що вона існує. 
При цьому яскраво виявляються гуманістичні 
принципи сприйняття людини людиною.

Сутність активної толерантності в тому, що 
людина є небайдужою до проблем людей з обме-
женими можливостями, прагне надати їм допо-
могу, покращити їхнє життя. Іншим варіантом 
активної толерантності є те, що людина відчуває 
стосовно людей з інвалідністю негативні почуття й 
емоції, але не дозволяє собі їх проявити. У цьому 
випадку активність спрямована на пригнічення 
емоцій за рахунок вольових зусиль.

Пасивна толерантність передбачає байдужість 
до людей з особливими потребами, сприйняття 
їх як незначущих об’єктів. При цьому байдужість 
може бути первинною (взаємодія з людиною-інва-
лідом із самого початку не викликала ніяких емо-
цій) чи вторинною (взаємодія з людей з інвалід-
ністю породжувала негативні емоції, які зникли в 
процесі адаптації, зміни ставлення чи зниження 
актуальності об’єкта).
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Природна толерантність проявляється тоді, 
коли відсутні причини для негативного ставлення 
до людей з інвалідністю. Тобто ці люди як об’єкт 
сприйняття не викликають негативних емоцій 
і бажання виявити ворожість. У цьому випадку 
позитивне чи нейтральне ставлення до людини 
з особливими потребами є природнім імпульсом 
особистості, що має раціональну основу [9].

Незважаючи на безліч визначень цього поняття, 
всі вони підтверджують, що толерантність перед-
бачає готовність прийняти інших такими, якими 
вони є, і взаємодіяти з ним на основі згоди. Толе-
рантність не повинна зводитися до індиферент-
ності, конформізму, ущемлення власних інтересів. 
Передусім вона передбачає взаємність та активну 
позицію всіх зацікавлених сторін.

До толерантних типів взаємодії можна зараху-
вати такі: діалог, співпрацю, опіку.

У діалозі проявляється індивідуальність та ося-
гається своєрідність іншої людини, тому що саме 
діалогова взаємодія має на увазі рівність пози-
цій у спілкуванні. У структурі діалогової взаємодії 
переважають емоційний і когнітивний компоненти, 
які можуть бути охарактеризовані через високий 
рівень емпатії, почуття партнера, вміння прийняти 
його таким, яким він є, відсутність стереотипності 
в сприйнятті інших, гнучкість мислення.

Співпраця передбачає спільне визначення 
цілей діяльності, спільне її планування, розподіл 
сил і коштів на основі можливостей кожного. Це 
рівень толерантної поведінки, який може бути оха-
рактеризований такими ознаками: контактність, 
доброзичливість, відсутність тривожності, мобіль-
ність дій, терпіння, довірливість, соціальна актив-
ність.

Опіка має на увазі турботу, причому ця тур-
бота не принижує гідності опікуваного. Такий вид 
взаємодії можливий тільки тоді, коли обидві сто-
рони сприймають один одного й терпимо один до 
одного ставляться. Цей рівень толерантних від-
носин характеризується такими ознаками: емо-
ційна стабільність, високий рівень емпатії, екстра-
вертність, соціальна активність, уміння прийти на 
допомогу [10].

Отже, можна виділити такі характеристики 
толерантної особистості:

• особиста стійкість (сформованість соці-
ально-моральних мотивів поведінки особистості в 
процесі взаємодії з людьми інших спільнот);

• емпатія (адекватне уявлення про те, що від-
бувається у внутрішньому світі іншої людини);

• дивергентне мислення (здатність знаходити 
оригінальні рішення звичайних проблем);

• мобільність поведінки (здатність до швидкої 
зміни стратегії або тактики з урахуванням мінли-
вих обставин);

• соціальна активність (готовність до взаємо-
дії в різних соціальних, етнічних та інших ситуаціях 

з метою досягнення поставлених завдань і вибу-
довування конструктивних суспільних відносин).

У процесі спілкування постійно наявне спів-
відношення толерантність-інтолерантність, що є 
виявом індивідуальності й багатогранності кожної 
особистості.

Вирізняють таку інтолерантність [11]:
1) прихована інтолерантність − суб’єкт розу-

міє важливість принципів толерантності й небез-
пеку або моральну неадекватність декларації ідей 
інтолерантності або інтолерантних дій, але в силу 
внутрішніх симпатій та антипатій, власних наста-
нов і поглядів ставиться упереджено до представ-
ників різних соціально-демографічних груп; його 
ставлення й висловлення мають явно непубліч-
ний характер і не можуть впливати на суспільні 
настрої та дії;

2) вербальна інтолерантність − суб’єкт уважає 
за можливе й іноді навіть необхідними публічні 
висловлювання стосовно представників тих або 
інших соціально-демографічних груп; він ува-
жає неможливим для себе які-небудь публічні дії 
− насильство, заборони тощо, але не вважає за 
необхідне приховувати свої погляди;

3) агресивна поведінкова інтолерантність −  
суб’єкт уважає виправданим підготовку і здій-
снення певних дій, спрямованих на заборону, 
обмеження діяльності або насильство стосовно 
об’єкта інтолерантності; ці дії пояснюються його 
розумінням соціальної справедливості, сильним 
ступенем відчуження від об’єкта, низьким рів-
нем правової культури; нерідко така поведінка 
пов’язана з певним рівнем соціалізації або навіть 
настановами на девіантну або кримінальну пове-
дінку; у тому випадку, коли суб’єктом є інститут, це 
пов’язано з певною державною політикою тоталі-
тарного суспільства.

Нині назвати сучасне суспільство толерантним 
украй важко. Інколи через непорозуміння людина 
спроможна на жахливі вчинки. Хоча це не означає, 
що всі чинять так само, знову ж таки вирішальну 
роль відіграють індивідуальні особливості кож-
ного.

За даними результатів дослідження, лише 50% 
опитаних уважає, що українське суспільство толе-
рантно ставиться до дітей з інвалідністю. Готов-
ність спільноти прийняти у своє близьке оточення 
дітей із вразливих груп украй низька: 13% – дітей 
з інвалідністю; 10% – дітей, позбавлених батьків-
ського піклування; 8% – безпритульних дітей; лише 
3% – дітей, які живуть із ВІЛ. Третина респондентів 
узагалі вважає, що дитина з інвалідністю в сім’ї не 
може отримати достатньою догляду, тому їй буде 
краще в спеціальному дитячому будинку [12].

Беручи до уваги основну мету інклюзивної 
освіти – забезпечення всіх без винятку дітей з осо-
бливими потребами якісними освітніми послугами 
в межах загальноосвітнього навчального закладу 
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за місцем проживання, звертаємо увагу на безза-
перечний факт: поряд з інклюзією існує толерант-
ність, поряд із дітьми з особливими потребами 
має існувати толерантне суспільство.

Толерантне суспільство як ланка свідомо 
організованих людей покликане змінити загалом 
ставлення до людей і дітей із тими чи іншими 
порушеннями. Це перший крок, напевно, один 
із найважливіших і найнеобхідніших у подоланні 
першочергової проблеми впровадження інклюзії: 
неприйняття інших, що відрізняються або мають 
фізичні чи психічні порушення або недоліки.

Позитивне ставлення до громадян з особли-
вими потребами, повага їхніх прав і гідності – 
пріоритетне завдання толерантного суспільства. 
Сьогодні толерантність – яскравий показник сту-
пеня демократичності кожної держави й одна 
з умов її розвитку. На основі принципів толе-
рантності законом або в інший спосіб людині 
повинен бути забезпечений соціальний захист, 
надані можливості та сприятливі умови, які б 
давали їй змогу розвиватися фізично, розумово, 
морально, духовно й у соціальному плані здо-
ровими, в умовах свободи та гідності. На жаль, 
сьогодні багато дітей, а особливо з обмеженими 
можливостями, не мають необхідних умов для 
розвитку й не можуть реалізовувати свої консти-
туційні права [13].

Висновки. Отже, забезпечення доступу до якіс-
ної освіти дітей з особливими потребами є однією 
з невід’ємних умов їх успішної соціалізації й адап-
тації до суспільного укладу. Одним зі складників 
системи формування інклюзивного освітнього 
середовища є розуміння і прояв толерантності до 
такої категорії дітей, адже вони є повноправними 
громадянами свої країни й також мають право на 
освіту. Через толерантність спільнота спроможна 
полегшити умови існування дітей з особливими 
потребами, що вкрай важливо не лише для них, а 
й для здорового покоління. Цю проблему немож-
ливо розв’язати зразу й остаточно. Це досить дов-
готривалий процес, результативність якого зале-
жить від самої людини, від її розуміння проблем 
навколишньої дійсності, від бажання щось змінити 
насамперед у собі, а не в комусь.  

Перспективи подальших досліджень ми вба-
чаємо в детальнішому вивченні аспектів форму-
вання інклюзивного освітнього середовища, роз-
ширенні та виокремленні нових термінів і понять.
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ЗАСОБОМ САМОСТІЙНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
FORMATION OF LIFE COMPETENCE BY MEANS 
OF INDEPENDENT READING ACTIVITY
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Здійснено аналіз психолого-педагогічних 
досліджень із проблеми формування само-
стійної читацької діяльності. Визначено 
особливості компонентів читацької само-
стійності в учнів початкових класів із 
вадами зору: змістовного, процесуального 
та мотиваційного. У статті проаналізо-
вано зміст і шляхи формування життєвих 
компетентностей на уроках літератур-
ного читання, використання різноманітних 
методів і прийомів роботи. Визначено, що 
сукупність методів та прийомів форму-
вання основ життєвих компетенцій спрямо-
вано на підготовку дитини з вадами зору до 
самостійного життя.
Ключові слова: дитина з вадами зору, 
життєва компетентність, самостійна 
читацька діяльність, соціокультурна ком-
петентність, соціальна компетентність, 
інтерактивні технології навчання.

Проведен анализ психолого-педагогических 
достижений в формировании самостоя-
тельной читательской деятельности. 
Определены особенности компонентов 
читательской самостоятельности у уче-
ников начальных классов с нарушениями 
зрения: мотивационного, содержательного, 
процессуального. В статье проанализиро-
ваны содержание и пути формирования жиз-
ненных компетенций на уроках литератур-

ного чтения, использование разнообразных 
методов и приемов работы. Совокупность 
определенных методов и приемов форми-
рования основ жизненных компетенций 
направлена на подготовку детей с наруше-
ниями зрения к самостоятельной жизни. 
Ключевые слова: ребенок с нарушени-
ями зрения, жизненная компетентность, 
самостоятельная читательская деятель-
ность, социокультурная компетентность, 
социальная компетентность, интерактив-
ные технологии обучения. 

The psychological and pedagogical achieve-
ments on the problem of the formation of inde-
pendent reading activity are analyzed in the 
article. The features of the components of read-
ing independence among the children of primary 
classes with visual impairments: motivational, 
substantive, procedural are defined. The article 
analyzes the content of life competences at the 
lessons of literary reading, the ways of their for-
mation, the using of various methods and tech-
niques of work. The combination of certain meth-
ods and techniques of forming the foundations of 
life competences is aimed at preparing children 
with visual impairments for independent living.
Key words: child with visual impairment, life 
competence, independent reading activity, socio-
cultural competence, social competence, interac-
tive learning technologies.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
На етапі сучасного стану розвитку українського 
суспільства завданням реформування змісту 
освіти постає формування особистості, здатної 
сприймати, розуміти та збагачувати матеріальні й 
духовні цінності. Основна мета нової української 
школи – створити умови для розвитку й самореа-
лізації кожної особистості як громадянина України; 
формувати покоління, здатне навчатися протягом 
життя; створювати й розвивати цінності громадян-
ського суспільства.

Враховуючи зміни в Програмі літературного 
читання, які визначені в Державному стандарті 
початкової загальної освіти [3], ідеї концепції 
«Нова українська школа» [7], основною метою 
вивчення курсу «Літературне читання» є розвиток 
учнів засобами читацької діяльності; формування 
читацької компетентності учнів початкових класів, 
яка є основною складовою частиною комунікатив-
ної та пізнавальної компетентностей; ознайом-
лення учнів із дитячою літературою як мистецтвом 
слова; підготовка їх до систематичного вивчення 
курсу літератури в основній школі [2, с. 80–84].

Головна увага також звертається на форму-
вання в учнів цікавості до читання, міцних навичок 
усвідомленого читання, удосконалення підготовки 
учнів початкової ланки до самостійного вибору і 

читання книг. На відміну від масової школи, діти з 
вадами зору не можуть так широко залучатися до 
читання літератури, як діти з нормальним зором, 
оскільки в них спостерігається швидка зорова 
втома, психічна стомлюваність, нервове збу-
дження тощо. Такі чинники заважають цим дітям 
працювати із книжкою, як це роблять учні з нор-
мальним зором.

Отже, проблема спеціальної організації 
навчального процесу, спрямованого на форму-
вання життєвих компетентностей засобом роз-
витку самостійної читацької діяльності учнів із 
вадами зору, є актуальною на сучасному етапі 
розвитку спеціальної педагогіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз психолого-педагогічних досліджень і нау-
ково-методичної літератури показує, що питання 
розвитку самостійної читацької діяльності вивчали 
В. Мартиненко, М. Наумчук, Г. Олійник, Г. Під-
лужна, О. Савченко, Н. Скрипченко й інші вчені. 
У працях цих авторів визначаються першооснови 
літературної освіти в початковій школі, обґрунто-
вуються основні вимоги до читацької діяльності, 
розглядаються шляхи вдосконалення уроків літе-
ратурного читання.

Проблема становлення методики формування 
самостійної читацької діяльності в учнів висвіт-
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лено в наукових працях Є. Виноградової, Н. Воло-
шиної, Н. Дружиніної, Д. Кунаєва й інших.

Особливо гостро проблема розвитку спеціаль-
ної методики навчання читання постала перед 
ученими-тифлопедагогами. Важливими є наукові 
доробки тифлопедагогів Л. Вавіної, В. Ремажев-
ської, Т. Свиридюк, С. Федоренко, які вдоскона-
лили сучасну методику навчання літературного 
читання й української мови дітей із вадами зору.

Аналіз спеціальної науково-методичної літе-
ратури показав, що визначалися деякі підходи 
до формування самостійної читацької діяльності. 
Одні з них висвітлювали значення і роль роботи 
з дитячою книжкою (Є. Бойко, Л. Вавіна, І. Мор-
гуліс, Т. Свиридюк, В. Феоктистова, І. Чигринова), 
формування базових компонентів читацької 
діяльності в дітей із глибокими порушеннями зору 
(Л. Вавіна, Є. Гончарова, Т. Єгорова, М. Земцова, 
Т. Свиридюк), посилення корекційно-розвивальної 
та корекційно спрямованої роботи в спеціальній 
школі на уроках літературного читання (Л. Вавіна, 
Т. Дегтяренко, М. Костючек, Н. Лур’є, І. Моргуліс, 
С. Покутнєва, Л. Солнцева, Є. Синьова, В. Тара-
сун, С. Федоренко).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема ж формування 
життєвих компетентностей засобом розвитку 
самостійної читацької діяльності в сучасній почат-
ковій школі для дітей із вадами зору майже не 
висвітлена. Організація навчально-виховного про-
цесу, уроків літературного читання та роботи з 
дитячою книжкою ускладняються внаслідок недо-
статності методичних матеріалів із цього розділу 
навчання; відсутності умов для формування еле-
ментарних життєвих і соціальних навичок учнів із 
вадами зору (щодо пізнання, спілкування, прак-
тичної діяльності), необхідних для реалізації їхніх 
власних рішень, успішного вирішення життєвих 
завдань. 

Отже, перспективним у розвитку життєвих ком-
петентностей та самостійної читацької діяльності 
учнів із вадами зору є впровадження інноваційних, 
ігрових технологій, які активізують учнів, спонука-
ють до засвоєння духовних цінностей, соціальної 
взаємодії, критичного мислення, а вчителю допо-
магають створити атмосферу співпраці та творчої 
взаємодії. 

Мета статті – обґрунтувати та визначити важ-
ливі життєві компетентності для дітей із вадами 
зору, особливості їх формування засобом розви-
тку самостійної читацької діяльності в учнів почат-
кових класів із вадами зору.

Виклад основного матеріалу. Поняття «жит-
тєва компетентність» особистості є одним із тих, 
що засвідчує складне й багатоаспектне явище в 
системі соціалізації людини, її освіти, навчання та 
виховання. Вона охоплює знання, уміння, нави-
чки, способи діяльності, розвинені можливості 

сприймання, розуміння та творчого використання 
матеріальних і духовних цінностей суспільства 
[11, с. 28].

На думку В. Зарицької, «життєва компетентність 
є цілісним утворенням, яке становить системну 
властивість усієї особистості, що характеризує її 
здатність зберігати та оптимально відтворювати, 
розвивати себе, своє життя, успішно діяти в різних 
життєвих ситуаціях, вирішувати складні життєві 
проблеми» [11, с. 28].

Різні аспекти компетентісного підходу відобра-
жено в численних працях (І. Зимня, В. Краєвський, 
А. Хуторський, О. Овчарук, Н. Бібік, О. Локшина, 
О. Пометун, Т. Байбара й інші).

Компетенція розуміється як коло питань, щодо 
яких особистість має бути обізнана, або певна 
сфера діяльності, в якій людина повинна володіти 
компетентністю.

Реалії сьогодення вимагають від системи 
освіти таких підходів, за яких би здійснювалося 
формування цілісної особистості, яка володіє низ-
кою компетенцій, необхідних для життя в умовах 
постійних змін. Цілеспрямована робота в системі 
шкільної освіти надає можливість сформувати в 
учнів такі знання, уміння, навички, настанови, які 
допоможуть їм вільно орієнтуватися в суспільстві, 
в інформаційному просторі, правильно вирішувати 
складні питання, тобто здобувати досвід, необхід-
ний для життя в соціумі. Звичайно, такий досвід 
варто формувати ще з раннього дитинства, а з 
віком його вдосконалювати, адже соціокультурні 
умови вимагають, щоби цей процес був неперерв-
ним. На наш погляд, найефективніше цього можна 
досягти на уроках літературного читання.

У процесі навчання відбувається становлення 
читача, що здатний до самостійної читацької, 
творчої діяльності, здійснюється його мовленнє-
вий, літературний, інтелектуальний розвиток, фор-
муються морально-естетичні уявлення і поняття, 
збагачуються почуття, виховується потреба в сис-
тематичному читанні [2, с. 81].

О. Савченко вказує на те, що метою початко-
вого курсу «Літературне читання» є формування 
в молодших школярів першооснов читацької 
культури, емоційно-оцінного ставлення до змісту 
прочитаного, формування особистості засобами 
художнього слова [8].

Н. Бібік розглядає процес формування життє-
вих компетентностей як «засіб оновлення змісту 
освіти, який викликає однаковою мірою як зацікав-
леність, так і спротив серед учительства, науков-
ців» [2, с. 80].

О. Овчарук вказує на те, що «у рамках компе-
тентнісного підходу в процесі формування змісту 
освіти передбачено посилення особистісної спря-
мованості процесу навчання» [2, с. 80].

Якщо проаналізувати зміст кожної життєвої ком-
петентності, можна дійти висновку, що спільною  
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рисою кожної є формування соціальної та соціо-
культурної складової частини.

Питання соціокультурної компетенції вивчали 
багато дослідників, серед яких В. Сафонова, 
П. Сисоєв, В. Фурманова, П. Бех, Л. Біркун, Л. Калі-
ніна, І. Самойлюкевич, О. Савченко, В. Сухомлин-
ський.

Л. Бойко вважала, що досвід, який дитина отри-
мує в навчальному закладі, є досить корисним для 
її подальшого життя, тому формувати його варто 
починати ще з молодшого шкільного віку. Уміння 
жити в мінливих соціальних умовах залежить від 
рівня сформованості соціокультурної компетенції 
[2, с. 81]. Доцільність та успішність формування 
такої компетенції ще з раннього віку, на думку 
О. Коломінової, залежить від низки чинників:

1. Психологічних, що враховують такі вікові 
особливості учнів:

– відкритість молодших школярів до спілку-
вання;

– сензитивність до засвоєння мов;
– чутливість дітей цього віку до новизни;
– відсутність у них, на відміну від підлітків і 

дорослих, упереджень, негативних стереотипів 
щодо інших народів, внутрішня схильність до між-
культурної комунікації.

2. Дидактичні чинники, на думку науковця, 
зумовлені тим, що робота з матеріалом, який від-
биває соціально-культурні особливості, розширює 
інформаційне тло уроку і тим самим утворює чин-
ник, який має позначатися на усвідомленні учнями 
своїх навчальних дій і суттєво прискорити темп 
останніх [5].

Складниками соціокультурної компетентності 
є: а) соціокультурні знання; б) знання певних фак-
тів національної культури; в) уміння, навички мов-
леннєвої та немовленнєвої поведінки. 

Соціокультурна компетентність передбачає 
знання національно-культурних властивостей різ-
них народів, правил мовленнєвої та немовлен-
нєвої поведінки в різних ситуаціях спілкування, 
особливостей етикету носіїв мови та вміння здій-
снювати свою мовленнєву поведінку відповідно до 
цих знань.

Рівень володіння мовними засобами визна-
чає успішність та характер соціалізації дитини, 
що формує соціокультурний досвід дитини. Тому 
потрібно ще з молодшого шкільного віку дитину 
з вадами зору цілеспрямовано навчати мови, що 
сприятиме унормуванню мовлення дитини та 
перетворення його на засіб пізнання.

Важкі порушення зору зумовлюють своєрідність 
процесу соціалізації людини, яка в загальному її 
розумінні означає залучення індивіда до людської 
культури [9, с. 102].

Водночас варто зважати на те, що соціокуль-
турний досвід дитини молодшого шкільного віку з 
вадами зору тісно пов’язаний із такими психічними 

процесами, як сприймання, пам’ять, мислення, 
уява тощо. А діапазон індивідуальних відміннос-
тей у соціальній компетентності дитини з вадами 
зору залежить від сформованості цих процесів. 
Працюючи з дітьми молодшого шкільного віку з 
вадами зору, необхідно розробити психокорек-
ційну програму розвитку пізнавальних процесів 
учнів. У цій програмі доцільно розробити вправи 
для роботи з дітьми з вадами зору, а також тема-
тику бесід із батьками, поради для батьків.

Будь-яка людина від народження не має пев-
них форм поведінки, а це означає, що вона їх має 
набувати завдяки засвоєнню досвіду попередніх 
поколінь під час соціалізації.

У педагогічному плані соціалізація означає роз-
ширення в результаті навчання і виховання сфери 
діяльності і спілкування індивіда, процес станов-
лення його особистості, включаючи самосвідо-
мість і активну життєву позицію [9, с. 102].

Дослідження, проведені в тифлопсихології, 
свідчать про те, що особливостями знань дітей із 
вадами зору є їхня формальність, схематичність, 
не наповненість реальним змістом. Чим глибше 
порушений зір, тим більше проявляються визна-
чені особливості. Особливо коли рівень педаго-
гічної майстерності тифлопедагогів не відповідає 
вимогам. У такому разі формальний характер 
набутих дітьми з вадами зору знань перешко-
джає їх застосуванню, перенесення в нові ситуації 
[9, с. 103]. 

Сучасна спеціальна школа повинна формувати 
активного читача, який би зміг самостійно прочи-
тати книгу і розібратися в ній, в якого б постіно була 
потреба в читанні, який би міг вибрати потрібну 
книжку на певну тему.

Самостійна читацька діяльність – це особливий 
вид роботи з дитячою книжкою на уроках літера-
турного читання, мета якого – забезпечити дітям 
знання книжок із доступного кола читання, від-
працьовувати в них звичку, а потім потребу само-
стійно й осмислено вибирати і самостійно читати 
ті дитячі книжки, які їм потрібні та цікаві [10, с. 111].

Термін «читацька самостійність» як особистісна 
властивість читача характеризується наявністю в 
читача мотивів, які збуджують його звертатися до 
книжок, і системи знань, умінь і навичок, які дають 
можливість із найменшою затратою часу і зусиль 
реалізувати свої спонукання згідно із суспільною й 
особистісною необхідністю.

Об’єктивним показником читацької самостій-
ності в дітей із вадами зору варто вважати зна-
ння широкого кола доступних даному віку книжок, 
усвідомлення того, що книжка – основне джерело 
поповнення знань, задоволення пізнавальних 
інтересів, уміння орієнтуватися в книжковому світі, 
вибирати для читання насамперед твори, які ввій-
шли до скарбниці вітчизняної і зарубіжної літера-
тури, а також здатність отримувати й аналізувати 
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інформацію із друкованих і електронних джерел 
[10, с. 112].

Самостійність у читанні учнів із вадами зору, 
тобто здатність свідомо вибирати книжку, без сто-
ронньої допомоги прочитати її, самостійно органі-
зувати власний вільний час за допомогою читання 
книг, – вищий ступінь читацької діяльності.

Сучасна спеціальна школа з перших днів 
навчання учнів із вадами зору формує життєві 
навички та читацькі компетентності.

З метою визначення особливостей формування 
самостійної читацької діяльності учнів початкових 
класів із вадами зору проведено спеціальне дослі-
дження з вивчення актуального рівня їхньої само-
стійної читацької діяльності. Методикою дослі-
дження передбачено вивчення мотиваційного, 
змістовного, процесуального компонента читаць-
кої самостійності. У процесі дослідження врахо-
вані всі особливості стану зору кожної дитини. 
Оскільки ступінь порушення гостроти зору, поле 
зору, діагнози в дітей із вадами зору неоднакові, 
то й їхні можливості в оволодінні читацькою діяль-
ністю теж неоднакові.

Дослідженням виявлено, що учні з вадами зору 
відстають в опануванні всіх компонентів самостій-
ної читацької діяльності. Змістовний компонент 
цієї діяльності характеризується невмінням класи-
фікувати книги за темами, за жанрами, за автор-
ською приналежністю; нездатністю визначати 
структурні елементи книги (обкладинка, титуль-
ний лист, малюнок, прізвища автора та художника-
оформлювача); незнанням видів бібліотечно-
бібліографічної допомоги (тематична картотека, 
книжкова виставка, рекомендаційний список).

Значне відставання учнів із вадами зору вия-
вилося у сформованості навички читання. Багато 
дітей із вадами зору не вправляються в читанні, 
вони використовують допомогу успішних учнів, 
вихователів (у школі), удома – батьків. Аналіз 
швидкості читання учнів із вадами зору показав, 
що в середньому вони всі відстають від норми, а 
з віком відставання збільшується, тому що діти 
мало читають і не вправляються.

У показниках правильності читання в дітей із 
вадами зору зафіксовано спотворення слів, яке з 
віком збільшується.

Значно відстають учні з вадами зору за показ-
никами виразності. Вони не дотримуються логіч-
них пауз, не ставлять логічних наголосів, не 
зупиняються на розділових знаках. Помічено 
взаємозв’язок між достатнім запасом знань про 
навколишній світ, належним рівнем зв’язного мов-
лення та швидким оволодінням навички читання.

Визначення особливостей читацької діяльності 
сприяло виявленню труднощів, яких зазнають учні 
з вадами зору під час переказування прочитаного 
твору. Цей стан можна пояснити тим, що такі учні 
всю свою увагу зосереджують на правильності 

та швидкості читання, випускаючи смисл прочи-
таного. Унаслідок труднощів переказування 25% 
учнів із вадами серед обстежуваних назвали літе-
ратурне читання серед своїх нелюбимих уроків.

Дослідженням констатовано залежність роз-
витку окремих сторін читання від мовленнєвого 
розвитку дітей із вадами зору. Спостереження 
за правильністю читання показують, що викрив-
лення слів, закінчень, заміни букв трапляються 
в дітей із недорозвитком фонематичного слуху і 
звукового аналізу, брак швидкості й виразності – у 
дітей із порушеннями вимови та через недостатнє 
вправляння в читанні; порушення розуміння про-
читаного фіксували в дітей із загальним недороз-
витком мовлення, збідненим чуттєвим досвідом, 
несформованим зв’язним мовленням, обмеженим 
словниковим запасом.

Нами визначено, що в оволодінні навичкою 
читання учнями з вадами зору основним чин-
ником, який негативно впливає на цікавість до 
читання, є уповільненість процесу читання. Упо-
вільнене читання потребує максимального напру-
ження, а через труднощі зорового сприймання в 
дітей із вадами зору спостерігається нестійкість, 
часті відволікання від тексту, особливо після три-
валого зорового навантаження. Суперечності між 
психічними можливостями дітей із вадами зору і 
засобами їхньої пізнавальної діяльності створює 
значні труднощі в опануванні навички читання.

Мотиваційний компонент самостійної читаць-
кої діяльності учнів із вадами зору засвідчує: до 
книг їх спонукають здебільшого соціальні мотиви, 
серед яких переважають вимоги вчителів і батьків 
(45,3%), а серед учнів із нормальним зором чита-
ють книги за самостійним вибором та бажанням 
58,8%. Виявлено, що позитивне ставлення учнів 
із вадами зору до книжок залежить «від бажання, 
від емоційного стану», що в них «немає часу», 
«задають багато уроків, а уроки треба вчити», що 
«хочеться гуляти». Більшість учнів із вадами зору 
сприймають книжку, читання не як джерело знань, 
а як розвагу, тому вибирають цікаві для себе, але 
неглибокі та розважальні за змістом книги.

Виходячи з вищезазначеного, на уроках літера-
турного читання важливо формування таких соці-
окультурних компетенцій:

– визначення змісту книжки з її елементами;
– самостійне читання книг;
– робота зі словниковими словами;
– постійне збагачення життєвого досвіду;
– вирішення практичних завдань за допомогою 

спостережень, порівнянь, пошуку нового в словни-
ках, енциклопедіях.

Значним чинником соціалізації учнів із вадами 
зору є дитяче співтовариство з однолітками. У дитя-
чому колективі процес соціалізації відбувається 
прискорено. На уроках літературного читання 
формуванню цих компетенцій сприяє інтерактивна 
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взаємодія між учасниками навчально-виховного 
процесу.

Отже, на уроках літературного читання необ-
хідно використовувати якомога більше новинок, 
які б зацікавили учнів із вадами зору. Треба ста-
вити учня з вадами зору в позицію дослідника, 
учити його спостерігати й аналізувати навколишні 
явища та події, пробуджувати в нього цікавість до 
завдань, які дитині доведеться вирішувати в май-
бутньому.

Читання художніх творів, де розкривається 
внутрішній світ переживань, думок, мрій людини, 
розширює життєвий досвід, сприяє усвідомленню 
дітьми цінностей, норм поведінки. Це зміцнює 
«природне бажання дитини ставати кращою» 
(В. Сухомлинський).

Осмислення змісту багатьох творів, де описано 
почуття і вчинки дійових осіб, викликає у дітей із 
вадами зору глибоке співпереживання, що є своє-
рідним особистісним засобом освоєння дійсності, 
дозволяє їм зрозуміти внутрішній світ інших людей.

Ураховуючи особливості учнів із вадами зору, 
широко використовуються ігрові методи. Порів-
няно з іншими формами навчання гра досягає 
своєї мети непомітно для дитини, тобто не потре-
бує тиску на особистість учня з вадами зору.

Також на уроках літературного читання бажано 
використовувати інтерактивні методи і прийоми 
роботи, технологію формування критичного мис-
лення, метод проектів. Тому що саме під час інтер-
активного навчання учні з вадами зору вчаться 
мислити, висловлювати власні думки; формуються 
навички толерантного спілкування, об’єктивного 
оцінювання власної роботи та роботи інших.

Розвивати читацьку діяльність учнів із вадами 
зору, їхнє мислення та творчі здібності допомагає 
використання на уроках таких прийомів та методів 
роботи:

– «Асоціативний кущ» (в основу покладено 
схему, яка креслиться на великому аркуші паперу 
вчителем разом із дітьми. У центрі – ключове 
слово. Тоді видно, які нові знання, отримані на 
уроці, «прирощуються» – «кущ, який росте»);

– «Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися» 
(в основу покладено таблицю, яка заповнюється 
разом з учнями);

– «Дошка запитань» (на стіні класу вивішується 
великий аркуш паперу, на якому вчитель просить 
учнів із вадами зору записувати будь-які питання, 
що в них виникають у процесі роботи із книгами);

– «Ключові слова» (під час роботи із книжкою 
важливим є переосмислення її змісту, оцінка, виді-
лення головного. Ця стратегія дозволяє розвинути 
вміння: створювати цілісну картину прочитаного, 
виділяти головне, суттєве);

– «Активне читання» (в основу покладено 
читання тексту з одночасним маркуванням окре-
мих його частин спеціальними позначками на 

полях. Ця стратегія дозволяє глибоко вивчати 
текст, навчає класифікувати інформацію);

– «Критичне читання тексту в парах» (парі про-
понується прочитати текст; потім перший учень 
повинен назвати головну думку чи найсуттєвіше із 
прочитаного, другий – записати ключові слова до 
прочитаного тексту).

Доцільно на уроках літературного читання 
активно практикувати «читання вголос». Таке 
читання створює відповідне мовне середовище, 
сприяє розвитку навичок вимови. Воно є основним 
загальним засобом для навчання читання.

Голосне читання сприяє розвитку живої 
усної мови, виховує вміння говорити правильно, 
виразно. Тому на уроках вчителеві необхідно 
демонструвати учням із вадами зору зразки пра-
вильного, виразного читання і вимагати цього від 
учнів. Для цього використовуються різні форми 
читання вголос:

– індивідуальне;
– хорове;
– вибіркове;
– читання за особами;
– читання в парах;
– ланцюжкове;
– читання «буксиром»;
– читання «дощиком»;
– читання на одному диханні якнайбільше слів;
– читання з орієнтацією на розділові знаки;
– читання того самого речення з різною інтона-

цією;
– читання за «диктором»;
– читання та знаходження уривка до малюнка;
– знаходження за даним початком або кінцем 

усього речення (уривка);
– знаходження речення, за допомогою якого 

можна виправити допущену помилку;
– читання, знаходження речень, що стали при-

казкою (для байки);
– читання та визначення речень, що правдиво, 

а що вигадано (для казки);
– знаходження й читання речення зі знаком 

оклику, питання, дефісом;
– знаходження в оповіданні найдовшого слова, 

слова в лапках;
– читання за планом;
– читання найкрасивішого місця в оповіданні;
– конкурсне читання віршів;
– самостійне читання;
– інсценування. 
На уроках літературного читання доречно 

широко використовувати різноманітні інноваційні 
технології, які вдосконалюють зорове сприйняття 
і вимову, дають змогу вчителеві з меншою затра-
тою сил досягти глибоких і міцних знань учнів із 
вадами зору. Це: «Читання із зупинками», гра 
«Так – ні», «Читання з передбаченням», «Крісло 
автора», «Мозкова атака», гра «Карусель», мето-
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дика «Взаємне навчання», «Кероване читання з 
передбаченням», «Порушена послідовність» та 
інше.

Висновки. Аналіз загальної та спеціальної 
психолого-педагогічної літератури із проблеми 
дослідження показав, що питання формування 
життєвих компетентностей засобом розвитку 
самостійної читацької компетенції учнів початко-
вих класів із вадами досконало не розроблено, що 
суттєво погіршує соціалізацію таких учнів та мож-
ливості корекційно спрямованого керування цим 
процесом.

Дитинство – це важливий повноцінний період 
життя людини. Цей вік сприятливий для форму-
вання основ культури поведінки, особливий етап у 
формуванні ставлення людини до навколишнього 
світу.

Отже, інноваційні уроки літературного читання 
спрямовані на забезпечення гармонійно розви-
неної особистості, що є пріоритетним завдан-
ням учителя початкових класів, посідає важливе 
місце в системі підготовки дитини з вадами зору 
до самостійного життя, ураховуючи особливості 
сучасності; є джерелом пізнання, чинником емо-
ційного впливу на дітей із вадами зору. 

Цінність таких занять для педагогів полягає 
в тому, що вони сприятимуть розвитку творчого 
потенціалу вчителя, дадуть можливість зацікав-
леним педагогам поглянути на власну педагогічну 
діяльність по-новому, допоможуть учням із вадами 
зору стати активними і свідомими учасниками 
власного навчального процесу, тому що активний 
підхід до навчання спонукає до досліджень та від-
криттів, до застосування елементів перспективних 
педагогічних технологій.

Завдання – навчити учнів із вадами зору 
обґрунтовувати власну поведінку, передбачати її 
результати; самореалізовуватися, визначати духо-
вні орієнтири; свідомо ставитися до основних жит-
тєвих проблем, а найголовніше – навчити пізна-
вати, працювати, жити разом. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів проблеми розвитку самостійної читацької 
діяльності та формування життєвих компетент-
ностей учнів початкових класів із вадами зору. 
Перспективу подальших наукових пошуків убача-
ємо в розробленні засобів формування важливих 
якостей особистості під час формування життєвих 

компетентностей та розвитку самостійної читаць-
кої діяльності.
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OF THE SIGNS OF ATTITISM IN UKRAINE
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Проблема аутизму для українського сус-
пільства не нова, але вивчена недостат-
ньо. У статті висвітлюються теоре-
тичні методи дослідження ознак аутизму. 
Представлена статистика поширеності 
аутичних розладів в Україні. Автором про-
ведений теоретичний аналіз різних погля-
дів на поняття, природу й ознаки аутизму. 
У результаті теоретичного аналізу думок 
учених, що вивчали різні сторони аутизму, 
зроблено висновок про ступінь дослідже-
ності питання ознак аутизму в Україні, а 
також окреслено перспективи його подаль-
ших досліджень. 
Ключові слова: аутизм, розлади аутичного 
спектра, ознаки аутизму, аутичні риси, про-
яви аутизму.

Проблема аутизма и аутичных рас-
стройств является для украинского обще-
ства не новой, но недостаточно изученной. 
В статье освещаются теоретические под-
ходы к исследованию признаков аутизма. 
Представлена статистика распростра-
ненности аутичных расстройств в Укра-
ине. Автор провел теоретический анализ 
различных взглядов на понятие, природу и 

признаки аутизма. В результате теорети-
ческого анализа мнений ученых, изучавших 
разные стороны аутизма, сделан вывод о 
степени изученности вопроса признаков 
аутизма в Украине, намечены перспективы 
дальнейших его исследований.
Ключевые слова: аутизм, расстрой-
ства аутистического спектра, признаки 
аутизма, аутичные черты, проявления 
аутизма.

The problem of autism and autistic disorders for 
Ukrainian society is not new, but not yet suffi-
ciently studied. The article highlights the theoreti-
cal study of the study of the symptom of autism. 
Presented statistics of the prevalence of autistic 
disorders in Ukraine. The author conducted a 
theoretical analysis of different views on the con-
cept, nature and signs of autism. As a result of 
the theoretical analysis of the opinions of scien-
tists who studied different aspects of autism, the 
conclusion was drawn about the degree of study 
of the issue of signs of autism in Ukraine, as well 
as prospects for further research on this issue.
Key words: autism, autistic spectrum disorders, 
signs of autism, autistic features, autistic mani-
festations.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Аутизм є надзвичайно складною проблемою як 
у теоретичному, так і в практичному аспектах. 
Сучасний етап розвитку теорії і практики спеці-
альної педагогіки, психіатрії та психології харак-
теризується посиленою увагою до поглибле-
ного вивчення особливостей психічного розвитку 
дітей з аутизмом, їхніх когнітивних можливостей, 
до виявлення особливостей формування в них 
пізнавальних, психічних функцій, розвитку емо-
ційно-вольової сфери, соціальних відносин, кому-
нікативної поведінки, що має велике науково-прак-
тичне значення. Проблема навчання, виховання та 
розвитку цієї категорії дітей сягає своїм корінням у 
симптоми аутизму. Виявлення симптомів аутизму 
та визначення ознак надасть можливість зрозу-
міти проблему, отже, надати ефективну допомогу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема аутизму й аутистичних розладів 
для українського та світового суспільства не є 
новою. Ця проблема вивчалася і висвітлювалася 
в науковій медичній, психологічній і педагогіч-
ній літературі. В основному це були закордонні 
дослідження (H. Asperger, L. Bender, M. Bristol, 
S. Harris, B. Hermelin, L. Kanneretc). Науковим 
розробленням проблем аутизму в Україні заці-
кавлені як науковці, так і практики (Т. Ілляшенко, 
С. Конопляста, К. Островська, М. Рождественська, 
М. Химко, Д. Шульженко). Сучасність потребує від 
науки нових прогресивних поглядів на проблему 
подолання аутизму, що дає підстави для прогнозу 

розвитку та визначення освітньо-реабілітацій-
ного маршруту для дитини з аутизмом [7, с. 527; 
8, с. 252 ].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз сучасних теоре-
тико-емпіричних досліджень та гіпотез щодо 
дослідження ознак аутизму визначає цікавість 
до окремих дефіцитів психічної діяльності, тобто 
когнетивної дисфункції, сенсорно-перцетивнх осо-
бливостей, проблемності встановлення соціаль-
них зв’язків, нездатності грати, формування склад-
них емоцій у контактах, обмеження оперативної 
пам’яті, здатності до переключення уваги, емпа-
тії тощо. Концепція вивчення проблем та вияв-
лення ознак аутизму істотно збагатилася останнім 
часом. Це сприяє розвитку інноваційних організа-
ційних форм, змісту, технологій навчання та вихо-
вання дітей з аутизмом. Акумулювання світового 
та відчизняного досвіду дає можливість більш 
глибокого вивчення проблем аутизму, визначення 
симптомів, ознак аутичного спектра, докладання 
зусиль до розроблення шляхів допомоги дітям з 
аутизмом.

Мета статті. Американська асоціація пси-
хіатрів визначає такі критерії аутизму: стійкий 
дефіцит соціально-емоційної взаємодії, дефіцит 
невербальної комунікації та дефіцит вміння роз-
вивати, підтримувати і розуміти стосунки, а також 
обмежені, повторювані зразки поведінки, інтересів 
чи діяльності. Метою нашого дослідження є пошук 
верифікованих емпіричних досліджень, які розши-
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рюють можливості розпізнавання спеціалістами 
розладів спектра аутизму. Проблема аутизму ціка-
вить як науковців, так і практиків. У поле нашого 
інтересу потрапили саме теоретичні дослідження 
українських науковців щодо виявлення ознак 
аутизму.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в 
усьому світі аутичні розлади в дітей трапляються 
частіше за дитячі онкологічні захворювання, син-
дром Дауна, глухоту та відсутність зору, взятих 
разом. 

Аутизм стає однією з головних причин дитячої 
інвалідності. Прогноз залежить від ступеня тяж-
кості аутичних розладів, наявності чи відсутності 
органічних уражень, розвитку інтелекту, мови 
та своєчасності психолого-педагогічних заходів. 
Відомо, що за відсутності лікування, корекційної 
допомоги майже 70% дітей з аутизмом мають 
надалі тяжкі порушення та потребують постійного 
догляду сторонніх осіб.

Як повідомляє Центр психічного здоров’я при 
Міністерстві охорони здоров’я (далі – МОЗ), у 
2013–2017 рр. кількість зафіксованих випадків 
аутизму в Україні зросла вдвічі. За офіційними 
даними, 2013 р. із розладами спектра аутизму 
траплялась одна дитина з 11,7 тисяч дітей, а у 
2017 р. – уже одна з 5,6 тисяч.

Показник поширеності розладів аутичного 
спектра (далі – РАС) стабільно зростає: 2006 р. – 
на 27,2 %, 2007 р. – на 19,1%, 2008 р. – на 20,2%, 
2009 р. – на 20%, 2010 р. – на 16,4%, 2011 р. – на 
37,8%, 2012 р. – на 25,3%, 2013 р. – на 38%, 2014 р. – 
на 4,6%, 2015 р. – на 26,4%, 2016 р. – на 25,3%. На 
кінець 2017 р. цей показник становив 27,8 випад-
ків захворювання на РАС на 100 000 дитячого 
населення в Україні. Кількість пацієнтів із РАС, які 
перебувають на обліку, зросла із 662 осіб у 2005 р. 
до 7 491 пацієнта у 2017 р. За даними Всесвітньої 
організації здоров’я (далі – ВОЗ) за 2017 р., одна 
зі 160 дітей має розлад аутистичного спектра. 
В Україні такий діагноз не ставлять на ранніх ста-
діях, тому достовірних даних про точну кількість 
дітей з аутизмом немає.

Термін «аутизм» характеризує якісні відмін-
ності, труднощі в побутових, соціальних стосунках 
і спілкуванні й особливу стереотипність поведінки. 
Аутизм діагностується в дітей, молоді та дорос-
лих, якщо їхня поведінка відповідає критеріям, 
визначеним у Міжнародній статистичній класифі-
кації хвороб та споріднених проблем, пов’язаних 
зі здоров’ям (далі – МКХ-10) і настанові з діагнос-
тики, статистики і класифікації психічних пору-
шень DSM-V, а також значно впливає на життє-
діяльність. Загальний термін, який уживають ув 
МКХ-10 і DSM-V, – «розлади загального розвитку» 
(далі – РЗР); зараз цей термін уживають як сино-
нім розладу аутистичного спектра (за винятком 
синдрому Ретта): дана поведінка визначається 

групою розладів, з різними причинами і проявами. 
У даній статті термін «аутизм» є тотожним поняттю 
«розлад аутистичного спектра».

Клініцисти розглядали аутизм як порушення 
фізіологічних процесів. Так, С. Мнухін виявив 
порушення активуючих впливів із боку утворень 
стовбура мозку; Д. Ісаєв та В. Каган – порушення 
лобно-лімбічних функціональних зв’язків, що віді-
грає важливу роль у виникненні розладів системи 
організації і планування поведінки; М. Рождествен-
ська зазначила, що в анамнезі часто вказується 
внутрішньоутробна чи пологова патологія або 
перенесені в ранньому дитинстві вторинні (після 
кору, вітряної віспи й ін.) енцефаліти, травми 
черепа; І. Марцинковський розглядає аутизм як 
спектральне порушення, за якого патерни симп-
томів, рівень здібностей, особливості розумового, 
психічного, емоційного, мовного розвитку наявні 
в різноманітних комбінаціях, аутичні порушення 
можуть мати різні ступені тяжкості. 

Цю думку поділяють учені Н. Андрєєва, 
А. Душка, В. Бондар, І. Логвинова, С. Конопляста, 
М. Різдвяна, Т. Сак, В. Синьова, Т. Скрипник, 
Е. Островська, В. Тарасун, А. Хворова, А. Чупри-
ков, М. Шеремет, Д. Шульженко та ін. [5; 11; 12; 14].

Багато вчених України проводять свої дослі-
дження щодо проблематики аутизму. Зокрема, 
Я. Багрій, О. Богдашина вивчали сутність аутизму; 
К. Островська описувала проблеми психологічної 
допомоги дітям з аутизмом; Т. Скрипник розробила 
комплексну програму розвитку дітей з аутизмом; 
В. Тарасун описала концепції розвитку, навчання 
та соціалізації дітей з аутизмом; Г. Хворова опи-
сала, як надавати психолого-педагогічну допомогу 
дітям із розладами спектра аутизму; Д. Шуль-
женко досліджувала психологічну корекцію аутис-
тичних порушень і формування готовності дітей 
із розладами аутичного спектра до навчання в 
школі. Низка вчених (М. Веденіна, І. Марценков-
ський, О. Мастюкова, О. Нікольська, О. Романчук, 
Н. Сімашкова, Т. Скрипник, Г. Хворова, Д. Шуль-
женко, А. Чупріков та ін.). досліджували проблеми 
вивчення комунікативної діяльності в дітей з аутиз-
мом. Особливого значення набуває вирішення цієї 
проблеми стосовно категорії дітей із розладами 
спектра аутизму, що мають проблеми у сфері соці-
альної взаємодії та спілкування.

Визначення того, які проблеми має аутизм, змі-
нюється та доповнюється в науці до сьогодення. 
В. Бондар зазначає, що аутизм – це хворобливий 
стан психіки людини, що характеризується посла-
бленням зв’язків із реальністю; виявляється в 
зосередженості на власних переживаннях, обме-
женні спілкування з іншими людьми [10, с. 7].

Д. Шульженко визначає аутизм як спектраль-
ний розлад. На думку вченого, це означає, що 
симптоми та здібності мають місце в найрізно-
манітніших комбінаціях та з різним ступенем  
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тяжкості. Д. Шульженко визначила співвідношення 
між первинним та вторинним дефектами дитини з 
аутизмом. Надзвичайна глибока вразливість від 
живої та неживої природи, страхи, фобії, зовнішні 
стимули (коли дитину спонукають до виконання 
завдань), сильне напруження спричиняють появу 
вторинних ускладнень: роздратування, втомле-
ності. Вони спотворюють світосприйняття дити-
ною всіх сфер життя, спричиняють заглиблення у 
власні переживання й агресивне відокремлення 
від довкілля. Загальним психологічним явищем, 
на думку Д. Шульженко, є наявність порушення 
соціальних, комунікативних, мовленнєвих функ-
цій, нетипових інтересів і форм поведінки [15; 16].

Більшисть науковців Україні вважають, що 
аутизм є спектральним порушенням, тобто пат-
терни симптомів порушення, рівень здібностей 
дітей, а також інші характеристики за аутизму спо-
стерігаються в найрізноманітніших комбінаціях, а 
стан аутизму може мати різні ступені тяжкості.

На думку В. Тарасун, аутичні риси дитини – це 
труднощі у встановленні контакту з однолітками, 
специфічні міжособистісні відносини, ігнорування 
інтересів однолітків або надмірно нав’язлива 
поведінка, що часто стають причиною соціаль-
ної відстороненості з боку як однокласників, так і 
вчителів. Неадекватна поведінка може викликати 
серйозні форми проблематичної поведінки, як-от 
агресія або аутоагресія. Крім того, властиві дітям 
з аутизмом серйозні проблеми із прагматикою 
(правильним використанням мовлення), семан-
тикою (обмеженістю словникового запасу) і мор-
фологією (труднощами синтаксису і граматики), 
розлади просодики й інтонації, вади в сенсорному 
сприйнятті й обробленні сенсорних стимулів – усі 
ці порушення можуть стати причиною тривоги, 
привести до криків, істерики, агресії і самоагре-
сії. Складнощі розуміння і розшифровки сигналів 
навколишнього середовища (вербальні інструкції і 
візуальні ознаки, особливо в плані розуміння соці-
альних правил поведінки, мімічної реакції інших) 
можуть стати причиною того, що дитина з аутиз-
мом поводитиметься неадекватно чи взагалі не 
реагуватиме на звернене до неї мовлення [12].

Головним принципом у системі психологічного 
вивчення дитини Л. Виготський визначив макси-
мальну соціалізацію методів дослідження конкрет-
них функцій, динамічне типологічне тлумачення 
отриманих під час дослідження даних. Спираю-
чись наці принципи, В. Тарасун зазначила чинники 
забезпечення якісного осмислення, інтерпретації 
проблем аутизма. На думку вченого, обстеження 
дитини з аутизмом необхідно робити із прогнозом, 
що встановлюється на різних рівнях. 

Перший рівень – симптоматичний, або емпірич-
ний. На цьому рівні висновок обмежується конста-
тацією особливостей розвитку та симптомів. Дру-
гий рівень – етіологічний, що враховує не тільки 

наявність характерних відхилень, але і причини 
їх виникнення. Вищий рівень – типологічний, що 
полягає у визначенні місця та значення виявле-
них характеристик у загальній картині психічного 
життя дитини [11].

Аутизм є розладом, який має різноманітні 
форми прояву, складність його дослідження 
спричинена взаємопов’язаним характером соці-
ального, когнітивного, мовленнєвого й емоцій-
ного розвитку дитини. Науковець Н. Базима 
виділяє характерні прояви аутизму: дефіцит 
психічної активності; порушення взаємодії пси-
хічних функцій; нерівномірність, парціальність 
інтелектуального розвитку; порушення цілеспря-
мованості і довільності уваги; відсутність живої 
цікавості до нового, дослідження навколишнього 
середовища; схильність сприймати інформацію, 
ніби пасивно вбираючи її в себе цілими бло-
ками; реакцію відходу від спрямованих на дитину 
впливів навколишнього середовища; негативну 
реакцію або взагалі її відсутність у разі спроб 
привернення уваги до предметів навколишньої 
дійсності; швидку виснаженість і перенасиченість 
будь-якою цілеспрямованою активністю; утруд-
нення в концентрації уваги; складності із символі-
зацією, перенесеннєм навичок з однієї ситуації в 
іншу; порушене формування соціальної та кому-
нікативної функцій [1; 2]. 

Емоційна оцінка іншого, спроба зрозуміти при-
чини його вчинків і спрогнозувати його поведінку, 
побудова власної стратегії поведінки здійснюється 
під час міжособистісного сприймання. Діти з аутиз-
мом не розуміють людей. Соціальна перцепція, 
уявлення про партнера, про його здібності, харак-
тер, світогляд, ціннісні орієнтації формуються 
викривленно. 

У результаті вивчення сучасних наукових дже-
рел зазначимо, що останнє десятиліття характе-
ризується підвищеною активністю дослідження 
проблем розвитку, навчання та соціалізації дітей 
з аутичними порушеннями, що підтверджується 
численними публікаціями науковців та практиків. 
О. Богдашина розглядала проблему аутизма з 
погляду нормалізації  перцепції детей з аутизмом. 
Вона бачить проблему в тому, що, з одного боку, 
люди з аутизмом мають багато спільного, з іншого 
боку, кожен з них має власні унікальні проблеми 
сприймання і стратегії адаптації до них. Науковець 
виділяє декілька теоретичних моделей сприй-
мання:

1. За кількістю сенсорних каналів, що працю-
ють одночасно, люди з аутизмом поділяються 
на таких, у кого «багатоканальний» і «монока-
нальний» прийом сенсорної інформації (Williams, 
1996 р.).

2. За наявністю каналу (або каналів), які дефі-
цитарні. Тобто діти з аутизмом спотворено сприй-
мають уявні образи в разі сенсорної стимуляції 
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ззовні, один або кілька каналів (зір, слух, нюх, 
дотик, тактильность) так чи інакше дефіцитарен.

3. За інтенсивністю сприймання органами 
почуття (розрізнюється гіпер- і гіпосензитивність).

4. За постійністю чи непостійністю сприймання. 
Одна з найскладніших рис дітей з аутизмом – мін-
ливість сприймання ними сенсорних стимулів.

5. Діти з аутизмом розвиваються, їхні симптоми 
змінюються [3].

Сьогодні відомо, що безліч почуттів народжу-
ється в лімбічній системі, що являє собою старо-
давню структуру мозку. І. Маруненко стверджує, 
що ключову роль у ранніх аутичних проявах 
порушення соціальної поведінки (пасивність, від-
сутність ініціатіви в процесі взаємодії з іншими 
людьми, послаблення контакту очей, збіднення 
мімічної та телесної експресії й ін.) відіграють роз-
лади лімбічної системи [4].

 На думку вченого, лімбічна система дає змогу 
дитині встановлювати соціальні зв’язки, форму-
вати складні емоції із соціальним компонентом, а 
надалі розвивати такі тонкі почуття, як любов, аль-
труїзм, співпереживання, щастя. 

Дослідження психічних станів є етапом побу-
дови первинних дослідницьких гіпотез. У резуль-
таті психічної активності відбуваються кількісні й 
якісні зміни в усіх сферах психічної діяльності. Під 
час дослідження особливостей психічної актив-
ності дітей з аутизмом Г. Хворова висловила 
думку про те, що нормальному психічному розви-
тку дитини з аутизмом перешкоджають дефіцит 
психічної активності дитини; вади сенсомоторних 
функцій; вади інстинктивної сфери; мисленнєво-
мовленнєві порушення [13].

Науковець виділяє в дітей специфічні прояви 
аутизму, які значною мірою залежать від ступеня 
тяжкості хвороби. Це дефіцит потреби в спілку-
ванні, афективна дезадаптація, порушення пове-
дінки внаслідок недорозвитку регулятивних функ-
цій, варіативність і специфічність інтелектуального 
та мовленнєвого розвитку.

Останні десятиріччя спрямовані на вивчення 
специфіки психічного дизонтогенеза дітей з аутиз-
мом, логіки аутичого розвитку, виявлення харак-
теру порушення. Прагнучи розкрити аутизм як 
цілісне порушення розвитку, Т. Скрипник застосо-
вує два ключових феноменологічних орієнтири. 
Це, по-перше, розроблення методології всебічного 
бачення цілого; по-друге, розкриття контексту роз-
витку дитини з погляду її психічних проявів. Науко-
вець робить акцент на цілісній психічній організації 
дитини з аутизмом та мікросоціальному серед-
овищі її життедіяльності. Ознаки аутизму Т. Скрип-
ник визначає як комплексне порушення розвитку, 
якому властиві різноманітні прояви, що мають 
сталий перебіг. До характерної «триади» пору-
шень Т. Скрипник відносить порушення соціаль-
ної взаємодії, взаємної комунікації, обмеженність 

інтересів і повторювальний репертуар поведінки. 
Науковець зазначає, що окремі ознаки «триади» 
трапляються в людей із нормальним типом роз-
витку. Клінічна картина аутизму вар’юється як між 
різними дітьми так і в однієї дитини [9 ].

Висновки. Сучасна спеціальна педагогіка 
стоїть на шляху активного вивчення аутизму, що 
представлено науковою думкою вчених із педа-
гогічних наук, де порушено питання вирішення 
найбільш насущних проблем аутизму: корекції 
інтелектуального розвитку, формування соціаль-
них компетенцій, розвитку комунікативної сфери 
тощо. У результаті вивчення й аналізу сучасних 
літературних джерел можна зазначити, що науко-
вий пошук в останній час характеризується під-
вищеною активністю дослідження проблем роз-
витку, навчання та соціалізації дітей з аутичними 
порушеннями, що підтверджується численними 
публікаціями таких науковців та практиків, як: 
Н. Андрєєва, Н. Базима, А. Душка, Н. Івашура, 
Х. Качмарик, С. Конопляста, В. Косинкіна, Я. Крет, 
В. Кротенко, З. Ленів, О. Літвінова, Н. Липка, І. Лог-
вінова (І. Шептун), С. Максименко, І. Марцинков-
ский, О. Мякушко, А. Обухівська, К. Островська, 
Л. Рибченко, М. Рождественська, О. Романчук, 
Х. Сайко, Т. Сак, Г. Сивик, В. Синьов, Т. Скрипник, 
В. Тарасун, Ю. Товкес, Г. Хворова, А. Чуприков, 
М. Шеремет, Д.  Шульженко, О. Шульженко й ін.

Отже, сучасний погляд на клініко-психологічну 
картину особливостей аутичних порушень перебу-
ває в досить широкому діапазоні розуміння про-
блеми і потребує створення системи допомоги як в 
афективно-комунікативній сфері та поведінці, так 
і щодо активної взаємодії з дорослими та дітьми, 
у пізнавальній сфері: активного розвитку регуля-
торно-контрольних дій та інтелектуально-мовлен-
нєвої діяльності. Подальші дослідження спрямо-
вані на вивчення теоретичних аспектів визначення 
аутизму в сучасній світовій науці, пошук шляхів 
допомоги дітям з аутизмом розвиватися, навча-
тися, здолати перепони.
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Стаття присвячена актуальній проблемі 
сучасної корекційної педагогіки – викорис-
танню технології арт-терапії в корек-
ційно-виховній роботі. Зокрема, визначено 
сутність понять «арт-терапія», «арт-
педагогіка», «корекційно-виховна робота». 
Розкрито зміст та особливості застосу-
вання методів арт-терапії у корекційно-
виховному процесі. Наведено приклади вико-
ристання арт-терапії у роботі з дітьми з 
особливими потребами у вітчизняній прак-
тиці корекційної освіти. Запропоновано 
методичні рекомендації з організації та про-
ведення арт-терапевтичних занять.
Ключові слова: технологія арт-терапії, 
арт-педагогіка, корекційно-виховна робота, 
діти з особливими потребами, арт-
терапевтичне заняття.

Статья посвящена актуальной проблеме 
современной коррекционной педагогики – 
использованию технологии арт-терапии в 
коррекционно-воспитательной работе. 
В частности, определена сущность поня-
тий «арт-терапия», «арт-педагогика», 
«коррекционно-воспитательная работа». 
Раскрыто содержание и особенности при-
менения методов арт-терапии в коррекци-
онно-воспитательном процессе. Приведены 
примеры использования арт-терапии в 

работе с детьми с особенными потребно-
стями в отечественной практике коррек-
ционного образования. Предложены мето-
дические рекомендации по организации и 
проведению арт-терапевтических заня-
тий.
Ключевые слова: технология арт-
терапии, арт-педагогика, коррекци-
онно-воспитательная работа, дети 
с особенными потребностями, арт-
терапевтическое занятие.

The article is devoted to the actual problem of 
modern correctional pedagogy – the use of art 
therapy technology in correctional and educa-
tional work. In particular, the essence of the con-
cepts is defined: “art therapy”, “art pedagogy”, 
“correctional-educational work”. The content and 
features of the application of art therapy meth-
ods in the correctional-educational process are 
disclosed. Examples of the use of art therapy 
in working with children with special needs in 
the domestic practice of remedial education are 
given. Methodical recommendations on the orga-
nization and conduct of art therapy classes are 
proposed.
Key words: art therapy technology, art peda-
gogy, correctional educational work, children with 
special needs, art therapy lesson.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасний етап розвитку спеціальної освіти в Укра-
їні актуалізує питання всебічного та гармонійного 
розвитку дітей з особливими потребами. В роботі 
з такими дітьми дуже важливо використовувати 
гнучкі види корекції, одним із яких є арт-терапія. 
Арт-терапія дозволяє, ненав’язливо спостеріга-
ючи за дитиною в процесі спонтанної творчості, 
пізнати її життєві цінності й особистісні інтер-
еси, зрозуміти індивідуальність, відчути настрій. 
Творча діяльність гармонійно поєднує виховний, 
розвивальний, діагностичний і корекційний про-
цеси, створюючи  підґрунтя для налагодження 
довірливих емоційних стосунків із дитиною, ефек-
тивної соціальної взаємодії та якісного корекцій-
ного впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні дослідження арт-терапії охоплюють різні 
її аспекти. Так, зміст технології, історію її розви-
тку та сучасні особливості розглянуто в працях 
О. Вознесенської, О. Копитіна, Л. Терлецької та 
ін. Можливості використання різних форм і мето-
дик арт-терапії у психологічній практиці досліджу-
вали О. Копитін, К. Рудестам, В. Соловйова та ін. 
Педагогічні аспекти застосування арт-терапії (арт-
педагогіка, педагогіка творчості) проаналізовано в 
працях О. Деркач, Л. Лебедевої та ін. Особливості 

практичного застосування арт-терапії у роботі з 
дітьми з обмеженими можливостями висвітлені в 
дослідженні Л. Нікішиної, Л. Федоткіної, Л. Вадрус, 
Н. Некряч, О. Образцової та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналіз останніх досліджень дозво-
ляє розглядати арт-терапію як синтез кількох 
галузей наукового знання: мистецтва, психології 
та медицини. Переважно вона використовується 
у терапевтичній і корекційній практиці у вигляді 
сукупності методик, що побудовані на застосу-
ванні різноманітних видів мистецтва та сприяють 
стимулюванню творчого потенціалу дитини, корек-
ції психосоматичних, психоемоційних порушень і 
відхилень в особистісному розвитку. І хоча окремі 
аспекти застосування методів арт-терапії неодно-
разово були предметом досліджень вітчизняних 
і зарубіжних науковців, проблема використання 
технології арт-терапії в корекційно-виховній роботі 
поки ще не набула свого системного розв’язання.

Мета статті полягає у висвітленні змісту й осо-
бливостей використання технології арт-терапії в 
корекційно-виховній роботі.

Виклад основного матеріалу. Арт-терапія 
визначається як технологія цілеспрямованого вико-
ристання мистецтва як засобу психотерапевтич-
ного та психокорекційного впливу на особистість.  
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Вона ґрунтується на переконанні, що внутрішнє 
«Я» людини відтворюється у візуальних образах 
щоразу, коли вона малює чи займається ліплен-
ням спонтанно, на відміну від ретельно організо-
ваної навчальної діяльності [8, с. 217]. Її метою є 
гармонізація особистості шляхом розвитку її здат-
ності до самопізнання та самовираження.

Узагальнення сучасних наукових підходів 
дозволяє розглядати арт-терапію як метод або 
технологію зцілення за допомогою творчості; як 
спеціалізовану форму психотерапії, засновану 
на мистецтві, образотворчій і творчій діяльності. 
Окрім терапії художньою творчістю, сьогодні інтен-
сивно розвиваються й інші напрямки арт-терапії: 
танцювально-рухова, бібліотерапія, казкотерапія, 
драмотерапія, кінотерапія, лялькотерапія, пісочна 
терапія та ін. [1]. Отже, арт-терапія в сучасних умо-
вах може розглядатися як технологія створення 
та використання різних видів мистецтва з метою 
передачі почуттів, емоцій та інших проявів психіки 
людини; як інструмент для дослідження і гармо-
нізації внутрішнього світу людини. Використання 
методів арт-терапії, за В. Соловйовою, забезпе-
чує: формування відносин взаємного прийняття 
й емпатії; можливість вільного самовираження та 
самопізнання; підвищення адаптаційних здібнос-
тей, зниження втоми та напруженості; створення 
позитивного емоційного настрою [2].

Тривалий час арт-терапія застосовувалася 
виключно у психотерапевтичній практиці. Остан-
нім часом значно зростає інтерес до механізмів 
та умов впливу різних видів мистецтва на дитину 
з особливими потребами у корекційно-вихов-
ному процесі. Вона використовується у центрах 
реабілітації, спеціальних освітніх закладах, 
оскільки, незважаючи на тісний зв’язок із ліку-
вальною практикою, має переважно психопро-
філактичну, розвивальну та соціалізуючу спря-
мованість [1].

Корекційно-виховна робота розглядається 
нами як система комплексних заходів психолого-
педагогічного впливу на різні особливості ано-
мального розвитку особистості загалом [9, с. 42]. 
Сутність колекційного виховання полягає у фор-
муванні психічних функцій дитини і збагаченні 
її практичного соціального досвіду. Одночасно 
долаються наявні у неї порушення мовлення, 
моторики, сенсорних функцій, поведінки тощо.

Як технологія корекційно-виховного процесу, 
арт-терапія набуває все більшої актуальності, 
насамперед завдяки широким можливостям вико-
ристання для дітей практично всіх категорій пси-
хофізичних розладів, зокрема тих, що мають тяжкі 
мовленнєві порушення, оскільки арт-терапія – це 
переважно невербальна форма роботи. Метою 
застосування арт-терапії в освіті, як наголошує 
О. Копитін, є збереження або відновлення здоров’я 
учнів і їх адаптація до умов освітньої установи [1].

Арт-терапія, забезпечуючи динамічну і гармо-
нійну взаємодію між дитиною, продуктом її твор-
чості та дорослим (психологом, педагогом, вихо-
вателем), не лише здійснює терапевтичний чи 
корекційний вплив на психофізичний стан дитини, 
а й реалізує основні функції освіти: виховну, роз-
вивальну, діагностичну, корекційну, соціалізуючу 
тощо. Тому деякі науковці виокремлюють новий 
напрямок арт-терапії – арт-педагогіку як іннова-
ційну здоров’язбережувальну технологію осо-
бистісно орієнтованого навчання та виховання. 
Арт-педагогіка, на думку О. Деркач, передбачає 
роботу з особистістю дитини шляхом організа-
ції живого конструктивного союзу з дорослим у 
культуро-творчому просторі. Вона реалізує такі 
завдання: розвиток емоційно-вольової сфери 
та креативності; психогігієну; формування пози-
тивної «Я-концепції» на основі самопізнання та 
самоприйняття; забезпечення соціокультурної 
адаптації; гармонізацію особистісного розвитку в 
контексті тріади «природа – я – соціум» [4].

Зазвичай, будь-які тренінгові заняття психоте-
рапевтичного характеру проводяться педагогом у 
різновіковій групі дітей до 15 осіб, проте з метою 
більш глибокого вивчення внутрішнього світу своїх 
вихованців і формування злагодженого дитячого 
колективу вихователь (класний керівник) може 
проводити їх з усім класом. З метою організації 
арт-терапевтичного простору рекомендується 
створення двох робочих зон. У першій зоні, як 
зазначає Л. Лєбєдєва, мають міститися особисті 
робочі місця школярів для індивідуальної твор-
чості, а у другій – слід залишити простір, у якому 
можна було б легко пересуватися, рухатися чи 
навіть танцювати [6].

Арт-терапевтичні заняття містять дві складові 
частини. Перша – невербальна, творча, неструк-
турована, у якій основним видом діяльності є сам 
процес творчості. Друга частина – вербальна інтер-
претація створених зображень, асоціацій, емоцій і 
почуттів, що виникали в процесі роботи. Структура 
арт-терапевтичного заняття складається з таких 
етапів: 1. Налаштування на роботу («розігрів»).  
2. Активізація різних чуттєвих сфер (зорової, слу-
хової, смакової, нюхової, тактильної, кінетичної) й 
актуалізація візуальних, аудіальних і кінестетич-
них образів (як варіант – застосування елементів 
медитації у поєднанні з музичним супроводом).  
3. Індивідуальна творча робота. 4. Етап вербалі-
зації. 5. Заключний етап – рефлексивний аналіз.

Ураховуючи, що метою заняття є досягнення 
певного терапевтичного ефекту, Л. Лебедева 
зазначає, що педагогам варто відмовитися від 
багатьох традиційних прийомів роботи: недопус-
тимі команди, накази, вимоги та примуси; дитина 
сама може вибирати для себе ті види та зміст 
роботи, зображувальні матеріали та власний 
темп, які їй підходять; учень може відмовитися 
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від виконання деяких завдань, вербалізації своїх 
почуттів і переживань, колективного обговорення 
тощо; дитина може лише спостерігати за роботою 
товариша або займатися чим-небудь за бажанням; 
заборонена оцінка суджень, критика та покарання 
[6]. Зазначимо, що використання арт-педагогічних 
методик завжди має спонтанний характер, а наяв-
ність художніх талантів чи спеціальної підготовки 
не має значення. Важливим є сам творчий акт та 
особливості внутрішнього світу творця, що вияв-
ляються внаслідок його втілення.

Корекційно-виховну роботу за допомогою арт-
терапії фахівці радять починати вже з трирічного 
віку. Практика сучасної арт-терапії реалізується в 
2 формах: індивідуальній і груповій. У корекційно-
виховній роботі найчастіше, як зазначає В. Солов-
йова, використовується групова арт-терапія, яка 
допомагає: розвивати соціальні й комунікативні 
навички; надати взаємну підтримку членам групи 
та вирішити загальні проблеми; спостерігати 
результати своїх дій і їхній вплив на інших; засво-
ювати нові ролі та виявляти латентні (приховані) 
якості особистості, спостерігати, як модифікація 
рольової поведінки впливає на взаємини з іншими; 
підвищувати самооцінку; розвивати навички при-
йняття рішень [2].

Арт-терапія у корекційно-виховному процесу 
містить такі напрями:

– Образотворча діяльність, спрямована на 
корекцію мотиваційної сфери, передбачає психо-
логічний супровід сюжетів, створених дитиною.

– Створення колажів із малюнків, фотографій, 
символів, природних матеріалів навчає дитину 
«спілкуватися» з навколишнім середовищем.

– Пальчиковий театр і нетрадиційні форми 
роботи з папером мають на меті психокорекцію 
моторної, когнітивної, мотиваційної сфери дитини.

– Робота з тістом (тістопластика) передбачає 
корекцію рухових, пізнавальних і творчих можли-
востей дитини.

– Малювання на тканині губкою, пальцями та 
долонями підвищує потребу в активності та реалі-
зації моторних та емоційних можливостей.

– Сенсорна інтеграція та психокорекція перед-
бачає знайомство з формою, розміром, площиною 
та частинами предметів, сприяє психокорекції піз-
навальних процесів, мотивації, підвищенню соці-
альної адаптації дитини.

– Створення вистав за допомогою ляльок спря-
моване на формування емоційної сфери дитини, 
розвиток пам’яті, мислення, уваги й уяви [7].

Останнім часом дедалі частіше корекційні 
педагоги використовують пісочну терапію. Ігрові 
заняття з піском корисно використовувати, напри-
клад, у логопедії, оскільки вони: розвивають так-
тильно-кінетичну чутливість і дрібну моторику рук; 
стабілізують емоційний стан, долають страхи; 
долають комплекс «поганого художника»; вдо-

сконалюють зорово-просторову орієнтацію, мов-
леннєві можливості; сприяють розширенню слов-
никового запасу; допомагають засвоїти навички 
звуко-складового аналізу та синтезу; дозволяють 
розвивати фонематичний слух і сприйняття; спри-
яють розвитку зв’язного мовлення, лексико-гра-
матичних уявлень; допомагають у вивченні букв, 
засвоєнні навичок читання і письма. Фахівцями 
помічено, що діти із задоволенням знаходять у 
піску букви і складають із них слова, пишуть дик-
танти тощо. За допомогою піску активно розвива-
ється дрібна моторика пальців рук.

У сучасній практиці [1; 5; 7] для посилення 
ефективності корекційно-виховної роботи запро-
ваджують такі напрями арт-терапії: музикотера-
пію, казкотерапію, терапію образотворчим мис-
тецтвом. Усі напрями (методи) арттерапії можна 
умовно поділити на 3 групи: пасивні (рецептивні), 
активні та інтегровані. Пасивні передбачають 
залучення дитини до арт-терапевтичних проявів, 
активні – спонукають до безпосередньої діяль-
ності дитини; інтегровані – це симбіоз різних арт-
терапевтичних впливів.

Арт-терапія широко застосовується у корек-
ційній роботі з дітьми, які мають проблеми емо-
ційного характеру в поведінці та спілкуванні: під-
вищену тривожність; агресивність; замкненість; 
сором’язливість; знижену самооцінку. Методи 
арт-терапії сприяють розв’язанню таких завдань: 
навчають дітей основам комунікації та конструк-
тивних форм поведінки; розвивають здібності 
адекватного сприйняття себе й оточуючих; усува-
ють надмірне напруження, тривожність і бар’єри 
для продуктивних, конструктивних дій; регулюють 
соціальні взаємини дітей [10]. Заняття доцільно 
проводити з групою дітей не більше 4 осіб 1 раз 
на тиждень. Тривалість таких занять – 20–30 хв. 
Педагог обирає завдання та матеріали для роботи 
згідно з віковою категорією дитини. Усі заняття 
згруповані в три блоки: І. Пропедевтичний блок. 
ІІ. Корекційні заняття. ІІІ. Заняття на закріплення 
результату. Для малювання пропонується застосо-
вувати різні матеріали. Так, малювання олівцями 
сприяє подоланню імпульсивності й зниженню 
агресії; малювання фарбами на великих аркушах 
паперу не лише пензликом, а й пальцями, доло-
нями – зниженню тривожності, оптимізації самоо-
цінки. Тематика малюнків має бути різноманітною, 
наприклад: «Малюємо емоцію», «Портрет мого 
друга», «Моя улюблена іграшка» та ін.

За теорією складного дефекту Л. Виготського, 
окрім первинного порушення, спостерігаються 
складні вторинні та третинні. Це можуть бути 
порушення мовлення, особистісної сфери та ін. 
Але якщо корекційна педагогіка дозволяє част-
ково подолати чи компенсувати більшість пер-
винних порушень, то вторинні і третинні відхи-
лення буває виправити важко. Вивчення змісту 
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й особливостей арт-терапії як психокорекційної 
технології дає можливість спрогнозувати, що 
її системне застосування з урахуванням віку 
дитини, типу порушення тощо може забезпечити 
позитивний ефект у корекції як первинних, так і 
вторинних порушень.

Вітчизняними психологами Л. Нікішиною, 
Л. Федоткіною, Л. Вадрус, Н. Некряч та О. Образ-
цовою розроблено й адаптовано в корекційному 
процесі програму з арт-терапії для дітей з обме-
женими можливостями [7]. Вона складається з 
4 навчальних циклів.

1 цикл навчання (з 3 років) передбачає форму-
вання передумов до сприйняття інструкцій педа-
гога, розвиток уміння співпрацювати з дорослим, 
концентрувати увагу на незначний проміжок часу, 
працювати «рука в руці»; формування елемен-
тарних знань про колір, розмір, величини оточу-
ючих предметів. Реалізується такими методами 
арт-терапії: сприймання кольорової гами за допо-
могою нетрадиційних напрямів з образотворчої 
діяльності, початкові навички створення колажів із 
різноманітних матеріалів, пальчиковий театр, тіс-
топластика.

2 цикл навчання спрямований на формування 
первинних самостійних навичок, часткове розу-
міння інструкції, виконання завдання «рука в руці» 
та спільну співпрацю з дорослим, виконання дій 
за педагогом, спираючись на зразок та інструкцію. 
Вдосконалення набутих умінь відбувається в про-
цесі діяльності з колажами, тістом, малюванням та 
грою в ляльковому театрі та іншими напрямками 
передбаченими програмою.

3 цикл навчання передбачає поглиблення та 
вдосконалення знань, умінь і навичок дитини, 
уміння розуміти інструкцію педагога, уміння вико-
ристовувати здобутий досвід, спиратись на зра-
зок, бачити свої помилки та виправляти їх. Містить 
нетрадиційні напрямки роботи з образотворчої 
діяльності, пальчиковий і ляльковий театр, ство-
рення колажів, малювання на тканині, роботу з тіс-
том, сенсорну інтеграцію.

4 цикл навчання формує готовність вихованця 
до виконання завдання за інструкцією, самостійну 
роботу дитини або роботу з незначною спрямо-
вуючою допомогою дорослого, розвиток уяви й 
образного мислення, вміння елементарно аналі-
зувати свою роботу та вдосконалювати її через усі 
види діяльності, передбачені програмою психоте-
рапевтичного напряму.

Вивчення практичного досвіду роботи корек-
ційних педагогів з учнями з особливими потре-
бами [7; 9] засвідчило, що діти краще сприймають 
матеріал, якщо він активно обговорюється. Аналіз 
результатів творчої діяльності сприяє розвитку 
самопізнання, емоційної децентрації, емпатії, усві-
домленню власних емоційних станів, забезпечує 
групову підтримку.

Важливою умовою ефективної арт-терапії є 
активне залучення батьків до спільних занять. 
Така діяльність дозволяє їм бути повноцінними 
учасниками творчого процесу дитини, налагодити 
міжособистісний контакт, краще пізнати індивіду-
альні особливості дитини, її внутрішній світ, від-
чути радість від спільної творчої діяльності.

Висновки. Таким чином, арт-терапія є сучас-
ною технологію корекційно-виховної роботи. 
Вона виходить за межі традиційного освітнього та 
корекційного процесу, гармонійно поєднуючи пси-
холого-педагогічний, корекційно-розвивальний, 
медичний і соціальний аспекти.

Арт-терапію доцільно застосовувати в комп-
лексі реабілітації дітей з обмеженими можли-
востями здоров’я. Використання цього напряму 
дозволяє здійснювати більш ефективний вплив 
на формування емоційної сфери, спонукає до 
подальшого розвитку компенсаторних властивос-
тей збережених функціональних систем, покра-
щує соціальну адаптацію дитини. Це дає можли-
вість здійснення одночасного корекційного впливу 
як на первинні, так і вторинні та третинні дефекти.

Подальшого дослідження потребує проблема 
підготовки майбутніх корекційних педагогів до 
реалізації психокорекційного, розвивального та 
виховного потенціалу арт-терапії як інноваційної 
здоров’язбережувальної технології, спрямованої 
на гармонійне формування особистості дитини 
шляхом художньо-творчого самопізнання, само-
вираження та самореалізації.
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У статті автори здійснили спробу 
розглянути особливості й проблеми 
підготовки фахівців з фізичної культури 
і спорту в сучасних умовах з погляду 
підвищення якості їхньої професійної 
компетентності. Аналіз науково-
педагогічної літератури й тенденцій 
розвитку сучасної фізкультурної освіти 
переконливо свідчить про посилення її 
гуманістичної спрямованості, що зумовлює 
підвищення ролі психолого-педагогічного 
складника в системі підготовки фахівців 
фізичної культури і спорту. Водночас 
посилення гуманістичної спрямованості 
освіти неминуче призводить до підвищення 
значущості психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту у вищих навчальних 
закладах, так як тільки в цьому випадку 
забезпечується справжнє реформування 
системи фізкультурної освіти, її переходу до 
нової, особистісно-орієнтованої, парадигми.
Ключові слова: фахівець з фізичної 
культури і спорту, заклад вищої освіти, 
вчитель, професійна підготовка, психолого-
педагогічна підготовка.

В статье авторы предприняли попытку 
рассмотреть особенности и проблемы 
подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту в современных условиях 
с точки зрения повышения качества их 
профессиональной компетентности. 
Анализ научно-педагогической литературы 
и тенденций развития современного 
физкультурного образования убедительно 
свидетельствуют об усилении ее 
гуманистической направленности, 
обусловливает повышение роли психолого-
педагогической составляющей в системе 
подготовки специалистов физической 
культуры и спорта. В то же время 

усиление гуманистической направленности 
образования неизбежно ведет к повышению 
значимости психолого-педагогической 
подготовки будущих специалистов 
физической культуры и спорта в высших 
учебных заведениях, так как только в 
этом случае обеспечивается настоящее 
реформирование системы физкультурного 
образования, его перехода к новой, 
личностно-ориентированной, парадигме.
Ключевые слова: специалист по 
физической культуре и спорту, учреждение 
высшего образования, учитель, 
профессиональная подготовка, психолого-
педагогическая подготовка.

In the article, the authors have the attempt to 
consider the peculiarities and the problems 
of the training of the specialists of the physical 
training and sports in the modern conditions, in 
terms of the rise of the quality of their professional 
competence. The analysis of the scientific and 
pedagogical literature and the tendencies of the 
development of the modern physical training per-
suasively demonstrates the strengthening of its 
humanistic orientation, it determines the increase 
of the role of the psychological and pedagogical 
component in the system of the training special-
ists of the physical training and sports. At the 
same time, the strengthening of the humanistic 
orientation of the education inevitably leads to the 
increase of the importance of the psychological 
and pedagogical training of the future specialists 
of the physical training and sports in the higher 
educational institutions, because of, only in this 
case the real reforming of the system of the phys-
ical training is ensured, its transition to the new, 
the personality-oriented paradigm.
Key words: specialist of physical training and 
sports, higher education institution, teacher, pro-
fessional preparation, psychological and peda-
gogical training.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Навчально-виховний процес у вищій школі на пер-
ший план висуває завдання підготовки фахівців 
високої кваліфікації, які мають глибокі знання, про-
фесійні вміння та навички й уміють застосовувати 
їх на практиці. Але ще більш важливим у наш час 
має стати вміння використовувати досвід, накопи-
чений суспільством, вміння творчо, нестандартно 
вирішувати поставлені завдання. Майбутні фахівці 
фізичної культури і спорту повинні бути небайду-
жими до проблем нашого суспільства, зобов’язані 
володіти високими професійними й моральними 
якостями. Причому варто підкреслити, що саме 

професійно творчий розвиток особистості май-
бутнього фахівця стає основною метою вищої 
освіти. Усе це повною мірою стосується й підго-
товки фахівців з фізичної культури і спорту. Сьо-
годні гостро виражений суспільний запит не тільки 
на загальну інтелектуальну і професійну творчу 
активність особистості, а й на нове, нестандартне 
мислення. Тому основним напрямом в освіті має 
стати особистісно-розвиваюче навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ціннісні пріоритети професійної освіти фахівців 
фізичної культури і спорту визначені в роботах 
М.О. Носко, Н.А. Давидової [12], Н.І. Степанченко 
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[21; 22], Л.П. Сущенко [23]. Проблеми професійно-
педагогічної підготовки фахівців цього профілю 
розглядаються в працях І.В. Іваній [3], В.В. Іваненко 
та інших [4; 5], М.В. Карченкової [8], О.В. Кото-
вої, О.В. Непші [10], В. Соловйова [18] та інших. 
Особливу увагу формування педагогічної пози-
ції майбутніх професіоналів приділено в роботах 
А.Ш. Абдурамана та інших [1], Т.Ф. Матвійчук [11], 
І.О. Омельченко [13], В.М. Папучі [14], А.А. Про-
ценка [16,17,24], В.С. Ушакова [24], І.В. Шапова-
лової [25] та інших сучасних дослідників. Автори в 
працях указують на певні недоліки вищої фізкуль-
турно-педагогічної освіти, орієнтованість теорії 
фізичної культури на переважний розвиток рухо-
вих функцій і недостатню спрямованість на роз-
виток особистості студентів, навчальні заняття 
будуються за аналогією з тренувальними, цільові 
установки, що формують здатності до самовдос-
коналення й саморозвитку, практично відсутні. 

Мета статті – на основі аналізу науково-педа-
гогічної літератури розглянути особливості про-
фесійної підготовки фахівців фізичної культури і 
спорту в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку системи вищої освіти значно під-
вищився інтерес до вивчення місця й ролі фізич-
ної культури і спорту у формуванні особистості 
майбутніх фахівців, змінюються підходи у вирі-
шенні цього аспекту. Питання реалізації вихов-
ного потенціалу фізичної культури і спорту стають 
більш актуальними. Тому дослідники [22; 23] шука-
ють нові підходи до якісної підготовки кадрів для 
фізичної культури і спорту. Система фізкультурно-
педагогічної освіти спрямована на виконання пев-
ного соціального замовлення, що вимагає пере-
осмислення її змісту та цілей.

Нова концепція фізичної культури і спорту [15] 
виконується на сучасному етапі з урахуванням 
необхідності зміни підготовки фахівців у цій галузі 
системи вищої освіти. У зв’язку з цим зміст освіт-
нього стандарту, нових програм і навчальних пла-
нів вдосконалюється, розробляються нові шляхи 
вдосконалення професійної підготовки кадрів.

Варто звернути увагу на те, що реалізація цих 
прагнень буде успішнішою, якщо приділити сер-
йозну увагу відбору студентів, які мають педаго-
гічну спрямованість особистості й мотивовані на 
активну діяльність у сфері фізичної культури і 
спорту. Це стає особливо актуальним у зв’язку зі 
зниженням престижності педагогічної діяльності. 
Пропоновані методики профвідбору дають змогу 
побачити реальну, потенційну професійну спря-
мованість абітурієнтів, фактори вибору професії 
тощо за допомогою анкетування, інтерв’ю, тво-
рів на педагогічні теми, вирішення педагогічних 
завдань тощо [2, с. 45; 19, с. 141; 20, с. 94].

Фізична культура сьогодні розглядається не 
тільки як явище суспільного життя, сфера люд-

ської діяльності, а і як результат розвитку її в осо-
бистості. Вона являє собою фундаментальну цін-
ність особистості, оскільки забезпечує біологічний 
потенціал життєдіяльності, створює передумови 
для гармонійного розвитку, сприяє прояву соці-
альної активності, є способом самореалізації осо-
бистості [15].

Виходячи з вищевикладеного, під час пере-
гляду змісту підготовки фахівців фізичної культури 
і спорту підвищена увага має приділятися аксіо-
логічному аспекту фізичної культури, що відбиває 
соціальні функції фізичної діяльності.

На жаль, у багатьох вишах переважає одно-
бічний погляд на фізичну культуру як на сферу 
розвитку тільки рухових якостей, умінь і навичок 
людини, залишається осторонь його соціокультур-
ний, особистісний розвиток. У зв’язку з цим необ-
хідно робити акцент на тому, як використовувати 
специфічні й загальнопедагогічні засоби, методи 
фізичної культури і спорту, вирішуючи в єдиному 
процесі завдання фізичного вдосконалення й 
обов’язкового духовного розвитку особистості 
майбутнього фахівця фізичної культури і спорту 
[9, с. 108].

Недооцінка зв’язку професійно-педагогічної 
підготовки з фізкультурно-спортивною підготовкою 
в навчальних програмах спортивних і педагогічних 
вишів не сприяє формуванню системного бачення 
майбутньої роботи, не дає цілісного уявлення про 
характер праці педагога та не розвиває мотива-
цію до професійної діяльності [3, с. 136; 17, с. 86; 
18, с. 152].

Серйозною проблемою є й відсутність глибокої 
наукової підготовки. Це призводить до того, що є 
значна частина випускників, які не вміють освою-
вати сучасні педагогічні та інформаційні техноло-
гії, впроваджувати в роботу наукові досягнення, 
використовувати досвід педагогів-новаторів. 
Розвиток професіоналізму у фахівців з фізичної 
культури і спорту стримують певні проблеми: від-
сутність сучасних технічних засобів навчання та 
методичних розробок, комп’ютерних технологій, 
недооцінка творчих і науково-дослідних завдань, 
неефективне використання педагогічного досвіду 
з фізичної культури і спорту [6, с. 49; 7, с. 110; 8].

Крім негативного, дослідники [11; 18; 22; 23] 
вказують і на позитивний досвід удосконалення 
вищої фізкультурно-педагогічної освіти. При цьому 
варто наголосити на необхідності врахування осо-
бистісних особливостей студентів, які впливають 
на становлення педагога, можливість сформувати 
в майбутніх фахівців індивідуальну педагогічну 
позицію й активне ставлення до розвитку фізкуль-
турного руху. Сучасна вища освіта переходить 
до особистісно-орієнтованої парадигми, за якої 
абсолютною цінністю є людина, а не тільки зна-
ння й уміння. Раніше система освіти мала низку 
вад: переважання академізму та ідеологічного 
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підґрунтя, орієнтація в роботі на середнього учня 
тощо. Зараз вона намагається звільнитися від 
цих недоліків, забезпечити свободу вибору змісту 
освіти, більш повно задовольнити духовні, освітні 
тощо потреби особистості, створити можливості 
самореалізації в освітньому просторі.

О.В. Ковальчук [9], І.В. Шаповалова [25] відзна-
чають, що процес гуманізації підготовки фахівців 
фізичної культури і спорту спрямований на підви-
щення рівня гуманітарної освіченості, загально-
культурного рівня, широти світогляду, спираючись 
на інтелектуальний, моральний та естетичний роз-
виток особистості майбутніх фахівців.

Л.П. Сущенко [23], Л.І. Степанченко [21] зазна-
чають, що для якісної організації професійно-педа-
гогічної підготовки фахівців у галузі фізичної куль-
тури і спорту необхідно особливу увагу приділяти 
розкриттю єдності функціонального, діяльного 
й ціннісного аспектів її змісту. Саме вони дають 
можливість змінити ціннісні орієнтації майбутніх 
педагогів, завдання і зміст їхньої роботи, спираю-
чись на творчу, інтегративну, духовну та фізичну 
сутність фізичної культури і спорту.

На жаль, масову підготовку педагогів у спор-
тивних і педагогічних вишах ще не можна вважати 
ефективною. Вона ще зберігає риси колишньої 
парадигми освіти. Варто зазначити, що ця про-
блема досі є малодослідженою [12, с. 184].

Якщо розглядати фізичну культуру як частину 
загальної культури особистості, то необхідно гли-
боко переглянути співвідношення різних компо-
нентів професійної підготовки, в основі якої пови-
нні лежати принципи гуманізації фізкультурної 
освіти, що спираються на закономірності фізич-
ного виховання, розвитку культурної самосвідо-
мості, можливостей і перетворювальної діяльності 
[13, с. 117; 14].

Аналіз сучасних досліджень із цієї теми [1; 8; 
10; 19] дає можливість стверджувати, що в основі 
підготовки фахівців фізичної культури і спорту 
повинен бути комплекс методологічних підходів, а 
саме: аксіологічний, діяльнісний, особистісно-орі-
єнтований, творчий, етнопедагогічний, технологіч-
ний, інтегративний, компетентнісний тощо.

Якщо підходити до фізичної культури як час-
тини загальної культури, яка несе певні відносини 
й цінності, то стає очевидним, що для якісної реа-
лізації в майбутній діяльності всього потенціалу 
фізичної культури майбутні педагоги повинні вміти 
самостійно проектувати і здійснювати навчально-
виховний процес, відштовхуючись від адаптації до 
конкретних умов, ураховуючи реальні можливості.

Побудова професійної діяльності фахівців у 
галузі фізичної культури і спорту має ґрунтуватися 
на розвиненому педагогічному мисленні, здатності 
простежувати загальні закономірності освітнього 
процесу [13, с. 117]. Це дасть змогу ефективно 
вирішувати завдання виховання, навчання й роз-

витку сучасної людини, для якої фізична культура 
настільки ж важлива, як інтелектуальна, моральна, 
естетична, духовна [17, с. 86; 24, с. 157].

Висновки. Проведений нами аналіз науково-
педагогічної літератури щодо підготовки фахівців 
фізичної культури і спорту в сучасних соціально-
економічних умовах дав змогу резюмувати, що у 
вишах практично не здійснюється діагностика зді-
бностей абітурієнтів до педагогічної діяльності, 
викладачі рідко застосовують інтерактивні форми 
й методи навчання, інформаційно-комунікаційні 
технології, недостатньо розвиваються в процесі 
навчання креативні здібності студентів. Разом 
із тим посилення гуманістичної спрямованості 
освіти неминуче призводить до підвищення зна-
чущості психолого-педагогічної підготовки майбут-
ніх фахівців фізичної культури і спорту в закладах 
вищої освіти, так як тільки в цьому випадку забез-
печується справжнє реформування системи фіз-
культурної освіти, її переходу до нової, особис-
тісно-орієнтованої парадигми. Пошук нових шляхів 
організації підготовки педагогів фізичної культури, 
основаних на сучасних підходах, вимагає від сис-
теми фізкультурної освіти змін не тільки в цілях і 
змісті, а й у формах, методах і засобах підготовки. 
Посилення ролі та значення психолого-педаго-
гічної підготовки, безумовно, необхідно для фор-
мування компетентного фахівця фізичної куль-
тури і спорту. Потрібно приділити особливу увагу 
розробленню якісно нових цільових установок у 
підготовці майбутніх фахівців фізичної культури 
і спорту, нових принципах відбору та системати-
зації змісту й модернізації методів і технологій їх 
навчання.
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В статье доказывается необходимость 
применения интерактивных методов обу-
чения при подготовке учителей в высших 
учебных заведениях. На основе анализа 
имеющейся литературы, опыта работы 
в студенческой аудитории подчеркива-
ется, что данный подход имеет богатую 
технологическую основу, большое число 
апробированных методик. Кроме того, 
студенты набираются опыта общения в 
будущей работе с учащимися. В частности, 
они учат учащихся на практике творчески 
мыслить, пользоваться возможностями 
моделирования. Вместе с тем не во всех 
педагогических вузах Азербайджана возмож-
ности интерактивного обучения использу-
ются в полной мере.
Ключевые слова: система образования 
Азербайджана, подготовка учителей, 
интерактивные методы обучения, приме-
нение на практике различных методов обу-
чения, работа студента на практике.

У статті доводиться необхідність засто-
сування інтерактивних методів навчання 
під час підготовки вчителів у вищих навчаль-
них закладах. На основі аналізу наявної 
літератури, досвіду роботи в студентській 
аудиторії підкреслюється, що цей підхід 
має багату технологічну основу, велику 
кількість апробованих методик. Крім 
того, студенти набираються досвіду для 

спілкування в майбутній роботі з учнями. 
Зокрема, вони вчать учнів на практиці 
творчо мислити, користуватися можли-
востями моделювання. Разом з тим не 
в усіх педагогічних вишах Азербайджану 
можливості інтерактивного навчання вико-
ристовуються повною мірою.
Ключові слова: система освіти Азербайд-
жану, підготовка вчителів, інтерактивні 
методи навчання, застосування на практиці 
різних методів навчання, робота студента 
на практиці.

The article outlines the need for the use of 
interactive teaching methods in the preparation 
of teachers in higher education. Based on the 
analysis of the available literature, experience 
in the student audience, it is emphasized that 
this approach has a rich technological basis, 
a large number of approved methods. In addi-
tion, students gain experience for their own 
communication in future work with students. 
In particular, they teach students to practice to 
think creatively, to use the possibilities of mod-
eling. At the same time, not all pedagogical 
institutions of higher education in Azerbaijan 
use the possibilities of interactive education in 
full measure.
Key words: Azerbaijan’s education system, 
teacher training, interactive teaching methods, 
practical application of various teaching meth-
ods, student work in practice.

Постановка проблемы в общем виде. 
Современные условия развития, прежде всего 
социально-экономические изменения, информати-
зация всего общества, делают необходимым изме-
нять традиционные подходы в системе образования. 
Традиционные подходы к обучению приводят к тому, 
что при усвоении новых областей знаний возникает 
ряд противоречий и трудностей, что не позволяет 
усваивать необходимую информацию в полной мере. 

В связи с этим требуется интеграция в миро-
вую систему образования, развитие креативного 
мышления, создание условий, чтобы, в соответ-
ствии с требованиями достижений науки, студент 
мог превратиться в субъекта своей учебной дея-
тельности. Но для этого в Азербайджане необхо-
димо решить ряд созревших проблем по процессу 
обучения. Лишь качественное образование может 
сделать будущего специалиста активным участни-
ком экономического, социального и культурного раз-
вития общества. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Интерактивные методы в обучении имеют 
давний характер и используются на практике доста-
точно давно. Об этом свидетельствует, к примеру, 
способ проблемного обучения, о котором так много 
написано. Классики педагогической мысли также 

все время подчеркивали важную роль учета возмож-
ностей активного общения в процессе обучения и 
воспитания в вузе при подготовки педагогов средней 
школы. Современная школа, а также вуз не могут 
обойтись без широкого контакта между обучаемым 
и обучающим на всех основных направлениях обра-
зовательного процесса. 

Для улучшения профессиональной подготовки 
кадров необходимо кардинально обновить нау-
чно-методическую систему образования, совер-
шенствовать формы и методы обучения, улуч-
шить связи между уровнем реальной подготовки 
кадров и потребностями рынка труда, обеспечить 
непрерывность образования, а также позволить 
применить прогрессивные технологии и опыт обра-
зования за рубежом. Именно поэтому важной зада-
чей педагогики высшей школы является подготовка 
компетентных специалистов [1, с. 90]. 

Цель статьи – доказать необходимость приме-
нения интерактивных методов обучения при подго-
товке учителей в высших учебных заведениях.

Изложение основного материала. Подготовка 
таких кадров требует активизации ряда учебных 
процессов, а также разработки новых форм и мето-
дов обучения. Говоря об активизации учебного 
процесса, следует помнить, что имеется в виду, 
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прежде всего, организация учебного процесса на 
научной основе, создание условий для творческого 
мышления, помощь в подготовке творческих работ 
студентами, формирование интереса у них к буду-
щей профессии и так далее. 

Для формирования компетенций будущих спе-
циалистов необходимо более качественно исполь-
зовать возможности информационных технологий, 
что является одним из требований, стоящих перед 
учебными заведениями в условиях формирования 
информационного общества. Информационное 
общество требует, в соответствии с изменением 
содержания труда, умения быстро приспособиться 
к новым изменениям, воспринимать новые знания 
и в краткие сроки овладевать новыми навыками [2].

Совершенствование учебного процесса связано 
с целесообразным применением особых методов и 
методик в учебном процессе в целях совершенство-
вания учебного процесса, информатизации этого 
процесса. Говоря об информационных технологиях, 
прежде всего, имеется в виду современная система 
и средства, которые дают возможность активно 
управлять информационными процессами. Сюда 
входит в том числе целесообразное использование 
и применение интерактивных методов. 

В программе Азербайджанской Республики «О 
развитии образования» отмечается, что при оконча-
нии учебы выпускники должны обладать следующими 
компетенциями: готовностью взять на себя ответствен-
ность за претворение в жизнь идей независимости 
Азербайджана, готовностью к творческим исканиям 
относительно независимости страны, готовностью 
к решению проблем, готовностью к рациональному 
использованию ИКТ на уровне пользователя, готовнос-
тью к межличностным письменным и устным взаимо-
отношениям (на азербайджанском, русском и англий-
ском языках), готовностью к совместной социальной 
деятельности, совместному партнерству, готовностью 
личного развития прогресса, реализации его [3]. 

Согласно новым требованиям, в подготовке 
будущих специалистов возникает необходимость в 
использовании интерактивных методов обучения. На 
всех уровнях учебного процесса перед обучаемыми 
ставится цель самостоятельного выполнения задач 
в учебном процессе. Принципы Болонского про-
цесса, принятые высшими учебными заведениями, 
также требуют превращения интерактивного обуче-
ния в учебном процессе в основной его метод. 

В период современных информационных 
технологий специалист должен усвоить основы 
компьютерной техники, свободно пользоваться 
возможностями новых технологий, вести научно-
исследовательскую работу, уметь провести диаг-
ностический анализ выполняемой работы. Всё это 
должно подтвердить возможности творческой лич-
ности каждого ведущего специалиста [4]. 

Именно поэтому в современной системе 
образования особенно важны педагогичес-

кие инновации, правильное и целесообразное 
использование интерактивных методов в учебно-
воспитательном процессе. Преимущество отдается 
в рамках учебных нормативов педагогическим инно-
вациям, интерактивным методам, целям развития 
учащихся как личностей.

В связи с этим перед преподавателями вузов 
ставится ряд требований, среди которых следует 
выделить умение работать в новых условиях, рацио-
нальное использование интерактивных методов, уме-
ние правильно выразить свою мысль, обосновывать 
свои взгляды и умение вести обмен мнением. Известно 
также, что успех студента на протяжении учебного 
процесса обеспечивают, прежде всего, интерактивные 
методы, кроме того, правильно налаженные взаимо-
отношения между учителем и студентами на уровне 
партнерства и сотрудничества [5]. 

С учетом этих особенностей с точки зрения 
современных требований подготовка учителей – 
сегодня одно из актуальных требований дня. Обра-
зовательная парадигма современности требует 
выстраивания межличностных взаимоотношений, 
направленности в сторону личности учащегося и 
применения новейших методик обучения. Поскольку 
страна избрала демократический путь развития, 
то в принимаемых решениях и постановлениях 
постоянно учитывается роль общества, которая 
все время растёт. В этом направлении существует 
возможность увеличить активность учащихся, что 
достигается интерактивными методами [6]. 

Эти методы кажутся простыми, однако у них есть 
свои особенности и трудности. Под интерактивными 
методами имеется в виду совместная деятельность, 
создание диалога, что предполагает стремление к 
обучению, основанному на коммуникации, диа-
логе, отношения обучающий-обучаемый. Отличие 
интерактивных методов обучения от традиционных 
заключается в том, что в первом случае более 
активно используется жизненный опыт, проводится 
анализ и систематизация информации, что даёт 
возможность выявления как личностных, так и 
профессиональных способностей. 

При помощи интерактивных методов обучения 
студенты усваивают следующие знания, навыки 
и умения: критическое мышление, рефлексивные 
умения, оценка и анализ своих идей и деятель-
ности, свободное восприятие информации, усвое-
ние, всесторонний анализ и умение воспринимать, 
самостоятельное формирование новых знаний, 
умение принимать участие в дискуссии, отстаивать 
свою позицию, умение принимать решения, реше-
ние сложных вопросов. Именно поэтому в про-
цессе интерактивного обучения студенты должны 
быть готовы к тому, чтобы проявлять активность с 
коммуникативных и социальных позиций и расши-
рять свои умения и навыки [7].

В процессе интерактивного обучения обучаемые 
учатся выражать свою мысль, правильно доводить 
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её до сознания других, обосновывать свои мысли, 
формируют умение вести дискуссию, слушать 
других, умение относиться с уважением к мыслям 
и взглядам других и т. д. Виды деятельности в 
процессе интерактивного обучения следующие: 
совместная работа парами, группами и коллекти-
вами, ролевые и деловые игры, обсуждения, работа 
с различными информационными источниками 
(книга, лекция, интернет, документы, музеи, презен-
тация, тренинги, интервью, опросы и так далее). 

Интерактивные методы имеют различные клас-
сификации. Согласно этой классификации, они 
различаются по содержанию, по технологическим 
характеристикам, с точки зрения применения и 
так далее. Среди интерактивных методов, прежде 
всего, выделяют метод мозговой атаки, кластер-тех-
нологии и т. д. 

Исследователями составлена классификация 
всех интерактивных методов. Среди них выделяется 
метод кейс-стади – это один из рациональных мето-
дов, которые формируют навыки, помогают принять 
решение и выбрать метод этого решения. Метод 
связан с анализом конкретных ситуаций, которые 
максимально приближены к реальности. Именно 
поэтому метод кейс-стади иногда называют мето-
дом реальных учебных ситуаций. Применение этого 
метода связано с тем, чтобы учащиеся могли, пре-
жде всего, анализировать необходимую инфор-
мацию, видеть здесь основную проблему, найти 
альтернативные пути решения этой проблемы, 
выбрать самые эффективные пути решения 
проблемы путём сравнения анализа и так далее, 
планировать свои действия в условиях современ-
ного постиндустриального общества [8]. 

Когда стремительно развивается наука, новые 
технологии, в том числе обучение, следует помнить, 
что новые кадры специалистов должны соответство-
вать необходимому формату требований общества, 
они должны быть способными, образованными, 
интеллектуально развитыми. Именно в этом деле 
может помочь эффективное использование многих 
интерактивных методов [9].

Рассмотрим в связи с этим общение учи-
теля с учащимися, что является составной час-
тью его педагогической деятельности. Умение 
устанавливать правильные взаимоотношения с 
детьми – важный признак педагогического мастер-
ства. Тем самым во многом будут определяться 
формы и средства организации взаимоотноше-
ний между учителем и учащимися. Если учитель 
видит причины конфликтных отношений только 
в учащихся, в их индивидуальных особенностях, 
уровне воспитанности, то все его усилия, система 
требований будут направлены только на уча-
щихся, у учителя будет проявляться тенденция 
только их обвинять в плохих взаимоотношениях. 
Это также является составной частью программы 
интерактивных методов обучения.

С другой стороны, когда учитель конфликтные 
состояния с учащимися объясняет ошибками в 
своих действиях, это ведет к осознанию необходи-
мости изменить свое отношение к детям, устранить 
недостатки в проведении уроков.

Выводы. В исследовании мы исходили из того, 
что наиболее эффективными будут те пути приме-
нения интерактивных методов, которые при мак-
симальном использовании возможностей периода 
обучения в вузе будут опираться на рациональное 
соединение обучения с производственной практи-
кой, то есть процессом работы в школе.

Здесь можно применять следующие операции: 
выделение разных и общих признаков в предметах; 
установление общего в явлениях и фактах; выделение 
особенностей, присущих одному предмету, соотне-
сение данных, полученных при сравнении разных 
фактов, раскрытие связи между отдельными положе-
ниями и вывода о ее наличии. Тем самым студенты 
получают необходимые навыки для работы в школе, 
в том числе происходит подготовка учащихся к усво-
ению возможностей моделирования. Именно исполь-
зование интерактивных методик помогает овладеть 
необходимыми знаниями по предмету как самими 
будущими учителями, так и теми, с кем им придется 
работать в будущем, то есть школьниками.

В результате моделирования учащиеся овладе-
вают умениями не только действовать по готовым 
образцам, но и самостоятельно составляют их и 
пользуются ими как средством анализа изучаемых 
явлений. 
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Стаття присвячена актуальним пробле-
мам становлення та розвитку юридичної 
освіти в Україні. Зокрема, проаналізовано 
проблеми, які гальмують створення в нашій 
державі належної системи підготовки юри-
дичних кадрів. Визначено етапи історичного 
розвитку вищої юридичної освіти в нашій 
державі. Висвітлено переваги спеціалізова-
ного підходу до навчального процесу май-
бутніх юристів. Обґрунтовано необхідність 
підвищення практичної орієнтованості 
навчання в юридичних вишах, поширення 
діяльності юридичних клінік у ВНЗ, а також 
потребу в забезпеченні належної матері-
ально-технічної бази для якісного навчаль-
ного процесу.
Ключові слова: юридична освіта, навчаль-
ний процес, правова система, юридична про-
фесія, юридичні клініки.

Статья посвящена актуальным пробле-
мам становления и развития юридиче-
ского образования в Украине. В частности, 
проанализированы проблемы, которые 
тормозят создание в нашем государстве 
надлежащей системы подготовки юриди-
ческих кадров. Определены этапы истори-
ческого развития высшего юридического 
образования в нашей стране. Освещены 
преимущества специализированного под-

хода к учебному процессу будущих юристов. 
Обоснована необходимость повышения 
практической ориентированности обуче-
ния в юридических вузах, распространение 
деятельности юридических клиник в вузах, 
а также потребность в обеспечении надле-
жащей материально-технической базы для 
качественного учебного процесса.
Ключевые слова: юридическое образова-
ние, учебный процесс, правовая система, 
юридическая профессия, юридические кли-
ники.

The article is devoted to the actual problems of 
the formation and development of legal educa-
tion in Ukraine. In particular, the problems that 
impede the creation of a proper legal training 
system in our country are analyzed. The stages 
of historical development of higher legal educa-
tion in our state are determined. The advantages 
of a specialized approach to the future lawyers' 
training process are highlighted. The necessity 
of improving the practical orientation of teaching 
in law schools, the expansion of the activities of 
legal clinics in higher educational institutions, as 
well as the need to provide the appropriate mate-
rial and technical base for a qualitative educa-
tional process is substantiated.
Key words: legal education, educational pro-
cess, legal system, legal profession, legal clinics.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Юридична освіта від часів проголошення неза-
лежності України залишається одним із важливих 
складників вітчизняної системи вищої освіти, зва-
жаючи на започатковані в державі реформи полі-
тичної, правової, суддівської систем, розвиток 
ринкових відносин в економіці та не кращий загаль-
ний соціально-економічний стан країни. Саме 
тому питання розвитку юридичної освіти в Україні, 
зокрема вищої юридичної освіти, є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До питання становлення та розвитку юридичної 
освіти в Україні в працях зверталися такі науковці, 
як Б. Андрусишин, П. Біленчук, А. Гуз, В. Денисов, 
Л. Заблоцька, О. Ковальська, І. Котюк, О. Котюк, 
Д. Кумков, О. Машкевський, О. Полякова, О. Поме-
тун, П. Рабинович, В. Семенов, В. Сич, І. Усенко 
та ін. Значна кількість учених (Б. Бабій, Л. Голо-
вій, М. Лоджук, С. Немченко, О. Орлова, М. Ска-
кун, Д. Скородумов, Г. Усеінова, Ю. Шемшученко 
та ін.) присвятили свої праці дослідженню розви-
тку правової освіти як політики держави у сфері 
підготовки кадрів у юридичних вищих навчальних 
закладах (далі – ВНЗ) України.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У статті увага приділена визна-
ченню особливостей, здобутків, недоліків і пер-
спектив розвитку юридичної освіти в Україні.

Мета статті – визначити основні тенденції роз-
витку вищої юридичної освіти в України, шляхи 

подолання недоліків у сучасній правовій освіті, 
розробити пропозиції щодо оптимізації та поліп-
шення навчального процесу в юридичних вишах 
України.

Виклад основного матеріалу. З року в рік при-
вертають до себе увагу проблеми, які гальмують 
створення в нашій державі належної системи під-
готовки юридичних кадрів, яка б характеризува-
лася не лише високим рівнем теоретичної та при-
кладної їх підготовки, а й різноманітністю останніх, 
виходячи з потреб різних сфер і галузей суспіль-
ного життя в сучасному світі. Протягом останніх 
років на рівні уряду, Міністерства освіти і науки 
України, окремих вищих навчальних закладів, у 
засобах масової інформації висловлюються непо-
одинокі міркування про те, що вища юридична 
освіта в державі загалом не відповідає належному 
рівню якості. 

Не менш важливим є питання визначення 
реальної необхідності в юристах на практиці, 
тобто з боку органів державної влади, місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання. 
Адже не секрет, що останнім часом у суспільстві 
сформувалася думка, що юристів у нашій державі 
забагато, через що варто скорочувати ліцензовані 
обсяги набору абітурієнтів за напрямом підготовки 
«Право» для окремих вишів, кількість бюджетних 
місць за юридичною спеціальністю, загалом щодо 
непрофільних і певних приватних вишів потрібно не 
лише скорочувати, а й позбавляти права здійсню-
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вати підготовку юристів. У такому контексті досить 
часто зазначається, що саме запровадження під-
готовки юристів у непрофільних (технічних, тех-
нологічних, економічних, педагогічних тощо) ВНЗ 
і збільшення їх кількості, а отже, і ліцензованого 
обсягу призвело до перенасичення ринку праці 
правниками, у тому числі недостатньо кваліфіко-
ваними. На підставі цього й пропонується скоро-
тити набір абітурієнтів на юридичну спеціальність 
і зменшити чисельність вищих навчальних закла-
дів і факультетів, які здійснюють їх підготовку. Крім 
того, спираючись на показники сучасного стану 
ринку праці в Україні, стверджують про відсутність 
потреби в юристах через так зване їх «перевироб-
ництво» [6, с. 6]. Проте робити такі висновки, на 
нашу думку, вкрай не правильно. Адже, проана-
лізувавши практичну ситуацію в Україні, можемо 
побачити, що сьогодні багато керівників установ 
найрізноманітніших сфер шукають високопрофе-
сійних юристів і готові платити високу заробітну 
плату за якісну роботу.

У зв’язку з цим передусім виникає питання, чи 
відповідає система вітчизняної юридичної освіти 
реальним потребам держави й суспільства. Нена-
лежно підготовлені юристи чи інші фахівці – це 
небезпека й для держави, і для суспільства. 

Щодо історії становлення юридичної освіти в 
Україні, то потрібно відмітити, що досліджень, при-
свячених зародженню та розвитку правової освіти 
у ВНЗ, немає. Проте є праці науковців, у яких пев-
ним чином висвітлені питання розвитку юридичної 
освіти. Зокрема, С. Немченко в статті розглядає 
правову освіту як політику держави у сфері під-
готовки кадрів у юридичних ВНЗ і на юридичних 
факультетах і визначає особливості розвитку пра-
вової освіти в Україні в умовах радянського тота-
літарного режиму [5]. У свою чергу, М. Скакун на 
основі історичних документів і фактів, насамперед 
постанов ЦК ВКП(б), досліджує закономірності 
формування й функціонування системи юридич-
ної освіти в УРСР у 20-ті – середині 50-х рр. ХХ ст. 
У висновку автор стверджує, що, «незважаючи на 
кадрову політику з боку партії – політику недовіри 
до місцевої інтелігенції, ідеологічний тиск щодо 
професорсько-викладацького складу та студентів, 
репресії та терор, у стінах юридичних навчаль-
них закладів, сформувались висококваліфіковані 
викладацькі колективи, які надавали якісну про-
фесійну підготовку студентам» [9, с. 55]. На думку 
вченого, перелічені процеси гальмували розвиток 
вищої освіти в Україні, проте заходи, які передба-
чені в постановах ЦК ВКП(б), стали вагомим кро-
ком уперед у формуванні й розвитку юридичної 
освіти та заклали правові основи для її подаль-
шого зростання й функціонування.

Можна простежити, що навколо змісту і спря-
мованості юридичної освіти суперечка точиться 
з того часу, як у класичних університетах почали 

функціонувати юридичні факультети. Юридична 
професія з кожним етапом соціально-економіч-
ного розвитку суспільства дедалі більше дифе-
ренціюється причому як у предметній площині 
(цивільне право, господарське право тощо), так 
і у функціональній (суд, прокуратура, слідство, 
адвокатура, нотаріат тощо). Це закономірний про-
цес, бо стосунки в різних сферах правового регу-
лювання ускладнюються, набувають неповторних 
специфічних рис, створюють відокремлені, харак-
терні саме для цієї сфери ситуації, що вимагає 
цілеспрямованого осмислення явищ і регулю-
вальних механізмів, створення й удосконалення 
конкретних і своєрідних правових теорій і вчень і, 
звичайно, забезпечення цих своєрідних напрямів 
юридичної практики [8, с. 14].

Підготовка кадрів вищої кваліфікації у сфері 
юриспруденції відіграє неоціненну роль у забез-
печенні органів державної влади, правосуддя 
та правопорядку спеціалістами-юристами. Оче-
видно, що необхідність руху України до європей-
ських стандартів, інтеграції її у світовий освітній і 
науковий простір не викликає сумніву. Фактично 
від того, як відбувається підготовка національних 
кадрів, багато в чому залежить престиж вітчизня-
них освіти, науки й успіх такої інтеграції [1, с. 5].

В умовах реформування правової системи та 
вітчизняного законодавства відповідно до вимог 
міжнародних актів, Лісабонської стратегії та прин-
ципів Болонського процесу, Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та 
світових освітніх стандартів постає надзвичайно 
відповідальне завдання щодо формування нових 
концепцій, доктрин, підходів до фахової підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів у галузі права. 
Однією з головних тенденцій розвитку сучас-
них знань у сфері юриспруденції є їх інтеграція 
й диференціація, зумовлені швидкими темпами 
зростання обсягів наукових знань, їх розширен-
ням, поглибленням і фаховою спеціалізацією. 

Постійно зміни й оновлення чинного законо-
давства потребують швидкої реакції з боку освіти 
і педагогів, які готують юристів-фахівців. Напри-
клад, із прийняттям 13 квітня 2012 року Верхо-
вною Радою України нового Кримінального проце-
суального кодексу України сфера кримінального 
судочинства зазнала суттєвих змін загалом, окрім 
того, виникли нові суб’єкти кримінального прова-
дження, зокрема слідчий суддя. Реформування 
стосуються й інших галузей права. Професор-
сько-викладацькому складу вищих закладів освіти 
доводиться приступати до підготовки раніше не 
відомих фахівців-юристів. Це ще раз свідчить про 
потребу в спеціалізованому підході до навчаль-
ного процесу майбутніх юристів.

Безсумнівно, здобуття спеціальності вищого 
рівня вимагає передусім якісного вивчення певного 
набору основоположних юридичних дисциплін, 
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а також соціально-економічних і загальноосвіт-
ніх предметів, які формують разом зі спеціаль-
ними інтелект і гармонійний розвиток фахівця – 
учасника суспільного виробництва. Проте міцна 
загальна юридична підготовка без поглибленого 
та серйозного нахилу до певної спеціалізації, в 
умовах повномасштабного й обов’язкового розпо-
ділу випускників ще якось виправдовувала себе, 
але в умовах ринку та поставлених у спеціальних 
законах додаткових і досить високих вимог до 
окремих професій така організація навчального 
процесу викликає серйозні сумніви. 

Варто зазначити, що спеціалізації, які вводилися 
й уводяться зараз на старших курсах традиційних 
юридичних навчальних закладів, мало що змінюють 
у набутті готовності до виконання роботи у конкрет-
них сферах правового регулювання. Слабкою або 
й зовсім ніякою є психологічна підготовка молодого 
фахівця до майбутньої роботи [2, c. 15]. Тенденція 
становлення й розвитку спеціалізованих вищих 
навчальних закладів, викликана об’єктивними зако-
номірностями існування суспільства, зростає. Уже 
працюють за відповідно відкоригованими навчаль-
ними планами спеціалізовані інститути (факуль-
тети) у ВНЗ, де постійно зміцнюється матеріальна 
база, удосконалюється методичне забезпечення, 
ведеться велика робота щодо підбору належних 
педагогічних кадрів [3, c. 134].

Указані недоліки юридичної освіти виклика-
ють у студентів байдужість до навчання, деякі з 
них узагалі вважають, що більшість дисциплін та 
інформації, які викладаються їм у ВНЗ, є просто не 
потрібними в подальшій професійній діяльності. 
Переконані, першочерговим завданням сьогод-
нішньої вищої освіти є подолати стереотип, із яким 
сьогодні стикаються майже всі випускники вишів 
під час першого працевлаштування: «Забудьте 
все, що Вас вчили в університеті (інституті, акаде-
мії тощо)…». Такий підхід практиків-роботодавців 
знецінює юридичну освіту, а у випускників убиває 
віру в себе, у здобуті знання та породжує безліч 
комплексів. На жаль, така ситуація складається 
через наявні вади юридичної освіти. 

На пленумі Ради Спілки юристів України, який 
відбувся в лютому 2004 року, прозвучало рито-
ричне запитання: чому значна частина випускників 
юридичних вишів, які рекомендуються для роботи 
в судах, не завжди може відповісти на елемен-
тарні питання, пов’язані із застосуванням права? 
З приводу цього висловлювалися різні думки, 
проте більшість учасників дискусії схилилась до 
думки, що причину варто шукати у співвідношенні 
теоретичного і практичного компонентів у сучасній 
юридичній освіті. На їхню думку, навчання майбут-
ніх юристів сьогодні не може мати суто теоретич-
ний характер [8, с. 16].

Під час навчального процесу у вищих юри-
дичних закладах потрібно максимально залу-

чати практикуючих юристів, зокрема адвокатів, 
суддів, прокурорів, юрисконсультів підприємств 
тощо. Покращити засвоєння теоретичних знань 
допоможе застосування таких активних форм 
навчання, як тренінги, рольові ігри, інтелектуальні 
змагання, участь у консультативному прийомі гро-
мадян. В Україні середньостатистична навчальна 
програма юридичного навчального закладу викла-
дається через такі дидактичні форми, як лекційні, 
семінарські та практичні заняття, а також кур-
сові й дипломні роботи. Деякі навчальні заклади, 
завдяки ініціативному молодому поколінню викла-
дачів, починають доповнювати їх, упроваджуючи 
більш інтерактивні форми вивчення, зокрема 
ділові ігри, конкурси, дискусії. У цьому напрямі й 
варто працювати та розвиватися. 

Значно допоможе «наблизити» теорію до прак-
тики у вишах створення юридичних клінік. Юри-
дичні клініки створені в США в 20–30-х роках 
минулого століття. На території України про клі-
нічну освіту почали говорити лише в 1993 році, 
коли вітчизняні юристи, науковці отримали можли-
вість вивчати досвід викладання юридичних наук у 
зарубіжних країнах, а також брати участь у міжна-
родних колоквіумах і семінарах, де вони побачили 
юридичні клініки в роботі й осмислили їх сутність 
і значення в підготовці юристів та у вирішені соці-
альних проблем громадян. Адже юридична клі-
ніка – це структура, інтегрована в навчальний про-
цес юридичного вишу, з метою набуття студентами 
старших курсів практичних навичок юриста шля-
хом надання ними юридичних послуг населенню, 
яке не може звернутися до професійних юристів 
через брак коштів. Міністерство юстиції України 
зареєструвало Типове положення про юридичну 
клініку вищого навчального закладу України, ство-
рене з метою уніфікувати підходи до діяльності 
юридичних клінік і затверджене Наказом Міністер-
ства освіти і науки від 3 серпня 2006 року № 592.

Вивченню такого структурного підрозділу ВНЗ, 
як юридична клініка, що здійснює підготовку фахів-
ців у галузі знань «Право», який утворено як базу 
для практичного навчання, проведення навчальної 
та інших видів практики студентів шляхом їх без-
посереднього залучення до надання безоплатної 
правової допомоги населенню, присвячена моно-
графія М. Лоджука. На підставі проведеного дослі-
дження автором визначені етапи формування 
юридичних клінік в Україні: 1) створення перших 
юридичних клінік в Україні за ініціативи студентів, 
за кошти грантодавців і на базі неурядових пра-
возахисних організацій (протягом 1996–1999 рр.); 
2) несприйняття їхньої діяльності на рівні про-
фільних міністерств і мінімальна підтримка з 
боку керівництва ВНЗ (упродовж 1999–2002 рр.); 
3) визнання органами державної влади та освіт-
німи установами ролі юридичних клінік у сфері 
підготовки юристів (2002 р. – серпень 2006 р.);  
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4) масове створення юридичних клінік у вищих 
юридичних навчальних закладах України (серпень 
2006 р. – червень 2011 р.); 5) відстоювання юри-
дичним клінічним рухом статусу юридичних клінік 
як суб’єктів надання безоплатної правової допо-
моги на законодавчому рівні (червень 2011 р. – до 
теперішнього часу) [4, с. 137].

Основою функціонування юридичних клінік є 
синтез інтересів: громадяни, що потребують право-
вої допомоги й не можуть оплатити послуги адво-
ката, готові звернутися за порадою до студента, 
аспіранта чи молодого викладача. У свою чергу, 
студенти та науковці зацікавлені в отриманні прак-
тичних навичок, що сприятимуть у майбутньому 
їхньому працевлаштуванню й подальшій кар’єрі. 
Юридичні клініки ставлять собі за мету надання 
можливості студентам і молодим працівникам усві-
домити цінність і значення отриманих теоретичних 
знань, оволодіти технікою застосування цих знань 
на практиці. Сьогодні юридичні клініки працюють у 
багатьох ВНЗ України, зокрема в Національному 
університеті «Одеська юридична академія», Хар-
ківській юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, 
Львівському національному університеті ім. Івана 
Франка, Східноєвропейському національному уні-
верситеті ім. Лесі України, Прикарпатському уні-
верситеті ім. Василя Стефаника тощо.

Нинішній молодий юрист уже не повинен слу-
жити виключно державі, насамперед він має бути 
зорієнтований на правовий захист людини, її прав 
і свобод. Можна стверджувати, що студента, який 
вислухав клієнта, проконсультував його, склав 
позовну заяву чи інший правовий документ і пред-
ставив інтереси клієнта в суді, готують як спе-
ціаліста не лише викладачі, а й велика кількість 
високопрофесійних юристів-практиків. Адже в цих 
випадках студент наочно перевіряє якість складе-
ного ним документа, бачить застосування права 
на практиці, він спілкується з колегами по справі, 
іншими учасниками процесу, вступає з ними в дис-
кусії й завдяки цьому професійно зростає. Зіткнув-
шись із конкретною життєвою ситуацією, він почи-
нає по-іншому сприймати право, закон. На відміну 
від академічної освіти, тут процес пізнання йде 
від практики до теорії. Студент починає замислю-
ватися над тим, яких знань йому бракує. У нього, 
як правило, виникає потреба ще раз звернутися 
до теорії, яку він свого часу, можливо, належно 
не осмислив. А ефективність підготовки за допо-
могою такого методу – просто разюча. Саме це й 
дає підстави стверджувати, що «клінічна» освіта 
забезпечить можливість готувати саме юристів, а 
не просто випускників юридичних вишів із дипло-
мами, але без навичок юридичної діяльності 
[4, с. 256].

Ще однією запорукою якісного освітнього про-
цесу є належна матеріально-технічна база. Сучасні 
аудиторії, оснащені новітніми засобами пізнання 
й інтерактивними технологіями викладання, є не 
бажаними, а необхідними для навчального про-
цесу. Адже сьогодні, на жаль, саме через такі про-
блеми викладачі, які хочуть відійти від застарілих 
форм навчання, впровадити новітні технології у 
викладання, не можуть собі цього дозволити через 
брак відповідних ресурсів. 

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження можна резюмувати, що юридична освіта 
в Україні потребує змін і вдосконалень. Для під-
вищення якості юридичної освіти потрібно погли-
блювати й розвивати спеціалізований підхід до 
навчального процесу майбутніх юристів; підви-
щити практичну орієнтованість навчання в юри-
дичних вишах; поширювати діяльність юридичних 
клінік у ВНЗ; забезпечувати належну матеріально-
технічну базу для якісного навчального процесу 
тощо.
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У статті наведено результати аналізу й 
порівняння наукових підходів до вивчення 
проблеми виховання естетичного смаку в 
майбутніх учителів музичного мистецтва в 
Україні та Китаї. Зазначено, що естетичний 
смак є складовою естетичного виховання 
майбутніх учителів музики в закладах вищої 
освіти. З’ясовано, що музичне мистецтво 
позитивно впливає на виховання естетич-
ного смаку вітчизняних і китайських сту-
дентів.
Ключові слова: естетична культура, май-
бутні вчителі, музика, мистецтво, процес 
виховання студентів, заклад вищої освіти.

В статье приведены результаты анализа и 
сравнения научных подходов к изучению про-
блемы воспитания эстетического вкуса в 
будущих учителей музыкального искусства 
в Украине и Китае. Отмечено, что эстети-
ческий вкус является составляющей эсте-
тического воспитания будущих учителей 
музыки в учреждениях высшего образова-

ния. Выяснено, что музыкальное искусство 
положительно влияет на воспитание эсте-
тического вкуса отечественных и китай-
ских студентов.
Ключевые слова: эстетическая культура, 
будущие учителя, музыка, искусство, про-
цесс воспитания студентов, учреждение 
высшего образования.

The article presents the results of the analysis 
and comparison of scientific approaches to the 
study of the problem of aesthetic taste education 
in future Music teachers in Ukraine and China. It 
is noted that aesthetic taste is an integral part of 
the aesthetic education of future Music teachers 
in higher education institutions. It has been found 
that musical art positively influences the educa-
tion of aesthetic taste of domestic and Chinese 
students.
Key words: aesthetic culture, future teachers, 
Music, art, process of education of students, insti-
tution of higher education.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Теорія і практика освітнього менеджменту дово-
дить, що успішна діяльність закладу освіти зна-
чною мірою залежить від професійності його 
керівника. Тенденції й орієнтири становлення та 
розвитку нової системи української освіти, суттєві 
зміни в педагогічній теорії і практиці висувають 
перед керівниками закладів освіти нові завдання. 
Сучасний керівник закладу освіти повинен бути 
менеджером нового покоління, із сучасним управ-
лінським світоглядом, який здатен професійно 
забезпечувати стабільне функціонування та роз-
виток закладів освіти, високу якість надання освіт-
ніх послуг, раціонально управляти ресурсами 
установи, вміти приймати й реалізовувати управ-
лінські рішення в тому числі в складних і неперед-
бачуваних умовах у конкурентному освітньому 
середовищі. Водночас вивчення теорії та практики 
підготовки керівних кадрів освіти дало змогу вия-
вити суперечності між вимогами до рівня управ-
лінської культури сучасного керівника закладу 
освіти та недостатнім рівнем її сформованості; між 
бажаним рівнем розвитку управлінської культури й 
недостатньою спрямованістю освітнього процесу 
на її формування; між потребами в саморозвитку 
управлінської культури в майбутніх керівників і рів-
нем організаційно-педагогічного забезпечення її 
формування в процесі магістерської підготовки.

Саме ці положення актуалізують дослідження 
проблеми формування управлінської культури 
майбутніх керівників закладів освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробленню проблеми теорії управління осві-
тою, аналізові особистості й діяльності керівника 
школи присвячені дослідження І. Батракової, 
Ю. Васильєва, М. Кондракова, В. Кричевського, 
В. Куценко, В. Лазарєва, О. Лебедєва, В. Максимо-
вої, А. Моїсеєва, А. Орлова, П. Третьякова, К. Уша-
кова, Р. Шакурової, Є. Ямбурга та інших.

Дослідження управлінської культури висвіт-
лено в наукових працях Л. Васильченко, В. Глад-
кова, Л. Даниленко, І. Жерносека, Г. Єльникової, 
Л. Калініної, С. Королюк, М. Лапшина, В. Мас-
лова, В. Мельника, П. Мілютіна, Н. Островерхова, 
Є. Павлютенкова й інших. Разом із тим у науково-
педагогічній літературі накопичено значний досвід 
дослідження особливостей формування профе-
сійної та педагогічної культури. Це насамперед 
праці Є. Бондаревської, І. Зязюна, О. Гармаша, 
І. Ісаєва, В. Сластьоніна та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість праць, присвячених різним аспектам 
формування управлінської культури, проблема 
розвитку управлінської культури майбутнього 
керівника закладу освіти в процесі магістерської 
підготовки недостатньо розкрита й потребує 
дослідження.

Тому метою статті є з’ясувати зміст поняття 
«управлінська культура керівника закладу освіти» 
й обґрунтувати її розвиток у процесі магістерської 
підготовки.
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Виклад основного матеріалу. Професійна 
підготовка майбутніх керівників закладів освіти 
здійснюється під час навчання на другому магіс-
терському рівні вищої освіти спеціальності 
073 «Менеджмент», освітньо-професійної про-
грами «Управління навчальним закладом». Метою 
освітньо-професійної програми є формування 
управлінців освітньої сфери з новим перспектив-
ним способом мислення, здатних використовувати 
сучасні концепції методи, інструментарій менедж-
менту та здійснювати управління розвитком орга-
нізації в конкурентному освітньому середовищі. 
Одним із важливих завдань професійної підготовки 
майбутніх керівників у сфері освіти ми вбачаємо 
розвиток їхньої управлінської культури. Тому вва-
жаємо за необхідне з’ясувати зміст цього поняття.

Зміст управлінської культури керівника закладу 
освіти детермінований як загальнокультурним роз-
витком особистості, так і вимогами професійної 
діяльності. Управлінська культура керівників саме 
навчальних закладів має певні особливі характе-
ристики та розглядається з огляду на певну спе-
цифіку їх роботи. Так, В. Сластьонін уважає, що 
управлінська культура людей, зайнятих у сфері 
освіти, є частиною їхньої професійно-педагогічної 
культури [10].

При цьому ми спираємося на визначення сут-
ності й змісту професійно-педагогічної культури 
в роботах В. Сластьоніна [10] та І. Ісаєва [5], де 
цей феномен розглядається як складне системне 
утворення, що являє собою впорядковану сукуп-
ність загальнолюдських ідей, професійно-цінніс-
них орієнтацій і якостей особистості, універсаль-
них способів пізнання й гуманістичної технології 
педагогічної діяльності.

Такий підхід, на нашу думку, дає змогу, 
по-перше, розглядати управлінську культуру 
керівника закладу освіти як системне особистісне 
новоутворення та утворення в структурі професіо-
налізму керівника; по-друге, досліджувати її зміст 
та умови формування в контексті професійного 
становлення особистості майбутнього керівника; 
по-третє, передбачити задіяння в цьому процесі 
педагогічних методик і технологій.

Ми враховуємо думку В. Кравцова, що «профе-
сійна культура має об’єктивний вимір, що харак-
теризує її як суму надбань, цінностей, установок, 
способів спілкування, традицій, ритуалів, досяг-
нень науки, освіти, що, будучи створеними в про-
цесі діяльності людей, через опредмечування 
відділилися від них і стали самостійними утворен-
нями зі специфічними зв’язками, та суб’єктивний, 
що виражається в особистісній інтеріоризації цих 
надбань та атрибутів» [6, с. 83].

Отже, управлінську культуру керівника 
навчального закладу теж доречно розглядати в 
об’єктивному вимірі як певну символічну реаль-
ність, яка уособлює сприйняття на рівні суспіль-

ної свідомості та свідомості представників профе-
сійної субкультури системи цінностей, установок, 
способів комунікації, традицій, ритуалів, знань, 
умінь, навичок, що в сукупності характеризують 
способи здійснення управлінської діяльності, їхні 
оціночні ставлення до неї.

Разом із тим професійна культура реалізується 
тільки через суб’єктний вияв, тобто є «складним 
інтегральним утворенням в цілісній структурі осо-
бистості фахівця, що ... може формуватися лише 
в контексті соціальної, суспільно-корисної діяль-
ності» [6, с. 83]. 

Управлінська діяльність характеризується інте-
лектуальним характером, що виражається в її 
спрямованості на вироблення, прийняття і прак-
тичну реалізацію управлінських рішень, поклика-
них змінювати в бажаному напрямі стан і розвиток 
суспільних процесів, свідомість, поведінку й діяль-
ність людей. Остання має бути здатною відобра-
жати соціальну дійсність і все, що відбувається в 
ній, розкривати наявні ресурси, засоби й резерви, 
знаходити оптимальні способи її вдосконалення 
та переведення на новий рівень.

У Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови відзначено: «Управляти – спря-
мовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; 
бути на чолі когось, чогось; керувати» [2].

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі вважають: 
«Управління – це процес планування, організа-
ції, мотивації й контролю, необхідний для того, 
щоб сформулювати й досягти мети організації» 
[7, с. 220].

Управління як вид діяльності виникає тоді, коли 
виникає потреба в регулюванні діяльності. Для 
вдалого виконання управлінської діяльності керів-
нику навчального закладу необхідно володіти пев-
ними знаннями та вміннями, бути професіоналом, 
у цьому контексті володіти професією управлінця, 
керівника.

Ми погоджуємося, що управлінська культура – 
це знання та володіння теорією управління як важ-
ливої соціальної функції – свідомого і владного, із 
застосуванням новітніх досягнень культури орга-
нізації, впливу як на окремих людей, так і на всю 
людську спільноту, що чиниться заради досяг-
нення чітко визначеної конкретної мети [3, с. 41]. 

Важливою для дослідження є позиція Л. Василь-
ченко, яка розглядає управлінську культуру керів-
ника школи як цілісну властивість особистості, що 
має прояв у процесі професійної управлінської 
діяльності; характеризує особливості свідомості, 
поведінки, спілкування та управлінської діяльності 
керівника; забезпечує усвідомлення й культуродо-
цільність професійної діяльності; стимулює твор-
чий розвиток керівника [1].

Ми виділяємо такі компоненти управлінської 
культури: аксіологічний, технологічний та особис-
тісно-творчий. 
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Аксіологічний компонент управлінської куль-
тури керівника закладу освіти утворений сукуп-
ністю управлінсько-педагогічних цінностей, що 
мають значення й сенс у керівництві сучасною 
школою. У процесі управлінської діяльності керів-
ник школи засвоює нові теорії та концепції управ-
ління, оволодіває вміннями й навичками, залежно 
від ступеня їх застосування в практичній діяль-
ності вони оцінюються ним як більш або менш зна-
чущі, мають у цей момент більшу значимість для 
ефективного управління, знання, ідеї, концепції 
виступають як управлінсько-педагогічні цінності.

Технологічний компонент управлінської куль-
тури закладу освіти включає в себе способи та 
прийоми управління педагогічним процесом. Тех-
нологія внутрішньошкільного управління припус-
кає вирішення специфічних педагогічних завдань. 
Вирішення цих завдань ґрунтується на вміннях 
керівника-менеджера в галузі педагогічного ана-
лізу та планування, організації, контролю й регу-
лювання педагогічного процесу. Рівень управ-
лінської культури директора школи залежить від 
рівня оволодіння прийомами та способами вирі-
шення зазначених типів завдань.

Особистісно-творчий компонент управлінської 
культури закладу освіти розкриває управління 
педагогічними системами як творчий акт. За всієї 
заданості алгоритмічності управління діяльність 
керівника школи є творчою. Освоюючи цінності й 
технології управління, керівник-менеджер пере-
творює, інтерпретує їх, що визначається як осо-
бистісними особливостями керівника, так й осо-
бливостями об’єкта управління. Стає очевидним, 
що управління педагогічними системами є сферою 
докладання та реалізації здібностей особистості. 
В управлінській діяльності директор школи само-
реалізується як особистість, як керівник, організа-
тор і вихователь [9, с. 452].

Ми погоджуємося з думкою Г. Єльнікової, що 
поняття «культура управлінської праці» включає такі 
різновиди культури: загальна, або загальнолюдська, 
культура, культура політична, правова, естетична, 
педагогічна з її багатьма відтінками залежно від типу 
і специфіки навчального закладу [4, с. 2.] 

У дослідженнях проблем управлінської куль-
тури І. Прокопенко формулює взаємозв’язок про-
фесійних цінностей керівника закладу освіти, видів 
його управлінської культури та її проявів. Зокрема, 
він виділяє такі види управлінської діяльності, як 
дипломатична, правова, адміністративна, органі-
заційна, соціально-психологічна, інформаційна, 
педагогічна, економічна [8, с. 300–301]. 

Варто зазначити, що управлінська культура 
характеризує особистість керівника навчального 
закладу як кваліфікованого управлінця, здатного 
ефективно виконувати управлінську діяльність. 

Керівник закладу освіти є менеджером, який 
формує відношення всередині та поза організа-

цією, орієнтує членів організації на досягнення 
цілей. Він щоденно приймає рішення, які ґрунту-
ються на особистих принципах і цінностях. Якщо 
особисті цінності нечіткі, менеджеру не вистача-
тиме досить твердих підстав для суджень, які в 
цьому випадку можуть сприйматися оточуючими 
як необґрунтовані. Сучасна концепція успішного 
управління орієнтована на такі цінності, як ефек-
тивність, реалізація потенціалу працівників і готов-
ність, що зростає, до нововведень. Управлінці, які 
мають нечіткі основні принципи, або відступають 
від них, чи ґрунтуються на цінностях вчорашнього 
дня, не здатні здійснювати ефективне керівництво.

Активізувати розвиток управлінської культури 
в процесі професійної підготовки дає змогу поси-
лення професійної спрямованості освітнього про-
цесу, наближення навчальних завдань, які про-
понуються студентам, до умов їхньої майбутньої 
професійної діяльності. Отже, проблеми фор-
мування управлінської культури, соціального й 
духовного розвитку студентів, розкриття їхнього 
творчого потенціалу мають стати засадничими в 
удосконаленні професійної підготовки та вихо-
ванні студентів. 

Усе це зумовило розроблення дисципліни 
«Основи професійного становлення керівника 
закладу освіти», яка пропонується студентам-магі-
странтам освітньо-професійної програми «Управ-
ління навчальним закладом» спеціальностей 
073 «Менеджмент галузі знань», 07 «Управління 
та адміністрування» другого (магістерського) рівня. 
Підготовка фахівців цієї спеціальності здійснюється 
з урахуванням оновлення законодавчої та норма-
тивної бази освітньої галузі, тенденцій розвитку 
освіти в Україні, сучасних наукових досліджень у 
галузях педагогіки, психології, менеджменту, еконо-
міки, фінансів тощо, які становлять основу компе-
тентнісної бази фахівців з менеджменту освіти.

Зазначена дисципліна розрахована на студен-
тів, які вже здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
«бакалавр» чи «спеціаліст», володіють достатнім 
рівнем професійної компетентності й готові до тео-
ретичного осмислення проблем розвитку професій-
ної культури та відпрацювання на цій основі влас-
ної стратегії професійного саморозвитку.

Основна мета дисципліни – актуалізація само-
вдосконалення, розвиток здатності до самооцінки 
власної професійної діяльності, готовності підви-
щувати власний професійний рівень. Вивчення 
дисципліни сприяє розвитку управлінської куль-
тури, підвищенню професійної компетентності 
майбутнього керівника навчального закладу, необ-
хідних для оптимальної реалізації управлінських 
функцій і досягнення цільових параметрів розви-
тку навчального закладу.

Зміст дисципліни «Основи професійного ста-
новлення керівника навчального закладу» розкри-
вається в таких темах:
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– Зміст професійної діяльності керівника 
навчального закладу.

– Культурологічний підхід у професійному ста-
новленні керівника навчального закладу.

– Управлінська культура керівника навчального 
закладу.

– Компетентнісний підхід у професійному ста-
новленні керівника навчального закладу.

– Ділове спілкування як засіб ефективної 
управлінської діяльності.

– Імідж керівника навчального закладу.
– Особисті якості керівника закладу освіти та 

їх розвиток.
Вивчення дисципліни «Основи професійного 

становлення керівника навчального закладу» допо-
може майбутнім керівникам оволодіти такими вмін-
нями: на основі сформованого цілісного уявлення 
про зміст, теоретичні засади й умови становлення 
особистості керівника навчального закладу визна-
чати вимоги до особистості керівника навчального 
закладу, співвідношення структури особистості 
керівника навчального закладу з вимогами до його 
професійної діяльності; обґрунтовувати й визна-
чати траєкторію власного особистісно-професій-
ного розвитку; добирати методику ефективного 
розвитку професійної, управлінської, комуніка-
тивної культури, професійної та лідерської компе-
тентності, формувати власну професійну позицію; 
використовувати технології формування власного 
привабливого іміджу й іміджу навчального закладу.

Вивчення дисципліни дасть змогу сформу-
вати в студентів – майбутніх керівників – цілісне 
уявлення про основні підходи до процесу профе-
сійного становлення, актуалізувати процес про-
фесійного самовдосконалення, виробити власну 
життєву позицію й обрати неповторний шлях у 
майбутній професійній діяльності.

Навчальний курс також покликаний активі-
зувати особистісно-професійне становлення, 
актуалізувати саморозвиток професійної куль-
тури, ознайомити їх із методиками самодіагнос-
тики сформованості цього утворення. У процесі 
вивчення курсу студенти мають бути ознайомлені 
із цінностями управлінської культури, на їх основі 
сформувати засади ціннісних орієнтацій, мотиви 
професійної активності й спрямованості. 

Зміст дисципліни, структурування навчального 
матеріалу розроблялися на основі таких принци-
пів: професійної спрямованості, культуровідповід-
ності, науковості, інтегративності, навчально-піз-
навальної активності студентів, самостійності.

Матеріал курсу побудований так, щоб студент 
міг не лише засвоювати основні теоретичні поло-
ження, а й оволодіти певними практичними вмін-
нями та навичками. Структура спецкурсу склада-
ється з лекційних і семінарських занять, творчих 
завдань, програми самостійної роботи, самоос-
віти, самодіагностики, самовдосконалення.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що управлінську куль-
туру керівника закладу освіти ми розуміємо як 
складник його загальної та професійної куль-
тури. Змістом управлінської культури керівника 
навчального закладу є знання принципів, мето-
дів, організаційних форм і технологічних прийомів 
управління освітнім закладом, що спрямовано на 
підвищення його ефективності, соціально й про-
фесійно зумовлену сукупність управлінсько-педа-
гогічних цінностей, що мають значення й сенс у 
керівництві сучасним закладом освіти, механізми 
соціокультурної регуляції, особистісні здібності, 
якості й характеристики. Важливим завданням у 
підготовці керівника навчального закладу нової 
формації є розвиток його управлінської культури. 
Саме ці положення актуалізують вивчення студен-
тами спеціальності 073 «Менеджмент (Управління 
навчальним закладом)» дисципліни «Основи про-
фесійного становлення керівника навчального 
закладу», яка активізує розвиток управлінської 
культури, підвищення професійної компетентності 
майбутнього керівника навчального закладу, необ-
хідних для оптимальної реалізації управлінських 
функцій і досягнення цільових параметрів розви-
тку навчального закладу
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У статті обґрунтовано доцільність вико-
ристання освітнього інтернет-простору в 
практиці навчання іншомовного спілкування 
студентів нелінгвістичних спеціальностей. 
Проаналізовано сутність і переваги роботи 
з навчальними веб-сайтами та виокремлено 
основні принципи формування мовленнєвої 
іншомовної компетентності майбутніх 
фахівців засобами використання інтернет-
ресурсів. Зроблено огляд добірки інтернет-
ресурсів із розвитку різних видів мовленнєвої 
діяльності та розглянуто можливості їх 
інтеграції до процесу іншомовної підготовки 
майбутніх фахівців.
Ключові слова: інтернет-ресурси, інфор-
маційні технології, професійно орієнтоване 
спілкування, компетентність, інтеграція.

В статье обоснована целесообразность 
использования образовательного интер-
нет-пространства в практике обучения 
иноязычному общению студентов нелинг-
вистических специальностей. Проанализи-
рованы сущность и преимущества работы 
с обучающими веб-сайтами, выделены 
основные принципы формирования рече-
вой иноязычной компетентности будущих 
специалистов с помощью использования 

интернет-ресурсов. Сделан обзор под-
борки интернет-ресурсов для развития 
разных видов речевой деятельности и рас-
смотрены возможности их интеграции в 
процесс иноязычной подготовки будущих 
специалистов.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, 
информационные технологии, профессио-
нально ориентированное общение, компе-
тентность, интеграция.

The article considers the necessity of using 
e-learning environment for teaching foreign lan-
guage communication practice to nonlinguist stu-
dents. The benefits of working with educational 
websites are analyzed and the basic principles of 
formation of language skills of foreign language 
competence of future specialists with the use of 
Internet resources are determined. An overview 
of the Internet resources selection for the devel-
opment of various types of speech activities and 
skills is presented and the ways of their integra-
tion into the process of foreign language training 
of future specialists are considered.
Key words: Internet resources, information tech-
nology, professionally oriented communication, 
competence, integration.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Процес інтеграції України в світовий економічний і 
політичний простір надав широкі можливості для 
молоді досягти найсміливіших кар’єрних цілей 
за умови володіння іноземною мовою на рівні, 
достатньому для професійного спілкування. Мож-
ливість навчатися, стажуватися, працювати в краї-
нах ЄС стає потужною мотивацією для студентів у 
вивченні іноземної мови. Здатність до іншомовного 
спілкування як у повсякденному житті, так і в про-
фесійній сфері стає важливим аспектом вивчення 
іноземних мов у закладах вищої освіти. В умо-
вах постійного збільшення обсягу професійної 
інформації особливого значення набуває вміння 
знаходити іншомовну літературу й працювати 
з іншомовною літературою (технічною інструк-
цією, науковою статтею, доповіддю, веб-сайтом), 
що сприяє формуванню фахового словникового 
запасу, розвиває пам’ять, критичне мислення, є 
предметом дискусій з колегами. Носіями необме-
женої кількості професійно актуальної інформа-
ції є Інтернет ресурси, які включають комп’ютерні 
навчальні програми, навчальні системи на базі 
мультимедійних технологій, електронні підруч-
ники, засоби телекомунікації (електронну пошту, 
телеконференції, форуми, чати), інформаційні 
ресурси (електронні бібліотеки, довідкові ката-
логи, додатки на смартфоні тощо) [1, с. 74–76].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі залучення Інтернет ресурсів на заняттях з іно-
земної мови присвячено чимало праць науковців. 
Зокрема, О.О. Грецька, М.А. Бовтенко, С.А. Фоміна, 
Є.С. Полат, П.Г. Чекаль у дослідженнях доводять, що 
пошук ефективних шляхів формування іншомовної 
компетенції учнів і застосування інноваційних мето-
дів навчання, серед яких Інтернет ресурси, треба 
починати із середньої школи. А.Л. Буран, Л.І. Ска-
лій, Т.А. Бабенко, О.А. Несторенко, В.В. Лапінський, 
S. Koch уважають, що проблема використання 
Інтернет ресурсів є актуальною й доречною в наш 
час змін та освітніх реформ особливо для студен-
тів закладів вищої освіти, де мови викладаються з 
метою навчити студентів застосовувати їх у своїй 
професійній діяльності. Незважаючи на деякі від-
мінності в підходах до залучення Інтернет ресурсів 
на заняттях з іноземної мови, науковці висловлюють 
єдину точку зору щодо певних переваг використання 
інформаційних технологій для формування іншо-
мовної компетентності.

Метою статті є обґрунтування доцільності 
використання Інтернет ресурсів у практиці 
навчання іншомовного професійно орієнтованого 
спілкування студентів нелінгвістичних спеціаль-
ностей.

Виклад основного матеріалу. Підготовка 
фахівця, спроможного вільно орієнтуватися в 
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нестримному потоці спеціальної іншомовної літе-
ратури, систематизувати та інтерпретувати отри-
ману інформацію з урахуванням своїх професійних 
потреб, неможлива без розвитку компетентності в 
професійно орієнтованому іншомовному мовленні. 
Ураховуючи той факт, що навчання іншомовного 
спілкування студентів нелінгвістичних спеціальнос-
тей відбувається в умовах обмеженого аудитор-
ного часу та відсутності реального мовленнєвого 
середовища, вважаємо, що сучасні освітні Інтернет 
ресурси здатні відкрити нові можливості для здій-
снення ефективної мовної підготовки майбутніх 
фахівців. Отже, необхідність застосування Інтернет 
ресурсів у навчальному процесі на заняттях інозем-
ної мови за професійним спрямуванням визнача-
ється такими факторами: 

1) усвідомленням вимог, що висуваються сус-
пільством на сучасному етапі до змісту та якості 
підготовки фахівців, здатних адекватно здійсню-
вати свою професійну діяльність іноземною мовою;

2) зростанням культурної та лінгвістичної різно-
манітності у світі;

3) інтенсивним збільшенням обсягу професій-
ної інформації, що вимагає від кваліфікованого 
фахівця вміння самостійного пошуку й обробки 
іншомовної професійно орієнтованої літератури;

4) необхідністю пошуку засобів інтеграції Інтер-
нет ресурсів у процесі іншомовної підготовки 
фахівця;

5) можливістю компенсувати недостатню кіль-
кість аудиторних занять самостійною роботою сту-
дентів з Інтернет ресурсами.

Існують різні види інтеграції Інтернет ресур-
сів у навчальний процес: використання готових 
навчальних матеріалів, застосування комуніка-
тивних платформ для участі в обговоренні певної 
теми, створення й використання веб-сторінок і веб-
сайтів. Не розділяємо точку зору деяких прихиль-
ників ідеї вивчення іноземної мови лише за допо-
могою мережі Інтернет, без традиційної роботи з 
підручником [2; 3], надаючи перевагу викорис-
танню Інтернету паралельно з традиційними засо-
бами навчання, інтегруючи його в навчальний 
процес. Проте сама лише наявність доступу до 
Інтернет ресурсів не є гарантом швидкої та якісної 
мовної освіти. Використання цих ресурсів може 
бути виправданим лише за умови отримання мож-
ливості швидше досягти відчутного ефекту в плані 
інтенсифікації навчального процесу, підвищення 
вмотивованості студентів, а отже, і підвищення 
якості навчання [4, с. 74].

Ми виокремили деякі основні принципи, на 
основі яких необхідно здійснювати процес фор-
мування мовленнєвої іншомовної компетентності 
майбутніх фахівців засобами використанням 
Інтернет ресурсів.

Принцип новизни. Завдяки новизні й актуаль-
ності інформації, що доступна в мережі Інтернет, у 

студентів формується мотивація до самостійного 
пошуку й використання цієї інформації у своїй 
навчальній і майбутній професійній діяльності. 

Принцип циклічності засвоєння мовленнєвого 
матеріалу передбачає здійснення навчальної 
діяльності студентів, спрямованої на формування 
іншомовної мовленнєвої компетентності, протягом 
кількох аудиторних занять, які об’єднуються єди-
ною тематикою мовлення.

Принцип «подвійного занурення». Інтеграція 
Інтернет ресурсів у навчальний процес дає змогу 
навчати як мови, так і користування ресурсною 
базою Інтернет.

Принцип ситуативності. Наявність ситуації спо-
нукає студентів до активної участі в мовленнєвій 
діяльності, формує інтерес до процесу пошуку й 
отримання професійно важливої інформації.

Принцип домінування проектних техноло-
гій. Студенти можуть використовувати Інтернет 
ресурси як джерело для виконання проектних 
робіт, як засіб співпраці в межах навчальної групи 
або з носіями мови, що вивчається.

Принцип навчальної автономії. Навчальна 
діяльність студентів має бути спрямованою на її 
індивідуалізацію.

Отже, матеріали з освітніх Інтернет ресурсів 
мають великий дидактичний потенціал, а саме: 
надають доступ до різноманітних автентичних 
матеріалів, а також можливість комплексного 
використання засобів для їх презентації (звуку, 
графіки, мультиплікації, відео, тексту); забезпе-
чують адаптацію навчальних матеріалів – можли-
вість вибору рівня складності, обсягу, ступеня 
глибини опрацювання досліджуваного матеріалу, 
формату представлення інформації (текстового, 
аудіо-, відеоформату й варіантів їх комбінування), 
послідовності виконання завдань, часу для їх 
виконання тощо; дають можливість для контролю 
та самоконтролю, в тому числі перегляду, аналізу, 
корекції помилок; розвивають уміння орієнтува-
тися в інформаційному просторі, знаходити необ-
хідну інформацію та використовувати її з метою 
підвищення своєї професійної компетентності й 
самовдосконалення; сприяють формуванню ком-
петентності в галузі застосування мультимедій-
них технологій; розвивають навички самостійної 
роботи з навчальним матеріалом.

Застосування електронного навчального середо-
вища, безумовно, змінює роль викладача в навчаль-
ному процесі, значно розширює його можливості для 
індивідуалізації навчання й активізації пізнавальної 
діяльності студентів, для збільшення обсягу прак-
тичних і творчих робіт пошукового, дослідницького 
характеру, створення керованого комунікативного 
середовища, в якому мова є засобом отримання 
інформації [3, с. 98–100]. Така навчальна діяль-
ність найбільше наближена до майбутньої профе-
сійної діяльності студентів. Наш досвід викладання 
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англійської мови в нелінгвістичному закладі вищої 
освіти дає нам змогу проаналізувати деякі Інтер-
нет ресурси, які ми згрупували за видами мовлен-
нєвої діяльності, що знаходяться у вільному доступі 
та можуть бути ефективно інтегровані в процес 
навчання англійської мови за професійним спряму-
ванням. Наведемо декілька прикладів, оскільки на 
теренах Інтернету можна знайти безліч сайтів для 
будь-яких потреб тих, хто вивчає англійську мову. 
У своєму виборі ми керувалися кількома критеріями: 
зручність доступу до матеріалу, якість та адаптова-
ність матеріалу до рівня володіння мовою, рівень 
технічних і візуальних рішень.

Сайти для розвитку вмінь читання та активіза-
ції лексичних навичок.

Babeleo. Цей ресурс дає змогу розвивати не 
тільки навички читання, а й аудіювання окремо 
або паралельно з читанням. На сайті розміщено 
десятки найпопулярніших у світі творів мовою 
оригіналу в супроводі аудіоверсії, записаної носі-
ями мови. Інструменти для опрацювання окремих 
слів допомагають засвоїти велику кількість нової 
лексики. Книжки згруповані за рівнями володіння 
мовою, розташовані в бібліотеці з оригінальними 
обкладинками. Існує мобільна версія додатка.

Merriam Webster. Зручний у використанні додаток 
для опрацювання іншомовної лексики. Незнайоме 
слово можна набрати на клавіатурі або як голосове 
повідомлення і знайти його визначення. Є інстру-
менти для прослуховування слів, записаних носі-
ями мови. За ефективністю роботу із сайтом можна 
порівняти із зануренням в іншомовне середовище.

Memrise та Anki – мобільні додатки для 
запам’ятовування іншомовних слів, словосполу-
чень та будь-якої іншої інформації за методикою 
інтервальних повторювань. Ресурси мають широкі 
можливості з налаштування видів карток та алго-
ритму навчання, підтримують мультимедіа, нада-
ють детальну статистику й оцінюють відповіді з 
аналізом допущених помилок.

Сайти для активізації граматичних навичок та 
орфографії.

Myspelling – призначений для вивчення право-
пису слів, корисний для студентів з різним рівнем 
володіння мовою, для всіх бажаючих потренува-
тися в англійській орфографії. Цей сайт пропонує 
правильно написати англійською мовою випад-
ково вибране слово або речення з рідної вам мови. 
З метою фасилітації завдання вам буде надано 
як підказку частину слова або речення. Завдання 
презентовані за трьома рівнями складності: базо-
вим, середнім і підвищеним.

BBC Learning English дає можливість вивчати 
британську англійську мову з рівня нижче серед-
нього. Крім розділу «Grammar» сайт має безліч 
напрямів, відео- та аудіоматеріалів. Користувач 
може вибрати матеріали відповідно до свого рівня 
володіння мовою, пройти онлайн тестування на 

знання граматики з роз’ясненнями щодо допуще-
них помилок.

Englishpage. Корисний сайт для вивчення гра-
матики. Матеріали великі за обсягом, але легкі для 
сприйняття. Перевага інформації в тому, що можна 
дізнатися багато особливостей граматики, які не 
висвітлено в традиційних підручниках. Також тут 
доступні ефективні вправи для закріплення й уза-
гальнення отриманих знань.

Engvid. Величезна база відеоуроків від носіїв 
мови на різноманітну тематику. Матеріали для 
зручності поділено за рівнями, а харизматичні 
викладачі допоможуть розібратися зі специфікою 
англійської граматики та лексики.

Entelechy. Український ресурс, де, крім матері-
алів для збагачення словникового запасу, є сервіс 
презентації важливих граматичних тем із завдан-
нями на перевірку. Пояснення подано українською 
з перекладом усіх прикладів, навіть тих, що в 
завданнях. Корисний для студентів з початковим 
рівнем володіння мовою. 

Сайти для активізації вмінь аудіювання.
Esl-lab.com. Сайт із дуже змістовним підходом 

до тренування вміння слухання. Усі тексти розпо-
ділені за рівнями складності: «Easy», «Medium», 
«Difficult». У кожного міні-уроку чітка структура: 
підготовча робота перед слуханням, безпосереднє 
прослуховування тексту з можливістю читати його, 
а потім тестові завдання до нього. За рівнем склад-
ності завдань рекомендовано для початківців.

Elllo.org. Сайт для користувачів із середнім і 
вищим рівнем володіння мовою. Вибір аудіо може 
здійснюватись за кількома параметрами: темою, 
рівнем складності. Можна прослуховувати з опо-
рою на текст, опрацьовувати лексику, яку про-
понують для вивчення, а також за необхідності 
завантажити аудіофайл. Важливим доповненням 
до аудіювання є тести на перевірку прослуханого 
тексту чи опрацьованої лексики.

Ted.com. Сайт для знавців англійської 
мови. TED розшифровується як «Technology. 
Entertainment. Design». Це щорічна конференція, 
на яку запрошують різних спікерів: бізнесменів, 
нобелівських лауреатів, музикантів, програмістів, 
вундеркіндів. Тривалість кожного виступу – від 
3 хвилин, у середньому – 15–20 хвилин із тексто-
вим варіантом. Спікери говорять на актуальні про-
блемні теми. 

Загалом, щоб покращити сприйняття англій-
ської на слух, підійдуть сайти, на яких пропонують 
перегляд улюблених фільмів чи кліпів, прослу-
ховування пісень тощо. Разом з аудіо- чи відео-
матеріалом подаються субтитри або текстовий 
матеріал, різноманітні вправи, тести. Також існує 
безліч сайтів із добірками матеріалів для активі-
зації всіх видів мовленнєвої діяльності на будь-яку 
тематику, такі як сайти British Council, ESL Brains і 
багато інших.
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Висновки. Отже, інтеграція Інтернет ресурсів 
у процес навчання англійської мови за професій-
ним спрямуванням студентів нелінгвістичних спе-
ціальностей має високий дидактичний потенціал, 
дає змогу більш повно реалізувати цілий комплекс 
методичних, педагогічних і психологічних прин-
ципів у системі інтенсивного навчання іноземних 
мов. Успішність опрацювання інформації з Інтер-
нет джерел залежить від рівня сформованості 
загальних умінь використовувати ресурси мережі 
Інтернет, специфічних лексичних і граматичних 
мовленнєвих навичок. Використання електронних 
носіїв інформації має такі переваги над традицій-
ними, як ілюстративна презентація матеріалу за 
допомогою мультимедійних засобів, підвищення 
мотивації до навчання, широкий вибір актуальної 
автентичної інформації, самоконтроль або коор-
динація навчального процесу викладачем. Засто-
сування Інтернет ресурсів у навчальному процесі 

допомагає активізувати критичне та логічне мис-
лення студентів, їхнє прагнення до отримання 
якісного контенту й безперервної самоосвіти.
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Стаття присвячена питанню реалізації ген-
дерної політики в сучасних військових закла-
дах освіти. Визначається поняття гендер-
ної політики, гендерної рівності й гендерної 
асиметрії. Висвітлюється порівняльний ана-
ліз особистісних характеристик військовос-
лужбовців – чоловіків і жінок, наводиться 
низка заходів щодо забезпечення гендерної 
рівності військовослужбовців. Звертається 
увага на приховані дискурси освітнього про-
стору в гендерній площині. Надано реко-
мендації щодо впровадження позитивного 
досвіду з розв’язання гендерних питань.
Ключові слова: гендерна рівність, гендерна 
асиметрія, гендерні стереотипи, гендерне 
виховання, військова освіта. 

Статья посвящена вопросу реализации ген-
дерной политики в современных военных 
учебных заведениях. Определяется поня-
тие гендерной политики, гендерного равен-
ства и гендерной асимметрии. Освещается 
сравнительный анализ личностных харак-
теристик военнослужащих – мужчин и жен-
щин, приводится ряд мер по обеспечению 
гендерного равенства военнослужащих. 

Обращается внимание на скрытые дис-
курсы образовательного пространства в 
гендерной плоскости. Предлагаются реко-
мендации по внедрению положительного 
опыта по решению гендерных вопросов.
Ключевые слова: гендерное равенство, 
гендерная асимметрия, гендерные стерео-
типы, гендерное воспитание, военное обра-
зование.

The article is devoted to the issue of the real-
ization of gender policy in modern military edu-
cational institutions. The concept of gender 
policy, gender equality and gender asymmetry 
is defined. A comparative analysis of personal 
characteristics of military men and women is 
highlighted; a number of measures are pro-
vided to ensure gender equality of servicemen. 
Attention is payed to the hidden discourses 
of the educational space in the gender plane. 
Recommendations on the implementation of 
positive experiences on gender issues are 
suggested.
Key words: gender equality, gender asymmetry, 
gender stereotypes, gender education, military 
education.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Важливим напрямом державної соціальної полі-
тики в сучасних умовах є забезпечення рівних 
прав чоловіків і жінок у всіх сферах суспільного 
життя. Завдяки цьому в сучасному суспільстві 
жінки беруть активну участь у політичній, еконо-
мічній, соціальній сферах життя держави, мають 
усі можливості успішно само реалізовуватися в 
обраному ними професійному напряму діяль-
ності. Щодо інтеграції ґендерної проблематики 
в професійній підготовці зайнятість жінок про-
фесійною діяльністю стрімко зростала протягом  
ХХ ст., продовжується ця тенденція й сьогодні. 
Упровадження ґендерної рівності у військових 
інституціях означає поєднання досвіду, знань та 
інтересів жінок і чоловіків.

Мета ґендерної рівності полягає не в тому, 
щоби прирівняти жінок до чоловіків, а в тому, щоби 
наділити їхнє життя можливостями й шансами, які 
будуть рівними і зберігатимуться такими. Значне 
місце у трансформації чинної системи гендер-
них відносин, формуванні егалітарної свідомості 
молодого покоління належать освіті. Саме освіта 
як один із найважливіших соціальних інститутів, 
що виконують функції передачі та поширення 
знань, умінь, цінностей і норм від одного покоління 
до іншого через інтеграцію гендерних підходів у 
навчальний процес, спроможна закласти основи 
для становлення суспільної гендерної культури, 
наголошує директор Інституту інноваційних тех-

нологій і змісту освіти К. Лемківський. У сучасних 
умовах неможливо ставитись до особистості без 
урахування соціокультурних особливостей статі. 
З’являється новий категоріальний апарат, що 
містить терміни з ключовим словом «гендер», які 
дають змогу більш повно вивчити особистість і її 
особливості.

Гендер – один із базових вимірів соціальної 
структури суспільства, який разом з іншими соці-
ально-демографічними та культурними характе-
ристиками (раса, клас, вік) організує соціальну 
систему. Соціальне відтворення гендерної сві-
домості на рівні індивідів підтримує соціально-
рольовий статус особистості, який визначає соці-
альні можливості в освіті, професійній діяльності, 
суспільному виробництві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом гендерні дослідження стали 
невід’ємною частиною педагогічної науки, а ген-
дерна проблематика відокремлюється в різних 
галузях педагогіки. Виникнення цього нового 
напряму пов’язане з посиленням протиріччя між 
відтворюванням патріархальних стереотипів у 
взаємодії статей і реальними трансформаціями 
гендерних відносин у сучасному українському сус-
пільстві.

Важливий внесок у розроблення концепції 
гендерного підходу в педагогічній освіти зробили 
О. Вороніна (проблеми розроблення теорії та 
методології гендерних досліджень, визначення 
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їх місця в системі підготовки студентів), Л. Шти-
льова (розроблення методичних програм для вчи-
телів з питань упровадження гендерної освіти й 
виховання в середній школі), І. Кльоцина (шляхи 
гендерної соціалізації особистості з урахуванням 
вікових особливостей, розроблення практикуму 
з гендерної проблематики для студентів з метою 
гендерних стереотипів), О. Андрощук, В. Гай-
денко, О. Грунтковський та інші. Гендерний підхід 
під час підготовки майбутніх учителів урахований 
у роботах С. Матюшкової, Н. Гендерник, Л. Шоло-
хової, М. Поливянної, О. Шнирової. 

Мета статті – розглянути питання реалізації 
гендерної політики в сучасних військових закладах 
освіти; визначити поняття гендерної політики, ген-
дерної рівності й гендерної асиметрії; висвітлити 
порівняльний аналіз особистісних характеристик 
військовослужбовців – чоловіків і жінок; навести 
низку заходів щодо забезпечення гендерної рівно-
сті військовослужбовців.

Виклад основного матеріалу. Фахівці, які 
займаються гендерними дослідженнями, поки що 
не опрацювали єдиного визначення гендерної 
педагогіки, але найпоширенішими в науковому 
середовищі є такі:

– гендерна педагогіка – це педагогічна система, 
яка враховує волевиявлення двох соціальних ста-
тей – жінок і чоловіків – у громадянському суспіль-
стві як рівних у можливостях і правах з урахуван-
ням їхніх гендерних інтересів і потреб;

– гендерна педагогіка – це сукупність підхо-
дів, спрямованих на створення комфортних умов 
у школі для соціалізації дітей, важливим склад-
ником якої є гендерізація дитини як хлопчика чи 
дівчинки.

Методологічною освітою гендерного виміру в 
освіті є:

– аксіологія як філософське вчення про матері-
альні, культурні, духовні, моральні та психологічні 
цінності особистості, систему педагогічних погля-
дів, основану на розумінні цінності особистості, 
людського життя, виховання й навчання, педаго-
гічної діяльності й освіти;

– культурно-історична теорія розвитку особис-
тості, що визнає першість соціального над нату-
рально-біологічним у психічному розвитку людини;

– постмодерністські ідеї про конструктивіст-
ську природу культури, соціально-конструктивіст-
ську природу людського знання й досвіду, статеву 
належність і сексуальність людини;

– навчання про андрогінію як умову ефектив-
ного розвитку та самореалізації особистості;

– педагогічна антропологія як філософська 
база виховання; дослідження соціологів про ген-
дерну ідентичність як базову структуру особис-
тості на всіх етапах її розвитку.

Предметом гендерної педагогіки є корекція 
процесу соціалізації молоді залежно від статі від-

повідно до соціально-економічних вимог. Розро-
блення теорії гендерної освіти та виховання має 
такі напрями:

– дослідження педагогічних аспектів процесу 
гендерної соціалізації дівчаток і хлопчиків як 
суб’єктів шкільного виховання, визначення впливу 
батьків, однолітків, педагогів, навчальної літера-
тури на формування гендерної ідентичності інди-
відів обох статей;

– виявлення закономірностей педагогічного 
впливу вчителів на гендерну ідентичність учнів для 
створення відповідного середовища для самореа-
лізації індивідуальних можливостей учнів.

Метою гендерного виховання є створення умов 
для формування егалітарної свідомості, вільної 
від гендерних стереотипів і відповідальної за свої 
міжособистісні взаємини в соціумі. Гендерне вихо-
вання конструюється на основі аналізу моделей 
гендерних взаємовідносин, що розвиваються і 
трансформуються в суспільстві. Гендерне вихо-
вання виходить із того, що людина – не абстрак-
тна нейтральна цілісність, а жінка та чоловік у 
їхній рівноправності, самовираженні й самоствер-
дженні, що є найважливішим із соціальних орієн-
тирів у всіх сферах життя демократичного суспіль-
ства.

Гендерне виховання – це цілеспрямований, 
організований і керований процес формування 
соціокультурних механізмів конструювання чоло-
вічих і жіночих ролей, поведінки, діяльності та пси-
хологічних характеристик особистості, запропоно-
ваних суспільством своїм громадянам залежно від 
їхньої біологічної статі. Гендерне виховання осо-
бистості здійснюється під впливом родини, освіти, 
засобів масової інформації, релігії, мистецтва, 
мови, правової та державної політики. Застосу-
вання гендерного підходу у формуванні гармо-
нійно розвиненої особистості пропонує новий спо-
сіб пізнання дійсності, в якому відсутня нерівність 
та ієрархія «чоловічого» й «жіночного».

Однією з визначальних є категорія гендерної 
освіти. Через гендерну освіту здійснюється про-
цес формування егалітарної свідомості особис-
тості в системі соціокультурних взаємозв’язків на 
паритетних засадах. Саме гендерна освіта сприяє 
викоріненню біодетерміністських уявлень про сут-
ність «жіночого» й «чоловічого», вивченню при-
роди статево-рольових стереотипів.

Фахівці, і серед них чимало педагогів, приділили 
багато уваги становленню такого поняття, як ген-
дерна освіта. Так, В. Кравець визначає гендерну 
освіту як процес засвоєння знань про психосек-
суальну культуру, що включає гендерну просвіту, 
пропаганду й самоосвіту. І. Кльоцина виділяє ген-
дерний підхід в освіті як засіб пізнання дійсності, 
де протидія та нерівність чоловічих і жіночих рис 
особистості, її мислення, особливості поведінки 
закріплюють зв’язок між біологічною статтю й 
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досягненнями в соціальному житті. О. Шнирова 
підкреслює, що гендерна освіта є часткою освіти 
загалом, призначенням якої є розповсюдження 
знань про специфічний добір культурних характе-
ристик, що визначають соціальну поведінку жінок і 
чоловіків і взаємини між ними. На сучасному етапі 
розвитку освіти стає нагальним формування ген-
дерної культури особистості як невід’ємної час-
тини гендерної соціалізації курсантів. Реалізація 
цього завдання потребує великих зусиль, оскільки 
школа та вчителі залишаються глобальними носі-
ями традиційних патріархальних уявлень про роль 
і місце чоловіків і жінок у суспільстві. Школа через 
підручники, педагогічне спілкування і традиційну 
систему виховання відтворює та породжує ген-
дерні стереотипи, що не відповідають об’єктивним 
реаліям світу і стають перешкодою для ефектив-
ного розвитку суспільства. Упровадження ген-
дерних підходів у процес підготовки майбутніх 
учителів – основа для вдосконалення їхнього про-
фесіоналізму та всебічного особистісного розви-
тку як активних суб’єктів соціального життя.

Ефективність гендерного виховання зумов-
люється методами його впровадження. У націо-
нальній вищій школі накопичено значний досвід 
з розроблення й упровадження в навчальний 
процес технологій, форм і методів викладання, 
що стали вже традиційними: лекцій, семінарів, 
диспутів, бесід, самостійної роботи з підручни-
ком, написання рефератів, підготовки доповідей 
тощо. Використання потенціалу цих форм і мето-
дів для реалізації завдань гендерного виховання 
має багато позитивного: дає змогу акцентувати 
увагу студентів на ключових аспектах теми, зна-
йомити з різними концепціями та підходами до 
проблеми, робити загальні висновки. Однак тра-
диційні методи слабко орієновані на активну вза-
ємодію курсанта з викладачем, дискусії курсантів 
між собою, самостійне прийняття рішень, що може 
бути вирішальною передумовою формування 
їхнього гендерного складника у вищій школі, прі-
оритетну роль у гендерному вихованні повинні 
відігравати сучасні технології навчання, що сти-
мулюють творчість, ініціативу, самостійне та кри-
тичне мислення, будуються на основі багатобічної 
взаємодії. До сучасних технологій навчання нале-
жать різноманітні види дискусій (дискусія-симпо-
зіум, «концентричне коло»), ситуаційно-рольові 
ігри, драматизації, «мозкові атаки», інтелектуальні 
аукціони, метод аналізу проблемної ситуації. Важ-
ливе місце посідають проектні технології: органі-
зація різноманітних проектів і кампаній, підготовка 
презентацій і проведення конференцій.

Застосування наведених форм і методів ген-
дерної освіти й виховання сприяє формуванню в 
слухачів поведінкових норм, що включають уміння 
аналізувати, ставити запитання, давати відпо-
віді, критично та всебічно розглядати проблему, 

роботи висновки, адаптуватись до нових соціаль-
них умов, захищати свої інтереси, поважати інтер-
еси й права інших.

Цінностями гендерної культури (знання, уміння, 
навички вихованців) є такі:

– гендерна грамотність як система отримання 
необхідних знань у сфері гендерних досліджень;

– сформована мотивація до рівноправної участі 
чоловіків і жінок у суспільному житті й реалізації 
своїх гендерних прав і свобод;

– гендерна самоосвіта як набуття власного 
досвіду з гендерної збалансованості;

– гендерна чуйність як здатність особистості 
усвідомлювати й моделювати вплив соціального 
середовища, реагувати на прояви сексизму;

– повага до особливостей та індивідуальних 
проявів особистості незалежно від її статі.

Формування гендерної культури в майбутніх 
військових значною мірою пов’язане з отриман-
ням гендерної освіти. Усунення наявних стерео-
типних уявлень про підлегле становище жінок і 
домінування чоловіків є одним із постулатів ген-
дерного виховання, головним призначенням якого 
є формування активної життєвої позиції членів 
суспільства щодо забезпечення гендерної рівно-
правності.

До механізмів реконструкції гендерних стерео-
типів у системі вищої освіти належать:

– включення тематики гендерних досліджень до 
навчальних програм вищих навчальних закладів;

– розроблення навчальних курсів, окремих 
модулів, здійснення навчально-методичного 
забезпечення підготовки та перепідготовки викла-
дачів;

– вивчення міжнародного досвіду з упрова-
дження гендерної освіти та його використання 
вітчизняними освітніми закладами;

– залучення громадських організацій до спів-
робітництва й поширення гендерних підходів у 
навчальному процесі вищої школи;

– проведення широкого обговорення в засобах 
масової інформації, на наукових конференціях, 
«круглих» столах проблем гендерної освіти в сус-
пільстві.

Під час організації колективних заходів викла-
дачу бажано провести діагностику рівня сфор-
мованості гендерних стереотипів у курсантських 
групах. Залежно від її результатів вибираються 
форми та методи гендерного виховання.

Механізм діагностики складається з двох  
етапів:

– виявлення гендерної ідентичності курсантів 
(психологічні тести з виявлення фемінінності й 
маскулінності);

– дослідження внутрішнього сприйняття та 
осмислення своєї соціостатевої ролі в колек-
тиві (розроблення гендерної біографії, ситуаційні 
завдання, рольові ігри).
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Оцінювання гендерної ідентичності курсантів 
має на меті виявлення особистістю рівня ототож-
нення власної біологічної статі в поєднанні з фор-
мами «жіночої» та «чоловічої» поведінки, яка спи-
рається на чинну в суспільстві гендерну ідеологію.

Для аналізу впливу гендерної ідентичності 
на процес соціалізації особистості можна вико-
ристовувати Фрайсбурзький особистісний опиту-
вальник і методику С. Бем, комбінація яких дає 
змогу отримати найбільш точний результат. Серед 
методик вивчення фемінінності й маскулінності 
шкала Фрайбурзького особистісного опитуваль-
ника (FPI) є найвідомішою. В опитувальнику наво-
диться перелік чотирнадцяти визначень гендер-
них фемінінного й маскулінного типів поведінки 
особистості. Ця методика дає можливість швидко 
виявити психологічні акценти статі, але не завжди 
чітко розділяє гендерні ознаки. Методика С. Бем 
визначає рівень фемінінності, маскулінності й 
андрогінності, складається із 60 якостей оцінки 
психічних особливостей особистості. Результат 
визначається за математичною формулою, але 
тест довгий і складний у підрахуванні. Після про-
ведення діагностики за цими методами викладач 
може диференціювати курсантський колектив за 
гендерними ознаками. Його роль як вихователя 
полягає в роз’ясненні дії психологічних бар’єрів 
та обмежень, які накладають стереотипне сприй-
няття гендерних ролей.

Висновки. Отже, можна засвідчити необхід-
ність активніше займатися гендерними дослі-
дженнями саме у сфері гендерної педагогіки. 
Подолання гендерної асиметрії в суспільстві має 
починатися зі школи, а продовжуватися у вищих 
навчальних закладах. Виховання й навчання 
чоловіків і жінок має будуватися на забезпеченні 

рівних можливостей і формуванні в молодого 
покоління впевненості в наявності вільного вибору 
будь-якої професії й досягненні поставленої мети 
за допомогою своїх умінь і здібностей незалежно 
від статевої належності. Значних зусиль потребує 
подальше визначення можливостей щодо вико-
ристання іноземного та вітчизняного досвіду в 
процесі навчання і практичній роботі педагогічних 
працівників для подолання тендерної асиметрії в 
системі освіти й військової освіти зокрема.
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Обов’язковим складником фахової компе-
тентності майбутніх екологів незмінно 
залишається математична компетент-
ність і її складники, що набуваються сту-
дентами в ході вивчення курсу вищої та при-
кладної математики. Підготовка фахівців 
екологічного профілю вимагає від студентів 
не тільки належного рівня екологічних знань, 
а й ґрунтовної математичної підготовки, 
яка має бути доповнена задачами приклад-
ного спрямування. У статті проаналізовані 
можливості включення окремих прикладних 
задач у стандартний курс вищої матема-
тики. Наголошується, що підготовка фахів-
ців природоохоронного напряму потребує 
формування в студентів не тільки системи 
екологічних знань, умінь і навичок, а й фун-
даментального підґрунтя – природничих і 
математичних знань. Це спонукає до відпо-
відного вивчення вищої математики, викла-
дання якої потрібно здійснювати не тільки 
на високому науково-методичному рівні, а 
й із використанням математичних задач і 
завдань прикладного характеру.
Ключові слова: математична компетент-
ність, прикладна задача, математична 
модель, екологія.

Обязательной составляющей профессио-
нальной компетентности будущих эколо-
гов неизменно остается математическая 
компетентность и ее составляющие, 
которые приобретаются студентами в 
ходе изучения курса высшей и прикладной 
математики. Подготовка специалистов 
экологического профиля требует от сту-
дентов не только надлежащего уровня 
экологических знаний, но и основательной 
математической подготовки, которая 
должна быть дополнена задачами приклад-
ной направленности. В статье проанали-
зированы возможности включения отдель-
ных прикладных задач в стандартный курс 

высшей математики. Отмечается, что 
подготовка специалистов природоохран-
ного направления требует формирования 
у студентов не только системы экологи-
ческих знаний, умений и навыков, но и фун-
даментальной основы – естественных и 
математических знаний. Это побуждает 
к соответствующему изучению высшей 
математики, преподавание которой нужно 
осуществлять не только на высоком 
научно-методическом уровне, но и с исполь-
зованием математических задач и задач 
прикладного характера.
Ключевые слова: математическая компе-
тентность, прикладная задача, математи-
ческая модель, экология.

The compulsory component of the professional 
competence of future ecologists is invariably 
the mathematical competence and its compo-
nents, acquired by students during the course of 
higher and applied mathematics. The training of 
specialists in the environmental profile requires 
students not only the proper level of environmen-
tal knowledge, but also mathematical training, 
which should be supplemented by the tasks of 
applied direction. The possibilities of inclusion of 
individual applications in the standard course of 
higher mathematics are analyzed in the article. 
It is noted that the training of specialists in the 
field of environmental protection requires the for-
mation of not only the system of environmental 
knowledge, skills and abilities, but also a funda-
mental foundation - natural and mathematical 
knowledge. This leads to a corresponding study 
of higher mathematics, the teaching of which 
must be carried out not only at a high scientific 
and methodological level, but also with the use of 
mathematical problems and tasks of an applied 
nature.
Key words: mathematical competence, applied 
problem, mathematical model, ecology.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Важливим аспектом під час формування змісту 
сучасної освіти всіх рівнів є достатня адаптація 
до майбутніх потреб збалансованого розвитку 
суспільства. Відповідно до концепції екологічної 
освіти, в Україні необхідно формувати зміст еко-
логічної освіти на державному рівні із залученням 
широкого кола науковців і фахівців-практиків. За 
вимогами сучасних стандартів освіти з позиції 
компетентнісного навчання, однією з актуаль-
них проблем вищої школи є забезпечення якісної 
математичної освіти для суспільства, яке характе-
ризується зміною запитів, що висуваються робото-
давцями до спеціалістів.

Компетентнісний підхід спрямований на фор-
мування інтегральної компетентності випус-

кника спеціальності «Екологія», а саме здатності 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
вирішувати практичні проблеми у сфері екології, 
охорони довкілля й збалансованого природоко-
ристування або в процесі навчання, передбачає 
застосування основних теорій і методів наук про 
довкілля, що характеризуються комплексністю й 
невизначеністю умов [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні та методологічні аспекти компетентнісного 
підходу до освітніх процесів ґрунтовно розкрито 
в дослідженнях вітчизняних учених: О. Овчарук 
[3], В. Ягупова [4], О. Заболоцької [5] та ін. Роль 
математичної підготовки екологів і математичної 
компетентності фахівців досліджували С. Цецик, 
А. Кузик [6; 7]. Автори наголошують, що підготовка 
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фахівців природоохоронного напряму потребує 
формування в студентів не тільки системи еколо-
гічних знань, умінь і навичок, а й належного під-
ґрунтя – природничих і математичних знань. Це 
спонукає до відповідного вивчення вищої мате-
матики, викладання якої потрібно здійснювати не 
тільки на високому науково-методичному рівні, а 
й із використанням математичних задач і завдань 
прикладного характеру [2]. 

О. Заболоцька [5] у роботах звертає увагу на 
необхідність формування математичної компе-
тентності під час здійснення професійної під-
готовки екологів у закладах вищої освіти. Автор 
наголошує на актуальності перегляду навчальних 
програм з нормативних дисциплін, до яких нале-
жить вища математика.

Професор І. Лаврик [8] у багатьох наукових пра-
цях розглядає як найпростіші математичні моделі, 
що будуються за допомогою основних елементар-
них функцій, так і більш складні моделі, які побу-
довані на основі апарату теорії диференціальних 
рівнянь. Значне місце в роботах науковець приді-
ляє питанням оцінювання й моделювання еколо-
гічних процесів, що унеможливлюється без якісної 
математичної підготовки.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У курсі професійної підготовки 
майбутніх екологів значне місце повинні посідати 
методи математичного моделювання, кількісні 
методи дослідження та обчислювальні методи, 
що передбачає необхідність зміни ставлення до 
ролі математичного складника їхньої професійної 
освіти й розроблення сучасних підходів і техноло-
гій навчання [2]. Без удосконалення математичної 
підготовки майбутніх фахівців-екологів у вищому 
навчальному закладі є неможливим вирішення 
проблеми надання якісної фахової освіти.

Метою статті є теоретичне обґрунтування 
формування професійних компетентностей май-
бутніх екологів окремими складниками змісту 
курсу вищої математики. 

Виклад основного матеріалу. Під час вико-
нання аналізу математичної підготовки студентів-
екологів учені вже давно дійшли висновку про необ-
хідність удосконалення викладання курсу вищої 
математики в закладах вищої освіти [6–8], оскільки 
необхідним є усунення такого недоліку, як відсут-
ність взаємозв’язку між звичайним курсом вищої 
математики та задачами прикладного спрямування, 
з якими буде стикатись майбутній фахівець.

Викладання вищої математики обов’язково 
повинне мати прикладний характер, розвивати в 
майбутніх фахівців навички застосування отри-
маних знань з метою розв’язання завдань профе-
сійного змісту. Отже, якість математичної освіти 
значною мірою залежить від того, наскільки мате-
матичні курси за своїм змістом відображають 
специфіку майбутньої професії здобувача вищої 

освіти [6]. Варто зазначити, що спочатку профе-
сійна спрямованість навчання розглядалась лише 
як прикладна спрямованість, яка зводилась тільки 
до розв’язування в курсі вищої математики задач 
прикладного характеру. Пізніше це явище стали 
сприймати як сукупність форм, методів і засобів 
курсу вищої математики, що сприяє розвитку про-
фесійних якостей майбутнього фахівця та форму-
ванню його професійної культури.

Сьогодні існує досить широкий діапазон 
застосування математичного моделювання до 
розв’язання багатьох екологічних проблем [8]. 
Більше того, досвід застосування математичного 
й імітаційного моделювання не викликає жодних 
сумнівів щодо ефективності цього методу під час 
дослідження та прогнозування стану екосистем 
в умовах антропогенного впливу. Отже, міжпред-
метні зв’язки вищої математики з професійно 
спрямованими та фаховими дисциплінами відо-
бражаються у двох напрямах: оброблення й аналіз 
даних експериментальних досліджень методами 
математичної статистики, математична оцінка та 
моделювання екологічних явищ і процесів.

Для формування вказаних компонентів до 
кожного розділу курсу вищої математики варто 
підбирати й опрацьовувати прикладні задачі еко-
логічного змісту, які міститимуть елементи мате-
матичної обробки та моделювання. Розглянемо 
декілька прикладів можливих застосувань мате-
матичних законів, тверджень і моделей деяких 
природних явищ у курсі вищої математики.

Математичні моделі гідрохімічного режиму, як 
правило, використовують досить прості матема-
тичні методи. Зокрема, вдаються до осереднення 
шуканих величин (концентрацій) по одній або двох 
просторових координат, а іноді для всього про-
стору, який досліджується [9; 11]. 

Знання закономірностей, що використовуються 
для опису випадкових подій, дає змогу передба-
чити, як розглянуті події будуть відбуватися та які 
наслідки матимуть ці процеси. Для цього актуаль-
ним є використання методів теорії ймовірності й 
математичної статистики. Зокрема, варто звер-
нути увагу на особливості розподілу «хі-квадрат» 
і можливості його застосування для визначення 
екологічної надійності річок [9; 10]. За наявності 
сукупності вимірювань у різних місцях річки або 
в різні моменти часу й за можливості розгляду 
цієї сукупності як випадкового статистичного ряду 
отримані значення – середні значення комплек-
сного показника екологічного стану (далі – КПЕС) 
можна використовувати для аналізу ймовірності 
сталого стану річки, тобто ймовірності переви-
щення КПЕС нульового значення, яке відповіда-
тиме межі стійкості.

Завдяки використанню математичних мето-
дів і методів математичного моделювання можна 
досконало дослідити взаємодію різноманітних 
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чинників. Так, наприклад, механізми, що відпо-
відають за розвиток природної системи, можуть 
бути визначені під час розгляду функціонування 
біологічної або екологічної системи як результат 
взаємодії їх складників і зовнішніх факторів, що 
відображається в зміні стану середовища, в якому 
розглядаються ці системи.

Динаміка популяції живих організмів може бути 
адекватно описана засобами однієї незалежної 
змінної, а фактори, які впливають на стан системи, 
враховані у вигляді заданих констант. Однією з 
нелінійних моделей, що дають змогу це зробити, 
є логістична модель, яка набуває вигляду такого 
рівняння:
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де N*(t) – чисельність популяції в момент часу 
t, a – мальтузіанський параметр, K* – екологічна 
ємність середовища [12].

Цей приклад демонструє можливості вико-
ристання звичайних диференціальних рівнянь 
у дослідженні експоненціальної моделі розмно-
ження бактерій, логістичної моделі, моделі забруд-
нення водного середовища внаслідок антропоген-
ного впливу людини.

Отже, математична компетентність фахівця-
еколога являє собою інтегральний складник 
особистості, що включає наявність ґрунтовних, 
взаємопов’язаних еколого-математичних знань, 
можливість застосовувати апарат вищої матема-
тики для дослідження, а також прогнозування еко-
логічних процесів.

Висновки. Еволюція сучасної екологічної 
науки характеризується глибоким проникненням 
математичних методів дослідження. Підсумком 
вивчення вищої математики в процесі підготовки 
майбутніх екологів має стати успішне застосу-
вання математичних знань, таких як теорія ймо-
вірностей і математична статистика, диференці-
альне та інтегральне числення, диференціальні 
рівняння, у низці загальноосвітніх і спеціальних 
дисциплін. А спрямувати майбутнього еколога 
на успішне застосування математичних методів 
потрібно саме на заняттях з вищої математики [2; 
6; 7; 8]. Викладання вищої математики для студен-
тів екологічних спеціальностей забезпечує фор-
мування в майбутніх фахівців знань і вмінь щодо 
розв’язування прикладних математичних задач, 
оволодіння методикою складання математичних 
моделей, уміння раціонально добирати матема-
тичні методи досліджень та оброблення екологіч-
ної інформації, виявляти математичні закономір-
ності тощо. 

Розширення математичного складника під 
час підготовки майбутніх екологів дасть змогу 
сформувати необхідні професійні компетентності 
фахівців, які зможуть перетворити систему моні-
торингу довкілля та управління його складниками 

на сучасну інформаційну систему, що ефективно 
сприятиме охороні й раціональному використанню 
природних ресурсів.
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У статті висвітлено шляхи й умови забез-
печення якості вищої освіти в Україні в 
умовах євроінтеграції. Аргументується, 
що забезпечення якості освіти є багато-
плановим завданням, а шлях до повноцінної 
вищої освіти пролягає через визначення її 
правильних стандартів, наявність необхід-
них ресурсів (кадрових, фінансових, інфор-
маційних, наукових, навчально-методичних 
тощо), оптимальну організацію навчального 
процесу, що адекватно відповідає сучасним 
викликам і тенденціям розвитку суспіль-
ства, ефективне управління та якість під-
готовки фахівців.
Ключові слова: якість освіти, якість вищої 
освіти, стандарти, організація, управління.

В статье освещены пути и условия обе-
спечения качества высшего образования в 
Украине в условиях евроинтеграции. Аргу-
ментируется, что обеспечение качества 
образования является многоплановой зада-
чей, а путь к полноценному высшему обра-
зованию лежит через определение его пра-
вильных стандартов, наличие необходимых 
ресурсов (кадровых, финансовых, информа-

ционных, научных, учебно-методических и 
т. п.), оптимальную организацию учебного 
процесса, что адекватно отвечает совре-
менным вызовам и тенденциям развития 
общества, эффективное управление и каче-
ство подготовки специалистов.
Ключевые слова: качество образования, 
качество высшего образования, стан-
дарты, организация, управление.

The article deals with the ways and conditions of 
ensuring quality of higher education in Ukraine 
under the circumstances of European integra-
tion. It is proved that ensuring quality of education 
is a multifaceted task while a way to a full higher 
education lies through defining its correct stan-
dards as well as through the availability of nec-
essary resources (human resources, financial, 
scientific, studying and methodological, etc.), 
optimal arrangement of a studying process that 
adequately corresponds with modern challenges 
and tendencies of social development, effective 
management and quality of professional training. 
Key words: quality of education, quality of higher 
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ment. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Інтеграція системи освіти України до європей-
ського освітнього простору окреслює нові виклики 
та завдання, серед яких забезпечення якості вищої 
освіти є одним із ключових і становить необхідну 
умову руху української освіти до світових стандар-
тів. У рамках Болонського процесу забезпечення 
якості вищої освіти декларується як найважли-
віший орієнтир політики європейських держав у 
сфері освіти. В основоположному документі «Все- 
світня декларація про вищу освіту для XXI століття: 
підходи і практичні заходи» зазначено, що на порозі 
XXI століття ми є свідками безпрецедентного 
попиту на вищу освіту і її широкої диверсифікації, 
а також усе більшого усвідомлення її вирішаль-
ного значення для соціально-культурного й еконо-
мічного розвитку, створення такого майбутнього, 
в якому молодші покоління повинні будуть опано-
вувати нові навички, знання та ідеї [9]. Окрім того, 
у Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року зазначено, що «розбудова 
національної системи освіти в сучасних умовах з 
урахуванням кардинальних змін у всіх сферах сус-
пільного життя, історичних викликів XXI століття 
вимагає критичного осмислення досягнутого і зосе-
редження зусиль та ресурсів на розв’язанні най-
більш гострих проблем, які стримують розвиток, не 
дають можливості забезпечити нову якість освіти, 
адекватну нинішній історичній епосі» [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема якості освіти упродовж багатьох років була 
предметом наукових дискусій і пошуків учених, 
зокрема науковці В. Луговий, Т. Лукіна, Ж. Тала-

нова акцентували увагу в дослідженнях на чинни-
ках та умовах забезпечення якості вищої освіти; 
Є. Березняк, В. Бондар, Л. Ващенко, О. Ляшенко 
досліджували підвищення якості освіти на різних 
рівнях; В. Бєлов, В. Логачов, В. Луговий – ство-
рення й упровадження систем управління якістю 
закладів вищої освіти; О. Локшина, О. Марушина 
наголошували на системному підході до оціню-
вання якості підготовки фахівців. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні якість є одним із 
головних факторів соціального устрою, діяльності 
людей і має фундаментальне значення для розу-
міння сутності буття, розвитку духовної культури 
суспільства загалом. Проблеми якості освіти тісно 
пов’язані з розвитком інформаційної цивілізації, 
новими викликами сучасного суспільства. У цьому 
контексті актуальним залишається питання, що 
стосується побудови вищої освіти відповідно до 
світових стандартів, які задають ключові параметри 
якості. 

Мета статті полягає в аналізі підходів до розу-
міння якості освіти й окресленні шляхів забезпе-
чення якості вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, 
що, згідно з положеннями програмного документа 
ЮНЕСКО «Реформа та розвиток вищої освіти» 
(1995 р.), якість вищої освіти розглядається як 
багатовимірна концепція, що охоплює всі осно-
вні функції та різновиди діяльності закладу вищої 
освіти, спрямовані на забезпечення можливос-
тей випускника швидко й ефективно включитися 
в трудову діяльність в інтересах суспільства,  
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роботодавця та задля власної користі. Науковцями 
ж якість освіти вивчається як комплексне поняття в 
межах квалітології – триєдиної науки, що охоплює 
теорію якості (Quality System), теорію оцінювання 
якості (кваліметрію – Assessment, Evaluation); тео-
рію управління якістю (Management and Monitoring 
of Quality). Кожен із зазначених складників має 
певний набір критеріїв і показників якості освіти, які 
дають змогу різнобічно оцінити будь-яку систему 
освіти як за зовнішніми, так і внутрішніми параме-
трами [2, с. 1017–1018]. Окрім того, розглядаючи 
поняття «якість» у галузі університетської освіти, 
варто брати до уваги зовнішні й внутрішні цілі: 
часто встановлюється диференціація між «під-
звітністю» (ґрунтуючись на взаємодії університету 
із зовнішнім середовищем) і «підвищенням якості» 
(стосується процесу вдосконалення якості на рівні 
навчального закладу та на рівні академічної дис-
ципліни) [8, с. 230–236]. На переконання науковця 
О. Ляшенка, «якість освіти – це багатовимірне 
методологічне поняття, яке рівнобічно віддзер-
калює суспільне життя – соціальні, економічні, 
політичні, педагогічні, демографічні й інші життєво 
значущі для розвитку людини сторони життя. Як 
системний об’єкт її характеризують якість мети, 
якість педагогічного процесу і якість результату. 
Національною доктриною розвитку освіти й чин-
ною законодавчою базою визначено якість мети 
освіти, а державними стандартами освіти – якість 
навчальних результатів. Якість педагогічного про-
цесу ще залишається предметом обговорення і 
дискусій, полем для наукових досліджень і прак-
тичної апробації» [5, с. 7–8].

Важливим завданням у процесі забезпеченні 
якості освіти є аналіз домінуючих оцінювальних 
підходів у європейському освітньому просторі, а 
також визначення першочергових заходів щодо 
модернізації української вищої освіти, що підтвер-
джується приєднанням України до Болонського 
процесу, який визначає якість освіти як основу 
створення європейського простору. Водночас, 
як зазначає дослідник у галузі освіти В. Луговий 
[4, с. 99], реформування вищої школи має здій-
снюватися з урахуванням світових тенденцій, але 
на основі особливостей національних контексту, 
традицій і досягнень. 

Важливою умовою на шляху до забезпечення 
якості вищої освіти є відповідність освітньої 
діяльності й змісту освіти прийнятим стандар-
там. Відповідно до європейських вимог, сучасні 
стандарти розробляються за рівнями, орієнтаці-
ями й галузями (предметами, спеціальностями) 
освіти на основі компетентнісного підходу, який 
дає змогу реалізувати концепцію «вимірюва-
ної якості», запровадити результатну парадигму 
освіти. Зокрема, щодо змісту, то в закладах вищої 
освіти із сучасними уявленнями стандартизуються 
насамперед його результати (а не процеси, як було 

раніше) та періоди навчання, потрібні для досяг-
нення освітніх цілей. Це становить, відповідно, 
зміст компетентнісного (для визначення результа-
тів) і кредитного (для ідентифікації трудомісткості 
навчання вираженої в необхідних годинах – кре-
дитах) підходів [4, с. 99]. Результати навчання, які 
відображено в термінах компетентностей, і необ-
хідні для цього кредити, а також стандартизовані 
галузі підготовки становлять основу рамки квалі-
фікацій фахівців (як приклад – Рамка кваліфікацій 
європейського простору вищої освіти (2005 р.), 
Європейська рамка кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (2008 р.)). В Україні законодавче 
закріплення рамки кваліфікацій відбулося у 2014 р. 
в Законі України «Про вищу освіту» у вигляді окре-
мої статті. Згідно з чинним законодавством, Наці-
ональна рамка кваліфікацій – це системний і 
структурований за компетентностями опис квалі-
фікаційних рівнів, що узгоджені з рівнями вищої 
освіти відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» [6]. Варто акцентувати на важливості Наці-
ональної рамки кваліфікацій під час розроблення 
освітніх програм особливо у зв’язку з необхідністю 
здійснення моніторингу та періодичного перегляду 
освітніх програм закладів вищої освіти, оскільки 
основою їх розроблення є комплекс компетент-
ностей. Зокрема, саме на основі визначених і чітко 
сформульованих компетентностей мають бути 
описані очікувані результати навчання. Важливо 
наголосити, що саме виклики з боку роботодавців 
прискорять упровадження базових вимог до квалі-
фікації за компетентностями.

Вагомим чинником на шляху до забезпечення 
якості вищої освіти є відповідна її архітектура, 
структурна організація за рівнями, орієнтаціями, 
галузями, що дає змогу сповна реалізувати її 
функціональне, сутнісне призначення. Власне, 
забезпечення якості вищої освіти можливе завдяки 
розбудові формалізованого, структурованого 
освітнього простору й запровадженню визнаних 
усіма класифікації та кодифікації освітніх програм 
і відповідних освітніх досягнень (кваліфікацій і 
ступенів). Отже, структурована освіта – це насам-
перед освітні програми й відповідні кваліфікації і 
ступені [3, с. 15]. Окрім того, сумісність вітчизня-
ної освітньої системи, структурованої за міжна-
родними правилами, з освітніми системами інших 
країн відкриває шлях для міжнародної мобільності 
студентів і викладачів. 

Зауважимо, що однією з найбільш характерних 
ознак змісту вищої освіти є його дослідницько-
інноваційна основа. Тому важливим чинником та 
умовою якості вищої освіти є розвиток наукової й 
науково-технічної діяльності.

Реформування вітчизняної освітньої системи в 
контексті забезпечення її якості зумовлює зміни й 
у навчанні в закладах вищої освіти на всіх рівнях: 
програм, змісту, форм і технологій навчання, орга-
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нізації контролю навчання. Так, сучасна практика 
викладання в закладах вищої освіти свідчить про 
те, що вирішити проблеми підвищення якості освіти 
в контексті відповідності європейським стандар-
там неможливо без переосмислення засад самого 
процесу навчання. Зміни охоплюють практично всі 
елементи освітньої системи, передусім впливають 
на характер взаємодії студент-викладач. Викла-
дач усе частіше з організатора навчальної роботи 
перетворюються на помічника студента, тьютора, 
модератора. Зокрема, вплив на студентів може 
значною мірою визначатися не тільки особистими 
та професійними навичками викладача, а й інно-
ваційними педагогічними технологіями, що містять 
певний концептуальний підхід, форми й методи 
навчального процесу. Отже, зміна ролі викладача 
в освітньому процесі позначається не тільки на 
відборі й організації змісту навчання, а й визна-
ченні методів і технологій навчання. Усе це, без-
умовно, вливає на освітній процес, зокрема підси-
люючи контекст якості підготовки фахівців.

Немаловажним чинником у забезпеченні якості 
вищої школи є належне управління нею. Як засвід-
чує світовий досвід, умовами ефективного управ-
ління, що уможливлять якісно реалізувати місію й 
основні завдання закладів вищої освіти, є такі:

– інституційна автономія й академічні свободи;
– державно-громадське управління;
– системний моніторинг та оцінювання якості й 

оприлюднення результатів діяльності;
– підтримання конкурентних засад у функціону-

ванні та розвитку закладів вищої освіти, їх відпо-
відальності за результати освітньої діяльності.

Як зауважує науковець В. Луговий [4, с. 101], 
усі ці умови взаємопов’язані, а отже, дієві в разі їх 
системного застосування, оскільки лише в такому 
випадку збалансовані й урівноважені, забезпечу-
ють необхідні та достатні стримування й проти-
ваги. Дійсно, інституційна автономія та академічні 
свободи без участі держави й громадськості, усіх 
зацікавлених сторін у прийнятті рішень з питань 
освітньої діяльності, а також без конкурентності 
й відповідальності навряд чи сприятимуть підви-
щенню якості вищої освіти. Окрім того, останні 
втрачають смисл без моніторингу, оцінювання, 
ранжування, прозорості щодо рівня якості, а ці, 
у свою чергу, слугують для обґрунтування дер-
жавно-управлінських впливів. Також інституційна 
автономія й академічні свободи стають недоціль-
ними, неадекватними механізмами досягнення 
кращої якості в разі відсутності конкурентних 
засад співіснування закладів вищої освіти, адже 
саме автономні та вільні в широкому спектрі своїх 
основних функцій університети в умовах жорсткої 
конкуренції піднімаються на вищі рейтингові щаблі 
[4, с. 101].

Підвищити якість вищої освіти – це означає 
знайти технологію одержання якісного кінцевого 

продукту освітньої діяльності вищої школи, а 
також діяльності всіх тих, хто контролює чи буде 
контролювати цю освітню діяльність у контек-
сті виконання закону про вищу освіту в Україні. 
Оскільки ключовим результатом якості освітньої 
діяльності закладу вищої освіти є конкурентоспро-
можний випускник, то важливо ефективно пра-
цювати у двох напрямах: перший – це всебічне 
сприяння підготовці таких випускників ЗВО через 
організацію адекватних стандартів для кожної спе-
ціальності; другий – контроль освітньої діяльності 
закладів вищої освіти й загальна на всіх рівнях 
відповідальність за рівень конкурентоспромож-
ності випускників [1, с. 353].

Висновки. Підсумовуючи, окреслимо основні 
виміри якісної освіти, які визначив і конкретизував 
В. Кремень [3, с. 13–14]: 

1. Здатність навчатися впродовж життя. В умо-
вах зростання динамізму розвитку людства звична, 
традиційна освіта, спрямована на навчання 
людини на все життя, втрачає свій сенс і поступа-
ється освіті, що формує фундаментальну особис-
тісну компетентність навчатися впродовж життя. 
Це зумовлено тим, що в нашому динамічному 
світі умови життя радикально змінюються навіть 
упродовж існування одного покоління. Якісна 
освіта має формувати потребу в постійному само-
розвитку особистості за допомогою формальної, 
неформальної та інформальної освіти.

2. Формування прогресивних цінностей і жит-
тєвих пріоритетів. Освіта, особливо вища, має 
ефективно формувати прогресивні й перспек-
тивні цінності та життєві пріоритети особистості, 
що сприятимуть успішній орієнтації й продуктив-
ній діяльності в знаннєвому суспільстві, де пріо-
ритетною сферою впливів на людину є інформа-
ційна з потоками цілеспрямованої інформації, що 
постійно збільшуються. Окрім того, підростаючому 
поколінню потрібна світоглядна підготовка, фор-
мування громадянської позиції, патріотизм, розу-
міння проблеми національної єдності.

3. Спрямованість освіти на людину. Якісна 
освіта – людиноцентрована освіта, що дає змогу 
враховувати сутнісні індивідуальні характерис-
тики, розкривати та розвивати задатки й обдару-
вання кожної особи, на цій основі забезпечувати 
максимальну реалізацію її потенціалу, формувати 
професійно компетентну й кваліфікаційно конку-
рентну особистість.

4. Формування самостійності та самодостат-
ності людини. Якісна освіта покликана якомога 
раніше формувати самостійність і самодостат-
ність людини, спроможність діяти автономно й 
відповідально, ефективно поповнювати і творчо 
застосовувати набуті компетентності.

5. Виховання інноваційної особистості. Якісна 
освіта має намір виховання інноваційної осо-
бистості, здатної до сприйняття і творення змін,  
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спроможної до осягнення потреби в інноваціях і їх 
продукування.

6. Прогностичність освіти. Якісна освіта має 
бути прогностичною, навчати з випередженням, 
формувати людину, спроможну передбачати й 
проектувати своє майбутнє.

7. Відкрита освіта. Якісна освіта – це відкрита 
освіта, здатна до самовдосконалення, неперерв-
ної модернізації та інновацій, потенційно спро-
можна на відповіді, адекватні цивілізаційним 
викликам.

Отже, забезпечення якості вищої освіти є бага-
топлановим завданням і включає визначення пра-
вильних стандартів, наявність необхідних ресурсів 
(кадрових, фінансових, інформаційних, наукових, 
навчально-методичних тощо), оптимальну органі-
зацію навчального процесу, що адекватно відпо-
відає сучасним викликам і тенденціям розвитку 
суспільства, ефективне управління та якісну під-
готовку фахівців. Подальшого наукового розро-
блення потребують проблеми вдосконалення сис-
теми якості освітніх послуг і забезпечення якості 
підготовки майбутніх фахівців.
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Питання поліпшення здоров’я дітей сьогодні 
постає надзвичайно гостро й потребує 
невідкладного вирішення. Майже кожен 
п’ятий новонароджений з’являється на 
світ із відхиленнями у здоров’ї. Серед дітей 
шкільного віку спостерігається негативна 
тенденція динаміки рівня захворювань, 
поширення інвалідності внаслідок хвороб. 
Інформаційне перевантаження, стресові 
ситуації, модернізація навчального процесу 
вимагають від дитячого організму вели-
кого напруження, що разом з іншими фак-
торами (обмеження фізичної активності, 
використання комп’ютерних технологій, 
недостатнє природне та штучне освіт-
лення, відсутність раціонального харчу-
вання) спричиняють спочатку функціональні 
порушення, а згодом і формування орга-
нічної патології. Відповідно, мета сучасної 
школи – підготовка дітей до життя. Кожен 
учень має отримати під час навчання зна-
ння, що знадобляться йому в дорослому 
житті. Здійснення зазначеної мети мож-
ливе за умови запровадження техноло-
гій здоров’язбережувальної педагогіки до 
навчального процесу майбутніх учителів.
Ключові слова: основи здоров’я, середній 
шкільний вік, підготовка студентів.

Вопрос улучшения здоровья детей сегодня 
стоит очень остро и требует безот-
лагательного решения. Почти каждый 
пятый новорожденный появляется на свет 
с отклонениями в здоровье. Среди детей 
школьного возраста наблюдается нега-
тивная тенденция динамики уровня забо-
леваний, распространение инвалидности 
вследствие болезней. Информационная 
перегрузка, стрессовые ситуации, модерни-
зация учебного процесса требуют от дет-
ского организма большого напряжения, что 
вместе с другими факторами (ограничение 
физической активности, использование 

компьютерных технологий, недостаточ-
ное естественное и искусственное освеще-
ние, отсутствие рационального питания) 
вызывают сначала функциональные нару-
шения, а впоследствии и формирование 
органической патологии. Соответственно, 
цель современной школы – подготовка 
детей к жизни. Каждый ученик должен полу-
чить во время обучения знания, которые 
понадобятся ему во взрослой жизни. Осу-
ществление указанной цели возможно при 
условии внедрения технологий здовьесбере-
гающей педагогики в учебный процесс буду-
щих учителей.
Ключевые слова: основы здоровья, средний 
школьный возраст, подготовка студентов.

The issue of improving the health of children 
today is extremely acute and needs urgent 
action. Almost every fifth newborn appears on the 
world with deviations in health. Among school-
age children there is a negative tendency in the 
dynamics of the level of diseases, the spread 
of disability due to illness. Information overload, 
stressful situations, and modernization of the 
educational process require from the child's body 
of great stress that, along with other factors such 
as physical activity limitation, the use of computer 
technologies, lack of natural and artificial lighting, 
lack of rational nutrition, initially cause functional 
disturbances, and subsequently and the forma-
tion of organic pathology. Accordingly, the goal of 
the modern school is to prepare children for life. 
Each student should receive the knowledge that 
he needs in adult life during the training. Imple-
mentation of this goal is possible provided the 
introduction of technologies of healthcare saving 
pedagogy to the learning process of future teach-
ers.
Key words: Health Basics, average school age, 
preparation of students.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Саме інтегрований курс «Основи здоров’я» 
покликаний формувати в учнів позитивну моти-
вацію здорового способу життя, розвивати 
здоров’язбережувальну компетентність у дітей і 
підлітків, інформувати школярів про ризики для 
здоров’я та негативний вплив на їхній організм 
психостимулювальних речовин [2].

У контексті оновлення змісту освіти перед 
учителем основ здоров’я постають такі завдання 
(освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» 
Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти):

− поглибити в учнів знання про власне 
здоров’я, фізичний розвиток, необхідність ведення 

здорового способу життя, безпечну поведінку, 
фізичну культуру особистості, взаємозв’язок 
організму людини з навколишнім природним  
середовищем;

− формувати в учнів знання про здоровий і 
безпечний спосіб життя, фізичну культуру;

− підвищити рівень рухової активності;
− удосконалити життєво необхідні уміння та 

навички, вміння використовувати їх у навчальній і 
повсякденній діяльності;

− створити мотивацію учнів щодо дбайли-
вого ставлення до власного здоров’я, занять 
фізичною культурою, вдосконалення фізичного, 
соціального, психічного й духовного складників 
здоров’я;
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− сприяти усвідомленню учнями цінності 
життя і здоров’я, значущості здорового й безпеч-
ного способу життя та фізичної культури;

− збагачувати власний досвід учнів щодо збе-
реження здоров’я;

− розширювати функціональні можливості 
організму учня шляхом цілеспрямованого роз-
витку природних здібностей, основних фізичних 
якостей;

− готувати молодь до забезпечення власної 
безпеки та безпеки інших людей у надзвичайних 
ситуаціях мирного й воєнного часу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
свідчить практика, інфромаційно-просвітницький 
підхід (знання заради знань), що домінував про-
тягом багатьох років, виявився неефективним у 
вирішенні завдань профілактики тютюнопаління, 
уживання алкоголю, наркотиків, поширення ВІЛ-
інфекції тощо. Сьогодні альтернативним є ком-
петентнісний підхід (знання заради вмінь). Він 
базується на основі розвитку життєвих навичок, 
обґрунтовує необхідність формування усвідомле-
них поведінкових реакцій, що дають змогу успішно 
розв’язувати завдання самозахисту від ризикової 
поведінки, долати життєві труднощі, повсякденні 
проблеми та інші питання, які розкриваються в 
змісті навчального предмета.

Саме тому доцільно визначити такі напрями 
реалізації здоров’язбережувальних технологій в 
освітньому середовищі:

– створення умов для зміцнення здоров’я 
школярів і їхнього гармонійного розвитку;

– організація навчально-виховного процесу з 
урахуванням його психологічного й фізіологічного 
впливу на організм учня;

– розроблення й реалізація навчальних про-
грам із формування основ здоров’я та профілак-
тики шкідливих звичок.

Освіта в галузі здоров’я на основі життєвих 
навичок є підходом, що передбачає використання 
різноманітного досвіду методик навчання й має 
на меті розвиток знань, формування спеціальних 
навичок, необхідних для діяльності, спрямованої 
на дотримання здорового способу життя.

Саме тому мета системи післядипломної 
педагогічної освіти в контексті зазначеної про-
блеми – створення належних умов для оператив-
ного навчання учителів основ здоров’я, забезпе-
чення їхньої готовності працювати в нових умовах, 
активно впроваджуючи здоров’язбережувальні 
технології в навчально-виховний процес.

Оновлення Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти передбачає 
перехід на навчання за новими програмами й 
підручниками. Суспільно-політичні зміни в Укра-
їні, орієнтація на європейські стандарти в галузі 
освіти вимагають якісно нових підходів до ство-
рення освітнього середовища, підвищення квалі-

фікації фахівців і створення сучасних уявлень про 
основи здоров’я в майбутніх учителів.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нова навчальна про-
грама з основ здоров’я реалізує завдання онов-
леного Державного стандарту, що визначає 
здоров’язбережувальну компетентність як клю-
чову [3].

Компетентнісний підхід до вивчення основ 
здоров’я вимагає продовження формування в 
учнів і застосування ними навичок здорового й 
безпечного способу життя, здатності дітей перед-
бачати ризики небезпеки та зменшувати їх вплив.

Змістову лінію «Основи здоров’я», підпоряд-
ковану загальній меті – формуванню й розвитку 
здоров’язбережувальної компетентності учнів, 
структуровано за чотирма розділами:

– «Здоров’я людини»;
– «Фізична складова здоров’я»;
– «Психічна і духовна складові здоров’я»;
– «Соціальна складова здоров’я».
Знаннєвий компонент здоров’язбережувальної 

компетентності учнів варто формувати з ураху-
ванням сучасного розуміння сутності здоров’я як 
складного явища, яке характеризує життєдіяль-
ність окремої людини, групи людей і суспільства 
загалом. У школярів має накопичуватися інфор-
мація щодо сучасного трактування сутності здоро-
вого способу життя, його складників та особливо 
його чинників:

– способу життя сім’ї, найближчого оточення та 
суспільства;

– рівня культури особи, сім’ї, суспільства;
– місця здоров’я в системі цінностей людини та 

суспільства, у якому вона живе;
– бажання людини берегти своє життя і зміцню-

вати здоров’я;
– налаштованості на довге здорове життя й 

розвиток усіх складників свого здоров’я: фізич-
ного, соціального, психічного, духовного.

Мета статті. З метою формування ціннісного 
компонента здоров’язбережувальної компетент-
ності майбутніх учителів необхідно активізувати 
мотиваційну й виховну функції навчання, заді-
ювати емоціогенність навчального матеріалу, що 
дає змогу формувати позитивний світогляд дитини 
у ставленні до самої себе й інших людей. Моти-
вування й виховання учнів необхідно базувати на 
активізації пізнавальних потреб та інтересів шко-
лярів. Цьому сприятиме використання завдань 
на розвиток мотивації (ігрові ситуації й рухливі 
паузи, персоніфікація запитань, виконання твор-
чих завдань тощо), ілюстрацій, цікавих фактів, 
гуморесок [6].

Виклад основного матеріалу. На особливу 
увагу заслуговує включення в навчальний процес 
опори на життєвий досвід учнів. Діяльнісний під-
хід до вивчення основ здоров’я забезпечується 
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відпрацюванням практичних дій під час вивчення 
кожної навчальної теми. Зміст нової навчальної 
програми з основ здоров’я складається з двох 
частин: понятійної й діяльнісної, що складається 
з вправ для відпрацювання ключових умінь і нави-
чок щодо збереження життя і зміцнення здоров’я 
(наприклад, виконання вправ для розвитку жит-
тєвих навичок, відпрацювання алгоритму дій, 
моделювання поведінки, розробка пам’яток тощо). 
Виконання зазначених вправ є обов’язковим еле-
ментом навчальних занять відповідної тематики.

Для реалізації особистісно-зорієнтованого під-
ходу до вивчення основ здоров’я доцільно вико-
ристовувати навчальні тексти, відеофрагменти, 
які передбачають рефлексію – встановлення зво-
ротного зв’язку між зовнішнім світом і внутрішнім 
станом учня, спеціально дібраними завданнями 
(наприклад: Як ти поводишся в такій ситуації? Що 
тобі подобається або не подобається в запропо-
нованих порадах? тощо), що потребують осмис-
лення дій, колективної комунікації, де кожен учень 
має змогу реалізувати власний потенціал.

Під час планування вивчення основ здоров’я 
вчителю необхідно керуватися насамперед прин-
ципами наступності, перспективності, активності 
й емоційності. Необхідним є використання сис-
теми завдань, спрямованих на уможливлення 
оволодіння здоров’язбережувальними ком-
петенціями (розвиток життєвих і спеціальних 
здоров’язбережувальних навичок) і загальнонав-
чальними вміннями (управління процесом розу-
міння учнями прочитаного тексту, оволодіння ними 
вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, 
брати участь у проектній діяльності, рольовій грі, 
розв’язанні конкретних ситуацій тощо) [1].

Особливість методики проведення уроків пред-
мета «Основи здоров’я» полягає в тому, що ово-
лодіння сприятливими для здоров’я й розвитку 
особистості життєвими навичками потребує бага-
торазового вправляння насамперед у процесі гру-
пової взаємодії.

Ефективними на уроках основ здоров’я можуть 
бути сучасні педагогічні технології, що ґрунтуються 
на використанні методів інтерактивного навчання, 
у тому числі й системи завдань і вправ, зорієнто-
ваних на діалогові форми навчальної взаємодії, 
застосування елементів тренінгових форм, про-
ектної діяльності, ведення індивідуальних і колек-
тивних портфоліо.

З методів інтерактивного навчання, які є най-
ефективнішими на уроках основ здоров’я, пропо-
нуємо такі.

Мозковий штурм. Використовується для гене-
рування ідей та активізації діяльності учнів щодо 
розв’язання певної проблеми. Можна застосову-
вати на початку заняття, щоб з’ясувати обізнаність 
із темою. Усі висловлені ідеї можна об’єднати 

або проаналізувати, використовуючи інші методи 
(наприклад, концептуальну карту, «павутиння»).

Дискусії-роздуми. Заохочують до обміркову-
вання й обговорення того, що учні спостерігали, 
чули або читали. Починають дискусію запитан-
ням, яке вимагає висловлювання власної позиції 
та інтерпретації (обговорення) власного досвіду, 
навчальних відеофільмів, текстів підручників, ста-
тей, газетних публікації тощо. Поставлені запи-
тання заохочують учнів співвідносити зміст опра-
цьованої інформації з власним досвідом.

Обговорення забезпечує можливість кожному 
учасникові навчального процесу висловити власні 
думки й погляди щодо конкретного питання. Неве-
ликі групи (5–7) учнів – найоптимальніші для обгово-
рення, оскільки кожен член групи має змогу висло-
витися, хоча це можна здійснити й фронтально.

Міні-лекція (узагальнена назва словесного 
повідомлення інформації). Метод можна викорис-
тати для повідомлення такої інформації, яка має 
основоположне значення та яку учні не можуть 
здобути самостійно. Міні-лекція вважається ефек-
тивною, якщо продовжується 5–8 хв.; включає гру-
пову дискусію, покази, демонстрації [4].

Навчальний фільм. Це знятий і записаний 
сюжет, представлений особою, яку неможливо 
запросити на урок і поради якої дуже важливі. 
Фільм може бути зроблений у форматі інтерв’ю 
або репортажу з місця подій, що дає можливість 
показати дії обладнання, предмети, яких немає в 
класі. Фільм повинен бути коротким – 5–8 хвилин. 
Після фільму доцільне обговорення.

Показ/демонстрація. Забезпечує зв’язок між 
«знати про» й «бути спроможним зробити». 
Демонстрацію можна вважати ефективною, якщо 
учні можуть чітко бачити й розуміти те, що відбува-
ється, та коли мають місце короткі пояснення вчи-
теля і групові обговорення впродовж показу.

Доповнення. Цей метод передбачає надання 
можливості для доповнення інформації, що харак-
теризує певні факти, ознаки, методи. Учні мають 
завершити текст так, щоб він мав смисл. Метод 
використовують у письмовій або усній формі із 
застосуванням власного досвіду учнів, повідо-
млень про випадки в їхньому житті.

Аналіз окремої життєвої ситуації. Стосується 
заздалегідь визначених сценаріїв, випадків, котрі 
ґрунтуються на ситуаціях із реального життя, які 
учні спостерігають, аналізують, роблять висновки, 
дають рекомендації.

Концептуальна карта (опорна схема). Скла-
дання концептуальних карт часто застосовується 
для того, щоб можна було побачити зв’язок між 
новою й відомою інформацією. Також цей метод 
використовується для того, щоб визначити осно-
вні поняття або показати зв’язки між поняттями, 
схематично відобразити структурні компоненти 
інформації.
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Коло знання. Цей метод залучає кожного до 
обговорення наданих учителем фактів із товари-
шами в групі, а потім до обміну думками спочатку 
в іншій групі (кожний учасник переходить в іншу 
групу як носій частини нової інформації). Насам-
кінець представники кожної групи в оновленому 
складі представляють отримані в результаті обго-
ворення знання перед своєю або всіма групами. 
Для цього методу потрібно заготувати картки з 
інформацією, яка має бути раціонально викладе-
ною, добре оформленою; найчастіше надається 
така інформація, яку можна швидко запам’ятати, 
щоб легко викласти її членам групи.

Дебати. Структура дебатів заохочує учнів зна-
ходити й наводити переконливі аргументи своїм 
твердженням. У дебатах більше значення нада-
ється конкретним фактам і знанням, ніж нефор-
мальному обговоренню. Групи, утворені для про-
ведення дебатів, мають співпрацювати в процесі 
пошуку та підготовки своїх аргументів. Важливою 
умовою ефективного проведення методу є обгово-
рення і прийняття заздалегідь правил співпраці під 
час дебатів. Метод особливо актуальний, адже він 
не лише дає змогу оволодіти тим чи іншим матері-
алом, а й сприяє розвитку навичок вирішення про-
блем, творчого та критичного мислення, ефектив-
ного спілкування, почуття гідності, чинення опору 
тиску, міжособистісних взаємин [5].

Схеми/таблиці досвіду. Такі схеми/таблиці фік-
сують досвід, яким діляться учні. Вони є важли-
вими ресурсними матеріалами. Теми для схем/
таблиць можуть виникати під час запланованих 
або спонтанних видів діяльності. Зміст схем/
таблиць залежить від рівня та різноманітності тем.

Інтерв’ювання передбачає зустріч учнів із пев-
ною особою (науковці, лікарі, батьки, представники 
державних служб захисту тощо) для обговорення 
конкретних тем або проблем. Із «перших рук» 
отримується нова найточніша інформація, відбу-
вається знайомство з точкою зору цієї особи щодо 
проблеми, яка цікавить учнів. Метод обов’язково 
доповнюється таким, що дає змогу зробити висно-
вки, узагальнення, наприклад, дискусії-роздуми.

Взаємонавчання. Цей метод використовується 
так, що учні, більш досвідчені в якомусь конкрет-
ному напряму («фахівці»), діляться своїм досві-
дом з іншими членами групи.

Консультативна група. Консультативна група 
створюється для одержання, корекції, збагачення 
та поглиблення компетентності під керівництвом 
учителя. До роботи в цій групі, крім учнів, можна 
залучити батьків, лікарів, медичних сестер та 
інших.

Вирішення проблеми. Цей метод найчастіше 
використовується для оволодіння навичками при-
йняття рішення. Це – пошук відповідей на запи-
тання або шляхів вирішення проблеми, які можуть 
бути представлені на занятті.

«Павутиння». Метод зорової репрезентації 
зв’язку між фактами, поняттями, наслідками чи 
подіями. Його застосування дає можливість дослі-
джувати й упорядковувати інформацію в певній 
послідовності за ієрархічним змістом. «Паву-
тиння» зручно будувати на основі будь-якої кон-
цептуальної карти.

Уявний образ. Метод спрямований на виро-
блення навичок створення уявного (віртуального) 
образу предмета чи об’єкта, події або ситуації. 
Це розвиває уяву і творче мислення. Ситуаційні 
ігри дають змогу реалізувати творчий потенціал 
учнів під час короткого перевтілення, коли розі-
груються певні життєві ситуації, пов’язані пере-
важно з вибором (корисних чи шкідливих звичок, 
активного чи пасивного відпочинку, вибором дру-
зів, відмовою від участі в діяльності, пов’язаної з 
ризиком для життя і здоров’я тощо). Після розі-
грування певної ситуації в навчальній групі ство-
рюється надзвичайно сприятлива нагода обгово-
рити інші можливі шляхи вирішення проблеми, 
виявити ставлення до тієї чи іншої ситуації та 
зробити загальні висновки.

Ілюстрування. Ілюструючи певні події, фраг-
менти підручників чи літературних творів, учні 
передають свої розуміння, особисте сприйняття й 
ставлення до прочитаного або почутого. Вони роз-
вивають власне творче мислення, коли зображу-
ють ту чи іншу особу, середовище, у якому вона 
живе тощо. Ілюстрування розповіді вчителя чи 
іншого учня розкриває досвід особи.

Екскурсії дають змогу сприймати явища в ціліс-
ності, зібрати багатий матеріал для подальшої 
роботи, набути нові знання та навички, порівняти 
теоретичні знання з фактами, які мають місце 
в реальному житті. Екскурсії чітко плануються 
(наприклад, до Центру здоров’я, дитячої поліклі-
ніки, медичного кабінету школи); їх результати 
фіксуються й обговорюються під час реалізації 
методів навчання, що належать до описаних вище 
навчальних стратегій.

Висновки. Специфічними засобами змісту 
предмета «Основи здоров’я» спрямовується 
діяльність учня на розвиток його активності в 
засвоєнні істин здорового способу життя, на роз-
виток продуктивного і творчого мислення. Із цією 
метою доцільно використовувати в навчальному 
процесі завдання, що різняться за характером 
пізнавальної діяльності учнів (рецептивні, репро-
дуктивні, творчі) та ураховують навчальні й розви-
вальні цілі (на усвідомлення навчального матері-
алу, застосування знань і вмінь за зразком, творче 
застосування набутих знань, формування емо-
ційно-ціннісного ставлення).

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учи-
телям варто звернути особливу увагу на відповід-
ність їх змісту віковим особливостям, навчальним 
можливостям і реальним потребам учнів. Лише за 
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цих умов реалізація освітньої траєкторії учнями за 
схемою «Знання – уміння – ставлення – життєві 
навички» сприятиме формуванню мотивації учнів 
щодо здорового способу життя.
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У статті проаналізовано теоретико-мето-
дичні аспекти міждисциплінарної інтеграції 
навчальних дисциплін «Вікова психологія» 
та «Загальна педагогіка» в ході загально-
професійної підготовки студентів педаго-
гічного ЗВО до адаптаційно-ігрового циклу 
початкової освіти. Здійснено стислий огляд 
наукових публікацій з означеної проблема-
тики. Схарактеризовано досвід роботи в 
педагогічному ЗВО з реалізації цієї мети. 
Представлено підходи до доповнення робо-
чих навчальних програм до дисциплін. Роз-
крито особливості проведення лекційних, 
практичних і семінарських занять згідно із 
зазначеними доповненнями робочих навчаль-
них програм, що відповідають сучасним 
вимогам щодо якості підготовки майбут-
ніх учителів початкової школи відповідно до 
Концепції «Нова українська школа». Конкре-
тизовано основні методи та форми роботи 
зі студентами щодо формування професій-
них цінностей, поглиблення знань і забез-
печення професійних умінь у рамках міждис-
циплінарної інтеграції навчальних дисциплін 
«Вікова психологія», «Загальна педагогіка». 
Систематизовано комплекс завдань, роз-
роблених авторами й запропонованих сту-
дентам. 
Ключові слова: загальнопрофесійна під-
готовка, майбутній учитель початкової 
школи, міждисциплінарна інтеграція, адап-
таційно-ігровий цикл, початкова освіта.

В статье проанализированы теоретико-
методические аспекты междисциплинар-
ной интеграции учебных дисциплин «Воз-
растная психология» и «Общая педагогика» 
в ходе общепрофессиональной подготовки 
студентов педагогического УВО к адапта-
ционно-игровому циклу начального образо-
вания. Осуществлен краткий обзор научных 
публикаций по указанной проблематике. 
Охарактеризован опыт работы в педаго-
гическом УВО по реализации данной цели. 
Представлены подходы по дополнению 
рабочих учебных программ по дисциплинам. 
Раскрыты особенности проведения лекци-
онных, практических и семинарских занятий 
в соответствии с указанными дополнени-
ями рабочих учебных программ, отвечаю-

щих современным требованиям к качеству 
подготовки будущих учителей начальной 
школы согласно Концепции «Новая украин-
ская школа». Конкретизированы основные 
методы и формы работы со студентами 
по формированию профессиональных цен-
ностей, углублению знаний и обеспечению 
профессиональных умений в рамках меж-
дисциплинарной интеграции учебных дис-
циплин «Возрастная психология», «Общая 
педагогика». Систематизирован комплекс 
заданий, которые разработаны авторами и 
предложены студентам.
Ключевые слова: общепрофессиональная 
подготовка, будущий учитель начальной 
школы, междисциплинарная интеграция, 
адаптационно-игровой цикл, начальное 
образование.

The article analyzes the theoretical and method-
ological principles of interdisciplinary integration 
of educational disciplines “Age psychology” and 
“General pedagogy” during the general profes-
sional training of students of the pedagogical IHE 
to the adaptive-game play cycle of elementary 
education. In the article presented a brief overview 
of scientific publications from mentioned problem. 
The article describes the experience of work in 
pedagogical IHEon the realization of this goal. The 
authors present approaches to supplement work 
curricula to disciplines. In the course of the cover-
age of the main material, features of lecture, prac-
tical and seminar sessions are revealed in accor-
dance with the specified additions to the working 
curricula that meet the current requirements for 
the quality of the training of future primary school 
teachers in accordance with the Concept of “New 
Ukrainian School”. The basic methods and forms 
of work with students are specifiedconcerning 
formation of professional values, deepening of 
knowledge and providing of professional skills 
in the framework of interdisciplinary integration 
of educational disciplines “Age psychology”, 
“General pedagogy”. The complex of tasks was 
simulated, which in its turn was developed by the 
authors and offered to students.
Key words: general professional training, future 
teacher of elementary school, interdisciplinary 
integration, adaptive-game cycle, elementary 
education.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Відповідно до Концепції «Нова українська школа. 
Простір освітніх можливостей», забезпечення 
успішної адаптації молодших школярів до освіт-
нього процесу необхідно розглядати в контексті 
розв’язання завдання проектування й ефективної 
організації адаптаційно-ігрового циклу початкової 
освіти.

Вирішення цього завдання передбачає сис-
тему відповідних заходів, до яких необхідно зара-

хувати й удосконалення фахової підготовки май-
бутніх учителів початкової школи в педагогічному 
закладі вищої освіти (далі – ЗВО). На нашу думку, 
перспективним напрямом цієї роботи є розробка 
та забезпечення механізмів міждисциплінарної 
інтеграції в освітньому процесі ЗВО. Інтеграцію у 
вищій освіті розглядають як складний цілісний про-
цес, що позитивно впливає на підвищення рівня 
узагальненості й комплексності знань студентів, 
формування в них професійної компетентності. 
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До чинників, що зумовлюють важливість реалі-
зації цього напряму, зараховуємо такі: інтеграцію 
в освіті як сучасну загальнокультурну тенденцію; 
цілісність особистості студента, що набуває пев-
ний фах; тенденцію переміщення акцентів із про-
фесійних знань на інтеграцію таких знань; необхід-
ність формування в майбутніх педагогів цілісного 
наукового світогляду у взаємозв’язку його елемен-
тів; цілісність особистості молодшого школяра, 
який перебуває в центрі освітнього процесу Нової 
української школи; цілеспрямоване впровадження 
інтегрованого навчання у школі першого ступеня в 
ході адаптаційно-ігрового циклу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед останніх робіт науковців, у яких розгля-
нуто загальнотеоретичні та дидактико-методичні 
засади фахової підготовки майбутніх учителів 
початкової школи у ЗВО, необхідно назвати праці 
О. Дубасенюк, Л. Коваль, Я. Кодлюк, Г. Понома-
рьової, Л. Хомич, О. Хижної, О. Савченко та ін.

Ученими здійснено низку наукових досліджень, 
у яких відображено різні погляди на теоретико-
методологічні основи інтеграції в освіті й меха-
нізми її реалізації в процесі підготовки фахівців 
різних спеціальностей (С. Гончаренко, І. Козлов-
ська, О. Малихін, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Предметне поле дисциплін 
загальнопрофесійної підготовки є теоретико-мето-
дологічним підґрунтям формування професійної 
компетентності в майбутніх учителів. Зміна струк-
тури початкової освіти в Новій українській школі 
зумовлює певну зміну теоретико-методичних 
засад вивчення психолого-педагогічних аспектів 
організації освітнього процесу в першому та дру-
гому класах. Незважаючи на значні наукові над-
бання в теорії професійної педагогічної освіти, 
наявні суперечності, що певним чином стриму-
ють вирішення проблеми формування професій-
ної компетентності в майбутніх учителів початко-
вої школи в умовах реалізації Нової української 
школи. Зокрема, виникає суперечність між необ-
хідністю оволодіння майбутніми вчителями почат-
кової школи комплексом відповідних професійних 
цінностей, знань і вмінь та обмеженістю навчаль-
ного часу й відповідного навчального змісту в ході 
вивчення «Вікової психології» та «Загальної педа-
гогіки». Для її розв’язання пропонуємо здійсню-
вати міждисциплінарну інтеграцію.

Мета статті полягає у висвітленні досвіду 
забезпечення міждисциплінарної інтеграції в ході 
загальнопрофесійної підготовки студентів до 
адаптаційно-ігрового циклу початкової освіти в 
Новій українській школі (на прикладі викладання 
навчальних дисциплін «Вікова психологія» та 
«Загальна педагогіка»).

Виклад основного матеріалу. Інтеграцію 
характеризують як «процес взаємодії, об’єднання, 

взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозбли-
ження, відновлення єдності двох або більше сис-
тем, результатом якого є утворення нової ціліс-
ної системи, яка набуває нових властивостей та 
взаємозв’язків між оновленими елементами сис-
теми» [1, c. 201]. Її поділяють на внутрішньопред-
метну й міжпредметну. У свою чергу, у міжпред-
метній інтеграції як перший рівень її здійснення 
визначено міжпредметні зв’язки.

Схарактеризуємо досвід реалізації міжпред-
метних зв’язків дисциплін «Вікова психологія» та 
«Загальна педагогіка», що сприятимуть форму-
ванню в студентів комплексу професійних ціннос-
тей, знань і вмінь, спрямованих на успішне забез-
печення адаптаційно-ігрового циклу початкової 
освіти в Новій українській школі. 

У процесі професійно-педагогічної підготовки 
фахівців галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спе-
ціальності 013 «Початкова освіта» освітнього 
ступеня «бакалавр» КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» ХОР навчальні дисципліни 
«Вікова психологія» та «Загальна педагогіка» 
зараховано до циклу дисциплін загальнопрофе-
сійної підготовки. Ґрунтовний психолого-педаго-
гічний зміст цих навчальних курсів є теоретичною 
основою організації та здійснення освітнього про-
цесу у школі першого ступеня.

С. Гончаренко зазначає, що «ефективної освіти 
не може бути без досвіду продуктивної діяльності. 
Але для цього необхідним є пошук шляхів орга-
нізації особистого досвіду учнів, студентів у здій-
сненні інтегративної діяльності, яка визначається 
повнотою свого змісту в процесуальному аспекті 
(цілепокладання-цілевиконання) та у видовому 
аспекті – у ній мають бути достатньо вираженими 
пізнавальна, ціннісно-орієнтувальна, перетворю-
юча, комунікативна й естетична діяльність. Для 
реалізації діяльнісного підходу до навчання, зміст 
і вимоги цієї інтегративної діяльності має бути 
належним чином відображено в базовому змісті 
освіти» [2, с. 88]. 

Нами реалізовано міжпредметну інтеграцію в 
ході ознайомлення майбутніх фахівців з адапта-
ційно-ігровим циклом початкової освіти в Новій 
українській школі на рівні змісту, методів і форм 
навчання.

Теоретичними засадами підготовки студентів 
у цьому напрямі слугували новітні документи про 
освіту, а саме: Закон України «Про освіту», Кон-
цепція «Нова українська школа», Професійний 
стандарт «Вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти». Крім того, враховано 
результати сучасних наукових досліджень щодо 
здійснення професійної педагогічної освіти й реа-
лізації міжпредметної інтеграції в ЗВО та мето-
дичні рекомендації, які запропоновано вчителям 
для організації адаптаційно-ігрового циклу почат-
кової освіти в Новій українській школі.
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Спочатку проаналізовано зміст відповідних 
курсів «Вікової психології» та «Загальної педаго-
гіки», який відображено в робочих програмах, під-
ручниках і посібниках. 

З метою забезпечення інтегративного харак-
теру викладання вищезазначених дисциплін, що 
передбачає формування в студентів цілісного 
бачення своєї майбутньої діяльності з урахуван-
ням вікової специфіки особистості при різних 
формах роботи з учнями в межах адаптаційно-
ігрового циклу початкової освіти, нами доповнено 
зміст робочої програми з дисципліни «Вікова пси-
хологія». Наприклад, розділ «Психологія молод-
шого школяра» доопрацьований такими темами: 
«Початок навчання в школі: вплив на емоційний 
стан і поведінку дитини», «Особливості розвитку 
учня в ході адаптаційно-ігрового циклу початко-
вої освіти», «Індивідуальні відмінності у розвитку 
пізнавальних процесів шестирічних та семиріч-
них дітей», «Особливості розвитку дитини під час 
організації навчання», «Етапи та умови розвитку 
пізнавальних інтересів дітей 6–7-річного віку», 
«Розвиток самосвідомості та рефлексивних зді-
бностей учня в ході адаптаційно-ігрового циклу 
початкової освіти» тощо. 

У ході розробки робочої програми курсу 
«Загальна педагогіка» нами перероблено й допо-
внено зміст розділу «Теорія освіти та навчання». 
Зокрема, додано теми: «Зміст початкової освіти 
у вимірі сьогодення», «Характеристика адапта-
ційно-ігрового циклу початкової освіти», «Організа-
ція освітнього середовища», «Інтеграція: діяльніс-
ний та тематичний підходи», «Освітній потенціал 
LEGO», «Підходи до оцінювання навчальних 
досягнень школярів» тощо.

Зупинимось докладніше на аналізі навчальної 
літератури із зазначених вище дисциплін. У під-
ручниках і навчальних посібниках із дисципліни 
«Вікова психологія» увага авторів зосереджується 
на викладі матеріалу, виходячи з принципу істо-
ризму та біогенетичного підходу. Розділи й теми 
в більшості підручників тематично спрямовані на 
викладення змісту щодо особливостей психоло-
гічного розвитку дитини в шкільний період, який 
притаманний ХХ ст. Убачаємо, що недостатньо 
висвітлені питання, які повинні бути розглянуті з 
позицій психології розвитку сучасної дитини, що 
відповідає змісту Концепції «Нової української 
школи». Це насамперед питання, в яких розкри-
ваються психологічні особливості розвитку учня 
під час адаптаційно-ігрового циклу, питання щодо 
емоційного стану сучасних дітей у перший рік 
навчання в школі. Також наголошуємо на важ-
ливості оволодіння майбутніми фахівцями зна-
ннями щодо розвитку пізнавальних процесів та 
інтересів дітей 6–7-річного віку, яких зараховано 
до покоління Z, адже розвиток сучасної психології 
та педагогіки скеровано на те, щоб із метою все-

бічного розвитку особистості дитини використо-
вувати повною мірою приховані можливості всіх 
аналізаторних дій людського мозку. Саме тому, на 
наш погляд, ці питання є обов’язковими до роз-
гляду в процесі підготовки студентів до майбут-
ньої професійної діяльності. Реалізуючи подібний 
хід думок, можемо відмітити навчальний посібник 
«Вікова та педагогічна психологія» [3] та навчаль-
ний посібник «Вікова психологія» [4], в яких систе-
матизовано і представлено найновіші відомості з 
вікової й педагогічної психології, що необхідні май-
бутньому вчителю початкових класів у загальному 
контексті основних тенденцій розвитку сучасної 
освіти в Україні. Серед тем, запропонованих у цих 
посібниках, виділяємо такі: «Загальні психологічні 
особливості молодших школярів», «Розвиток піз-
навальних процесів у молодших школярів», «Фор-
мування особистості молодшого школяра». 

У результаті аналізу підручників і навчальних 
посібників із дисципліни «Загальна педагогіка» від-
значимо, що проблему адаптації молодших школя-
рів до шкільного навчання та організації освітнього 
процесу в першому-другому класах відповідно 
до сучасних викликів у них висвітлено фрагмен-
тарно. У цьому аспекті заслуговує на особливу 
увагу підручник «Дидактика початкової освіти» 
(автор О. Савченко), адже в ньому запропоновано 
теми, що відбивають виклики сучасної початкової 
школи, а саме: «Розвивальний потенціал початко-
вого навчання», «Компетентнісній підхід як чинник 
модернізації навчального процесу», «Гуманізація 
навчання й освітнього середовища», «Дидактичні 
особливості уроків у першому класі», «Ігрова діяль-
ність як метод навчання й розвитку» тощо [5].

Під час проведення лекцій із дисципліни «Вікова 
психологія» студенти оволодівають фундамен-
тальними психолого-педагогічними знаннями, 
які стосуються особливостей психічного розви-
тку дитини молодшого шкільного віку. Унаслідок 
цього в студентів формуються цілісні уявлення 
щодо таких понять, як «адаптація», «дезадапта-
ція», «криза 6–7 років», «особливості психічних 
і пізнавальних процесів молодшого школяра», 
«етапи й умови розвитку пізнавальних інтересів», 
«особливості розвитку дитини під час організації 
навчання», «емоції та почуття дитини молодшого 
шкільного віку», «Я-концепція особистості» тощо. 

На лекційних заняттях із дисципліни «Загальна 
педагогіка» студенти ознайомилися з поняттями: 
«адаптаційно-ігровий цикл початкової освіти», 
«компетентнісний підхід», «освітнє середовище», 
«критичне мислення», «інтеграція», «ранкова 
зустріч», «освітній потенціал LEGO», «форму-
вальне оцінювання», «портфоліо» тощо.

Нами розроблено та проведено інтегровану 
лекцію «Нова українська школа: психолого-педа-
гогічні аспекти адаптаційно-ігрового циклу почат-
кової освіти».
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На семінарських заняттях із дисципліни 
«Вікова психологія» поглиблено вивчалися тео-
ретичні питання, які розглядалися на лекційних 
заняттях. Майбутні фахівці опановували інтегро-
ваний зміст навчання під час підготовки повідо-
млень і презентацій на теми: «Психологічний пор-
трет сучасного першокласника», «Особливості 
навчальної діяльності у молодшому шкільному 
віці: психолого-педагогічний аспект», «Харак-
теристика початкового періоду шкільного життя 
дитини», «Емоційно-вольовий стан молодших 
школярів», «Кола спілкування: як ми проходимо їх 
у дитинстві», «Формування толерантного спілку-
вання у дітей молодшого шкільного віку у контексті 
сучасної української школи», «Взаємовідносини 
в системі «вчитель і шестирічна дитина», «Різні 
люди – різні характери», «Розуміння власних та 
чужих емоцій – розігрування емоційних етюдів» 
тощо.

Практичні заняття з дисципліни «Вікова психо-
логія» спрямовані на оволодіння майбутніми педа-
гогами вміннями аналізувати й використовувати 
досягнення психологічної науки в процесі педаго-
гічної діяльності. На практичному занятті, яке мало 
на меті пошук шляхів успішної адаптації дитини до 
навчання в школі, студентам запропоновано вико-
нати вправи щодо побудови командного духу та 
позитивного морального клімату в колективі (вчи-
тель – учні – батьки), де було зосереджено увагу 
на важливості емоційного складника як батьків, так 
і їхніх дітей у процесі адаптації. Для обговорення 
майбутнім фахівцям запропоновано такі питання: 
Що таке команда й навіщо вона потрібна? Як пра-
вильно формувати мету й завдання команди? Як 
саме потрібно розподіляти ролі та організовувати 
взаємодію в команді? 

Також на практичних заняттях із дисципліни 
«Вікова психологія» зі студентами відпрацьовано 
навички відкритої взаємодії і спілкування, напи-
сано твір-роздум на тему «Самопізнання і само-
регуляція вчителя» з наступним обговоренням у 
форматі «Відкритий мікрофон», твори-есе за різ-
ною тематикою («Вплив сучасного телебачення 
на психічний розвиток молодшого школяра», 
«Шкільна дезадаптація: причини та наслідки», 
«Світ очима дитини покоління Z» тощо). 

Для формування цілісного уявлення про пси-
хологічні чинники організації адаптаційно-ігрового 
циклу в школі першого ступеня студентам запро-
поновано різноманітні форми роботи. Наприклад, 
для кращого усвідомлення майбутніми фахів-
цями значущості впливу сімейного виховання 
на індивідуальний розвиток дитини проведено 
тренінгове заняття за відповідною тематикою. 
Як методи роботи в ході тренінгу використано 
мозковий штурм щодо особливостей соціаліза-
ції дитини в сучасній сім’ї; рольову гру, в процесі 
якої з’ясовано, яке значення в індивідуальному 

розвитку дитини відіграють школа, сім’я та соці-
ально-психологічна служба. У ході гри студенти 
виступали в ролі вчителів, батьків і самих дітей, 
із цих позицій розповідали про їхні відчуття щодо 
впливу на індивідуальний розвиток молодшого 
школяра. На рефлексивно-оцінному етапі тренін-
гового заняття студентам запропоновано скласти 
поради батькам щодо особливостей виховання 
сучасних дітей і розробити систему завдань для 
майбутніх учителів за темою «Психологічний пор-
трет учителя Нової української школи» з подаль-
шим обговоренням результатів самостійної роботи 
на практичному занятті. 

Підсумовуючи результативність проведення 
семінарських і практичних занять із дисципліни 
«Вікова психологія», можемо зазначити, що сту-
денти усвідомили значущість своєї професійної 
місії в навчанні й вихованні молодших школярів 
в умовах Нової української школи, а результати 
напрацювань під час занять відображено у вигляді 
відповідної презентації та сумісної участі у ство-
ренні колажу на тему «Стежками психологічних 
знань до пізнання внутрішнього світу сучасного 
першокласника».

Під час семінарських і практичних занять із дис-
ципліни «Загальна педагогіка» забезпечено про-
блематизацію змісту роботи з майбутніми фахів-
цями, використано різноманітні інформаційні 
ресурси. Студенти представляли результати пси-
холого-педагогічного аналізу методичних напра-
цювань учителів Нової української школи щодо 
організації адаптаційно-ігрового циклу початкової 
освіти. Майбутніх фахівців залучено до створення 
й використання особливих освітніх продуктів, у 
яких відображено інноваційний характер педаго-
гічної діяльності в умовах Нової української школи 
та сучасні методи навчання (складання опорної 
схеми «Характеристика критичного мислення», 
написання синквейну «Сучасна початкова школа», 
складання «Професійного портрету вчителя Нової 
української школи», створення лепбуку «Форму-
вальне оцінювання», складання термінологічного 
словника «Інтегроване навчання в початковій 
школі» тощо).

Нами розроблено та проведено інтегро-
ване практичне заняття «Психолого-педагогічні 
аспекти адаптаційно-ігрового циклу початкової 
освіти». У ході заняття студентам запропоно-
вано виконати й інтегровані завдання, а саме: 
переглянути відеоматеріали щодо досвіду про-
ведення ранкових зустрічей («Загальна педаго-
гіка») та схарактеризувати потенційний вплив цієї 
роботи на розвиток комунікативних і регулятив-
них навичок у першокласників («Вікова психоло-
гія»); ознайомитися з розробкою інтегрованого 
заняття в першому класі, наведеною в періо-
дичному виданні для вчителів початкової школи, 
проаналізувати дидактичні аспекти використання  
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педагогом методів критичного мислення 
(«Загальна педагогіка») й визначити вплив цих 
методів на пізнавальний та особистісний розви-
ток молодшого школяра («Вікова психологія»); 
скласти оцінне судження щодо письмової роботи 
першокласника («Загальна педагогіка») та визна-
чити його потенційний психологічний вплив на 
розвиток пізнавального інтересу учня під час 
організації навчання («Вікова психологія»).

У ході педагогічної практики «Пробні уроки та 
заняття в школі» (6 семестр) майбутні фахівці 
фіксувати використання вчителем першого класу 
комплексу методів навчання, безпосередньо 
пов’язаних із забезпеченням інтеграції в освіт-
ньому процесі («Загальна педагогіка»), та визна-
чали адаптаційні можливості певного учня щодо 
досягнення успіху в навчальній діяльності («Вікова 
психологія»).

Виконання таких завдань сприяло своєрідному 
«зануренню» студентів у реалії сучасного освіт-
нього процесу в початковій школі, адже вони не 
тільки отримували та систематизували нові зна-
ння з дисциплін «Вікова психологія» та «Загаль-
ної педагогіки», а й набували досвіду здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності через прин-
ципово нові та важливі в професійному аспекті 
методи й форми роботи з викладачами та іншими 
студентами.

Також звертаємо увагу на те, що процес про-
фесійної підготовки майбутніх учителів початко-
вої школи в зазначеному напрямі відповідно до 
новітніх вимог є принципово новим професійним 
завданням для викладачів педагогічного ЗВО. 
Саме тому наголошуємо на необхідності прове-
дення науково-педагогічними працівниками спе-
ціальних заходів, що сприятимуть професійному 
та особистісному самовдосконаленню в ході нау-
ково-методичної діяльності.

Висновки. Отже, важливою умовою загаль-
нопрофесійної підготовки спеціалістів освітньої 
галузі відповідно до сучасних вимог є впрова-
дження міждисциплінарної інтеграції.

Висвітлені в статті дидактичні аспекти реаліза-
ції міждисциплінарної інтеграції на рівні міжпред-
метних зв’язків у ході вивчення адаптаційно-ігро-
вого циклу початкової освіти в Новій українській 
школі (на прикладі викладання навчальних дисци-
плін «Вікова психологія» та «Загальна педагогіка») 
доповнюють теорію та практику загальнопрофе-
сійної підготовки студентів педагогічного ЗВО.

Цілеспрямоване забезпечення міждисциплінар-
ної інтеграції в ході загальнопрофесійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи сприятиме 
вирішенню завдання проектування й ефективної 
організації ними адаптаційно-ігрового циклу почат-
кової освіти в професійній діяльності, забезпечення 
інноваційного характеру освітнього процесу у школі 
першого ступеня й підвищення рівня його цілісності. 

Проведене дослідження не претендує на 
повноту та вичерпність розгляду досліджуваної 
проблеми. Перспективою подальшого наукового 
пошуку вважаємо обґрунтування й розроблення 
структурно-функціональної моделі міждисциплі-
нарної інтеграції у викладанні психолого-педаго-
гічних дисциплін у ході загальнопрофесійної під-
готовки майбутніх учителів початкової школи.
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ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
BUSINESS CORRESPONDENCE AS AN ELEMENT TO MOTIVATE 
STUDENTS TO WORK INDEPENDENTLY IN A FOREIGN LANGUAGE
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кафедри іноземних мов
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У статті автори розглядають роль і місце 
навчання складання ділової кореспонденції як 
один із елементів розвитку навичок і вмінь 
мовного спілкування німецькою мовою в про-
цесі вивчення курсу ділової німецької мови. Це 
питання є актуальним, тому що робота з 
діловою кореспонденцією є важливим склад-
ником у майбутній професійній діяльності 
студентів. Навчання складання ділових лис-
тів розглядається як засіб підвищення рівня 
мовної компетенції.
Ключові слова: іноземна ділова мова, ділова 
кореспонденція, ділова німецька мова, моти-
вація до самостійної роботи, мовна компе-
тенція.

В статье авторы рассматривают роль и 
место обучения составлению деловой кор-
респонденции как один из элементов разви-
тия навыков и умений речевого общения на 
немецком языке в процессе изучения курса 
делового немецкого языка. Этот вопрос 
является актуальным, так как работа с 
деловой корреспонденцией является важной 

составляющей в будущей профессиональ-
ной деятельности студентов. Обучение 
составлению деловых писем рассматрива-
ется как средство повышения уровня язы-
ковой компетенции.
Ключевые слова: иностранная деловая 
речь, деловая корреспонденция, деловой 
немецкий язык, мотивация к самостоятель-
ной работе, языковая компетенция.

In the article, the authors consider the role and 
place of training in the drafting of business cor-
respondence as one of the elements to develop 
the skills and abilities in German language com-
munication in the process of studying the German 
business course. This issue is important because 
working with business correspondence is an impor-
tant component in the future careers of students. 
Training drafting business letters is considered as a 
means of improving language competence.
Key words: foreign business language, busi-
ness correspondence, business German lan-
guage, motivation for independent work, linguis-
tic competence.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Формування навичок і вмінь мовної комунікації 
є основною метою навчання іноземних мов. Це 
набуває особливого значення в тих випадках, коли 
мова йде про оволодіння професією, яка перед-
бачає володіння іноземною мовою для здійснення 
роботи за фахом. Економічні спеціальності є саме 
такими. Треба зазначити, що поряд з усним мов-
ленням у більшості випадків необхідно й оволо-
діння письмовою мовою на рівні, який давав би 
змогу майбутнім фахівцям здійснювати повно-
цінне ділове спілкування іноземною мовою, яку 
вивчають. Як уважає Л.П. Федоренко, письмова 
мова вторинна щодо усного мовлення, навички 
та вміння письмової мови формуються на основі 
усних мовленнєвих здібностей, які вже є в наяв-
ності. Із цього виходить, що повноцінне форму-
вання та розвиток усного мовлення є запорукою 
розвитку здібностей писемної мови.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Найбільш близько до проблеми мотивації 
навчальної діяльності студентів у вищих навчаль-
них закладах підійшли такі вчені: А.Н. Леонтьєв, 
В.І. Ковальов, В.І. Чірков, І.А. Зязюн, В.А. Тюрина, 
М.Г. Чобітко, М.І. Лазарев, Н.С. Смагло [9, c. 9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Одним із важливих завдань 
навчання є розвиток у студентів самостійного мис-
лення, складання ділового листування. 

Мета статті – розглянути ефективність засто-
сування ділового листування як елемент підви-
щення мотивації до самостійної роботи під час 

вивчення іноземної мови як в аудиторії, під час 
занять, так і поза неї, вдома.

Виклад основного матеріалу. Треба зазна-
чити, що навчання іноземної мови студентів еко-
номічних спеціальностей є невід’ємним елемен-
том підготовки у вищих навчальних закладах і 
має комплексний характер. Наявність дисциплін 
«Ділова іноземна мова» й «Іноземна мова про-
фесійного спілкування» передбачає розвиток 
навичок ділового спілкування як в усному, так і в 
письмовому вигляді. Але, незважаючи на викорис-
тання новітніх методик і методичних комплексів 
для навчання іноземної мови, аналіз успішності 
студентів показує, що про повноцінний розвиток 
цих умінь говорити зарано. Не всі студенти, які 
завершили навчання на 4 курсі економічного уні-
верситету, були спроможні складати ділову корес-
понденцію, хоча ці вміння підвищують професійну 
компетенцію майбутніх фахівців і становлять цін-
ність для майбутнього роботодавця. Це можна 
пояснити декількома причинами: неправильний 
підбір навчальної технології, недостатня кількість 
академічних годин на дисципліну, неправильний 
розподіл уваги щодо письмової мови тощо.

Зважаючи на те що економічні відносини є тією 
сферою, в якій отримані знання тісно пов’язані з 
письмовим діловим спілкуванням і таке спілкування 
дуже часто здійснюється іноземною мовою, ми роз-
глядали ділове листування як один із найефектив-
ніших засобів формування вмінь і навичок пись-
мової мови студентів. Це передбачає оволодіння 
навичками розуміння листів ділового характеру  
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іноземною мовою від інших людей чи організа-
цій і складання власних. Правильно організована 
робота з діловою кореспонденцією сприяє не тільки 
формуванню вказаних вище комунікативних умінь і 
навичок, а й підвищенню професійної компетенції 
майбутніх фахівців загалом.

Більшості майбутніх фахівців, що є нашими 
студентами, у практичній діяльності доводиться 
мати справу з листами двох видів: офіційно-діло-
вими та приватними офіційними. Особливо варто 
відзначити той факт, що в наш час роль комуніка-
ції за допомогою листування в діловому світі зна-
чно зросла. Це пов’язано передусім із розвитком 
високих технологій, провідне місце серед яких 
належить мережі Інтернет, яка не тільки спростила 
ділове спілкування, а й надала безліч нових мож-
ливостей для спілкування в процесі професійної 
діяльності.

Ділове листування відрізняється низкою лек-
сичних і стилістичних особливостей. Її відрізняють 
інформативність, з одного боку, і лаконічність –  
з іншого. При цьому, згідно із законодавством 
більшості розвинених держав світу, граматичні 
помилки або стилістичні недоліки позбавляють 
діловий лист юридичної сили. У зв’язку з цим стає 
очевидним, що навчання ділового листування сту-
дентів має включати знайомство з його стилістич-
ними особливостями, збагачення словникового 
запасу в частині термінологічної лексики, а також 
передбачати практичну роботу над складанням 
текстів різних ділових листів, якій у цьому процесі 
повинна відводитися провідна роль.

Однак необхідно пам’ятати про те, що оволо-
діння студентами особливостями ділового листу-
вання має чітко виражену герменевтичну природу, 
а саме завжди пов’язане з роботою з текстом і 
над текстом. Очевидно, що подібна діяльність 
пов’язана з відбором навчальних текстів, який 
також підпорядкований загальним і окремим мето-
дичним принципам. У зв’язку з цим необхідно від-
значити, що відбір навчальних текстів повинен 
проводитися з урахуванням принципів доступ-
ності, інтересу для студентів, комунікативної спря-
мованості навчальних текстів, можливості роз-
витку за їх допомогою асоціативних здібностей, 
культурної значущості й насиченості досліджува-
ними лексичними та граматичними одиницями.

Діловий лист характеризується наявністю 
таких елементів:

1. Місце написання й дата, які вводяться від-
повідно до чинних стилістичних правил іноземної 
мови, найчастіше у форматі «число цифрами у 
вигляді порядкового імені числівника, приймен-
ника, назва місяця, день тижня».

2. Звернення (факультативно, залежно від 
мети написання і змісту ділового листа). 

3. Привітання. 
4. Основна частина листа. 

5. Кінцівка листа [8, с. 96].
У процесі навчання студентів, які отримували 

професію економіста, ми проводили експеримен-
тальну роботу з освоєння особливостей ділового 
листування з урахуванням тих її особливостей, які 
вказані в статті. 

Метою дослідження було виявлення та кри-
тична оцінка рівня ефективності розробленої нами 
стратегії розвитку системи мовних навичок і вмінь 
мовою, що вивчається, з використанням роботи 
над складанням ділових листів. При цьому вико-
ристані такі методи:

1. Знайомство студентів із загальноприйня-
тими правилами ведення ділової переписки за 
допомогою знайомства їх із текстами листів різ-
них видів, їх озвучування й візуальної демонстра-
ції. Це включає пояснення основних стилістичних 
відмінностей російської та німецької лінгвістичної 
традицій ділового листування, а також її стиліс-
тичних особливостей.

2. Розповідь про види листів у сучасній німецькій 
мові, в ході якої студенти дізналися про такі поняття, 
як приватний та офіційний лист, офіційний діловий і 
приватний офіційний лист, скріпи, основні елементи 
письма. У процесі занять постійно вказувалося, що 
існують певні стилістичні вимоги до кожного із цих 
видів листів, усталена структура, притаманна їм. 
Пояснення супроводжувалося застосуванням кон-
кретних аудіовізуальних прикладів.

3. Збагачення словникового запасу студен-
тів специфічною лексикою, властивою діловому 
листуванні, з урахуванням їхньої професійної 
належності. При цьому йшлося про існування спе-
ціальних словників ділових оборотів, які викорис-
товуються в процесі написання службових листів, 
посібників зі складання ділових листів, наукових 
статей або технічної документації. Пропонувалося 
подібні лексичні одиниці запам’ятати й самостійно 
скласти з ними речення. Якість цієї роботи переві-
рялася шляхом написання словникових диктантів, 
де студентам пропонувалося перекласти з росій-
ської німецькою мовою й навпаки запропоновані 
слова та вирази.

4. Самостійна робота студентів над складан-
ням ділових листів німецькою мовою, яка відбу-
валася у два етапи. На першому етапі учням про-
понувалося під керівництвом викладача скласти 
листи такого змісту:

– запит від імені організації в іншу організацію;
–  відповідь на приватний офіційний лист;
–  інформаційний лист про проведення нау-

ково-практичної конференції;
–  лист-привітання, адресоване організації.
Складені роботи студентів обговорювалися в 

процесі практичних і семінарських занять. На дру-
гому етапі як домашнє завдання студентам було 
запропоновано самостійно скласти подібні листи. 
Ці роботи перевірено, й на підставі виявлених 
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результатів виставлено оцінки. Після цього про-
ведено опитування студентів, яке складалось із 
5 запитань, а саме:

1. Чи викликало завдання до самостійної 
роботи інтерес?

2. Які джерела використовували під час вико-
нання самостійного завдання?

3. Чи мають завдання практичне застосу-
вання?

4. З якими труднощами стикнулись під час 
виконання?

5. Чи буде цікаво продовжувати виконання 
самостійних завдань у такому вигляді?

Експериментальна група складалася з 10 сту-
дентів 3 курсу. За результатами опитування можна 
зазначити, що 90% студентів виконали завдання 
та проявили значний інтерес до нього, 87% вико-
ристовували джерела, надані викладачем, і 10% 
використали додаткові джерела під час виконання 
завдання. 85% студентів уважають, що завдання 
мають практичне застосування та вміння й нави-
чки, здобуті під час виконання, знадобляться їм у 
майбутній професійній діяльності. 91% студентів 
уважає потрібним продовжувати виконання само-
стійних завдань такого формату.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу 
резюмувати таке:

1. Ведення ділового листування є одним із 
важливих елементів професійної діяльності май-
бутніх випускників. Це свідчить про необхідність 
навчання написання ділових листів у рамках 
навчального курсу ділової іноземної мови.

2. Робота зі створення листів ділової спрямо-
ваності повинна будуватися з урахуванням про-
фесійної спеціалізації студентів, з одного боку, і 
загального рівня розвитку вторинної мовної осо-
бистості – з іншого.

3. Подібна робота має припускати можли-
вість не тільки участі в практичних заняттях, а й 

самостійної навчальної діяльності з подальшою 
оцінкою її результатів викладачем. Така діяль-
ність повинна мати місце протягом усього курсу 
вивчення предмета «Ділова іноземна мова».
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У статті розкрито сутність понять «педа-
гогічна технологія», «інноваційна музично-
педагогічна діяльність майбутніх учителів 
музичного мистецтва»; розглянуто зміст 
інноваційної підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва як складника профе-
сійної підготовки. Запропоновано інноваційні 
музично-педагогічні технології, спрямовані 
на активізацію креативності учнів на уро-
ках музичного мистецтва. Знання запропо-
нованих методів і прийомів дієво вплине на 
розкриття творчого потенціалу майбутніх 
учителів музичного мистецтва до викла-
дання мистецьких дисциплін. Окреслено 
перспективи подальших пошуків у руслі роз-
глянутої проблематики, які будуть стосува-
тися інших методичних знахідок.
Ключові слова: інноваційні технології, 
музично-педагогічні технології, майбутні 
вчителі музичного мистецтва.

В статье раскрыта сущность понятий 
«педагогическая технология», «инноваци-
онная музыкально-педагогическая деятель-
ность будущих учителей музыкального 
искусства»; рассмотрено содержание инно-
вационной подготовки будущих учителей 
музыкального искусства как составляющей 
профессиональной подготовки. Предло-
жены инновационные музыкально-педагоги-
ческие технологии, направленные на акти-
визацию креативности учащихся на уроках 

музыкального искусства. Знание предложен-
ных методов и приемов действенно повли-
яет на раскрытие творческого потенциала 
будущих учителей музыкального искусства 
к преподаванию художественных дисциплин. 
Определены перспективы дальнейших 
поисков в русле рассматриваемой пробле-
матики, которые будут касаться других 
методических находок.
Ключевые слова: инновационные техноло-
гии, музыкально-педагогические техноло-
гии, будущие учителя музыкального искус-
ства.

It is revealed in the article the concepts essence 
“pedagogical technology”, “innovative musical 
and pedagogical activity of musical art future 
teacher”; It is interpreted the content of innovative 
training of musical art future teachers as a profes-
sional training component. There are presented 
innovative musical-pedagogical technologies, 
aimed at activating the creativity of students at 
musical art lessons. The knowledge of the pro-
posed methods and techniques will effectively 
affect the disclosure of the creative potential of 
musical art future teachers. There are outlined 
the prospects for farther searches in the context 
of the considered issues, which will be related to 
other methodological findings.
Key words: innovative technologies, musical 
and pedagogical technologies, musical art future 
teachers.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Еволюційні процеси в сучасному сус-
пільстві детермінують інноваційну зміну пріорите-
тів у сфері освіти. У наші часи відбуваються певні 
експектації щодо нового змісту педагогічного 
освітнього процесу. Сутність сучасних суспільних 
вимог визначена Законами України «Про вищу 
освіту», «Про інноваційну діяльність», Положен-
ням «Про порядок здійснення інноваційної діяль-
ності в системі освіти України», що спрямовані на 
врегулювання суспільних відносин в освітянській 
музично-педагогічній галузі, на ствердження 
гуманістичних ідей, загальнолюдських духовних 
цінностей і моральних ідеалів, формування наці-
онального світогляду студентської молоді. Із цієї 
позиції все більшого значення набувають сучасні 
освітні вимоги до підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва, які не лише визначають 
обсяг спеціальних знань, умінь і навиків, а й пови-
нні формувати такі компетентності, що зорієнто-
вані на досягнення акмеологічного рівня прак-
тичної роботи з фундаментальними принципами 
національної самосвідомості, соціокультурної та 
естетичної відповідності, гуманізму, проблемати-
зації, особистісно-орієнтованого підходу та діа-
логізації в навчальному процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна вища школа має значні здобутки в галузі 

професійної підготовки майбутніх учителів до 
навчально-виховної діяльності у сфері музич-
ного мистецтва (І. Зязюн, О. Олексюк, Г. Падалка, 
О. Рудницька, О. Ростовський, О. Семашко, 
О. Щолокова, Л. Коваль, В. Черкасов, Н. Мирополь-
ська). Водночас інтенсивно посилюється тенденція 
до технологізації педагогічних процесів шляхом 
упровадження новітніх технологій, методик, сучас-
них інформаційних засобів навчання, які в ціліс-
ному своєму поєднанні закладають основу інно-
ваційного розвитку мистецької галузі (О. Янкович, 
О. Сорока, Л. Коваль, О. Комар, В. Рєпкін, С. Мак-
сименко, О. Дусавицький, Т. Середа, Ф. Боданський 
та інші). Інноваційна діяльність учителя в сучас-
ній українській школі – важливий складник освіт-
нього процесу. До розгляду цієї наукової дефініції 
звертається багато сучасних науковців, таких як 
Т. Бодрова, О. Бордюк, К. Завалко, Т. Носаченко, 
О. Олексюк, Т. Турчин, І. Ходоровська й інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Потрібно визначити сут-
ність інноваційних технологій, до яких зараховано 
музично-педагогічні форми, методи та прийоми 
роботи зі школярами, які допоможуть майбутнім 
учителям музичного мистецтва осучаснити уроки 
мистецького циклу.

Мета статті – обґрунтувати потенціал музично-
педагогічних технологій у підготовці майбутніх 
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учителів музичного мистецтва до викладання 
мистецьких дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Інновації в 
освіті, зокрема в музично-педагогічній, – при-
родна та необхідна умова її розвитку відповідно 
до естетичних потреб людей і суспільства, що 
постійно зростають. Сприяючи збереженню мис-
тецьких загальнолюдських цінностей, іннова-
ції несуть у собі відмову від усього застарілого, 
закладають підвалини соціальних перетворень, 
украй необхідних для формування вчителів нової 
формації.

Науковці розглядають різні підходи до визна-
чення сутності інноваційної педагогічної діяль-
ності та її структури. Деякі з них (О. Мариновська, 
В. Сластьонін, Л. Подимова) вважають інноваці-
ями радикально змінену педагогічну систему, інші 
(Т. Демиденко, М. Меладзе, І. Дичківська) – деякі 
нововведення в навчально-виховний процес 
[1, с. 41].

У руслі статті потребує всебічного аналізу та 
систематизації зміст поняття «інноваційні освітні 
музично-педагогічні технології». Тому є необ-
хідним розгляд поняття «технологія» (грецьк. 
techne – мистецтво, майстерність і logos – слово, 
вчення), що означає «знання про майстерність» 
і широко пов’язано з технічним прогресом. 
Незалежно від наукового контексту або галузі 
виробництва технології сприяють розвитку, роз-
ширюють можливості, покращують якість життя 
людини. Варто відзначити, що для технології, 
конкретизованої тою чи іншою галуззю людської 
життєдіяльності, характерними є гарантованість 
кінцевого результату та проективність вирішення 
досліджуваної проблеми. Технологія – це завжди 
опис процесу досягнення запланованих резуль-
татів у межах аналізованої проблеми за допомо-
гою конкретних знань. У мистецькій сфері, де в 
центрі виступає людина зі своїми властивостями, 
особливостями і творчістю, технологія охоплює 
сукупність знань, відомостей про послідовність 
окремих операцій у процесі сприймання, ство-
рення, виконання художнього мистецького твору. 

Технологія навчання, за визначенням 
ЮНЕСКО, трактується як конструювання й оці-
нювання освітніх процесів з урахуванням люд-
ських і технічних ресурсів у їх взаємодії, що ста-
вить завдання оптимізувати освіту. Складність і 
багатогранність педагогічної діяльності відкриває 
простір для багатьох педагогічних технологій. 
Головна мета педагогічної технології спрямована 
на виховання освіченої людини, яка в інформа-
ційному потоці вміє виділити особистісно значимі 
знання й розуміє, як їх використовувати в кон-
кретній ситуації, тобто перевага надається не 
оволодінню технічними навичками, а гнучкому 
інтелекту, сформованій естетичній свідомості. 
Найвищим результатом будь-якої педагогічної 

технології є досягнення творчого рівня розвитку 
особистості.

За результатами власних досліджень Л. Масол 
запропонувала класифікацію категорії «педаго-
гічна технологія». Дослідниця зазначає виокрем-
лення таких аспектів у цьому понятті: дидак-
тичний аспект (В. Безпалько, С. Гончаренко, 
О. Савченко), виховний (І. Бех, В. Рибалка, 
Н. Шуркова), цілісна педагогічна технологія 
(І. Дмитрик, М. Кларін, А. Нісімчук, О. Пєхота, 
Г. Селевко, С. Сисоєва) [1, с. 180]. 

Діяльність майбутнього вчителя музичного 
мистецтва неможлива без оволодіння особис-
тісно орієнтованими педагогічними технологіями. 
Серед найбільш значущих сучасних інновацій-
них технологій, використовуваних педагогами-
музикантами в професійній діяльності, доцільно 
виділити такі: розвивальні, евристичні, творчі, 
емоційно-художні, сугестивні, етнопедагогічні, 
мультимедійні технології навчання тощо. 

Розглядаючи технологію розвиваючої музичної 
освіти, треба визначитися, що вона потребує змін 
у навчальній діяльності школярів на уроках музич-
ного мистецтва, яка має бути як художня за змістом 
і навчальна за формою. Таке стає можливим тоді, 
коли школярі усвідомлено відтворюють сам процес 
народження музики: самостійно здійснюють твор-
чий відбір і музичний аналіз різноманітних вираз-
них засобів та інтонацій, які, на їхню думку, краще 
й повніше розкривають життєвий зміст музичного 
твору, творчий задум автора (і виконавця). При 
цьому учні проникають у художній твір, пізнаючи 
саму природу музичної творчості, музичного зна-
ння, музичного зростання, розкривають у цілісному 
самоціннісному мистецтві як явищі дійсності його 
сутнісні внутрішні зв’язки й відносини, завдяки чому 
музика постає перед внутрішнім поглядом школяра 
як віддзеркалення, художнє відтворення життя в 
усіх його суперечностях і красі.

Запропоновані методичні позиції лягли в 
основу нової технології розвивальної музичної 
освіти. Природно, що в її основі лежить кон-
цепція викладання музики як живого образного 
мистецтва видатного музикознавця минулого 
століття Д. Кабалевського й теорія розвиваль-
ного навчання В. Давидова та Д. Ельконіна.  
У 30-х роках Л. Виготським висунута ідея про мож-
ливість побудови системи навчання, що не про-
сто спиралася б на випадкові здібності дитини, а 
формувала та розвивала їх («навчання має тяг-
нути за собою розвиток») [4].

Ідея розвивального навчання належить 
Д. Ельконіну. Наукові фундаментальні психолого-
педагогічні дослідження щодо здійснення цієї ідеї 
почалися в 60-х роках минулого століття в рамках 
вітчизняної психологічної школи. 

Розроблена концепція розвивального 
навчання [6], яку можна схарактеризувати так: 
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у молодшому шкільному віці через спеціально 
побудоване навчання (на основі теоретичних 
знань і теоретичного мислення) у дитини можуть 
бути сформовані певні здібності щодо особис-
того самовдосконалення, саморозвитку, самопіз-
нання. Автори концепції свідомо орієнтувалися 
на фундаментальну людську здатність – само-
стійно будувати й перетворювати особисту жит-
тєдіяльність, бути її справжнім суб’єктом. Тому 
відмінність розвивального навчання від інших 
видів у тому, що учень – не об’єкт педагогічного 
впливу вчителя, а суб’єкт особистої навчальної 
діяльності, людина, що вміє вчити саму себе, 
сама визначає межі свого знання (незнання) та 
сама знаходить засоби розширення меж відо-
мого, доступного. Ця концепція виникла як відпо-
відь на важливі проблеми традиційного навчання. 

Як зазначав Д. Ельконін, «у сучасній школі 
окремо існують три завдання: 1) засвоєння 
певного обсягу знань; 2) розумовий розвиток;  
3) створення пізнавальних мотивів». Централь-
ною ланкою в розв’язанні цих завдань є зміст 
засвоюваних знань та органічно пов’язані з ними 
адекватні способи викладання» [6]. 

Система розвивального навчання Ельконіна-
Давидова – це інноваційна педагогічна технологія 
випереджального психологічного та інтелектуаль-
ного розвитку особистості дитини [6]. Концеп-
ція розвивального навчання націлена передусім 
на розвиток художньої мистецької творчості як 
основи особистості. Цікавою в контексті дослі-
дження є навчальна програма «Музичне мис-
тецтво, 1–4 класи» за авторством У. Усачевої, 
Л. Школяр, В. Школяр1, де розвивальна педаго-
гічна технологія конкретизована в тому, що роз-
крила глибинний, дотепер не затребуваний педа-
гогічний потенціал програми Д. Кабалевського. 
На нашу думку, мета, сформульована компо-
зитором ще в 50-х роках минулого століття, не 
втратила в наш час своєї актуальності й лягла в 
основу інноваційних музично-педагогічних техно-
логій, а саме:

1) розкриття змісту музичного мистецтва 
як прояву духовної діяльності людини-творця, 
людини-художника; формування на цій основі 
уявлення про мистецтво на концентрованому 
етичному досвіді людства;

2) формування в учнів естетичного, емоційно-
цілісного ставлення до мистецтва й життя;

3) розвиток музичного сприйняття, виховання 
навиків глибокого, особистісно-творчого збаг-
нення етично-естетичної сутності музичного мис-
тецтва;

4) оволодіння інтонаційно-образною мовою 
мистецтва на основі досвіду творчої діяльності  
і взаємозв’язків між різними видами мистецтва.

Сутність творчої музично-педагогічної техно-
логії підготовки учителів музичного мистецтва 
полягає у визначенні творчої діяльності основою, 
засобом і вирішальною умовою становлення 
майбутніх фахівців. Головною ознакою твор-
чої особистості вважаються її художньо-творчі 
якості, тобто індивідуально-психологічні особли-
вості людини, які відповідають вимогам творчої 
діяльності та є умовою її успішного виконання 
[5, c. 305].

Формування творчої особистості майбутнього 
вчителя музики передбачає не лише організацію 
зовнішньої діяльності, а й стимуляцію перетво-
рення внутрішнього світу, створення умов для 
розкриття й реалізації індивідуальних потенцій 
у зовнішньому світі. Адекватність переживання 
та осмислення музичного твору, високий рівень 
творчого сприймання (розуміння) музики нео-
дмінно передбачають творчу діяльність майбут-
нього педагога-музиканта, котра виявляється 
в особистісній інтерпретації змісту твору, тобто 
здатності особистості до ідентифікації з музич-
ними образами, із системою художнього мис-
лення різних за стилем авторів.

На основі варіативності методів і форм худож-
ньо-творчої та художньо-мистецької техноло-
гій можна виділити такі педагогічні методи, що 
сприяють художньо-творчому розвиткові учнів 
під час вивчення музичного мистецтва: метод 
мозкового штурму; метод проектів; метод сине-
ктики; пошуково дослідницький метод; евристич-
ний метод; мультимедіа. Реалізація цих методів 
на уроках музичного мистецтва створює продук-
тивне, художньо-творче середовище.

Особливості використання інтерактивних 
технологій навчання мистецьких дисциплін роз-
криває Л. Масол у праці «Методика навчання 
мистецтва у початковій школі» [1]. Інтегративні 
технології уроків музичного мистецтва сприяють 
формуванню цілісної картини світу в дітей, розу-
мінню зв’язків між явищами в природі, суспільстві 
і світі загалом. Поєднання різних видів мистецтва 
на уроках дає цілісне сприйняття художнього 
образу. Якщо на уроках музики наявні літературні 
образи, наводяться приклади окремих творів 
образотворчого мистецтва, проводиться зв’язок з 
історією, то це допомагає цілісному сприйняттю 
музичного образу, дає можливість відтворити 
вигляд певної історичної епохи в усій її супереч-
ливості. Так, музика викликає слухові уявлення, 
живопис – зорові, архітектура – просторові, що 
створює цілісну картину буття.

Разом із тим використання творів мистецтв на 
уроках мистецтва може мати й інший зміст – розви-
ток почуттів та емоційної сфери учнів. В ідеалі учень 
повинен сприймати й витвір мистецтва з включен-
ням усіх механізмів синестезії. Експерименти під-
твердили велику педагогічну ефективність «малю-1 URL: https://www.twirpx.com/file/350603/.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

113

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

вання музики» як особливої форми інтегративного 
(поліестетичного, поліхудожнього) навчання.

Одним із основних психологічних механізмів 
інтеграції є виникнення у свідомості учня ланцюга 
асоціацій, пов’язаних між собою спільними лан-
ками. Наприклад, варіант слова для асоціатив-
них уроків «куб»:

– геометрична форма – закони обчислення й 
накреслення;

– основоположна форма в архітектурі – дослі-
дити, яка архітектура нас оточує, як вона на нас 
впливає;

– якщо поглянути на куб під кутом, побачимо 
перспективу – розглянути закони перспективи в 
живописі;

– якщо дивитися на куб згори, то це квадрат – 
спробувати з учнями створити прямі кути з про-
стих предметів навколо (мотузки, олівці);

– розглянути куб у мистецтві кубістів і спро-
бувати розгадати загадку «Чорного квадрата» 
Малевича;

– приклад «квадричної» музики – найвідоміша 
симфонія Бетховена (симфонія № 5 до мінор) – 
слухаючи цей твір, діти можуть у ритм мелодії 
малювати квадрат.

Технологія інтегрованого навчання здатна зба-
гатити школярів знаннями, підвищити рівень їхньої 
культурної освіти. Міжпредметна інтеграція може 
більш яскраво проявитися саме в гуманітарній 
галузі предметів: література, образотворче мисте-
цтво, музика, світова художня культура. Самі пред-
мети близькі, вони несуть у собі багаж культурних 
цінностей, зачіпають ті ж теми, створюють образи.

На думку В. Міщанчук, застосування сугестив-
них технологій, потоків інформації сприяє сти-
мулюванню фантазії, утворенню нових художніх 
образів, розвитку музично-творчих здібностей, 
індивідуалізації майбутнього фахівця. Володіння 
майбутнім учителем музики різними вправами, 
прийомами та методами сугестивного впливу, 
його особистісні якості й властивості дають 
змогу створити емоційно сприятливу атмосферу 
навчання для розкриття внутрішнього потенці-
алу учнів, підвищити їхню працездатність і зняти 
нервово психічне напруження, зануритись у світ 
музичного твору, допоможуть у самовдоскона-
ленні та самореалізації особистості в практичній 
діяльності [2, с. 124].

Спробуємо схарактеризувати музично-педаго-
гічну технологію, розкривши ключові аспекти роз-
робки й реалізації на практиці: 

• музично-педагогічну технологію розробляють 
під конкретний педагогічний задум, у її основі – 
методологічна, філософська позиція автора;

• технологічний ланцюжок музично-педагогіч-
них дій, операцій, комунікацій вибудовують у суво-
рій відповідності до цільових установок, які мають 
форму конкретного очікуваного результату;

• музично-педагогічна технологія передбачає 
взаємопов’язану діяльність учителя й учнів на 
договірній основі з урахуванням принципів інди-
відуалізації та диференціації, оптимальної реалі-
зації технічних можливостей, діалогічного спілку-
вання;

• елементи музично-педагогічної технології 
мають бути адаптовані для будь-якого вчителя, 
а також гарантувати досягнення планованих 
результатів усіма учнями;

• органічною частиною музично-педагогічної 
технології є діагностичні процедури, зміст, кри-
терії, показники та інструментарій вимірювання 
результатів діяльності.

Розглядаючи інноваційну освітню техноло-
гію як сукупність засобів і методів відтворення 
теоретично обґрунтованих процесів навчання й 
виховання, які дають можливість успішно реа-
лізувати поставлені освітні цілі2, можемо ска-
зати, що інноваційно-технологічний напрям під-
тверджується теоретичними концепціями, серед 
яких – теорія цілісного навчального процесу; 
теорія оптимізації навчально-виховного про-
цесу; теорія поетапного формування розумових 
дій; концепції програмованого та проблемного 
навчання; концепції індивідуалізації та дифе-
ренціації навчання; концепції перспективно-
випереджального навчання; концепція акмеоло-
гічного навчання.

Висновки. Ураховуючи зазначене вище, 
доцільно визначити інноваційну концепцію 
музично-педагогічної підготовки вчителів музич-
ного мистецтва з використанням технологій як 
новітню систему поглядів, об’єднану єдиним фун-
даментальним задумом, що визначає розуміння 
певних явищ і процесів музичного навчання май-
бутніх учителів музики.

У процесі музично-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів музики такі поняття, як 
художня творчість і художньо-музичне мис-
лення, неможливо розглядати в обхід таких 
категорій, як «пізнання», «оцінка» й «цінність», 
що віддзеркалюють певну пізнавальну, а також 
аксіологічну характеристику буття, емоційно-
чуттєву та інтелектуальну субординацію між 
суб’єктом та об’єктом спільної діяльності. І саме 
розвиток у майбутніх учителів музики художньо-
образного мислення пов’язує між собою ці на 
перший погляд розрізнені філософсько-есте-
тичні, психолого-педагогічні та художньо-мето-
дичні аспекти художньо-музичного пізнання, що 
об’єднує всі зазначені елементи, різною мірою 
наявні в аксіологічному підході до продуктивної 
підготовки майбутніх учителів музики.

2 Гончаренко О.С. Організаційні форми й методи позакласної 
роботи з фізичної культури в навчальних закладах в умовах 
реалізації компетентнісного підходу. Педагогічний альма-
нах. 2012. Вип. 16. С. 25–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
pedalm_2012_16_5.
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У статті розглянуто умови ефективної 
реалізації комунікативного підходу в процесі 
вивчення іноземної мови та доведено важ-
ливість формування іншомовної комуніка-
тивної компетенції в контексті професійної 
підготовки майбутніх фахівців. Виявлено 
особливості реалізації комунікативного під-
ходу в навчанні іноземної мови. Розглянуто 
комунікативну компетенцію в контексті 
професійної підготовки майбутніх фахів-
ців як сукупність професійних знань, умінь і 
навичок, що забезпечують ефективне вико-
нання комунікативної функції в професійній 
діяльності та сприяють подальшому само-
вдосконаленню й самореалізації.
Ключові слова: іншомовна комунікативна 
компетенція, професійна підготовка, комуні-
кативний підхід, мовленнєві вміння, вивчення 
іноземної мови.

В статье рассматриваются условия 
эффективной реализации коммуникатив-
ного подхода в процессе изучения ино-
странного языка и доказана важность фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
компетенции в контексте профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов. 
Выявлены особенности реализации комму-
никативного подхода в обучении иностран-
ному языку. Рассмотрена коммуникативная 
компетенция в контексте профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов как 
совокупность профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих эффек-
тивное выполнение коммуникативной функ-
ции в профессиональной деятельности и 
способствующих дальнейшему самосовер-
шенствованию и самореализации.
Ключевые слова: иноязычная коммуника-
тивная компетенция, профессиональная 
подготовка, коммуникативный подход, 
речевые умения, изучение иностранного 
языка.

The article examines the conditions for the 
effective implementation of the communicative 
approach in the studying process of a foreign 
language. The peculiarities of communicative 
approach in the process of studying a foreign 

language are identified. The communicative 
competence is considered in the context of pro-
fessional training of future specialists as a com-
plex of professional knowledge, skills and abili-
ties that ensure the effective implementation of 
the communicative function in the professional 
activity and promote their further self-improve-
ment and self-realization. The importance of 
forming foreign language communicative com-
petence in the context of professional training 
has been ascertained for efficient usage in learn-
ing process of foreign language. The efficiency 
of communicative aspect in the educational 
process of higher education is proved, as it pro-
vide an opportunity to form professional skills of 
future professionals, involving them in intensive 
cognitive, intellectual and creative activity. Com-
municative activity is considered  as a process 
of solving a number of professional tasks by stu-
dents. This activity is aimed at achieving a com-
mon goal – training, education and personal 
development of a student. The aim of the com-
municative activity is the formation of foreign 
language communicative competence using of 
the theoretical material in solving professional 
problems. The importance of understanding 
the main structural elements of communicative 
activity have been ascertained for its efficient 
usage in learning process of foreign language. 
The article highlights the problems associated 
with different methods and techniques of com-
municative-based learning. The communicative 
activity approach of learning foreign languages 
is particular important. It is based on the fact 
that learning is a model of communication. The 
basic principles of its implementation as a com-
municative teaching method of speaking are 
analyzed. It should be noted that communica-
tive and active approach to learning foreign 
languages is one of the most significant and 
effective. Communicative orientation of learning 
process is a prerequisite of success in practical 
learning of a foreign language. Communicative 
activity approach is based on the fact that learn-
ing is a model of communication. 
Key words: foreign language communicative 
competence, professional training, communica-
tive approach, speech skills, foreign language 
learning.

Постановка проблеми. Сучасні вимоги до 
підготовки кваліфікованого спеціаліста передусім 
потребують від нього бути учасником міжкультур-
ної комунікації, мати необхідні комунікативні спро-
можності у сферах професійного та ситуативного 
спілкування в усній і письмовій формах, навички 
практичного володіння іноземною мовою в різних 
видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, 
що обумовлена професійними потребами, і бути 
спроможним оволодіти новітньою фаховою інфор-
мацією через іноземні джерела. 

Згідно із загальноєвропейськими рекоменда-
ціями Ради Європи, метою є не просто вивчення 

будь-якої мови, а вільне спілкування цією мовою, 
тобто формування в студентів іншомовної кому-
нікативної компетентності. До структури кому-
нікативної компетенції належать мовленнєва 
компетенція (аудіювання, говоріння, читання, 
письмо); мовна компетенція (лексичні, фонетичні, 
орфографічні знання); дискурсивна компетенція; 
соціокультурна та соціолінгвістична компетенція; 
стратегічна компетенція. Студент повинен уміти 
здійснювати усне спілкування, розуміти на слух 
різну інформацію, логічно структурувати й пере-
давати свої висловлювання, обирати ефективні 
стратегії для розв’язання будь-якої проблеми. 
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Основними факторами, які впливають на форму-
вання комунікативної компетентності в студентів, 
є професійна спрямованість, гуманістичний стиль 
спілкування, орієнтація на комунікативну культуру 
як на професійну цінність.

Метою такого навчання у вищому навчальному 
закладі є не передача знань і на цій основі форму-
вання професійних умінь, а формування профе-
сійної компетенції, невід’ємною частиною якої є 
інтегроване професійне знання фахівців іноземної 
мови з властивими їм мотиваційно-стимулюваль-
ною, аналітико-синтетичною та виконавчою части-
нами діяльності. Тобто мова йде про формування 
іншомовної комунікативної компетенції майбут-
ніх фахівців, до складу якої входять дві категорії: 
формування та розвиток. Під формуванням розу-
міють когнітивний аспект (знання, навички, уміння, 
професійне мислення), під розвитком – емоційно-
чуттєвий аспект діяльності (мотиви, інтереси, зді-
бності, професійні якості особистості) [7].

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
виявленні особливостей реалізації комунікатив-
ного підходу в навчанні іноземної мови та форму-
вання на його основі іншомовної комунікативної 
компетенції майбутніх фахівців.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміст навчання іноземної мови – це багатокомпо-
нентна структура, що складається з певним чином 
організованого навчального матеріалу, форму-
ється й реалізується в процесі навчання з ураху-
ванням цілей і завдань освіти на певному етапі 
розвитку суспільства.

Основними компонентами змісту навчання іно-
земної мови є комунікативний, позамовний і про-
цесуальний компоненти.

Комунікативний компонент включає в себе мов-
ний, мовленнєвий і соціокультурний навчальний 
матеріал (зміст навчального матеріалу). До мов-
ного та мовленнєвого компонентів змісту навчання 
іноземної мови належить матеріал, на основі якого 
здійснюється навчання. Соціокультурний компо-
нент змісту навчання англійської мови передбачає 
набуття знань про національно-культурні особли-
вості й реалії країни, мова якої вивчається.

Складниками позамовного компонента 
навчання є сфери спілкування, а також теми та 
ситуації професійного спілкування, що визна-
чаються цими сферами. Згідно з класифікацією, 
запропонованою Загальноєвропейськими реко-
мендаціями з мовної освіти, яка найбільш повно 
відповідає сучасним підходам до формування 
комунікативної компетенції та узгоджується з між-
народними стандартами у сфері навчання інозем-
них мов, такими сферами є особистісна (сфера 
особистих інтересів), центром якої є дім, сім’я, 
друзі; публічна, в якій суб’єкт залучається до різ-
них видів діяльності з різними цілями; професійна, 
де суб’єкт залучається до своєї професії; освітня, 

в якій суб’єкт перебуває в освітній системі, тобто в 
освітньому закладі.

Процесуальний компонент являє собою процес 
навчання, у якому й реалізується його зміст.

Домінанта того чи іншого компонента в процесі 
навчання залежить від етапу, що визначається за 
провідним видом навчальної діяльності. Першим 
етапом навчання іноземної мови є набуття лек-
сичних і граматичних знань, формування й роз-
виток відповідних лексико-граматичних навичок і 
вмінь. Наступним кроком є перехід до розвитку 
мовленнєвих умінь відповідно до запрограмова-
ної тематики, коли відбір навчального матеріалу 
залежить від прагнення найбільш повно та якісно 
розкрити зміст пропонованої теми. Набутий на 
попередніх етапах лексико-граматичний запас 
і забезпечена можливість його активного вжи-
вання передбачає поступове зміщення акценту 
навчання з мовного тренування на реально-мов-
леннєву комунікацію, у процесі якої засвоюються 
додаткові мовні одиниці, пов’язані зі змістом 
предмета, що вивчається [3].

Модель реалізації комунікативного підходу в 
навчанні іноземної мови майбутнього фахівця 
повинна відповідати таким вимогам:

– формування наукових засад здійснення про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців на сучас-
ному етапі (принцип гуманізації навчально-вихов-
ного процесу, принцип демократизації, принцип 
взаємозв’язку між усіма видами професійно-тео-
ретичної і практичної підготовки, принцип оптимі-
зації навчально-виховного процесу, принцип поєд-
нання навчання з ініціативністю й самостійністю 
майбутніх учителів);

– дослідження процесу формування іншомов-
ної комунікативної компетенції студентів;

– визнання студента вищого навчального 
закладу суб’єктом безперервного процесу профе-
сійного самовдосконалення: самопізнання, само-
розвитку, самореалізації [2].

Ця модель відбиває суттєві характеристики та 
внутрішню будову професійної діяльності, реа-
лізація якої можлива лише за створення певних 
взаємопов’язаних педагогічних умов.

Отже, процес реалізації комунікативного під-
ходу буде ефективним, якщо в діяльності вищих 
навчальних закладів будуть забезпечені такі орга-
нізаційно-педагогічні умови:

– комунікативне спрямування змісту профе-
сійно орієнтованих дисциплін;

– інтегрування професійних знань, умінь і нави-
чок майбутнього фахівця;

– створення іншомовного комунікативного 
середовища. Комунікативно орієнтований зміст 
дисциплін професійного спрямування відображає 
цілісність навчального процесу та комплексний 
підхід до його організації, що забезпечується інте-
грацією навчальних дисциплін і методики викла-
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дання іноземної мови на засадах комунікативного 
підходу.

Модель іншомовного комунікативного серед-
овища характеризується колективною комуніка-
тивною діяльністю студентів, суб’єкт-суб’єктними 
взаєминами між викладачем і студентом, систе-
матичним іншомовним спілкуванням та активною 
самостійною роботою майбутніх фахівців.

Отже, комунікативний підхід передбачає таку 
організацію навчально-пізнавальної діяльності, 
за якої забезпечується систематичне оволодіння 
як функціональним, так і структурним аспектами 
мови, спрямованими на формування іномовної 
комунікативної компетенції.

Реалізація комунікативного підходу можлива 
завдяки таким закономірностям мовленнєвого 
спілкування (за Ю. Пассовим):

• мовленнєве спілкування несе діяльнісний 
характер;

• процес комунікації має свою предметність, 
обмежену рамками заняття, теми, події, проблеми 
тощо;

• ситуація спілкування моделюється згідно з 
типовими варіантами стосунків у колективі;

• використання мовленнєвих засобів зумов-
люється особливостями процесу спілкування в тій 
чи іншій ситуації.

Принципи комунікативного навчання висува-
ються такі:

1. особистісно орієнтований підхід з урахуван-
ням потреб, сфери діяльності й інтересів студентів;

2. мовленнєва спрямованість навчання, що 
реалізується в процесі практичного користування 
іноземною мовою;

3. функціональність, що зумовлює відбір від-
повідного професійно орієнтованого матеріалу;

4. ситуативність, оскільки в процесі навчання 
моделюється певна система взаємин співрозмов-
ників;

5. новизна, що спричинюється постійною змі-
ною теми розмови, обставин, завдань тощо.

Іншомовну комунікативну компетентність осо-
бистості розглядають із таких позицій: щодо осо-
бистісного підходу іншомовна комунікативна 
компетентність є актуалізацією іншомовних компе-
тенцій як базових навичок і передбачає готовність 
до прояву компетенцій, досвід демонстрації ком-
петенції в різноманітних стандартних і нестандарт-
них ситуаціях, відношення до змісту компетенції та 
об’єкта її застосування, емоційно-вольову регуля-
цію процесу й результату застосування компетен-
ції; з позиції системно-структурного підходу іншо-
мовна комунікативна компетентність є системою, 
до якої належать такі складники: комунікативні 
та пізнавальні здібності, пізнавальна активність, 
мотивація, креативність і готовність до іншомов-
ного спілкування; щодо акмеологічного підходу 
іншомовна комунікативна компетентність є багато-

рівневою інтегральною особистісною якістю, яка 
дає людині змогу ставити й ефективно вирішувати 
завдання та проблеми різного рівня складності в 
галузі іншомовної взаємодії. Майбутній фахівець, 
що досяг високого рівня сформованості іншомов-
ної комунікативної компетентності, здатен продук-
тивно діяти на засадах іншомовних компетенцій у 
різних, зокрема професійних, ситуаціях.

Іншомовна комунікативна компетентність є 
інтегральною особистісно-професійною якістю 
людини з певним рівнем мовної освіти, яка реалі-
зується в готовності на певній основі до успішної, 
продуктивної й ефективної діяльності з викорис-
танням комунікативних та інформативних мож-
ливостей іноземної мови, забезпечує можливість 
ефективної взаємодії з навколишнім середовищем 
за допомогою відповідних мовних компетенцій [1].

Досліджуючи іншомовну комунікативну компе-
тентність як умову вдосконалення професійної під-
готовки фахівця, Ю. Солодовнікова стверджує, що 
іншомовна комунікативна компетентність є комп-
лексним особистісним ресурсом, який забезпечує 
можливість використання іноземної мови в галузі 
соціальної роботи. Іншомовна комунікативна ком-
петентність охоплює лінгвістичну, прагматичну, 
соціокультурну, стратегічну та дискурсивну склад-
ники, а також знання, уміння й навички з дисци-
пліни «Іноземна мова» та спеціальних дисциплін, 
спроби вирішення професійно-значущих завдань 
у сфері соціальної роботи засобами іноземної 
мови, творчі професійні здібності, професійні цін-
ності, необхідний рівень мотивації, а також осо-
бистісні та професійно-значущі якості, необхідні 
фахівцю для успішного здійснення професійних 
видів діяльності. При цьому автор відокремлює 
в структурі професійної підготовки майбутнього 
фахівця як два окремих компоненти іншомовну 
комунікативну компетентність і загальну профе-
сійну компетентність [6].

Концепцію професійної компетентності, до 
складу якої належить іншомовна компонента, 
пропонує В. Теніщева, зауважуючи, що для низки 
фахівців успішність професійної діяльності в бага-
тьох випадках залежить від рівня їхньої іншо-
мовної комунікативної компетенції. Надійність та 
ефективність роботи таких фахівців залежить від 
того, наскільки адекватно й глибоко в загальній 
структурі їх предметно-технологічної компетент-
ності інтегровано іншомовну мовленнєву компо-
ненту. За В. Теніщевою, професійна іншомовна 
комунікативна компетентність фахівця є складним 
інтегративним цілим, що забезпечує компетентне 
професійне спілкування мовою спеціальності 
в умовах міжкультурної комунікації. При цьому 
зауважується, що загалом сформовані іншо-
мовні можливості фахівця, що не співвіднесенні в 
навчанні з конкретними вимогами й умовами про-
фесійної діяльності, залишаються загальними,  
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а не спеціальними здібностями студента. Тому 
навчити студента іншомовного спілкування, а 
потім інтегрувати його іншомовну комунікативну 
компетенцію в систему виробничих зв’язків, її 
предметно-технологічний, соціальний і психоло-
гічний контексти часто виявляється досить про-
блематичним завданням. Для подолання такого 
недоліку автором пропонується «накладання» іно-
земної мови на контекст професійної діяльності, 
дидактично обумовлена інтеграція професій-
ної та іншомовної діяльності, з чим не можна не  
погодитись.

Розглядаючи комунікативну компетенцію в кон-
тексті професійної підготовки майбутніх фахівців, 
ми розуміємо її як сукупність професійних знань, 
умінь і навичок, що забезпечують ефективне вико-
нання комунікативної функції в професійній діяль-
ності та сприяють їхньому подальшому самовдос-
коналенню й самореалізації.

Таке поняття комунікативної компетенції 
зумовлює необхідність принципово нового під-
ходу до організації процесу навчання іноземних 
мов у вищій школі, успішність оволодівання якими 
визначається вже не стільки лінгвістичними кри-
теріями, скільки психологічними, соціальними та 
іншими чинниками. У свою чергу, це зумовлено 
специфікою феномена комунікативної компетен-
ції, яка, порівняно з лінгвістичною компетенцією, 
полягає, по-перше, в тому, що об’єднує знання 
семантичного потенціалу мовних форм зі здат-
ністю конструювати значення в контексті ситуа-
ції спілкування, а по-друге, у її функціональному 
характері, під яким розуміють здатність індивіда 
адаптувати вихідне значення мовних структур для 
сприйняття інформації та організації процесу мов-
лення з урахуванням фактора співрозмовника й 
контексту ситуації іномовного спілкування.

Варто відмітити, що не існує єдиного підходу 
до визначення структури означеного феномена. 
Більшість дослідників виділяють п’ять компонен-
тів комунікативної компетенції: мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, дискурсивну і стратегічну компе-
тенції. Проте, на нашу думку, для формування 
іншомовної професійної комунікативної компетен-
ції цих компонентів недостатньо. Ми підтримуємо 
погляди науковців, які пропонують включити до її 
складу ще прагматичну, предметну та професійну 
компетенції.

Отже, іншомовна комунікативна компетенція 
ґрунтується на таких складниках:

~ мовна компетенція, яка включає знання 
фонетики, лексики, орфографії, граматики та від-
повідні навички.

~ фонологічна компетенція включає фонетичні 
знання й мовленнєві слуховимовні навички; лек-
сична – лексичні знання й мовленнєві лексичні 
навички; граматична – граматичні знання й мов-
леннєві граматичні навички;

~ мовленнєва компетенція, яка включає такі 
види компетенцій, як аудіювання, говоріння, 
читання та письмо. Компетенція у говорінні вклю-
чає компетенцію в монологічному й діалогічному 
мовленні, тобто вміння сприймати ці види мов-
лення на слух із подальшим відтворенням, обгово-
ренням та інтерпретацією почутого. Компетенція 
в аудіюванні полягає в умінні сприймати на слух 
будь-яку інформацію, що звучить як із вуст мовця, 
так і з будь-якого технічного джерела. Компетенція 
в читанні – це здатність читати будь-який друко-
ваний текст. Письмова компетенція – це спромож-
ність письмового вираження думок у межах тема-
тики й будь-якої актуальної інформації;

~ соціокультурна компетенція, до складу якої 
входять країнознавча, лінгвокраїнознавча та соці-
олінгвістична компетенції;

~ країнознавча компетенція – це знання про 
національний характер, суспільно-державний 
устрій, здобутки в галузі освіти, культури, особли-
вості побуту, традиції, звичаї;

~ лінгвокраїнознавча компетенція – це здат-
ність сприймати мову в її культуроносній функ-
ції з національно-культурними особливостями. 
Включає знання мовних одиниць, у тому числі з 
національно-культурним компонентом семантики, 
і вміння використовувати їх відповідно до соці-
ально-мовленнєвих ситуацій;

~ соціолінгвістична компетенція – це знання 
особливостей національного мовленнєвого ети-
кету й невербальної поведінки та навички враху-
вання їх у реальних життєвих ситуаціях, здатність 
організовувати мовленнєве спілкування відпо-
відно до комунікативної ситуації, соціальних норм 
поведінки й соціального статусу комунікантів;

~ прагматична (соціальна) компетенція, яка 
передбачає бажання та вміння взаємодіяти з 
іншими людьми в процесі комунікації, вибираючи 
при цьому найефективніший спосіб вираження 
думок [5];

~ дискурсивна компетенція, тобто комуніка-
тивні вміння, пов’язані з умовами реалізації окре-
мих мовленнєвих функцій із застосуванням адек-
ватних мовних моделей зразків [5];

~ стратегічна компетенція, що передбачає 
розвиток здатності студентів до самостійного 
навчання й самовдосконалення, бажання спілку-
ватися та адекватної оцінки й самооцінки [5];

~ предметна компетенція як володіння інфор-
мацією з теми спілкування, тобто здатність вільно 
орієнтуватися в змісті спілкування певної сфери 
діяльності [4];

~ професійна компетенція, до складу якої вхо-
дить уся сукупність мовних знань і мовленнєвих 
умінь, пов’язаних зі специфікою спілкування в 
межах певної професії [4].

Висновки з проведеного дослідження. Як 
підсумок зазначимо, що використання комунікатив-
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ного підходу передбачає мовленнєву спрямованість 
навчального процесу, яка полягає не тільки в тому, 
що метою навчання є розвиток мовлення, а й у тім, 
що шляхом до цієї мети є практичне використання 
мовлення. Весь педагогічний процес повинен бути 
підпорядкований реалізації комплексних комуніка-
тивних цілей навчання для забезпечення реального 
практичного результату в оволодінні основами іншо-
мовного спілкування, а також виховання, освіти й 
розвитку особистості. Подальшого вивчення потре-
бує дослідження комунікативного підходу в контексті 
автономного навчання іноземної мови. 
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У статті розглядається проблема форму-
вання інженерного мислення студентів тех-
нічних університетів. Аналізуються підходи до 
визначення цього поняття в сучасних педаго-
гічних дослідженнях. Надається характерис-
тика складників інженерного мислення, ана-
лізується його математична компонента, 
аргументується її значущість для майбут-
нього інженера. Підкреслюється, що мате-
матичні здібності й уміння проявляються в 
багатоваріантності підходів до вирішення 
інженерних завдань, здатності легко і швидко 
переключатися з однієї дії на іншу, бачити 
нешаблонні шляхи розв’язання проблеми, про-
являти кмітливість, винахідливість, а разом із 
тим логічність та обґрунтованість міркувань 
у процесі розв’язування завдань. Зазначається, 
що викладачу необхідно прагнути до опти-
мального використання специфіки матема-
тичних знань у процесі викладання мате-
матичних дисциплін студентам технічних 
університетів, оскільки саме рішення логічних 
проблемних математичних задач якнайкраще 
розвиває такі якості інженерного мислення, 
як уміння аргументувати судження, робити 
логічні висновки, виокремлювати сутність 
проблеми, обирати найбільш оптимальні варі-
анти її вирішення. Стверджується про необ-
хідність певної інтеграції курсу математики з 
майбутньою професійною діяльністю студен-
тів, із циклом професійних дисциплін шляхом 
включення в зміст навчання професійно значу-
щих знань, які показують зв’язок математич-
них понять, теорем, методів із майбутньою 
інженерною діяльністю, організації квазіпрофе-
сійної діяльності, що моделює математичний 
аспект такої роботи. Пропонуються при-
клади задач із курсу вищої математики, спря-
мовані на розвиток умінь використовувати 
математичні знання під час розв’язання інже-
нерних завдань, володіння методами аналізу, 
розвиток просторового мислення студентів 
технічних спеціальностей. Робиться висно-
вок, що використання практико-орієнтованих 
завдань у процесі вивчення студентами вищої 
математики є ефективним чинником форму-
вання професійної компетентності майбут-
нього інженера. 
Ключові слова: інженерне мислення, мате-
матичні здібності, математичні методи 
вирішення інженерних завдань, студенти 
технічного університету, викладання вищої 
математики. 

В статье рассматривается проблема форми-
рования инженерного мышления студентов 
технических университетов. Анализируются 
подходы к определению этого понятия в 
современных педагогических исследованиях. 
Дается характеристика составляющих 
инженерного мышления, анализируется его 
математическая компонента, аргументиру-
ется ее значимость для будущего инженера. 
Подчеркивается, что математические спо-
собности и умение проявляются в многова-
риантности подходов к решению инженерных 
задач, способности легко и быстро переклю-
чаться с одного действия на другое, видеть 
нешаблонные пути решения проблемы, про-
являть смекалку, находчивость, а вместе с 
тем логичность и обоснованность рассужде-
ний в процессе решения задач. Отмечается, 
что преподавателю необходимо стремиться 
к оптимальному использованию специфики 
математических знаний в процессе препо-
давания математических дисциплин студен-
там технических университетов, поскольку 
именно решение логических проблемных 

математических задач лучше развивает 
такие качества инженерного мышления, как 
умение аргументировать суждения, делать 
логические выводы, выделять суть проблемы, 
выбирать наиболее оптимальные варианты 
ее решения. Утверждается о необходимости 
интеграции курса высшей математики с буду-
щей профессиональной деятельностью сту-
дентов, с циклом профессиональных дисци-
плин путем включения в содержание обучения 
профессионально значимых знаний, которые 
показывают связь математических поня-
тий, теорем, методов с будущей инженерной 
деятельностью, организации квазипрофес-
сиональной деятельности, моделирующей 
математический аспект такой работы. 
Предлагаются примеры задач по курсу выс-
шей математики, направленные на развитие 
умений использовать математические зна-
ния при решении инженерных задач, владение 
методами анализа, развитие пространствен-
ного мышления студентов технических спе-
циальностей. Делается вывод, что исполь-
зование практико-ориентированных задач 
в процессе изучения студентами высшей 
математики является эффективным фак-
тором формирования профессиональной ком-
петентности будущего инженера.
Ключевые слова: инженерное мышление, 
математические способности, математи-
ческие методы решения инженерных задач, 
студенты технического университета, пре-
подавание высшей математики.

The article deals with the formation of technical 
universities students' engineering thinking problem. 
It is an analised the approaches the definition of 
this concept in modern pedagogical researches. It 
is given the characteristic of engineering thinking 
components, its mathematical component is ana-
lyzed, its significance for future engineers is argued. 
It is emphasized that mathematical abilities are 
manifested in the multivariance of approaches to 
the solution of engineering problems, the ability to 
quickly and easily switch from one action to another, 
to see non-layers of problem solving, to be smart, 
resourceful, and at the same time, the logic and rea-
sonableness of reasoning in solving task. It is noted 
that the teacher should strive for the optimal use of 
the specifics of mathematical knowledge in teaching 
mathematical disciplines to students of technical uni-
versities, because the solution of logical mathemati-
cal problems develops best such qualities of engi-
neering thinking as the ability to argue judgments, 
make logical conclusions, find out the essence of 
the problem, choose the most optimal options for 
solving it. The necessity of certain integration of the 
mathematics course with future professional activity 
of students and the cycle of professional disciplines 
are confirmed including in the content of the train-
ing the professionally significant knowledge which 
shows the connection of mathematical concepts, 
theorems, methods for future engineering activities, 
organization of quasi-professional activity, modeling 
the mathematical aspect of this work. It is proposed 
the examples in the course of higher mathematics 
which are aimed to develop the skills to use mathe-
matical knowledge in solving engineering problems, 
possession of analysis methods, development of 
spatial thinking of technical specialties students. It 
is concluded that the use of practical-oriented tasks 
in studying students of higher mathematics is an 
effective factor in the formation of the professional 
competence of the future engineer.
Key words: engineering thinking, mathematical 
abilities, mathematical methods of solving engi-
neering problems, students of technical university, 
teaching of higher mathematics.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Однією з головних цілей сучасної інноваційної 
освіти є забезпечення випереджального розви-
тку якостей людини. У всіх розвинених країнах 
світу інноваційна освіта орієнтована на форму-
вання перетворювального інтелекту людини, все-
бічно розвиненої особистості, творчого фахівця, 
якого потребує сучасне наукомістке виробництво. 
З огляду на вимоги, що висуваються сьогодні до 
фахівців інженерного профілю та змінюються 
відповідно до соціально-культурної, соціально-
економічної й науково-технічної ситуації в неста-
більному глобалізованому світі, конкурентоспро-
можність на динамічному ринку інтелектуальної 
праці можна підтримувати тільки за умови ціле-
спрямованого розвитку професійних компетенцій 
у процесі безперервної самопідготовки спеціа-
ліста. Умови сучасного виробництва вимагають 
від інженера не тільки високого рівня загальноте-
оретичної технічної підготовки, системного опра-
цювання проектів, що створюються ним, а й наяв-
ності високого рівня спеціального професійного 
мислення – інженерного мислення, що дає змогу 
орієнтуватися, розуміти й ураховувати широкі між-
дисциплінарні зв’язки, сприймати їх як норму під 
час побудови конкретної технічної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інженерне мислення привертало до себе увагу 
вчених уже на етапі становлення, а тим більше 
в процесі розвитку інженерної освіти (Т. Рибо, 
П. Енгельмейер, П. Якобсон, Дж. Діксон). Інтерес 
до дослідження інженерного мислення активі-
зувався в наукових публікаціях з початку 90-х 
років ХХ століття. Варто зазначити, що в багатьох 
наукових працях поняття «інженерне мислення» 
ототожнюється з поняттям «технічне мислення». 
У роботах Б. Душкова, Е. Зеєра, В. Зінченко, 
В. Качнева, Є. Климова, Т. Кудрявцева, Б. Ломова, 
В. Моляко, М. Мухіної, Л. Столяренко, M. Шубас, 
І. Якіманскої та ін. визначено поняття інженерного 
(технічного) мислення, обґрунтовано його струк-
туру. Так, як складники інженерного мислення нау-
ковці виділяють дослідницьке, перетворювальне, 
конструктивне, логічне, практичне, науково-тео-
ретичне, ергономічне, управлінське, політехнічне, 
образно-інтуїтивне, естетичне, економічне, еколо-
гічне, комунікативне мислення тощо. 

У ракурсі наукових інтересів опинився широ-
кий спектр питань, наприклад, розгляд інженер-
ного мислення як основи підвищення якості освіти 
(Є. Дум, П. Зуєв, О. Кощеєва, Н. Чечоткін, Л. Столя-
ренко), як творчого пізнавального процесу (Г. Аль-
тшуллер, В. Комаров, І. Ліпатников, Р. Шапіро), як 
психологічного феномена (А. Антонов, І. Калошина, 
А. Нечаєва), ролі інженерного мислення у вина-
хідництві, конструюванні, проектуванні (Д. Муста-
фіна, В. Нікітаєв), у розвитку інженерно-технічній 
творчості, творчого потенціалу фахівця (О. Гор-

бач, О. Попова), його формування в умовах вико-
ристання інформаційного освітнього середовища 
(І. Семенова, А. Слепухін) тощо. Ці дослідження 
здебільшого пов’язані з вивченням особливостей 
функціонування мислення в процесі вирішення 
специфічних інженерних завдань, психології вина-
хідництва й конструювання, співвідношення про-
дуктивних і репродуктивних здібностей людини, що 
зумовлені особливостями інженерної діяльності та 
специфікою оперування технічним знанням. 

Останнім часом з’явилася низка робіт, при-
свячених розробленню шляхів, методів і прийо-
мів формування інженерного мислення в процесі 
вивчення окремих дисциплін (фізики (О. Кова-
ленко), математики (І. Липатников, К. Кирилащук, 
І. Клименко), інформатики (Д. Чернишова), курсів 
«Деталі машин» (М. Зіновкін), «Теорія технічних 
систем» (С. Алілуйко), навчального експерименту 
(С. Васілейскій), під час читання технічного тексту 
(Д. Хамблін), вирішення конструкторсько-техно-
логічних завдань (Т. Кудрявцев, І. Якиманська) та 
ін.). Як основні засоби формування інженерного 
мислення студентів дослідники пропонують метод 
проектів, уміння приймати рішення, колективно-
розподільну діяльність, кейси, метод колізії, ситу-
аційний аналіз.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не применшуючи значу-
щості й наукового внеску названих вище авторів, 
зазначимо, що в наявних дослідженнях не зна-
йшли належного висвітлення питання форму-
вання інженерного мислення студентів технічного 
університету в процесі вивчення ними вищої мате-
матики, тому цей аспект наукової проблеми поки 
що залишається недостатньо розробленим. 

Метою статті є характеристика складників 
інженерного мислення, обґрунтування доціль-
ності й визначення шляхів його розвитку в студен-
тів технічних університетів та опис використання 
завдань, спрямованих на його формування в про-
цесі викладання курсу вищої математики. 

Виклад основного матеріалу. Інженерне мис-
лення як діяльність безпосередньо пов’язане з 
вирішенням професійних технічних чи конструк-
торських питань. Учені зазначають, що інженерне 
мислення як складне системне утворення є син-
тезом образного й логічного, наукового та прак-
тичного мислення [2]. Ця позиція вчених свідчить, 
що інженерне мислення – це полідисциплінарне 
поняття, яке вимагає вирішення питань фахівцями 
різних наукових сфер. 

Саме інженерне мислення є тим ключовим фак-
тором, що відрізняє інженера від будь-якої іншої 
професійної категорії. Головним в інженерному 
мисленні з погляду філософії науки є вирішення 
конкретних техніко-технологічних, виробничих та 
організаційно-управлінських проблем і завдань 
за допомогою технічних засобів, висування  
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й упровадження інновацій для досягнення най-
більш економічних, ефективних і якісних результа-
тів, а також для гуманізації виробництва та праці, 
техніки й технології. З огляду на це, інженерне 
мислення є спеціальним, професійним мислен-
ням, спрямованим на розроблення, створення й 
експлуатацію нової високопродуктивної, надійної, 
безпечної та естетичної техніки, на розроблення й 
упровадження прогресивної технології, на підви-
щення якості продукції та рівня організації вироб-
ництва [9, с. 32].

У сучасній науковій літературі під інженерним 
мисленням розуміють системне технічне мис-
лення з елементами творчої діяльності, що має у 
своєму складі різні змішані типи мислення, «мис-
лення, спрямоване на забезпечення діяльності з 
технічними об’єктами, що здійснюється на когні-
тивному й інструментальному рівні» [10, с. 6]. На 
наш погляд, найбільш всеохопним є таке визна-
чення: інженерне мислення – «це особливий вид 
мислення, що формується й виявляється в про-
цесі вирішення інженерних завдань, який дає 
змогу швидко, точно й оригінально вирішувати 
як ординарні, так і неординарні завдання в пев-
ній предметній сфері, спрямовані на задоволення 
технічних потреб у знаннях, способах, прийомах, з 
метою створення технічних засобів та організації 
технологій» [7].

С. Кирилащук, розглядаючи інженерне мис-
лення студентів технічних університетів у процесі 
навчання як педагогічну проблему, виділяє в його 
складі серед інших і математичне мислення, до 
характеристики якого зараховує вміння мислити 
конкретно і спрямовано, абстрагувати, узагаль-
нювати, оперувати знаками; готовність пам’яті до 
відтворення засвоєного; критичність, ясність, точ-
ність, лаконічність, доказовість, гнучкість; високу 
культуру мислення загалом, поєднану зі стійким 
інтересом до математики та звичкою до інтенсив-
ної розумової праці; наявність математичної інту-
їції; здатність передбачати результати або шляхи, 
що ведуть до мети [4, с. 48]. Не наполягаючи на 
беззаперечності запропонованого науковцем роз-
гляду складників інженерного мислення, погоди-
мося у визначенні нею значимості математичної 
компоненти. Безсумнівним є факт, що математичні 
здібності й уміння проявляються в багатоваріант-
ності підходів до вирішення інженерних завдань, 
здатності легко і швидко переключатися з однієї 
дії на іншу, бачити нешаблонні шляхи розв’язання 
проблеми, проявляти кмітливість, винахідливість, 
а разом із тим логічність та обґрунтованість мірку-
вань у процесі розв’язування завдань. 

З огляду на вищевикладене, зазначимо, що 
викладачу необхідно прагнути до оптимального 
використання специфіки математичних знань 
у процесі викладання математичних дисциплін 
майбутнім інженерам, оскільки саме вирішення 

логічних проблемних математичних задач якнай-
краще розвиває такі якості інженерного мислення, 
як уміння аргументувати судження, робити логічні 
висновки, виокремлювати сутність проблеми, оби-
рати найбільш оптимальні варіанти її вирішення. 

Математичні методи є основою загальної мето-
дики вирішення інженерних завдань, об’єднуючи 
теорію і практику. Розмірковуючи про роль мате-
матики, А. Новіков відзначає, що, як тільки вона 
ввійшла до структури освіти, одразу стала «міняти 
людське мислення, надаючи йому критично ана-
літичної раціональності, привчаючи людей до 
аналізу явищ, до пошуку альтернативних рішень, 
до відносності систем відліку, до чіткості понять і 
логічних операцій» [8, с. 10]. Математична діяль-
ність є потужним потенціалом для формування й 
розвитку особистісних і мисленнєвих якостей, що 
становлять культуру інженерного мислення.

В. Крутецьким, О. Костіною [5, с. 16] запро-
поновані компоненти структури математичних 
здібностей, що розвиваються в процесі вирі-
шення математичних задач і сприяють розвитку 
інженерного мислення. До загальних компонен-
тів науковці зараховують, наприклад, здатність 
вилучати з умов завдання максимально корисну 
для його вирішення інформацію, правильно про-
водити послідовне математичне міркування, уза-
гальнювати матеріал, бачити загальне в різних 
завданнях, виділити головне в методі рішення, 
узагальнити метод рішення, здатність переключа-
тися з прямого на зворотний хід міркування, гнуч-
кість і раціональність математичного мислення, 
здатність доцільно варіювати дії в разі зміни умов 
завдання, а також легкість переходу з одного відо-
мого способу вирішення на інший. Як спеціальні 
компоненти вчені називають просторове мис-
лення, обчислювальні здібності, інженерно-мате-
матичну інтуїцію, здатність оцінювати правдопо-
дібність результату, передбачати, моделювати 
результат, креативність математичного мислення, 
тобто здатність до математичної творчості, до 
створення оригінальних рішень та ідей.

Власний педагогічний досвід викладання вищої 
математики студентам технічних спеціальнос-
тей свідчить, що розвитку інженерного мислення 
сприяє формування в студентів уміння побачити 
проблему та знайти в ній якомога більше мож-
ливих зв’язків, гнучкості як уміння зрозуміти нову 
точку зору чи відмовитися від стандартного роз-
гляду проблеми, оригінальності, вміння мислити 
нешаблонно, здатності до перегрупування ідей і 
зв’язків, до абстрагування й аналізу, конкретизації 
й синтезу.

До типових задач, розв’язання яких сприяє роз-
витку інженерного мислення, науковці (В. Андре-
єва, В. Крутецький, В. Моляко, С. Сисоєва та 
ін.) зараховують насамперед навчально-творчі. 
До такого типу задач можна зарахувати такі, як 
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задачі на виявлення суперечностей, що формують 
бачення протиріччя, здібність формулювати про-
блему, діалектичність мислення; задачі з відсут-
ністю повних вихідних даних, процес розв’язання 
яких сприяє формуванню здібності знаходити 
потрібні відомості й застосовувати їх в умовах 
задачі; задачі на прогнозування, відкриття нових 
фактів, що впливають на формування здібності 
генерувати ідеї, висувати гіпотези; задачі на опти-
мізацію (дослідження моделі-функції, динамічних 
креслень), за допомогою яких розвивається гнуч-
кість і дивергентність мислення; задачі, рішення 
яких є дуже цікавим чи несподіваним, що сприяє 
розвитку творчого, логічного й абстрактного мис-
лення, вміння прогнозувати та передбачати одер-
жаний результат; логічні задачі, що впливають 
на розвиток інтелектуально-логічних здібнос-
тей; задачі на здійснення умовиводів через уза-
гальнення, у процесі рішення яких розвивається 
вміння синтезувати, аналізувати й узагальнювати 
інформацію; завдання на створення різноманітних 
малюнків, динамічних креслень фігур, що мають 
певний порядок обертання, які можна описати 
функціями, що сприяє розвитку фантазії, уяв-
лення, абстрактного мислення [4, с. 101–102].

У сучасному навчальному процесі технічного 
закладу освіти математика є особливою загально-
освітньою дисципліною, оскільки знання з матема-
тики – це фундамент для вивчення інших загаль-
ноосвітніх і спеціальних дисциплін, але в більшості 
спеціальностей технічних університетів вона не 
належить до профілюючих предметів, тому доволі 
часто студенти сприймають її скоріше як абстрак-
тну дисципліну, що не впливає на рівень профе-
сійної компетентності майбутнього фахівця техніч-
ного профілю. Цей факт можна пояснити певною 
дистанційованістю університетського курсу мате-
матики від практики та відсутністю в студентів на 
першому курсі знань зі спеціальних дисциплін, що 
показують зв’язок математики з їхньою майбут-
ньою професією. Отже, очевидною стає необхід-
ність певної інтеграції курсу математики з майбут-
ньою професійною діяльністю студентів, із циклом 
професійних дисциплін шляхом включення в зміст 
навчання професійно значущих знань, які показу-
ють зв’язок математичних понять, теорем, методів 
із майбутньою інженерною діяльністю, організації 
квазіпрофесійної діяльності, що моделює мате-
матичний аспект такої роботи. Такий акцент у 
вивченні курсу вищої математики сприятиме фор-
муванню в студентів технічних університетів не 
тільки теоретичної бази для засвоєння загальних і 
спеціальних дисциплін, а й умінь логічно мислити, 
оцінювати, відбирати й використовувати інфор-
мацію, самостійно приймати рішення, практичних 
умінь, що дають майбутньому інженеру змогу зна-
ходити раціональні рішення проблемних завдань 
прикладного напряму.

Із цією метою, на нашу думку, доречним буде 
демонструвати студентам можливості застосування 
вивчених тем у майбутній професійній діяльності, 
наприклад, під час вивчення теми «Лінійна алгебра» 
студентам можна запропонувати завдання на обчис-
лення струмів, опору за запропонованими схемами. 
Процеси, в описі яких використовуються такі вели-
чини, як швидкість протікання процесу, зміна швид-
кості тощо, зводяться до складання диференціаль-
них рівнянь і їх розв’язання (тема «Диференціальні 
рівняння»). За допомогою рівнянь можна створити 
математичну модель досліджуваного фізичного або 
хімічного процесу. Рішення цих рівнянь дає змогу 
передбачити властивості досліджуваного явища та 
прогнозувати кінцевий результат. 

Наведемо приклади задач, що використову-
ються нами у викладанні курсу вищої математики 
студентам технічних спеціальностей. Задачі спря-
мовані на розвиток умінь використовувати мате-
матичні знання під час розв’язання інженерних 
завдань, володіння методами аналізу, розвиток 
просторового мислення. 

Задача 1. На якій відстані h від горизонталь-
ної площини необхідно розмістити елемент освіт-
лення, щоб у заданій точці A  площини освітлення 
було найбільшим OA a�� �  (рисунок 1)? 

Розв’язання. Освітлення прямо пропорційне 
синусу кута падіння променів світла й обернено 
пропорційна квадрату відстані від джерела світла 
(рисунок 1).
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Знайдемо критичні точки
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2
 похідна змінює знак із «+» на «-», 

тому в цій точці функція має максимум. Оскільки 
критична точка на проміжку 0; )���  єдина, то най-
більше значення функції освітленості E h� �  дося-
гається при h a

=
2

.
Задача 2. Обчислити тиск води на греблю, перетин 

якої січною площиною перпендикулярної до поверхні 
греблі є парабола. Питома вага води – 1 Т/м3.

Розв’язання. Уведемо сис-
тему координат (рис. 2). 
Щоб знайти вираз для 
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де x y0 0,� �  – координати вершини параболи. 
За рисунком 2, координати параболи знаходяться 
в точці (5, 2). Тому рівняння параболи має вигляд 
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У процесі виконання наведених задач студенти 
використовують отримані знання з декількох тем 
курсу вищої математики (вступ до математичного 
аналізу, аналітична геометрія на площині, дифе-
ренціювання функції однієї змінної тощо). Знахо-
дження правильної відповіді ґрунтується на таких 
мисленнєвих операціях, як аналіз, синтез, порів-
няння, абстрагування, узагальнення, систематиза-
ція, що, безумовно, сприяє розвитку інженерного 
мислення студентів.

Висновки. Використання практико-орієнтова-
них завдань у процесі вивчення студентами вищої 
математики є ефективним чинником формування 
професійної компетентності майбутнього інженера, 
тому що сприяє не тільки підвищенню результатив-
ності навчання вищої математики, а й формуванню 
вмінь і навичок вирішення професійних завдань, 
навчанню самостійної, дослідницької діяльності 
студентів. Підбираючи завдання, викладач пови-
нен передбачати практичний результат вирішення 
обраної задачі, прогнозувати, як вплине загалом. 
Посилення зв’язку математичної підготовки сту-
дентів технічних університетів із практикою, знання 
ними математичних методів дослідження, форму-
вання в майбутніх інженерів математичного складу 
мислення стає сьогодні необхідною умовою фор-
мування професійної компетентності інженера.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE POLICE OFFICERS TRAINING 
FOR PROFESSIONAL INTERACTION IN HIGHER EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS WITH THE SPECIFIC LEARNING ENVIRONMENT

УДК 378.6:[351.74:316.772.2] (477)

Голопич І.М.,
старший викладач кафедри 
українознавства факультету № 2
Харківського національного 
університету внутрішніх справ

У статті акцентовано увагу на потребах 
удосконалення підготовки поліцейських до 
професійного спілкування. Реалізовано ідею 
інтегрування знань і вмінь специфіки право-
охоронної діяльності поліцейських із педа-
гогічними знаннями й уміннями спілкування. 
Доведено значущість тренування професій-
ного спілкування майбутніх офіцерів поліції 
засобами мовної підготовки. Запропоновано 
застосовувати інформаційно-комунікаційні 
технології для дистанційного професійного 
спілкування поліцейських. Рекомендовано з 
професійного спілкування проводити тре-
нінг у межах самопідготовки курсантів 
і методичний семінар у Школі молодого 
викладача.
Ключові слова: правоохоронна діяльність, 
спілкування, поліцейські, мовна підготовка, 
інформаційно-комунікаційні технології.

В статье акцентировано внимание на 
необходимости усовершенствования под-
готовки полицейских к профессиональному 
общению. Реализована идея интегрирова-
ния знаний и умений специфики правоох-
ранительной деятельности полицейских 
с педагогическими знаниями и умениями 
общения. Доказана значимость тренировки 
профессионального общения будущих офи-
церов полиции способами языковой подго-
товки. Предложено применять информа-

ционно-коммуникационные технологии для 
дистанционного профессионального обще-
ния полицейских. Рекомендовано по профес-
сиональному общению проводить тренинг в 
рамках самоподготовки курсантов и мето-
дический семинар в Школе молодого препо-
давателя.
Ключевые слова: правоохранительная 
деятельность, общение, полицейские, язы-
ковая подготовка, информационно-комму-
никационные технологии.

The article places an emphasis on the necessity 
to improve the training of police officers for pro-
fessional interaction. The idea of knowledge and 
skills integration of the specifics of law-enforce-
ment activities by police officers who have 
pedagogical knowledge and communication 
skills has been implemented. The significance 
of professional communication training of future 
police officers by means of language training has 
been proved. Information and communication 
technologies for remote professional interaction 
by police officers have been offered. It has been 
recommended to provide professional interaction 
training within self-preparation of cadets and to 
provide a tutorial workshop in the young teach-
ers’ school.
Key words: law-enforcement activity, interac-
tion, police officers, language training, informa-
tion and communication technologies.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Аналіз практики свідчить, що значна кількість май-
бутніх поліцейських у закладах вищої освіти зі спе-
цифічними умовами навчання недостатньо готова 
до професійного спілкування. Пояснимо це тим, 
що не проводиться спеціальна робота щодо фор-
мування вмінь спілкуватися ані в закладах загаль-
ної середньої освіти, ані в закладах вищої освіти. 
Негативно на культуру спілкування впливають 
зовнішні фактори: незадоволеність прожитковим 
рівнем населення, неповага до людини, зокрема 
старшого віку, неетична поведінка людей у сус-
пільних місцях, виявлення безпричинної агресив-
ності в стосунках з іншою людиною, низький рівень 
загальної культури. 

Некомпетентна поведінка окремих поліцей-
ських, неправильне використання своїх повно-
важень, зловживання владою також негативно 
впливають на формування кваліфікованого право-
охоронця. У курсантському колективі є порушення 
норм ділової етики, існують конфлікти й автори-
тарний чи ліберальний стиль спілкування з під-
леглими. Тому виникає потреба у створенні таких 
педагогічних умов, котрі б сприяли ефективній під-

готовці майбутніх поліцейських до професійного 
спілкування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Попередньо виконані роботи можна згрупувати як 
такі, котрі присвячені дослідженню питань:

• підготовки майбутніх фахівців до профе-
сійного спілкування у зв’язку зі специфікою під-
готовки до різних видів діяльності (Д. Коваленко, 
R. Kushnir, Я. Нечепорук, Є. Смірнова, А. Чепелюк, 
Р. Федорищак); 

• мовної підготовки фахівців з метою оволо-
діння ними знаннями й уміннями професійного 
спілкування (І. Снісар, С. Шумовецька);

• застосування інформаційно-комунікацій-
них технологій (далі – ІКТ) у процесі професій-
ної підготовки фахівців (Р. Валєєв, F. Mainaiev, 
L. Rybalko).

У дослідженні С. Капітанець [2] формування 
стилю професійного спілкування в майбутніх офі-
церів-прикордонників забезпечувалося стиму-
люванням курсантів до усвідомлення значущості 
стилю професійного спілкування, використанням 
активних методів і форм навчання, моделюванням 
професійних ситуацій. 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

127

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У проаналізованих робо-
тах [1–10] відсутні педагогічні умови підготовки, 
котрі б підвищували ефективність підготовки полі-
цейських до професійного спілкування, а саме:  
а) інтегрування знань і вмінь специфіки правоохо-
ронної діяльності поліцейських із педагогічними 
знаннями й уміннями спілкування; б) тренування 
курсантів засобами мовної підготовки для оволо-
діння ними навичками професійного спілкування; 
в) застосування ІКТ з метою розширення можли-
востей дистанційного професійного спілкування 
поліцейських.

Мета статті – теоретично обґрунтувати педа-
гогічні умови підготовки майбутніх поліцейських до 
професійного спілкування в закладах вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання.

Виклад основного матеріалу. На підставі 
аналізу наукових праць [1–10] у дослідженні засто-
совано термін «педагогічні умови» як сприятливі 
обставини саморозвитку поліцейських із питань 
професійного спілкування в закладах вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання.

Як альтернатива виокремленню професійного 
спілкування в особливий предмет навчання кур-
сантів (С. Капітанець) пропонуємо таку педаго-
гічну умову – інтегрування знань і вмінь специ-
фіки правоохоронної діяльності поліцейських із 
педагогічними знаннями й уміннями спілкування.

Як відомо, стиль спілкування розуміється як 
усталена система способів і прийомів, які вико-
ристовують комуніканти в процесі взаємодії. Осо-
бливу увагу стилям спілкування приділено в педа-
гогіці під час вивчення змісту модуля «Основи 
педагогічної майстерності». Зазначено, що стилі 
спілкування впливають на ставлення вчителя до 
школярів і вимагають сформованої організатор-
ської техніки. Традиційно називаються автори-
тарний (учитель наділений владою, а учні лише 
мають виконувати його вказівки), демократичний 
(взаємини та спілкування будуються на засадах 
співпраці), ліберальний (байдуже ставлення вчи-
теля до особистості учня) стилі спілкування. Без-
умовно, в педагогічній діяльності підтримується 
демократичний стиль спілкування [7]. 

У правоохоронній діяльності також наголошу-
ється на тому, що від виявлення стилів спілкування 
між офіцером і підлеглими залежить ефективність 
виконання службових обов’язків, побудова дові-
рливих стосунків і психологічний мікроклімат у вій-
ськових колективах. С. Капітанець уточнює зміст 
поняття «стиль професійного спілкування офі-
цера-прикордонника»: стиль професійного спіл-
кування офіцера-прикордонника – «комплексна 
характеристика його спілкування з підлеглими, 
яка відображає стійкість індивідуально-типової 
системи засобів і способів міжособистісної вза-
ємодії, спрямованої на розв’язання професійних 

завдань» [2]. Виокремлює такі підходи до вивчення 
стилів професійного спілкування, як нормативний 
(найбільш оптимальний для виконання профе-
сійної ролі), особистісний (індивідуальна форма 
поведінки людини), ситуаційний (виявлення стилю 
спілкування людини стосовно до ситуації) стилі. 

Порівняльний аналіз дав нам змогу виявити 
схожі функції спілкування, притаманні педагогічній 
і правоохоронній діяльності, як-от: освітню, розви-
вальну, виховну. Однак педагоги наголошують на 
важливості розвитку організаторських здібностей, 
педагогічного таланту вчителя, а в правоохоронній 
діяльності стиль є проявом управлінських здібнос-
тей і професійної компетентності керівника, його 
мотивів і ціннісних орієнтацій, властивостей харак-
теру та інтелекту, загальної культури, моральності, 
педагогічного такту. Занурюючись у зміст про-
блеми, ми порівняли визначення понять «педа-
гогічна діяльність», «правоохоронна діяльність», 
«учитель», «офіцер». Об’єднують ці поняття клю-
чові слова, такі як: особистість, яка виконує про-
фесійні обов’язки; позитивний вплив на іншу осо-
бистість з метою виховання чи перевиховання; 
коригування поведінки й дій тих підлеглих. Проте 
порівняння дало змогу глибоко зрозуміти логічний 
зв’язок між цими видами діяльності: низькі показ-
ники педагогічної діяльності, особливо виховної 
роботи, у подальшому виявляються в завданнях 
правоохоронної діяльності (захистити населення 
від правопорушників – охорона права кожної 
людини, порушення справи та її розслідування 
тощо).

Спілкуванню приділяють увагу дослідники 
(R. Kushnir, Р. Федорищак, А. Чепелюк), котрі 
вивчають проблеми підготовки вчителя фізичної 
культури [9; 10]. Так, Р. Федорищак та А. Чепелюк 
виділили основні види спілкування, такі як спілку-
вання з реальним партнером, спілкування людини 
з ілюзорним партнером, спілкування людини з 
уявним партнером [10]. 

Окремі дослідження присвячені формуванню 
іншомовного спілкування в процесі професійної 
підготовки. Є. Смірнова [5] уживає термін «опти-
мізація спілкування», розкриваючи особливості 
формуванні іншомовної комунікативної компе-
тенції студентів нефілологічних спеціальностей. 
Я. Нечепорук [4] визначає готовність курсантів до 
професійного іншомовного спілкування в системі 
«пілот-диспетчер» як здатність успішного ведення 
англомовного виробничого радіообміну в нестан-
дартних і стандартних обставинах професійної 
діяльності на засадах міжнародних норм авіацій-
ної комунікації. Таку готовність становлять знання 
та практичні навички, способи мислення, адек-
ватне сприйняття, інтерпретація й точна передача 
інформації під час взаємодії пілота й диспетчера.

Дослідник Д. Коваленко [3] довів, що етико- 
правова підготовка майбутніх офіцерів на основі 
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поєднання виховної роботи має відбуватися в 
процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. 
У такому випадку формуються компоненти 
готовності майбутнього офіцера до здійснення 
морально-правової поведінки. Це сприяє форму-
ванню успішного спілкування й діяльності майбут-
ніх офіцерів у військовому середовищі.

Тренування курсантів засобами мовної підго-
товки для оволодіння ними навичками професій-
ного спілкування як наступна педагогічна умова 
заслуговує на особливу увагу. Ефективному про-
фесійному спілкуванню, мовному етикету й діало-
гічній взаємодії курсанти навчаються на заняттях 
із навчальної дисципліни «Українська мова про-
фесійного спрямування» [6]. Ця дисципліна викла-
дається в Харківському національному універси-
теті внутрішніх справ на кафедрі українознавства. 

Курсанти мають знати таке: норми сучасної 
літературної мови в правознавчій сфері; мовні 
засоби, які використовуються в професійному 
спілкуванні; особливості творення та вживання 
юридичних термінів; найбільш поширені в юри-
дичній практиці мовні штампи, кліше. У них мають 
бути сформовані відповідні вміння й навички з 
української мови, а саме: знати норми літературної 
мови й реалізовувати їх у мовленні; стилістично 
правильно висловлювати власну думку; послу-
говуватися лексичним багатством української 
мови, уживати слова відповідно до їх значення; 
добирати мовні засоби відповідно до професійної 
сфери діяльності; орієнтуватися в термінологічній 
системі свого фаху; дотримуватися національних 
стандартів термінологічної системи; вміти фор-
мулювати визначення понять; користуватися різ-
ними видами словників, довідковою літературою 
та іншими допоміжними джерелами, потрібними 
для самостійного вдосконалення мовної культури; 
безпомилково укладати документи.

Зазначимо, що зміст такої дисципліни прониза-
ний професійним спілкуванням (див. таблицю).  

Наведемо приклад групової дискусії на тему 
«Становлення української фахової мови: від істо-
рії до сьогодення».

Питання для обговорення:
1. Витоки української правничої термінології.
2. Поєднання запозичених і питомих елементів 

у сучасній українській термінології.
3. Особливості функціонування професійного 

жаргону в усному мовленні правоохоронців.
4. Роль термінологічних словників у підвищенні 

культури професійного мовлення поліцейського.
5. Зв’язок мови професійного спілкування з 

науковим спілкуванням.
6. Проблеми професійного мовлення поліцей-

ських і шляхи їх розв’язання на сучасному етапі.
Пояснимо значущість наступної педагогічної 

умови – застосування ІКТ з метою розширення 
можливостей дистанційного професійного спіл-

кування поліцейських. Дослідники Р. Валєєв, 
F. Mainaiev, L. Rybalko [1; 8] наголошують на тому, 
що ІКТ є ефективним засобом передачі навчаль-
ної інформації, що розширює межі спілкування 
студентів, сприяє виходу учасників освітнього 
процесу на міжнародний рівень обміну досвідом. 
Цінною в межах дослідження є ідея створення 
віртуального освітнього середовища, у якому 
курсанти мають змогу не лише збільшувати 
обсяг навчальної інформації, а й спілкуватися та 
долучатися до співробітництва [1]. Прикладом 
такого середовища є MOODLE – Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment (модульне 

Таблиця
Зміст і форми занять з українська мови  

за професійним спрямуванням
Форма заняття Тема, за якою проводиться
Традиційні форми проведення лекційного заняття 
Вступна лекція

Інформаційна 
лекція

Усне професійне спілкування 
правоохоронця

Документ як писемна форма 
мови правоохоронця

Особливості укладання  
документів

Терміни та їх місце в професій-
ному мовленні правоохоронця

Стандарти наукового стилю  
в професійній діяльності  

правоохоронця
Настановна лекція

Тематична лекція
Державна мова – мова  

професійного спілкування  
мовлення правоохоронця

Стилістична диференціація 
сучасної літературної мови

Нормативні засади мови  
правознавчого спрямування 

Форми проведення семінарського заняття
Семінар-дискусія Публічний виступ

Семінар-обгово-
рення доповідей, 

рефератів

Усне професійне спілкування 
правоохоронця

Стилістична диференціація 
сучасної літературної мови 

Терміни та їх місце в професій-
ному мовленні правоохоронця

Семінар ділова гра Імідж начальника,  
етикет мовлення

Класичний  
семінар (із висту-
пами студентів)

Державна мова – мова профе-
сійного спілкування

Нормативні засади мови  
правознавчого спрямування

Морфологічні та синтаксичні осо-
бливості офіційно- 

ділового стилю
Документ як писемна  

форма мови правоохоронця
Особливості укладання  

документів
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об’єктна-зорієнтоване динамічне навчальне 
середовище), завдяки якому надається широкий 
набір комунікативних інструментів (форуми, чати, 
особисті повідомлення, блоги), анкети, опиту-
вання, завдання Wiki, що потребують об’єднання 
здобувачів освіти.

Значущість застосування ІКТ полягає в розши-
ренні можливостей дистанційного професійного 
спілкування поліцейських, а нові форми роботи 
викликають інтерес до професійної діяльності в 
сучасних контекстах. Разом із цим виявляється 
потреба в іншомовному спілкуванні [4; 5].

Висновки. Отже, теоретично обґрунтовано 
педагогічні умови підготовки майбутніх поліцей-
ських до професійного спілкування в закладах 
вищої освіти зі специфічними умовами навчання, 
а саме: а) інтегрування знань і вмінь специфіки 
правоохоронної діяльності поліцейських із педаго-
гічними знаннями й уміннями спілкування; б) тре-
нування курсантів засобами мовної підготовки для 
оволодіння ними навичками професійного спілку-
вання; в) застосування ІКТ з метою розширення 
можливостей дистанційного професійного спілку-
вання поліцейських.

Перспективи в цьому напрямі вбачаємо в роз-
робленні технології реалізації зазначених умов в 
експериментальних групах.
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У статті описано педагогічний експери-
мент із перевірки ефективності розро-
бленої автором моделі розвитку творчого 
потенціалу керівників закладів професійно-
технічної освіти в системі післядипломної 
педагогічної освіти. Розкрито особливості 
кожного етапу експериментального дослі-
дження. Особлива увага приділяється інтер-
претації отриманих результатів і перевірці 
їх статистичної значущості.
Ключові слова: творчий потенціал керів-
ників, педагогічний експеримент, модель,  
післядипломна педагогічна освіта, мето-
дична робота.

В статье описано педагогический экспе-
римент по проверке эффективности раз-
работанной автором модели развития 
творческого потенциала руководителей 
учреждений профессионально-технического 
образования в системе последипломного 
педагогического образования. Раскрыты 
особенности каждого этапа эксперимен-
тального исследования. Особое внимание 
уделяется интерпретации полученных 
результатов и проверке их статистиче-
ской значимости.
Ключевые слова: творческий потенциал 
руководителей, педагогический экспери-
мент, модель, последипломное педагогиче-
ское образование, методическая работа.

The article describes a pedagogical experi-
ment on the study of the effectiveness of the 
model of development of creative potential of 

the heads of institutions of vocational educa-
tion in the system of postgraduate pedagogical 
education. Experimental research lasted from 
2013 to 2018. It was attended by 250 lead-
ers: 2 experimental groups (100 persons) and 
3 control groups (150 persons) with almost 
equal qualitative and quantitative contingents. 
The peculiarity of the methodological work on 
the development of creative possibilities of 
the members of the experimental group in the 
framework of the approbation of the model 
were: continuity, systemic character, creation 
of training trajectories of managers on the diag-
nostic basis, urgent planning, orientation to the 
acquisition of a system of knowledge and skills, 
careful enrichment of the experience of creative 
activity. A comparative analysis of the level of 
creative potential data showed that during the 
experiment, the number of managers who char-
acterized the sufficient and high level of creativ-
ity in experimental groups increased by 11,3%, 
while the control figure was only 4,2%. Positive 
dynamics in experimental groups was observed 
in all components and criteria of creative poten-
tial of the head. Thus, the results of experiments 
prove the correctness of the initial hypothesis 
that the effectiveness of the development of 
creative potential of managers increases with 
the introduction of a model for developing the 
creative potential of the heads of institutions of 
vocational education in the system of postgrad-
uate pedagogical education.
Key words: creative potential of leaders, peda-
gogical experiment, model, postgraduate peda-
gogical education, methodical work.

Постановка проблеми. В умовах модерніза-
ції професійної освіти успішна реалізація нових 
освітніх ідей передусім пов’язана з особистістю 
менеджера освіти. Це зумовлює необхідність роз-
витку його творчого потенціалу, що є сукупністю 
кількісних і якісних змін, які характеризують пере-
хід керівника до вищих ступенів професіоналізму, 
а саме: розширення знань про способи нестан-
дартного розв’язання навчально-професійних 
завдань; збагачення досвідом творчої професійної 
діяльності; сформованість особистісних і профе-
сійних якостей, ціннісних орієнтирів, умінь пере-
осмислювати, перетворювати й застосовувати 
ефективний досвід та інновації з метою самореа-
лізації на основі природних здібностей. Тим самим 
формується готовність керівника до інноваційної 
діяльності. 

Необхідність забезпечення передумов для роз-
криття потенційних творчих здібностей кожного 
керівника як суб’єкта інноваційної діяльності акту-

алізує роль післядипломної педагогічної освіти, 
зорієнтованої на формування розвивального 
науково обґрунтованого середовища, що виріз-
няється змістовністю й інтенсивністю спільної 
творчої діяльності та спілкування, гуманістичними 
нормами й цінностями, інтелектуальною атмос-
ферою, активними та інтерактивними формами 
навчально-методичної роботи. У ході виконання 
дисертаційного дослідження нами розроблено й 
теоретично обґрунтовано модель розвитку твор-
чого потенціалу керівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти в системі після-
дипломної педагогічної освіти. Проте досі неви-
світленими залишалися результати педагогічного 
експерименту, пов’язаного з перевіркою ефектив-
ності розробленої моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Опис експериментальної перевірки ефективності 
різних моделей розвитку творчого потенціалу у 
вищих навчальних закладах та інститутах після-
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дипломної педагогічної освіти подано в наукових 
працях В. Іванченко [1], М. Кореця [2], В. Луніної 
[3], С. Ковальової [4], Н. Устинової [5], Т. Равлюк 
[6], Н. Мартишеної [7], О. Пирожкової [8], Л. Чур-
банової [9]. Використанню методів математичної 
статистики в психолого-педагогічних досліджен-
нях присвячено роботи О. Сидоренко [10], Я. Гон-
чаренка [11], В. Руденка [12], М. Грабаря [13] та 
інших дослідників.

Постановка проблеми. В умовах модерніза-
ції професійної освіти успішна реалізація нових 
освітніх ідей передусім пов’язана з особистістю 
менеджера освіти. Це зумовлює необхідність роз-
витку його творчого потенціалу, що є сукупністю 
кількісних і якісних змін, які характеризують пере-
хід керівника до вищих ступенів професіоналізму, 
а саме: розширення знань про способи нестан-
дартного розв’язання навчально-професійних 
завдань; збагачення досвідом творчої професійної 
діяльності; сформованість особистісних і профе-
сійних якостей, ціннісних орієнтирів, умінь пере-
осмислювати, перетворювати й застосовувати 
ефективний досвід та інновації з метою самореа-
лізації на основі природних здібностей. Тим самим 
формується готовність керівника до інноваційної 
діяльності. 

Необхідність забезпечення передумов для роз-
криття потенційних творчих здібностей кожного 
керівника як суб’єкта інноваційної діяльності акту-
алізує роль післядипломної педагогічної освіти, 
зорієнтованої на формування розвивального 
науково обґрунтованого середовища, що виріз-
няється змістовністю й інтенсивністю спільної 
творчої діяльності та спілкування, гуманістичними 
нормами й цінностями, інтелектуальною атмос-
ферою, активними та інтерактивними формами 
навчально-методичної роботи. У ході виконання 
дисертаційного дослідження нами розроблено й 
теоретично обґрунтовано модель розвитку твор-
чого потенціалу керівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти в системі після-
дипломної педагогічної освіти. Проте досі неви-
світленими залишалися результати педагогічного 
експерименту, пов’язаного з перевіркою ефектив-
ності розробленої моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Опис експериментальної перевірки ефективності 
різних моделей розвитку творчого потенціалу у 
вищих навчальних закладах та інститутах після-
дипломної педагогічної освіти подано в наукових 
працях В. Іванченко [1], М. Кореця [2], В. Луніної 
[3], С. Ковальової [4], Н. Устинової [5], Т. Равлюк 
[6], Н. Мартишеної [7], О. Пирожкової [8], Л. Чур-
банової [9]. Використанню методів математичної 
статистики в психолого-педагогічних досліджен-
нях присвячено роботи О. Сидоренко [10], Я. Гон-
чаренка [11], В. Руденка [12], М. Грабаря [13] та 
інших дослідників.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в описі результатів експериментального дослі-
дження ефективності моделі розвитку творчого 
потенціалу керівників закладів професійно-техніч-
ної освіти в системі післядипломної педагогічної 
освіти й обґрунтуванні їх статистичної значущості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Потреба в дослідженні ефективності реалізації роз-
робленої моделі розвитку творчого потенціалу керів-
ників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти в системі післядипломної педагогічної освіти 
зумовила організацію педагогічного експерименту.

У дослідженні, що тривало протягом 2013–
2018 років, узяли участь 250 керівників, які ввій-
шли до складу двох експериментальних (100 осіб) 
і трьох контрольних (150 осіб) груп з приблизно 
однаковим кількісним і якісним складом.

Відповідно до програми дослідження, прове-
дено підготовчий, констатувальний, формуваль-
ний, контрольно-оцінний, узагальнювальний етапи 
дослідження.

На підготовчому етапі створено програму 
експериментального дослідження, сформовано 
групи, дібрано валідний інструментарій для вимі-
рювання досліджуваної якості (розроблення опи-
тувальника, тестових завдань, факторно-крите-
ріальних моделей творчого керівника, програм і 
навчальних матеріалів майстер-класів, тренінг-
практикумів, методичних рекомендацій із самоме-
неджменту керівника закладу професійної освіти; 
відбір психологічних тестів для з’ясування рівня 
творчого потенціалу учасників дослідження).

На констатувальному етапі за допомогою 
комплексу діагностичних інструментів проведено 
вхідне вимірювання рівня творчого потенціалу та 
рівнів сформованості його окремих компонентів 
у членів експериментальних і контрольних груп. 
Проведене діагностування показало, що більшість 
учасників дослідження характеризується низьким 
і середнім рівнями творчого потенціалу, недостат-
ньою сформованістю окремих його компонентів, 
слабкою мотивацією до виявлення творчості у 
професійній діяльності. При цьому розподіл керів-
ників в експериментальних і контрольних групах 
за рівнями творчого потенціалу суттєво не відріз-
нявся, що встановлено на підставі застосування 
критерію χ2 Пірсона, призначеного для порівняння 
розподілу об’єктів за станом будь-якої властивості 
у двох незалежних вибірках. 

Основою для застосування критерію χ2 були 
такі дані: 

1)  існує дві незалежні вибірки різних сукупнос-
тей об’ємом N1 і N2;

2)  сформульовано припущення про стан 
досліджуваної властивості;

3)  обрано рівень достовірності 95% з абсолют-
ною похибкою α = 0,05, що є загальноприйнятим у 
психолого-педагогічних дослідженнях [12]. 
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Статистична обробка результатів вхідного 
вимірювання рівнів творчого потенціалу керівників 
виконувалася згідно з формулою (1) [13]: 

T
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N Q N Q
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i i

i i
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1 2 2 1

2

1 2

,          (1)

де Тс – значення статистичного критерію, що 
спостерігається; N1 – кількість керівників в експе-
риментальних групах на початок експерименту; 
N2 – кількість керівників у контрольних групах на 
початок експерименту; Q1i – кількість керівників в 
експериментальних групах i-го рівня; Q2i – кількість 
керівників у контрольних групах i-го рівня.

Унаслідок проведених обчислень нами отри-
мано значення Тс ≈  2,892. Водночас для обраної 
кількості рівнів (4) та числа ступенів свободи v (v 
= 4 – 1 = 3) критичне значення критерію Ткр стано-
вить 7,8 [13]. Отже, Ткр>Тс, тобто розподіл керівни-
ків в експериментальних і контрольних групах за 
рівнями розвитку творчого потенціалу на конста-
тувальному етапі істотно не відрізняється. Ці дані 
свідчать про те, що визначені рівні розвитку твор-
чого потенціалу будуть відповідати критеріям віро-
гідності й реальності в разі зіставлення результатів 
вимірювань в експериментальних і контрольних 
групах у ході експериментального дослідження. 

У ході формувального етапу експерименту 
проводилася апробація моделі розвитку творчого 
потенціалу керівників закладів професійної освіти 
в системі післядипломної педагогічної освіти. Осо-
бливостями діяльності щодо розвитку творчих 
можливостей керівників на цьому етапі стали її 
неперервність, системний характер, створення 
індивідуальних освітніх траєкторій керівників на 
діагностичній основі, довгострокове планування 
методичної роботи, спрямованість на опанування 
керівниками системи знань і вмінь, усебічне збага-
чення досвіду їхньої творчої діяльності. 

Зміст методичної роботи визначений заздале-
гідь на підставі аналізу наукової літератури й емпі-
ричного дослідження рівня творчого потенціалу 
керівників та охоплював широкий спектр питань з 
теми. 

Основними формами ознайомлення керівників 
із сучасними досягненнями науки і практики щодо 
здійснення творчої управлінської діяльності стали 
використання рекомендацій із самоменеджменту, 
майстер-клас із коучингу, тренінги, семінари, кон-
ференції, вебінари, чати, виставки, участь у роботі 
тимчасових творчих колективів, індивідуальні та 
групові консультації, що вимагало від керівників 
постійного використання й оновлення отриманих 
знань і вмінь [14].

Керівники, які входили до експериментальних 
груп, стали активніше брати участь у виставках-
презентаціях передового досвіду, розробляти 
власні навчально-методичні розробки, частіше 
звертатися до баз даних ефективного управлін-

ського й педагогічного досвіду та освітніх іннова-
цій, інтенсивніше працювати над власним про-
фесійним зростанням за допомогою технологій 
самоменеджменту тощо. Про підвищення моти-
вації керівників до творчої діяльності свідчать 
результати опитувань і психолого-педагогічного 
діагностування.

Під час контрольно-оцінного етапу прове-
дено вихідне вимірювання, яке дало змогу визна-
чити рівень володіння комплексом знань, умінь 
і навичок, необхідних для творчої професійної 
діяльності, в експериментальних і контрольних 
групах, виявити особистісно-ціннісне ставлення 
учасників дослідження до розвитку власного 
творчого потенціалу. 

У межах узагальнювального етапу виконано 
статистичну обробку й інтерпретацію отриманих 
даних, а також здійснено узагальнення результа-
тів дослідження.

Аналіз факторно-критеріальних моделей твор-
чого потенціалу керівників і результатів тесту на 
визначення загального рівня творчого потенціалу 
за М. Янцуром [15] став основою для визначення 
рівня творчого потенціалу кожного учасника експе-
риментального дослідження та подальшого зістав-
лення даних, отриманих до початку формуваль-
ного етапу й після його завершення (таблиця 1).

Таблиця 1
Рівні творчого потенціалу 
членів експериментальних 

і контрольних груп на початку 
й у кінці експериментального дослідження

Рівні 
творчого 

потенціалу

Експериментальні 
групи, осіб

Контрольні групи, 
осіб

Ко
нс

та
ту

ва
ль

ни
й 

ет
ап

Ко
нт

ро
ль

но
- 

оц
ін

ни
й 

ет
ап

Ко
нс

та
ту

ва
ль

ни
й 

ет
ап

Ко
нт

ро
ль

но
- 

оц
ін

ни
й 

ет
ап

Низький 23 13 39 38
Середній 43 43 53 50
Достатній 22 28 36 39
Високий 12 16 22 23

Результати проведених вимірювань демонстру-
ють, що кількість керівників в експериментальних 
групах, які відзначаються достатнім і високим рів-
нями творчого потенціалу, значно збільшилася (на 
11 осіб) за час проведення експерименту порів-
няно з аналогічними показниками в контрольних 
групах (на 6 осіб). Приріст в експериментальних 
групах становив 11,3%, а в контрольних групах – 
4,2%. Такі дані свідчать про більш високу ефек-
тивність розвитку творчого потенціалу керівників 
в експериментальних групах, аніж у контроль-
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них групах. Причинами цього можуть бути як дія 
випадкових факторів (нульова гіпотеза Н0), так і 
впровадження в експериментальних групах розро-
бленої нами моделі розвитку творчого потенціалу 
керівників закладів професійної освіти (альтерна-
тивна гіпотеза Н1).

Для перевірки цих гіпотез і визначення з-поміж 
них правильного й хибного припущення виконано 
обробку результатів вимірювань за допомогою 
методів математичної статистики, що передбачало 
застосування статистичного критерію χ2 Пірсона. 
Використання зазначеного критерію дало можли-
вість з’ясувати, чи існує відмінність у показниках, 
отриманих на початку й у кінці експерименталь-
ного дослідження, а в разі її наявності встановити, 
якою саме вона є. При цьому ми виходили з того, 
що існування суттєвої відмінності в рівнях творчого 
потенціалу керівників експериментальних і контр-
ольних груп (статистична значущість α ≤ 0,05) не 
може бути пояснено впливом випадкових факторів, 
а є наслідком цілеспрямованої діяльності [12].

Нульова гіпотеза Н0, представлена у вигляді 
математичного виразу (Р1, Р2, Р3, Р4) = (Р1, Р2, Р3, Р4),  
передбачає, що ймовірності розподілу керівників 
за високим, достатнім, середнім і низьким рівнями 
творчого потенціалу в експериментальних і контр-
ольних групах на початку й наприкінці експеримен-
тального дослідження є рівними.

З метою обчислення статистики критерію 
χ2 Пірсона для експериментальних і контроль-
них груп визначено значення цього критерію Тс за 
формулою (2) [13]:

Т
N Nс

i

�
�

�� �
��

�1

1 2 1

4
1 2 2 1

2

1 2

N Q N Q

Q Q
i i

i i

,              (2)

де Nі – кількість керівників в експериментальних 
групах на етапі під номером і; Qji – кількість керів-
ників, які були зараховані за результатами вимірю-
вань на етапі під номером і до відповідних рівнів 
творчого потенціалу Pj; j – певний рівень творчого 
потенціалу (для високого рівня j = 1; для достат-
нього рівня j = 2; для середнього рівня j = 3; для 
низького рівня j = 4); і – етап дослідження, на якому 
проведено вимірювання (для констатувального 
етапу і = 1; для контрольно-оцінного етапу і = 2).

Для експериментальних груп Тс ≈ 8,61, що є 
більшим за Ткр = 7,8 для обраної кількості рівнів 
(4) та числа ступенів свободи v (v = 4 – 1 = 3) при 
рівні достовірності 95% та абсолютній похибці α = 
0,05 [12]. Такий результат є підставою для відхи-
лення нульової гіпотези Н0 про випадковість отри-
маних даних і прийняття альтернативної гіпотези 
Н1 про статистичну достовірність наявних відмін-
ностей у рівнях творчого потенціалу учасників екс-
периментальних груп.

Для контрольних груп Тс ≈ 1,09, що є меншим за 
Ткр = 7,8. Отже, у цьому випадку немає підстав для 
відхилення нульової гіпотези Н0 про дію випадко-
вих факторів і для прийняття альтернативної гіпо-

тези Н1 про статистичну значущість відмінностей 
у рівнях творчого потенціалу керівників у контр-
ольних групах. Можна стверджувати, що зміни в 
рівнях творчого потенціалу учасників контрольних 
груп не є суттєвими.

Ці дані дають можливість зробити висновок, 
що ефективність розвитку творчого потенціалу 
керівників в експериментальних групах зумовлена 
введенням незалежної змінної – моделі розвитку 
творчого потенціалу керівників закладів профе-
сійної освіти, яка реалізується в ході спеціальним 
чином організованої цілеспрямованої системи 
навчально-методичної роботи з керівниками в сис-
темі післядипломної педагогічної освіти.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати проведеного дослідження доводять, 
що впровадження моделі розвитку творчого потен-
ціалу керівників у системі післядипломної педа-
гогічної освіти забезпечує високу ефективність 
цього процесу.

Порівняльний аналіз отриманих результатів 
дав можливість визначити, що в результаті впро-
вадження розробленої моделі в експерименталь-
них групах досягнуто прирості в 11,3% на висо-
кому й достатньому рівнях творчого потенціалу. 
Для керівників контрольних груп, які не брали 
участі в апробації моделі, приріст становив 4,2%. 
Отримані результати є статистично значущими, 
підтверджують правильність вихідної гіпотези екс-
периментального дослідження, що ефективність 
розвитку творчого потенціалу керівників зроста-
тиме під час упровадження моделі розвитку твор-
чого потенціалу керівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, яка передбачає 
організацію методичної роботи з керівниками в 
системі післядипломної педагогічної освіти.

Разом із тим до перспективних наукових 
напрямів, які потребують подальшого вивчення, 
належать створення й обґрунтування системи 
навчально-методичної роботи з розвитку творчого 
потенціалу керівників закладів освіти в педаго-
гічних вищих навчальних закладах; дослідження 
психолого-педагогічних аспектів впливу профе-
сійної творчості керівника на розвиток творчого 
потенціалу педагогічних працівників.
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У статті розглянуто зміст навчальних 
програм із підготовки вчителів-філологів 
до навчання дорослих у вищих навчальних 
закладах Великої Британії. У межах про-
блеми проаналізовано кваліфікаційні рівні з 
навчання англійської мови дорослих CELTA 
і DELTA, з’ясовано їхні завдання, структуру 
та тематику. Визначено компоненти базо-
вої підготовки викладачів дорослих в універ-
ситетах, освітні цілі університетських про-
грам, розглянуто систему оцінювання знань 
майбутніх учителів-філологів для дорослих.
Ключові слова: навчання дорослих, підго-
товка вчителів-філологів, навчальні про-
грами, кваліфікаційні рівні.

В статье рассмотрено содержание про-
грамм обучения по подготовке учителей-
филологов для взрослых в высших учебных 
заведениях Великобритании. В рамках про-
блемы проанализированы квалификационные 
уровни по обучению взрослых английскому 
языку, определены их задания, структура 
и тематика. Представлены компоненты 
базовой подготовки преподавателей для 
взрослых в университетах, образователь-
ные цели университетских программ, рас-
смотрена система оценивания знаний буду-
щих учителей-филологов для взрослых.
Ключевые слова: обучение взрослых, под-
готовка учителей-филологов, образова-
тельные программы, квалификационные 
уровни.

The article deals with the content analysis of 
University educational curricula for teachers 

of philology to adults. In modern educational 
system of Great Britain the training process of 
teachers of philology is realized in higher edu-
cational establishments, colleges and language 
centres. Universities play the essential role in 
such kind of training due to centres of lifelong 
education, the faculties of continuing education 
and language educational schools. It has also 
been defined that the two internationally recog-
nized teaching qualifications which are highly 
regarded throughout the world are CELTA (Cer-
tificate in English Language Teaching to Adults) 
and DELTA (Diploma in English Language 
Teaching to Adults). A summary of the CELTA 
course content includes language awareness 
and knowledge; understanding adult learners; 
the roles of teachers and learners; lesson plan-
ning approaches and techniques; using mate-
rials and resources; and professional develop-
ment. The DELTA qualification is for people 
with some previous teaching experience and 
provides the formation of practical skills of the 
adult teaching organization and active learners’ 
involvement into the task fulfillment managing 
their theoretical knowledge and practical skills. 
The British system of professional training of 
teachers of philology is fulfilled through long- 
and short-term courses; Bachelor’s and Mas-
ter’s education degrees; post compulsory edu-
cation. Regarding University teaching curricula, 
the basic components, educational aims as well 
as the system of assessment of training process 
have been determined. 
Key words: teaching adults, training process of 
teachers of philology, educational curricula, quali-
fication levels.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку педагогічної теорії і практики особливої акту-
альності набуває проблема ефективної підготовки 
вчителів до навчання дорослих. У межах досліджу-
ваної проблеми важливим також є визначення педа-
гогічних, дидактичних умов такої підготовки.

Варто зазначити, що підготовка вчителів-філоло-
гів до навчання дорослих здійснюється по всій тери-
торії Великої Британії в таких навчальних закладах, 
як: коледжі, мовні центри, школи англійської мови, 
центри Британської ради та вищі навчальні заклади, 
а саме університети Сурей (University of Surrey), 
Бат (University of Bath), Брайтонський університет 
(University of Brighton), Бристольський університет 
(University of Bristol), Університет Східного Лондона 
(University of East London), Ланкастерський універ-
ситет (Lancaster University), Манчестерський уні-
верситет (University of Manchester), Нотингемський 
університет (University of Nottingham), Університет 
Центральної Англії (University of Central England), 
Відкритий університет (Open University).

Можна стверджувати, що суперечливе став-
лення до освіти дорослих як окремої навчальної 

дисципліни не завадило створенню навчальних цен-
трів, які спеціалізуються в підготовці викладачів до 
навчання дорослих.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазначимо, що освіта дорослих у Великій Брита-
нії є предметом дослідження англійських учених: 
різні аспекти історії освіти дорослих вивчали Р. Кід 
(R. Kidd), Т. Грехам (T. Graham), Д. Лєгг (D. Legge), 
К. Тітмус (C. Titmus), Дж. Лоу (J. Lowe). Окремі 
аспекти підготовки вчителів-філологів висвітлено в 
статтях І. Зель, Л. Сігаєвої, В. Понеділко, Н. Мукан. 
Водночас ця проблема розглядається закор-
донними дослідниками: К. Гріффіном (C. Griffin), 
М. Керрол (M. Carroll), К. Крофтом (K. Croft), У. Ріверс 
(W. Rivers), А. Роджерсом (A. Rogers). 

Наукове дослідження проблеми підготовки вчите-
лів-філологів до навчання дорослих на базі освітніх 
закладів Великої Британії зумовлене наявністю соці-
ально-педагогічних суперечностей між вимогами 
європейського освітнього простору до забезпечення 
комунікативних компетенцій громадян та несформо-
ваністю знань з іноземних мов у дорослого населення 
України; необхідністю підвищення ефективності  
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навчання та недостатнім рівнем професійної підго-
товки вчителів-філологів.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є здійснення наукового аналізу університетських 
навчальних програм із професійної підготовки вчи-
телів-філологів до навчання дорослих у Великій 
Британії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У британській системі неперервної освіти є різні 
форми та способи підготовки викладачів до 
навчання дорослих, яка проводиться здебільшого 
для викладачів із певним досвідом роботи, бажано 
навчання дорослої аудиторії. Чітко окреслені 
форми акредитованого навчання – денна й вечірня. 
Також підготовка може здійснюватися на коротко-
тривалих курсах, що зазвичай відкриваються для 
всіх, хто бажає.

Розгляд змісту освітніх і навчальних програм із 
підготовки вчителів до навчання дорослих дозво-
ляє говорити про їхню залежність як від ситуації, 
умов і потреб дорослого слухача, так і від терміну 
навчання. Так, програми університетів віддають 
перевагу теоретичним знанням і дещо применшу-
ють значення практичних умінь на відміну від корот-
котривалих курсів, діяльність яких орієнтована на 
формування практичних умінь із навчання дорос-
лих. Позитивним, на нашу думку, є те, що на деяких 
таких курсах навчання проводиться шляхом обміну 
досвідом з огляду на те, що особистісні якості, став-
лення та цінності викладача відіграють вагому роль 
у підготовці слухачів.

У межах проблеми, що розглядається, цікавим 
є той факт, що у Великій Британії фахівець, який 
має намір працювати вчителем англійської мови, 
повинен отримати належну кваліфікацію, про яку 
свідчить Сертифікат або Диплом з викладання 
англійської мови. Визнанням високого рівня фахо-
вої підготовки є Сертифікат про навчання англій-
ської мови дорослих (Certificate in English Language 
Teaching to Adults – CELTA) і відповідний Диплом 
про навчання англійської мови дорослих (Diploma in 
English Language Teaching toAdults – DELTA) [2] .

 Сертифікат затверджується однією із двох 
екзаменаційних установ: Екзаменаційним центром 
Кембриджського університету (UCLES) і Трініті-коле-
джем Лондона, видається після інтенсивного курсу, 
який триває 100–120 годин (форми навчання очна і 
заочна). 

Вимоги вступу до більшості таких центрів поді-
бні до вимог щодо університету, хоча деякі уста-
нови вимагають від вступників наукового ступеня. 
До вступників висуваються такі вимоги: на співбе-
сіді кандидати повинні, по-перше, продемонстру-
вати належний рівень володіння мовою, по-друге – 
переконати інтерв’юера у своєму потенціалі щодо 
подальшого професійного вдосконалення.

Програма Курсу передбачає вирішення таких 
завдань [8, с. 201]:

– удосконалення знань із мови й застосування їх 
у практичній діяльності;

– усвідомлення різних підходів до вивчення 
англійської мови, зокрема щодо мотивації та ролі 
слухачів у групі, функції вчителя на уроці;

– знання принципів викладання англійської мови 
в процесі навчання дорослих;

– розвиток основних умінь, необхідних для забез-
печення навчального процесу в дорослій аудиторії;

– ознайомлення з відповідними засобами й 
дидактичними матеріалами для навчання дорос-
лих, контролю знань та отримання додаткової 
інформації;

– визначення перспектив подальшого професій-
ного розвитку.

 Програмою курсу “CELTA” також передбачено 
практичну діяльність слухачів. Кожен із них пови-
нен, по-перше, відпрацювати шість годин практики 
у відповідній віковій групі як мінімум на двох рівнях, 
а також вісім годин відвідування занять досвідче-
них учителів і спостереження за їхньою роботою; 
по-друге, розробити й представити портфоліо курсу 
навчання, до якого входять, зокрема, усі письмові 
завдання і матеріали із практики навчання. Кількість 
слухачів у групі – не менше десяти осіб, навчання 
проводиться за двома рівнями, один з яких початко-
вий [8, с. 203] .

Варто зауважити, що в програмі курсу пріоритет-
ним визначається формування педагогічних умінь 
планувати навчальний процес, визначати освітні 
потреби слухачів та розробляти, використовувати 
й адаптувати навчальні матеріали з метою підви-
щення освітнього рівня слухачів, їх професійного 
розвитку.

Під час визначення структури курсу пріоритет від-
дається шести темам, необхідним для досягнення 
мети, що враховує специфіку навчання дорослих 
слухачів:

– формування мовленнєвих умінь і вдоскона-
лення мовленнєвих навичок;

– визначення ролі учнів, функції вчителя у 
вивченні/навчанні мови;

– планування уроку з метою ефективного 
навчання англійської мови;

– управління навчальною діяльністю слухачів та 
обґрунтування стратегії викладання;

– визначення критеріїв розроблення й відбору 
навчального матеріалу;

– проектування професійного розвитку вчителя 
англійської мови.

Наступним рівнем кваліфікації вчителів у Вели-
кій Британії є курс “DELTA”, розрахований на вчи-
телів, які вже мають певний досвід роботи. Курс 
передбачає, по-перше, формування практичних 
умінь організації навчального процесу дорослих, 
по-друге, активне залучення слухачів до процесу 
виконанням завдань, які потребують як теоретич-
них знань, так і практичних навичок. Програма 
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курсу побудована на інтеграції різних підходів до 
вивчення англійської мови, усвідомленні значення 
й функції мови та теорії навчання. Така організація 
змісту навчання дає можливість здійснювати ефек-
тивну аудиторну роботу та безперервний профе-
сійний розвиток слухачів. Підсумковий контроль 
навчання проводиться на основі поточного контр-
олю, який передбачає перевірку практичних умінь 
і навичок, теоретичних знань і показників само-
стійного професійного розвитку слухачів, необхід-
них для подолання життєвих труднощів у майбут-
ньому [9].

Зауважимо, що курс “DELTA” готує вчителів із 
досвідом роботи до навчання англійської мови 
дорослих протягом не менше двох років (приблизно 
1 200 годин). Його слухачами можуть стати вчителі-
філологи з належним рівнем володіння англійською 
мовою (письмово й усно), що дозволяє успішно 
закінчити курс навчання. Форми навчання: денна 
(від двох до трьох місяців) та заочна (від шести 
місяців до одного року), можливе також дистанційне 
навчання.

Курс “DELTA” передбачає теоретичне погли-
блення знань і практичне вдосконалення умінь з 
англійської мови, засвоєння принципів і методів 
ефективного навчання, набуття практичних навичок, 
необхідних для навчання англійської мови дорослих 
слухачів.

Структура курсу “DELTA” містить такі компоненти: 
практика навчання; спостереження за проведенням 
уроків досвідченими вчителями; виконання прак-
тично спрямованих письмових завдань; самостійна 
робота; письмовий іспит.

Вважаємо, що така програма курсу віддає пере-
вагу за шести складниками процесу навчання:  
1) удосконалення мови: розуміння, знання, викорис-
тання; 2) вирішення комплексу завдань з навчання 
англійської мови саме дорослим слухачем; 3) вико-
ристання ефективних засобів навчання; 4) забезпе-
чення ефективності аудиторної роботи; 5) реалізація 
контролю й оцінювання; 6) забезпечення професій-
ного розвитку.

Зупинимося детально на змістовій характерис-
тиці курсу. Його навчальний план складається зі 
120 годин аудиторних занять і 10 годин практики 
навчання дорослих. Чотири модулі проводять і оці-
нюють викладачі навчального центру, а за п’ятим 
проводиться зовнішнє тестування. Додатково нада-
ється 10 годин для спостереження за п’ятьма уро-
ками, які обов’язково проводяться досвідченими 
вчителями. Читання, письмове і наукове розро-
блення є складниками самостійної роботи, для якої 
відводиться 300 годин. 

Система контролю й оцінювання складається з 
таких 3 компонентів:

– курсова робота: упродовж навчання слухач 
повинен виконати 8 курсових робіт; за 6 роботами 
проводиться внутрішнє тестування, а за 2 – зовнішнє;

– самостійна робота: контроль здійснюється 
викладачами Центру, а оцінювання проводиться 
незалежними експертами;

– письмовий іспит: термін складання – 3 години, 
за які слухач повинен виконати 3 завдання: 1) про-
аналізувати роботу студента (фрагмент уроку); 2) до 
наданого тексту розробити систему вправ, спрямо-
ваних на розвиток визначених умінь; 3) зробити ана-
ліз навчального матеріалу [7].

Диплом про закінчення курсу видається тільки за 
умови виконання всіх вищезазначених пунктів.

Отже, у системі освіти Великої Британії кваліфі-
кацію вчителя-філолога засвідчують сертифікат і 
диплом з викладання англійської мови як іноземної. 
Першим кроком для майбутнього вчителя є отри-
мання сертифіката CELTA. Після дворічної практич-
ної діяльності для підвищення кваліфікації запро-
ваджується наступний навчальний курс “DELTA” на 
отримання диплома із правом викладання вчите-
лям. Наступний крок – кваліфікаційний рівень магі-
стра з відповідними спеціальностями «Лінгвістика» 
і «Методика викладання англійської мови», який 
потребує належної підготовки та досвіду роботи, 
що сприятиме вдосконаленню попередньо набутих 
знань і умінь.

В Англії й Уельсі висуваються додаткові вимоги 
до кваліфікації вчителя спеціальності «Англійська 
мова як іноземна» для дорослих, а саме: сертифі-
кат із викладання мови у сфері подальшої освіти (the 
Certificate in Further Education); сертифікат із викла-
дання англійської мови як іноземної (the Certificate 
for ESOL Subject Specialists) [5, с. 500].

Закордонний дослідник Г. Вернер, ґрунтуючись 
на теорії В. Брунера, визначає 8 компонентів базо-
вої підготовки викладачів дорослих в університе-
тах, а саме: дорослий та процес навчання; психо-
логічні особливості дорослого слухача; планування 
навчального процесу; управління навчальним проце-
сом; матеріально-технічне забезпечення навчання; 
навчальні потреби слухачів (the client system); орга-
нізація процесу навчання; значення освіти дорослих 
у суспільстві [3, с. 193].

З огляду на це, навчальні програми з підготовки 
викладачів до навчання дорослих у більшості уні-
верситетів містять шість основних розділів знань 
викладача з освіти дорослих: 1) філософська кон-
цепція освіти дорослих (передбачає вивчення 
головних завдань, проблем та переконань); 2) пси-
хологія та соціологія всієї освіти (зокрема, освіти 
дорослих); 3) досконале знання свого предмета;  
4) здатність виконувати й керувати основними про-
цесами навчання – визначення завдань навчального 
процесу, вибір і використання ефективних методів 
навчання; навчання лідерів; виконання навчаль-
ної програми; допомога, контроль та оцінювання 
навчальної діяльності; 5) особистий внесок у співп-
рацю з колегами, групою та суспільством; 6) подаль-
ший професійний розвиток [4, с. 193].
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Важливим в аспекті досліджуваної проблеми 
є детальний розгляд реалізації підготовки вчите-
лів-філологів до навчання дорослих в університе-
тах Великої Британії, зокрема в Університеті Бат 
(University of Bath) [9]. Так, його факультет освіти 
(Department of Education) пропонує навчання за 
кваліфікаційним рівнем магістра гуманітарних наук 
за спеціальністю «Англійська мова як іноземна 
для дорослих». Навчальна програма включає 
три розділи: 1) методи педагогічних досліджень;  
2) принципи та закономірності навчання іноземної 
мови (далі – ІМ); 3) форми та методи навчання ІМ. 
Навчальні досягнення з кожного розділу оцінюються 
підсумковою контрольною роботою, яка повинна 
налічувати 5 000 слів, а на здобуття ступеня магі-
стра виконується науково-дослідна робота, що налі-
чує до 15 000 слів. Додатковим розділом за цією 
спеціальністю є курс “DELTA”, вступ на який перед-
бачає відповідність таким вимогам: дворічний досвід 
викладання англійської мови як іноземної в різних 
сферах діяльності та за різними рівнями; наявність 
диплому за спеціальністю «Учитель»; володіння 
англійською мовою за рівнем IELTS (8 балів за кож-
ний аспект мовленнєвої діяльності).

Відповідно до змісту навчального курсу, р. 
І «Методи педагогічних досліджень» передбачає 
вивчення таких тем: дослідна діяльність у контексті 
педагогічних досліджень; науковий підхід у педа-
гогічних дослідженнях; інтерв’ю як засіб зібрання 
даних під час педагогічних досліджень; опитування 
як засіб зібрання даних під час педагогічних дослі-
джень; спостереження як засіб зібрання даних під 
час педагогічних досліджень; принцип достовірності, 
обґрунтування та їх співвідношення; аналіз та обро-
блення результатів.

Р. ІІ «Принципи та закономірності навчання 
ІМ» передбачає вивчення таких тем: закономір-
ності вивчення ІМ у співвідношенні з рідною, зміст 
поняття «система навчання»; підходи до організації 
навчання ІМ відповідно до різних теорій і методик; 
стилі навчання; рівні володіння ІМ; чинники впливу 
на засвоєння ІМ: мотивація, бажання, вік та стать 
дорослого слухача; культурологічний чинник впливу 
на процес навчання ІМ.

Завданнями р. ІІІ «Форми та методи навчання 
ІМ» визначено такі: дослідження теорій, що стали 
підґрунтям методик навчання; критична оцінка різ-
них методик і програм навчання ІМ; визначення клю-
чових аспектів ролі викладача та його поведінки в 
дорослій аудиторії; урахування впливу соціокультур-
ного аспекту під час навчання іноземної мови; враху-
вання процесу глобального поширення навчання ІМ.

Р. ІІІ передбачає засвоєння таких тематичних 
блоків: концепції та підходи навчання іншомовного 
спілкування, що покладені в основу різних методик; 
роль викладача в дорослій аудиторії, врахування 
культурологічного аспекту у викладанні ІМ; дифе-
ренціація підходів навчання ІМ, що відображені в 

різних навчальних програмах; методи дослідницької 
діагностики в аудиторії.

Програма курсу передбачає 90 кредитів 
(обов’язковий курс) та 24 кредити за курс “DELTA”, 
якщо студент не проходив його раніше. Навчальні 
досягнення студента оцінюються за 90 кредитами із 
розрахунку 60 кредитів за тематичні блоки, що вивча-
ються (методи педагогічних досліджень; принципи 
та закономірності навчання ІМ; форми та методи 
навчання ІМ, “DELTA” – 24 кредити), та 30 кредитів 
за наукове дослідження.

Освітні цілі навчальної програми курсу передба-
чають: формування професійно-методичних умінь 
слухачів шляхом поглибленого вивчення методики 
навчання ІМ для іншомовних слухачів; удоскона-
лення навичок критичного й аналітичного мислення; 
засвоєння студентами знань щодо викладання ІМ 
для всіх вікових груп; надання можливості студентам 
поєднати теоретичний та професійно-практичний 
курс “DELTA”; орієнтація на досягнення найвищого 
рівня кваліфікації з навчання англійської мови як 
іноземної DELTA, здобуття ступеня магістра; забез-
печення навчального процесу гнучкою програмою з 
денною та заочною формами навчання.

Результатом завершення курсу визначаються 
сформовані вміння: здійснювати критичний відбір 
навчально-методичної літератури; розуміти сучасні 
теорії навчання ІМ та використовувати їх відпо-
відно до практичних цілей та різних контекстів; 
розробляти й адаптувати навчальні матеріали; 
здійснювати відбір адекватних прийомів та методів 
навчання ІМ; визначати та використовувати при-
йоми оцінювання і контролю навчальної діяльності 
тих, хто навчається.

Метод оцінювання тематичних блоків (за винят-
ком “DELTA”) передбачає виконання двох стис-
лих аналітичних завдань та написання одного есе 
(щонайменше 3 500 слів). Курс “DELTA” оцінюється 
за п’ятьма практичними завданнями; двома письмо-
вими есе; курсовою роботою (a case study) та пись-
мовою екзаменаційною роботою [9].

1981 р. основним центром забезпечення освіти 
дорослих у Ланкастерському університеті (Lancaster 
University) [6] став факультет продовженої освіти 
(The Department of Continuing Education), який 
2005 р. перейменований у Школу освіти впродовж 
життя для надання можливості студентам різних 
верств суспільства навчатися на університетських 
курсах, які пропонують заочну та дистанційну форми 
навчання. Основними підрозділами є факультет про-
довженої освіти та центр розвитку і навчання.

Факультет продовженої освіти пропонує понад 
100 короткотермінових курсів з астрономії, худож-
ньої майстерності, географії, історії, інформативних 
технологій, іноземних мов та психології.

Альтернативним рішенням поглиблення профе-
сійної підготовки викладацького складу на факуль-
теті продовженої освіти став новий університетський 
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курс, який передбачає здобуття низки кваліфікацій за 
спеціальністю «Філологія, математика та англійська 
мова як іноземна для дорослих» (ALNE & ESOL – 
Adult Literacy, Numeracy and English to speakers of 
other languages). Мета цього курсу – формування 
умінь та вдосконалення навичок досвідчених викла-
дачів у навчанні дорослих. Модель навчання, в 
основу якої покладено надання дорослим студентам 
первинних знань із перелічених дисциплін, дозволяє 
викладачам удосконалити свої професійні навички 
на практиці на основі реалізації принципу поєднання 
та взаємозв’язку теорії та дослідної роботи із практи-
кою професійної діяльності.

Навчальний курс передбачає здобуття трьох 
кваліфікаційних рівнів – магістр гуманітарних і мате-
матичних наук (MA – Mastero f Arts); диплом з ALNE 
й ESOL; сертифікат з ALNE та ESOL. Структура 
навчальної програми за всіма рівнями складається з 
обов’язкових та додаткових модулів. До обов’язкових 
належать: 1) форми та методи навчання дорос-
лих; 2) дослідження й оцінювання практичних умінь 
дорослого слухача; 3) наукова робота. Кількість 
додаткових модулів відрізняється залежно від рівня 
навчання [6].

Кембриджський університет (Cambridge 
University) пропонує навчальний курс для виклада-
чів-філологів, які зацікавлені у викладанні англій-
ської мови дорослим іноземцям. В основу навчання 
покладений курс “CELTA”, визнаний у світі. Метою 
навчання є формування та вдосконалення умінь і 
навичок викладачів щодо викладання англійської 
мови як іноземної для фахівців із невеликим педа-
гогічним досвідом, що відкриває можливості для 
кар’єрного зростання у сфері подальшої та громад-
ської освіти, а також освіти дорослих [10].

Особливістю курсу є його орієнтація на певну 
категорію слухачів, а саме на: а) молодих спеціаліс-
тів, які тільки розпочинають викладацьку кар’єру в 
навчанні англійської мови; б) фахівців, які прагнуть 
змінити професійну спрямованість; в) викладачів 
англійської мови без кваліфікації; г) слухачів, які 
бажають працювати у сфері освіти дорослих та про-
довженої і громадської освіти в Англії й Уельсі.

Навчальний курс CELTA на базі Кембриджського 
університету спрямований на засвоєння методів та 
форм ефективного навчання, оволодіння практич-
ними навичками викладання англійської мови як 
іноземної для дорослих, здійснення викладацької 
діяльності у дорослій аудиторії.

Навчальна програма курсу передбачає п’ять 
обов’язкових тематичних блоків, як-от: взаємодія 
викладача та дорослого слухача; процес викладання 
та навчання; навчання іншомовного матеріалу (фор-
мування мовної компетенції); навчання іншомовного 
спілкування (формування мовленнєвої компетенції: 
аудіювання, говоріння, читання і письмо); плану-
вання навчального процесу і засоби навчання; удо-
сконалення професійних навичок викладача.

Після закінчення навчального курсу прово-
диться незалежне оцінювання навчальних досяг-
нень слухачів, яке складається із двох компонен-
тів: викладацька практика (6 годин на двох рівнях 
навчання) та письмова робота, яка складається 
з 4 письмових завдань за темами (І – навчання 
дорослих; ІІ – система англійської мови; ІІІ – мов-
леннєві навички; ІV – аудиторне навчання). Для 
вступу до курсу “CELTA” висуваються певні 
вимоги, а саме: слухач повинен мати відповідний 
документ, що дозволяє йому вступати до закладів 
вищої освіти; бути віком від 20 і старше; володіти 
англійською мовою в межах усіх рівнів державного 
стандарту.

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз університетських програм із підготовки вчителів-
філологів до навчання дорослих дозволяє виокре-
мити такі їхні спільні риси: вони мають теоретичне, 
наукове і практичне значення; спрямовані на вдо-
сконалення володіння ІМ; спрямовані на вдоскона-
лення умінь та навичок викладання ІМ; сприяють 
залученню до наукової роботи; спрямовані на роз-
виток критичного й аналітичного мислення; орієн-
товані на подальший професійний розвиток. Однак 
навчальні програми університетів Великої Британії 
мають низку відмінностей залежно від: а) попере-
дньої кваліфікації вчителя; б) напряму підготовки; в) 
терміну навчання; г) форми організації навчального 
процесу.

Підготовка вчителів до навчання дорослих здій-
снюється не лише в університетах, але і на базі коле-
джів та навчальних центрів неформальної освіти.
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Стаття присвячена питанню особливості 
інтеграційних процесів під час викладання 
англійської мови курсантам військових 
вишів. Визначаються поняття інтегра-
ції, координації та міжпредметних зв’язків, 
розглядаються ступені інтеграції. Прово-
диться аналіз інтегрованих програм. Дослі-
джуються переваги інтегрованого підходу 
до навчання англійської мови й основні умови 
його успішного застосування.
Ключові слова: інтеграція, координація, 
міжпредметні зв’язки, інтегрований підхід.

Статья посвящена вопросу особенности 
интеграционных процессов при преподава-
нии английского языка курсантам военных 
вузов. Определяются понятия интегра-
ции, координации и межпредметных свя-
зей, рассматриваются степени интегра-
ции. Проводится анализ интегрированных 

программ. Исследуются преимущества 
интегрированного подхода к обучению 
английскому языку и основные условия его 
успешного применения.
Ключевые слова: интеграция, координа-
ция, межпредметные связи, интегрирован-
ный подход.

The article is devoted to the peculiarities of inte-
gration processes in teaching English language 
to cadets of military universities. The concept 
of integration, coordination and interpersonal 
relations is defined, integration stages are con-
sidered. Ananalysis of integrated programs is 
conducted. The advantages of an integrated 
approach to teaching English and the main 
conditions for its successful application are 
explored.
Key words: integration, coordination, interper-
sonalrelations, integrated approach.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У сучасних умовах міжнародного військового спів-
робітництва необхідно будувати конструктивні вза-
ємовідносини з провідними країнами та приводити 
Збройні Сили України у відповідність до вимог стан-
дартів НАТО. У зв’язку з цим зростають вимоги до 
підвищення якості навчання та посилюється пошук 
ефективних методів і технологій викладання іно-
земної мови курсантам вищих військових навчаль-
них закладів, усе більшої значущості набувають нові 
перспективні підходи. Пошук і запровадження сучас-
них засобів навчання іноземної мови викликаний 
потребою держави у висококваліфікованих фахів-
цях, здатних до ділового спілкування з іноземними 
партнерами. Прямим відображенням сучасних інте-
граційних процесів у сфері науки й у житті суспіль-
ства є застосування викладачами технології інтегро-
ваного навчання у вищому навчальному закладі, у 
тому числі військовому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інте-
граційні процеси в професійній освіті останніми 
роками посідають більш важливе місце, оскільки 
вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеа-
лів – формування цілісної системи знань і вмінь осо-
бистості, розвиток її творчих здібностей і потенцій-
них можливостей. Тому дослідження інтегрованого 
підходу до навчання не втрачає своєї актуальності. 
За системного підходу інтеграція визначається як 
процес взаємодії двох або більше систем з метою 
створення нової, яка набуває нових властивостей 
завдяки зміні властивостей і зв’язків її елементів. 
Так, американський педагог Дж. Гіббоне висловив 
думку, що інтегрувати – це поєднувати частини сис-
тем так, щоб результат об’єднання в сумі перевер-
шував їх значення до взаємодії. Деякі вчені, зокрема 

Н. Антонов, розглядають поняття «інтеграція» в 
загальнонауковому аспекті, визначаючи його при-
родне протиставлення поняттю «диференціація» 
та наголошуючи на високому рівні системності: «... 
це процес взаємопроникнення, ущільнення, уні-
фікації знання, який проявляється через єдність 
із протилежним йому процесом розчленування, 
розмежування, диференціації». Поділяючи думку 
Н. Костюка, ми вважаємо, що «інтеграція – це про-
цес взаємодії елементів із заданими властивостями, 
що супроводжується встановленням, ускладненням 
і зміцненням істотних зв’язків між цими елементами 
на основі достатньої підстави, в результаті якої 
формується інтегрований об’єкт (цілісна система) 
з якісно новими властивостями, у структурі якого 
зберігаються індивідуальні властивості вихідних 
елементів». На процесуальності й результативності 
інтеграції наголошує І. Козловська: «Інтеграція являє 
собою процес і результат створення нерозривно 
зв’язаного, єдиного». Отже, інтеграція – це процес 
взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, взаємопро-
никнення, взаємозближення, відновлення єдності … 
двох або більше систем, результатом якого є утво-
рення нової цілісної системи, яка набуває нових 
властивостей і взаємозв’язків між оновленими еле-
ментами системи.

Такий підхід не порушує логіки кожного навчаль-
ного предмета й водночас забезпечує потенційну 
можливу взаємодію між ними. Словосполучення 
«інтеграція навчання» тлумачиться як «відбір та 
об’єднання навчального матеріалу з різних пред-
метів з метою цілісного, системного й різнобічного 
вивчення важливих наскрізних тем; це створення 
інтегрованого змісту навчання – предметів, які 
об’єднували б у єдине ціле знання з різних галузей». 
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Інтеграцію можна визначити як процес взаємопро-
никнення, ущільнення, уніфікації знання, який про-
являється через єдність із процесом диференціації. 
Інтеграція змісту освіти являє собою процес утво-
рення єдності між однорідними його елементами за 
допомогою виявлення в них однотипних сутностей 
і закономірностей. Існують такі ступені інтеграції: 
предметна (інтеграторами є складні об’єкти дослі-
дження чи комплексні проблеми), проблемна (інте-
граторами є загальні методи дослідження); а також 
горизонтальна (у природничих науках) і вертикальна 
(між групами наук). 

Мета статті – вивчити питання особливості 
інтеграційних процесів під час викладання англій-
ської мови курсантам військових вишів; визначити 
поняття інтеграції, координації та міжпредметних 
зв’язків, розглянути ступені інтеграції; проаналізу-
вати інтегровані програми; дослідити переваги інте-
грованого підходу до навчання англійської мови й 
основні умови його успішного застосування.

Виклад основного матеріалу. Ідея інтегрова-
ного навчання актуальна, оскільки з її успішною 
методичною реалізацією передбачається досяг-
нення мети якісної освіти. Ефективним засобом 
формування інтегративних умінь і навичок є різно-
манітні міжпредметні зв’язки, що являють собою 
короткі принагідні вкраплення в урок відомостей 
питань з матеріалу інших предметів, які сприяють 
глибшому сприйманню та осмисленню виучуваного 
поняття або явища. Міжпредметні зв’язки являють 
собою відображення в змісті навчальних дисциплін 
тих діалектичних взаємозв’язків, що об’єктивно 
діють у природі й пізнаються сучасними науками. 
Інтеграція закріплює не лише взаємозв’язок, а й 
взаємопроникнення окремих навчальних дисциплін 
одна в одну. У педагогіці та психології обґрунтовано 
висновок, що міжпредметні зв’язки являють собою 
одну з важливих психолого-педагогічних умов під-
вищення доступності й науковості навчання, його 
зв’язку з навколишнім середовищем, активізації 
пізнавальної діяльності й удосконалення процесу 
формування знань, умінь i навичок учнів. Сучасна 
педагогічна наука вважає інтеграцію одним із голо-
вних дидактичних принципів, який загалом визна-
чає організацію освітніх систем. Таке її розуміння 
дало науковцям змогу висунути нову освітню пара-
дигму. Вона звучить так: оскільки наявна освіта 
предметоцентрична, тобто реалізується принцип 
внутрішньопредметної інтеграції, а інтеграція ста-
новить основу будь-якої освітньої системи, перехід 
освіти в сучасних умовах на якісно новий рівень 
насправді є рухом від внутрішньопредметної до 
міжпредметної інтеграції. Такий перехід передба-
чає не зміну, а доповнення одного принципу іншим. 
Інтеграція в освіті виконує такі функції: освітню, 
виховну, розвивальну, психологічну, методологічну, 
організаційну. Інтеграція може мати різні форми: 
предметно-образну, понятійну, світоглядну, діяль-

нісну, концептуальну. Важливою умовою успішності 
навчання курсантів іноземної мови, яка поєднує 
між собою всі інші умови, є свідоме конструювання 
такої ситуації, яка вимагала б від майбутніх офіце-
рів відповідних дій і вчинків. Цього можна досягти, 
коли курсанти, усвідомлюючи роль володіння іно-
земною мовою в професійному становленні влас-
ної особистості, будуть зацікавлені як процесом, 
так і результатом вивчення іноземної мови. Підви-
щити мотивацію курсантів і так покращити ефек-
тивність засвоєння знань може інтегрований підхід, 
що залучає знання курсантів з інших сфер і сприяє 
усвідомленню необхідності знання мови. Розро-
блення моделей інтегрованого навчання варто 
здійснювати на засадах системного підходу. Серед 
основних принципів створення інтегрованої дидак-
тичної системи виділяють такі: цілісності, систем-
ності, структурності, багаторівневості, відповідності 
дидактичної системи соціальним, культурним, при-
родничим, науково-технічним сферам суспільного 
життя. Реалізація цих принципів дає змогу оптимі-
зувати навчальний процес, і результатом функціо-
нування інтегрованої дидактичної системи є таке: 
а) на рівні навчальної теми – встановлення систем-
ності в окремих фрагментах засвоєного студентами 
матеріалу; б) на рівні навчального модуля – вияв-
лення співвідношень найбільш значущих елемен-
тів навчального матеріалу, загальної системності, 
комплексності й інтегративності культурологічних і 
спеціальних знань, способів діяльності; в) на рівні 
навчального предмета – інтегрування культуро-
логічних, загальнонаукових і спеціальних знань і 
вмінь; г) на рівні навчальних циклів – досягнення 
єдності загальної і спеціальної підготовки курсан-
тів, їхньої системної цілісності. Останніми десяти-
літтями пожвавлюється інтерес до проблем інте-
грації. Інтегровані програми, які дають можливість 
використати значні резерви окремих методик у їх 
поєднанні, розроблялися протягом двох останніх 
десятиліть у багатьох країнах світу. Зарубіжні чинні 
програми й курси можуть бути класифіковані за 
критеріями ступеня інтеграції, тобто глибиною вза-
ємопроникнення різних галузей науки, культури, 
техніки; кількістю традиційно відокремлених дис-
циплін, що використовувались під час складання 
програми. А. Блюм визначає такі типи програм за 
ступенем інтеграції, як координаційні, комбінаційні 
й амальгамні програми. Звичайно, розподіл інте-
грованих курсів на три чіткі групи досить умовний і 
не враховує впливу багатьох чинників, але загалом 
програми тяжіють до максимального ступеня інте-
грації саме в переліченому порядку.

Координаційні програми будуються так, щоб зна-
ння з однієї галузі ґрунтувались на знаннях з іншої. 
Спроби впровадити такі програми в систему освіти 
довели, що фрагментарне звернення до однієї про-
блеми в різних галузях знань, так само як і частини 
підручників, побудовані на міжпредметній основі, не 
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в змозі вирішити проблему формування цілісного 
світосприйняття.

Комбінаційні програми складалися шляхом поєд-
нання кількох предметів в один. У рамках розгалуже-
ної міждисциплінарної програми створений предмет 
«соціальні дисципліни», який об’єднав історію, гео-
графію, економіку, соціологію, право, антропологію 
й навіть літературу. Він складався на базі тематич-
ної організації й торкався навіть тих предметів, які 
раніше були вилучені через нестачу навчального 
часу. Це дало можливість розглядати одну проблему 
з різних позицій. Поєднувальна програма належить 
до типу комбінаційних. Вона також передбачає 
злиття кількох дисциплін в одну, але будується на 
базі одного, поєднувального й організуючого пред-
мета. Навчальний матеріал природничих і суспіль-
них наук презентується у вигляді математичних 
систем із логічним аналізом і кодуванням інформа-
ції. У послідовній програмі одна тема логічно йде за 
іншою. Так, історія міста починається з географічних 
проблем, далі йдуть економічні, екологічні і тощо. 
На елементарному рівні послідовна програма впро-
ваджується у формі інтегрованого навчального дня, 
протягом якого особлива увага приділяється зв’язку 
між предметами. Найбільш поширеними є власне 
комбінаційні програми, що містять у собі розділи, 
теоретичні блоки, створені на основі міжпредметних 
тем. Найрадикальнішими є амальгамні програми, 
тобто ті, які розглядають будь-яку глобальну про-
блему людства з різних кутів зору з використанням 
інформації з різноманітних галузей знань. Альма-
гамні програми не лише комбінують чи координу-
ють наявні дисципліни, вони формуються на базі 
життєвого досвіду, поширених суспільно-політичних 
проблем. Щодо кількості предметів, котрі використо-
вуються для створення програм, то в наявних нама-
гаються об’єднати:

1) близькі природничі й гуманітарні науки: мате-
матику, мову й історію;

2) різні природничі науки;
3) теоретичні (фундаментальні) й ужиткові науки;
4) природничі науки з гуманітарними;
5) природничі й суспільні науки;
6) іноземні мови і їх культурне середовище.
Як зазначено в праці Ю. Абрамової, саме іно-

земна мова, як ніяка інша дисципліна, відкрита для 
численних міжпредметних зв’язків, для викорис-
тання інформації з інших галузей знань.

Основними методичними принципами, що забез-
печують інтеграцію завдань з мови, вважаються такі:

– постійний взаємозв’язок теоретичних відомос-
тей (знань) з їх застосуванням; мовні знання в сис-
темі опанування мови є не самоціллю, а важливим 
засобом формування, вираження й удосконалення 
думки;

– активний характер навчання: опанування мови 
має стати активним процесом, який забезпечить 
органічне поєднання всіх чотирьох видів мовлен-

нєвої діяльності – слухання, аудіювання, читання й 
письмо;

– мовні знання, мовленнєві уміння й навички 
варто розглядати як умову й компонент розвиваль-
ного навчання.

Для ефективного проведення інтегрованих 
занять необхідні такі умови:

– правильне визначення об’єкта вивчення, 
ретельний відбір змісту уроку;

– високий професіоналізм викладачів, що забез-
печить творчу співпрацю під час підготовки заняття;

– включення самоосвіти курсантів/студентів у 
навчальний процес;

– використання методів проблемного навчання, 
активізація розумової діяльності на всіх етапах 
заняття;

– продумане поєднання індивідуальних і групо-
вих форм роботи;

– обов’язкове врахування вікових психологічних 
особливостей курсантів/студентів.

На сучасному етапі реалізація міжпредметних 
зв’язків не може відбуватися повною мірою, скільки не 
існує узгодженої скоординованості між навчальними 
програмами з англійської мови та з інших дисциплін. 
Саме тому ефективно використати знання студентів, 
які вони здобули в інших сферах, стає досить важко. 
Провідну роль повинен виконувати педагог. Безпере-
чно, викладач мусить уміти реалізовувати освітню 
функцію, тобто допомагати учням в оволодінні умін-
нями вчитися, розширювати свій світогляд і пізнавати 
різні системи понять, через які можуть усвідомлюва-
тися інші явища. Це є особливо актуально зараз, коли 
зростає необхідність у підготовці спеціалістів широ-
кого профілю, здатних вільно орієнтуватися в неосяж-
ному потоці сучасної інформації й упорядковувати її 
в різних аспектах, інтегровано мислити, самостійно 
систематизувати набуті знання, творчо застосовувати 
їх на практиці. Але, крім цього, міжпредметна коорди-
нація передбачає співпрацю викладачів англійської 
мови з викладачами фахових дисциплін для зміни в 
разі необхідності навчальних програм і планів, фор-
мування в курсантів толерантності до різних поглядів 
на одну проблему, розвитку продуктивного мислення, 
підтримання вмотивованості до вивчення англійської 
мови. У процесі застосування технології інтегрова-
ного навчання надзвичайно важливою є здатність 
викладача управляти діяльністю групи загалом і кож-
ного окремого студента. Педагог має використову-
вати активні методи навчання (роботу в малих групах, 
бригадах, парах), застосовувати засоби мультимедіа, 
правильно коригувати кількість часу, відведеного на 
самостійну роботу на занятті. Узгоджуючи теми фахо-
вих дисциплін та іноземної мови, викладач повинен 
здійснювати правильний добір відповідних матеріа-
лів: текстів, завдань, фільмів тощо.

У військових вищих навчальних закладах 
залежно від року навчання застосовуються різні 
форми та методи викладання в поєднанні з інте-
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грованим підходом для формування іншомовної 
компетентності військовослужбовців. Так, осно-
вною метою початкового курсу навчання іноземної 
мови, який триває один рік, є адаптація курсантів 
до умов навчання у вищому військовому навчаль-
ному закладі; певна переорієнтація оволодіння 
іноземною мовою з метою використання її для осо-
бистісних і професійних цілей, що призводить до 
певних змін у мотивації оволодіння дисципліною; 
а також повторення та узагальнення мовного й 
мовленнєвого матеріалу, який вивчався в середній 
школі; вирівнювання знань, умінь і навичок першо-
курсників. У цей час курсанти вивчають загально-
профільні предмети. У такому випадку інтеграція 
з іншими дисциплінами не буде успішною. Опи-
суваний підхід, відповідно, варто застосовувати з 
другого або третього курсу, коли визначаються про-
фільні предмети й курсанти усвідомлюють необхід-
ність вивчення англійської мови в майбутній про-
фесії. Мотивація навчання підвищується, оскільки 
вони розуміють, які питання чи теми знадобляться 
їм як фахівцям, якими поняттями вони мають опе-
рувати, щоб застосовувати свої знання з предметів 
певної спеціальності.

Безумовно, застосування інтегрованого під-
ходу до навчання англійської мови пов’язане з 
великою кількістю труднощів і великим обсягом 
роботи, оскільки потребує певних напрацювань, 
коригування навчальних програм, створення окре-
мих посібників і навіть уведення нових дисциплін. 
Ще, з одного боку, варто розглянути інтегрований 
підхід. Практика показує, що найпродуктивніша 
форма проведення занять досягається під час 
використання принципу інтегрованого підходу в 
тому розумінні, що об’єднуються всі види розмов-
ної діяльності: читання, письмо, говоріння й про-
слуховування, залежно від мети заняття і його 
етапів. Оскільки в реальному спілкуванні немож-
ливо виділити щось одне, відокремити від іншого 
й при цьому підтримувати процес спілкування, то 
й у вивченні іноземної мови для досягнення кому-
нікативних цілей студенти природно об’єднують 
(інтегрують) мовні навички. Тому логічно виникає 
необхідність будувати процес викладання з ураху-
ванням інтегрованого підходу. Маючи низку пере-
ваг, інтегроване навчання мови дає змогу поєдну-
вати тематичний і нетематичний (не об’єднаний 
однією тематикою) підходи проведення занять. 
Вибрана тема повинна бути інформативною, ціка-
вою й важливою для студентів, а також давати 
велику кількість мовних форм і функцій. Інтегрова-
ний підхід, який природно передбачає й гуманістич-
ний підхід до навчання, допомагає створити пози-
тивну емоційну атмосферу. Цього можна досягти 
таким способом: саме заняття має стимулюваль-
ний, інформаційний характер (з обов’язковим поєд-
нанням соціокультурної інформації) й відповідає 
темі, яка вивчається; викладач сприяє підвищенню 

впевненості студентів у своїх знаннях, у собі. Він 
не повинен переривати студента, помилки виправ-
ляються коректно, в кінці заняття, у вигляді вправ 
на певні структури, підкреслюючи, що помилки – 
типові. Особливим є те, що інтегрований підхід дає 
змогу застосовувати на заняттях найрізноманітніші 
види роботи, зберігаючи при цьому принципи кому-
нікативності, ситуативності, новизни та індивіду-
альності. Заняття проводиться в темпі, без пауз, 
із різноманітними завданнями. Їх використання 
вимагає вправ для розвитку всіх мовних навичок 
і вмінь. Навчання передбачає такі етапи: мовлен-
нєва розминка (warming-up), виклад матеріалу, 
практика, поступовий перехід від навчальних вправ 
чи завдань до вільного мовлення.

Висновки. Отже, використання технологій інте-
грованого навчання є ефективним засобом, що 
застосовується для викладання багатьох дисциплін, 
а зокрема й іноземної мови. Його використання у 
вищих військових навчальних закладах для навчання 
курсантів англійської мови сприяє оптимізації засво-
єння мовних знань і матеріалу з інших дисциплін. 
Цей підхід дає курсантам змогу отримувати цікаву 
й корисну інформацію та з легкістю засвоювати її. 
Інтеграцію англійської мови з іншими предметами 
рекомендується здійснювати з другого або третього 
року навчання, коли визначаються профільні дисци-
пліни та курсанти адаптуються до нових умов. Варто 
відзначити ключову роль викладача, який повинен 
співпрацювати з педагогами інших дисциплін, уміло 
розподіляти час, а також правильно обирати методи 
роботи й матеріали на занятті.
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У статті здійснено порівняльний аналіз осо-
бливостей професійної підготовки майбут-
ніх учителів початкової школи в європей-
ських країнах, зокрема у Швеції та Великій 
Британії, у процесі педагогічної практики. 
Висвітлено погляди вітчизняних і зарубіжних 
науковців на проблему підготовки вчителів 
початкової школи. Розглянуто теоретичні 
аспекти підготовки майбутніх учителів 
початкової школи в процесі педагогічної 
практики в досліджуваних країнах. Виявлено, 
що зарубіжний досвід професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи відо-
бражає вимоги суспільства, які полягають у 
формуванні високого рівня готовності май-
бутнього професіонала до ефективної праці 
на робочому місці. Визначено перспективи 
використання прогресивних ідей, досвіду 
означених країн для змістового наповнення 
навчальних програм підготовки майбутніх 
учителів початкової школи в процесі педаго-
гічної практики в Україні. 
Ключові слова: педагогічна практика, май-
бутній учитель початкової школи, профе-
сійна підготовка, Швеція, Велика Британія, 
Україна.

В статье осуществлен сравнительный 
анализ особенностей профессиональной 
подготовки будущих учителей начальной 
школы в европейских странах, в частно-
сти в Швеции и Великобритании, в про-
цессе педагогической практики. Освещены 
взгляды отечественных и зарубежных 
ученых на проблему подготовки учителей 
начальной школы. Рассмотрены теорети-
ческие аспекты подготовки будущих учи-
телей начальной школы в процессе педаго-
гической практики в исследуемых странах. 
Выявлено, что зарубежный опыт профес-

сиональной подготовки будущих учителей 
начальной школы отражает требования 
общества, заключающиеся в формирова-
нии высокого уровня готовности будущего 
специалиста к эффективному труду на 
рабочем месте. Определены перспективы 
использования прогрессивных идей, опыта 
указанных стран для содержательного 
наполнения учебных программ подготовки 
будущих учителей начальной школы в про-
цессе педагогической практики в Украине.
Ключевые слова: педагогическая прак-
тика, будущий учитель начальной школы, 
профессиональная подготовка, Швеция, 
Великобритания, Украина.

The article provides a comparative analysis of 
the features of professional training of future 
primary school teachers in European countries, 
particularly in Sweden and the United Kingdom, 
in the process of teaching practice. The views of 
domestic and foreign scientists on the problem 
of training primary school teachers are high-
lighted. The theoretical aspects of the training 
of future primary school teachers in the process 
of teaching practice in the countries studied are 
considered. It is revealed that the foreign expe-
rience of professional training of future primary 
school teachers reflects the requirements of 
society, which consists in forming a high level 
of readiness of the future specialist for effective 
work in the workplace. The prospects for the use 
of progressive ideas, the experience of these 
countries for the content of the curriculum for the 
preparation of future primary school teachers in 
the process of teaching practice in Ukraine are 
determined.
Key words: pedagogical practice, future ele-
mentary school teacher, vocational training, 
Sweden, UK, Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Професійна підготовка майбутнього учителя 
в європейському освітньому просторі відпові-
дає стандартам професійних компетентностей  
ХХІ століття. Як зазначено в Педагогічний Кон-
ституції Європи, формування означених компе-
тентностей має на меті здійснення необхідних 
організаційних, змістових і методичних трансфор-
мацій, складником яких є педагогічна практика, що 
є джерелом освоєння соціального й педагогічного 
досвіду, критерієм істини педагогічного процесу. 
Тому вважаємо, що одним із важливих завдань 
вищої школи є формування в майбутніх учителів не 
лише теоретичних знань, а й здатності самостійно 
їх застосовувати в нестандартних, постійно змі-
нюваних професійних ситуаціях. Зазначені вище 
вимоги можна реалізувати лише за умови вдоско-

налення педагогічної практики як важливого склад-
ника підготовки майбутніх фахівців.

Педагогічна практика в школі в рамках про-
фесійної підготовки володіє великим потенціалом 
для формування майбутнього вчителя, забезпечує 
з’єднання теоретичного навчання з практичною 
роботою в школі. Під час проходження практики сту-
денти інтенсифікується процес самоосвіти й само-
виховання, підвищується рівень професійної під-
готовленості. Саме в процесі педагогічної практики 
відбувається найбільш інтенсивний розвиток осо-
бистісних якостей студентів, виявляється критичне й 
осмислене ставлення до дисциплін, що вивчаються, 
до майбутньої професії загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазначимо, що в документах провідних міжнародних 
організацій (ЮНЕСКО, ОЕСР, Ради Європи, Євро-
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пейської Комісії тощо) приділяється велика увага 
потенціалу вчителя як конкурентоспроможного носія 
актуальних знань і загальнолюдських цінностей, а 
вчитель ХХІ століття проголошений носієм суспіль-
них змін. Зокрема, сучасні програмні документи 
України (Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), 
Концепція «Нова українська школа» (2017 р.), Закон 
України «Про освіту» (2017 р.)) спрямовані на роз-
виток професійної самосвідомості, формування тео-
ретичного та особистісно-мотиваційного складників 
професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи. 

Питаннями модернізації професійної освіти й 
аналізу зарубіжного досвіду приділяли увагу видатні 
науковці, серед них – В. Афанасьєв, В. Андрющенко, 
О. Коберник, А. Сбруєва, В. Сидоренко, О. Семеног, 
В. Стешенко, Д. Тхоржевский, Н. Абашкіна, Л. Пухов-
ська, Дж. Гудлед, І. Зязюн, А. Лігоцький, Л. Хомич, 
С. Сисоєва та ін.

Мета статті – порівняти основні підходи до про-
фесійної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи європейських країн, зокрема Швеції й Великої 
Британії, у процесі педагогічної практики задля твор-
чого використання прогресивного досвіду означених 
країн у досліджуваній сфері в Україні.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 
якості педагогічної освіти є важливим завданням 
для країн зарубіжжя. Загалом педагогічна практика 
забезпечує поєднання теоретичної підготовки май-
бутніх учителів з їхньою практичною діяльністю в 
навчальних закладах, сприяє формуванню твор-
чого ставлення майбутнього фахівця до педагогічної 
діяльності, визначає ступінь його професійної при-
датності й рівень педагогічної спрямованості.

У 1996 році в рамках ЮНЕСКО проведена Міжна-
родна конференція «Зміцнення ролі вчителів у стрім-
козмінному світі», на якій порушувалося питання 
розвитку й модернізації системи підготовки вчителів. 
У матеріалах конференції зазначалося, що осно-
вною метою професійної підготовки є становлення 
вчителя, який зможе задовольнити потребу сучас-
ного суспільства й буде спроможний: 1) озброїти 
учнів високим рівнем знань із письма та рахування 
(literacy and numeracy); 2) сприяти передачі учням 
знань і традицій; 3) розвивати здатність учнів до 
адаптації в сучасному стрімкозмінному суспільстві; 
4) стати прикладом для учнів; 5) розвивати партнер-
ські зв’язки з батьками; 6) нести відповідальність за 
фізичне здоров’я учнів [7]. 

Міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, 
Рада Європи, Освітній інтернаціонал (Education 
International), здійснюють суттєві зусилля щодо 
поширення продуктивного досвіду професійної під-
готовки вчителів у всьому світі. У дослідженні ми 
здійснимо порівняльний аналіз професійної підго-
товки майбутніх учителів початкової школи Швеції, 
Великої Британії та України в процесі педагогічної 
практики за такими критеріями: місце педагогічної 

практики в системі професійної підготовки, наяв-
ність і тривалість стажування, зміст і функції 
педагогічної практики.

Педагогічна підготовка вчителя в закладах Шве-
ції – це складна динамічна система, зміст і форми 
якої спрямовані на інтеграцію педагогічних, психо-
логічних, предметних знань, розвиток професійних 
умінь і навичок, формування національної свідо-
мості, гуманістичного ставлення до навколишнього 
світу в майбутнього вчителя [1]. 

І. Карлгрен, провідний шведський науковець у 
галузі підготовки вчителів, наголошує на необхід-
ності інтеграції педагогічних знань, при цьому педа-
гогіка як наука має бути практичною й навчити май-
бутнього вчителя бути педагогом-професіоналом [8]. 

Аналіз шведських науково-педагогічних джерел 
дає змогу констатувати, що невід’ємним складником 
фахової підготовки майбутніх учителів початкових 
класів у педагогічних закладах вищої освіти Швеції є 
практична підготовка, яка здійснюється у спеціально 
відібраних партнерських школах.

У документах Агенції з вищої освіти Швеції щодо 
педагогічної практики в системі професійної підготовки 
вчителя сформульовано загальні напрями її змісту, які 
включають таке: 1) вивчення особистості дитини та 
дитячого колективу різних вікових груп; 2) самостійне 
проведення уроків з предметів спеціалізації; 3) оціню-
вання результатів досягнень учнів у навчанні; 4) від-
повідальність за співпрацю з учнями в класі (функції 
класного наставника); 5) організацію позакласної та 
соціальної роботи; 6) роботу з батьками; 7) участь у 
системі шкільного самоврядування; 5) планування та 
самоаналіз власної педагогічної діяльності [8].

У Швеції через надзвичайно велику децентра-
лізацію шкільної системи коледжі мають розвивати 
власні контакти зі школами для організації педаго-
гічної практики. Шведські програми професійної під-
готовки вчителів включають велику кількість годин 
навчальної практики у школах упродовж усього 
періоду навчання. Уже через місяць після початку 
навчання планується тиждень практики у школі, що 
є своєрідним «пізнанням шкільного життя». Практи-
кантам пропонується здійснити «етнографічне спо-
стереження» щодо взаємодії в класі, на шкільному 
подвір’ї, а також взаємодії між учителями та іншим 
персоналом. Разом із тим особлива увага зверта-
ється на формування в студентів уміння вчитися, що 
забезпечує успішність їхнього професійного й осо-
бистісного розвитку: вміти висловлювати свою думку 
та дискутувати в групі, читати й аналізувати тексти, а 
також записувати свої спостереження тощо. 

На першому році навчання студенти проходять 
пропедевтичну практику, під час якої ознайом-
люються з навчально-матеріальною базою школи; 
специфікою контингенту учнів; шкільною документа-
цією (посадовою інструкцією, навчальними планами 
й річним планом школи, класним журналом і його 
веденням, особовими справами учнів); виконують 
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нескладні доручення вчителів школи; пишуть есе з 
проблем навчання під час проходження педагогічної 
практики.

Навчальну практику проходять на другому курсі, 
де студенти відвідують уроки вчителів-наставників; 
проводять психолого-діагностичні дослідження з 
метою вивчення індивідуально-вікових особливос-
тей учнів і причин їх неуспішності; надають допомогу 
вчителям школи; проводять просвітницьку роботу 
серед батьків та учнів; відвідують та аналізують 
уроки, які проводять інші студенти; висувають власні 
пропозиції щодо покращення результатів власної 
професійної діяльності; визначають тему диплом-
ного дослідження. 

Третій рік навчання – це навчальна практика в 
межах технологічного рівня. Така практика перед-
бачає самостійне планування власної професійної 
педагогічної діяльності; самостійне розроблення 
та проведення занять із фахової дисципліни; здій-
снення корекційної роботи з учнями, які не встигають 
у навчанні, з метою підвищення їхньої успішності; 
аналіз власної діяльності з метою її покращення; 
дозвілля з учнями під час перерви й у позаурочний 
час; активну участь у педагогічних нарадах, семі-
нарах, дискусіях; написання теоретичного розділу 
дипломної роботи.

Метою комплексної навчально-виховної педа-
гогічної практики на четвертому курсі професій-
ної підготовки майбутнього вчителя є опанування 
розвивальними технологіями навчально-виховної 
діяльності, а саме: сприяти виробленню в студентів 
умінь і навичок моделювати і проводити традиційні 
уроки, різні види позакласної роботи з використан-
ням інтерактивних технологій; здійснювати повний 
аналіз уроку; виховувати потребу систематично 
поповнювати свої знання і творчо застосовувати 
їх на практиці, брати участь у методичній роботі, 
виконувати психолого-педагогічні спостереження 
за учнями; здійснювати експериментальне дослі-
дження з проблем наукової роботи [3]. 

Завершується професійна підготовка майбут-
нього вчителя написанням дипломної роботи. Сту-
денти виконують дипломну роботу на базі парт-
нерських шкіл, у якій використовують весь зібраний 
протягом чотирьох рівнів практик матеріал. Викла-
дачі університетів і вчителі партнерських шкіл 
можуть використовувати їхні рекомендації для вдо-
сконалення технології навчання учнів. 

Аналіз літературних джерел і сайтів партнерських 
шкіл університетів дає змогу виокремити такі функції 
практичної підготовки майбутнього вчителя почат-
кової школи у Швеції в оволодінні ним професій-
ними компетентностями: закріплення знань з педа-
гогіки та психології як основи майбутньої професії; 
поглиблення розуміння особливостей реалізації в 
практичній діяльності концептуальних понять викла-
дання й навчання; осмислення фундаментальної 
функції вчителя в сучасному суспільстві; подальший 

розвиток універсальних цінностей; розвиток навичок 
у сфері педагогіки партнерства; здатність застосо-
вувати інформаційні й комунікативні технології на 
практиці в адекватному обсязі.

Структура професійної підготовки майбутніх учи-
телів початкової школи у Великій Британії має дво-
ступеневий характер, тобто передбачає отримання 
статусу кваліфікованого вчителя в процесі професій-
ної адаптації після завершення першого, академіч-
ного, етапу, що являє собою навчання в педагогіч-
ному коледжі. З метою адаптації молодий спеціаліст 
повинен пропрацювати один рік у школі під керівни-
цтвом досвідченого вчителя. 

У британській системі підготовки вчителів почат-
кової школи існує дві форми педагогічної практики: 
традиційна (довгострокова з відривом від занять у 
коледжі) і серійна (короткострокова без відриву від 
занять, може тривати півдня, день, тиждень). Педа-
гогічна практика передбачає таке: відвідування 
різних типів шкіл з метою вивчення особливостей 
навчально-виховного процесу, перегляд та ана-
ліз показових уроків, мікровикладання, самостійне 
проведення навчальних занять. Під час педагогіч-
ної практики основна увага студентів спрямована 
на оволодіння методами планування, організації та 
управління педагогічним процесом, а також на само-
реалізацію. Педагогічна практика забезпечує осво-
єння студентами передового педагогічного досвіду 
[6, с. 94] 

Педагогічна практика починається вже на пер-
шому курсі, і за цей період студенти повинні відві-
дати школу 10 разів, проводячи з дітьми по півдня 
під час кожного відвідування. На другому курсі вони 
проводять у школі 10 повних днів. Ці візити обгово-
рюються під час лекцій, отриманий досвід закріплю-
ється написанням письмових робіт [2, с. 89]. 

Коли розпочинається V семестр, обов’язково 
планується педагогічна практика за місцем прожи-
вання студента (home-based experience), яка триває 
два тижні. Під час home-based experience студенти 
виконують обов’язки помічників учителів. Цей вид 
практики має на меті створення ситуацій, у яких сту-
денти мають можливість проявити себе як викладачі 
та класні керівники.

Цікавим є довишівський період підготовки вчите-
лів, що ґрунтується на методичній системі В. Тей-
лора. Протягом останніх двох років навчання в школі 
майбутні випускники проходять 4-тижневу педаго-
гічну практику під керівництвом досвідченого педа-
гога. Випускникам школи, які вирішили вступати до 
педагогічного закладу, видається характеристика з 
оцінкою за педагогічну практику. Це і є початковим 
етапом формування готовності майбутніх учителів 
до ефективної педагогічної діяльності [9]. 

Аналіз сучасного стану й тенденцій розвитку про-
фесійної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи у Великій Британії дає змогу окреслити такі 
функції педагогічної практики: впровадження нових 
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педагогічних технологій; відхід від суто репродук-
тивної форми навчання; врахування неповторної 
індивідуальності учасників навчально-виховного 
процесу (їхніх фізичних, інтелектуальних, соціаль-
них і духовних особливостей); вироблення необхід-
них педагогічних умінь і навичок; становлення про-
фесійної майстерності вчителя в контексті нового 
осмислення.

Структурно-логічний аналіз особливостей 
організації та змісту практичної підготовки майбут-
ніх учителів початкової школи Швеції та Великої 
Британії дав змогу здійснити порівняльний аналіз 
досліджуваного педагогічного явища аналогічною 
з практикою, наявною в українських вишах (див. 
таблицю 1).

Таблиця 1
Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

в процесі педагогічної практики Швеції, Великої Британії, України

Назва 
країни

Початок 
проходження 
педагогічної 

практики

Наявність і 
тривалість 
стажування

Зміст проходження 
практики Функції педагогічної практики

Швеція Перший рік 
навчання

відсутнє стажу-
вання

Практична підготовка має на 
меті процес вивчення осо-
бистості дитини та дитячого 
колективу різних вікових кате-
горій; самостійне проведення 
уроків з предметів спеціалі-
зації; оцінювання результатів 
досягнень учнів у навчанні; 
відповідальність за співпрацю 
з учнями в класі; організацію 
позакласної та соціальної 
роботи; роботу з батьками; 
участь у системі шкільного 
самоврядування; планування 
та самоаналіз власної педаго-
гічної діяльності [8].

- закріплення знань із педагогіки 
та психології як основи майбут-
ньої професії; 
- поглиблення розуміння осо-
бливостей реалізації в практич-
ній діяльності концептуальних 
понять викладання й навчання; 
- осмислення фундамен-тальної 
функції вчителя в сучасному 
суспільстві; подальший розвиток 
універсальних цінностей; 
- здатність застосовувати інфор-
маційні й комунікативні технології 
на практиці в адекватному обсязі.

Велика
Британія

Перший рік 
навчання

1 рік стажування 
під керівництвом 

досвідченого 
вчителя

Практична підготовка має на 
меті відвідування різних шкіл 
з метою вивчення особли-
востей навчально-виховного 
процесу, перегляд та аналіз 
показових уроків, мікрови-
кладання, самостійне про-
ведення навчальних занять. 
Під час педагогічної практики 
основна увага студентів 
спрямована на оволодіння 
методами планування, орга-
нізації та управління педаго-
гічним процесом, а також на 
самореалізацію. Педагогічна 
практика забезпечує осво-
єння студентами передового 
педагогічного досвіду.

- упровадження нових педагогіч-
них технологій;
- відхід від суто репродуктивної 
форми навчання; 
- освітня система спрямована на 
врахування неповторної індиві-
дуальності учасників навчально-
виховного процесу;
- вироблення студентами, май-
бутніми вчителями, необхідних 
педагогічних умінь і навичок; 
- становлення професійної 
майстерності вчителя в контексті 
нового осмислення.

Україна Перший рік 
навчання

Немає стажу-
вання

Практична підготовка має на 
меті активізувати теоретичні 
знання на основі практичного 
навчання; формування в 
майбутніх учителів почат-
кової школи вмінь і нави-
чок практичної діяльності в 
навчально-виховних закла-
дах; розвиток професійних 
умінь і навичок; оволодіння 
сучасними методами й фор-
мами педагогічної діяльності, 
новими високоідейними фор-
мами навчання; формування 
дослідницького підходу до 
педагогічної діяльності [4].

ідентифікація з професійною 
діяльністю вчителя;
- актуалізація та поглиблення 
теоретичних знань студентів, 
формування їхніх педагогічних 
умінь і навичок, розвиток педа-
гогічного мислення, творчої 
активності;
- актуалізація педагогічної освіти, 
яка є самостійним, важливим 
джерелом;
- формування педагогічної свідо-
мості.
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Отже, можна стверджувати, що зміст і струк-
тура педагогічної практики в кожній із розгляду-
ваних країн визначаються системою ключових 
професійних компетентностей, що враховують 
сучасні тенденції розвитку науки, техніки й техно-
логії освіти, забезпечують формування кваліфіко-
ваного вчителя щодо викладання предметів.

Висновки. Зважаючи на вищезазначене, 
можна зробити висновок, що зарубіжний досвід 
професійної підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи в процесі педагогічної практики відо-
бражає вимоги суспільства до змісту ефективної 
педагогічної праці професійного фахівця. 

Результати порівняльного аналізу професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи 
в процесі педагогічної практики Швеції, Великої 
Британії та України дають змогу сформулювати 
такі рекомендації: 

– на національному рівні: звернути увагу на 
зміни в законодавстві. У пункті 2.5 (розширення 
практичної підготовки, присвоєння професійної 
кваліфікації педагогічного працівника) Концепції 
розвитку педагогічної освіти (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776) 
чітко сказано, що обов’язковим складником освіт-
нього процесу підготовки здобувача вищої або 
фахової передвищої освіти до педагогічної про-
фесії є безперервна педагогічна практика;

– на інституційному рівні: вважаємо, що 
вивчення європейського, зокрема шведського 
й британського, досвіду професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи в процесі 
педагогічної практики дає змогу виокремити пози-
тивні особливості, ключові ідеї, які можна творчо 
використати для оновлення української системи 
практичної підготовки майбутніх фахівців, а саме: 
урізноманітнення організаційних форм і методів 
професійної підготовки; розроблення індивіду-
ального курсу професійної підготовки; збільшення 
обсягів педагогічної практики; подальший розви-
ток науково-методичного супроводу випускників 
педагогічного закладу вищої освіти; формування 

готовності до професійної мобільності; створення 
умов для стажування за кордоном. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо у 
спрямуванні на дослідження змістового наповнення 
навчальних програм підготовки майбутніх учителів 
початкової школи в процесі педагогічної практики.
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Узагальнені підходи до структурування 
змісту інформатизації вищої медичної освіти 
сприяють забезпеченню високого рівня про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців 
сфери охорони здоров’я і відповідають соці-
альному замовленню. Використання сучасних 
інформаційних технологій у процесі викла-
дання дисциплін у медичних вишах уможлив-
лює активізацію самостійної роботи сту-
дентів, ефективну взаємодію зі студентами 
під час практичних занять та проведення 
онлайн-навчання. Оновлені форми і методи 
навчання дозволяють студентам розви-
вати творче мислення, сприяють вирішенню 
повсякденних і професійних ситуативних 
проблем, пришвидшують сприйняття, розу-
міння і засвоєння як теоретичних знань, так і 
практичних навичок. Інформатизація освіти 
є невід’ємним складником сучасного суспіль-
ства, відображає загальні тенденції станов-
лення світових глобалізаційних процесів та 
гармонійного формування особистості. Про-
цес підготовки нової генерації фахівців медич-
ної сфери потребує вдосконалення методики 
використання засобів інформаційних техно-
логій. 
Ключові слова: інформатизація, інформа-
ційні технології, вища медична освіта, під-
готовка студентів-медиків.

Обобщенные подходы к структурированию, 
касающиеся содержания информатизации 
высшего медицинского образования, спо-
собствуют обеспечению высокого уровня 
подготовки будущих специалистов в сфере 
здравоохранения и соответствуют соци-
альному заказу. Использование современных 
информационных технологий в процессе 
преподавания дисциплин в медицинских 
вузах позволяет активизировать самосто-
ятельную работу студентов, эффективно 
взаимодействовать со студентами во 
время практических занятий и проводить 
онлайн-обучение. Обновленные формы и 
методы обучения позволяют студентам 

развивать творческое мышление, способ-
ствуют решению повседневных и профес-
сиональных ситуативных проблем, уско-
ряют восприятие, понимание и усвоение как 
теоретических знаний, так и практических 
навыков. Информатизация образования 
является неотъемлемой составляющей 
современного общества, отражает общие 
тенденции становления мировых глобали-
зационных процессов и гармоничного фор-
мирования личности. Процесс подготовки 
нового поколения специалистов медицин-
ской сферы требует совершенствования 
методики использования средств информа-
ционных технологий. 
Ключевые слова: информатизация, инфор-
мационные технологии, высшее медицин-
ское образование, подготовка студентов-
медиков. 

Generalized approaches to the structuring of 
informatization content of higher medical educa-
tion contribute to furnish a high level of profes-
sional training for future healthcare professionals 
and correspond to social order. The use of mod-
ern information technologies in the process of 
teaching enables activating students’ self-study, 
interacting with students during practical classes 
more effectively and conducting online train-
ing in medical universities. Updated forms and 
methods of training allow students to develop 
creative thinking, promote solving professional 
routine and situational issues, accelerate percep-
tion, understanding and master both theoretical 
knowledge and practical skills. Informatization of 
education is an integral part of modern society, 
reflects general tendencies of world globalization 
processes formation and harmonious formation 
of personality. The process of preparing new 
generation of specialists needs to improve the 
methodology of using information technologies in 
medical sphere.
Key words: informatization, information tech-
nologies, higher medical education, training of 
medical students.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
На сучасному етапі реформування вищої медичної 
освіти одним із провідних заходів щодо її модер-
нізації є розроблення методів і технологій, тобто 
перехід на державний стандарт, який передбачає 
інформатизацію навчального процесу як складову 
частину компетентнісного підходу. Компетентність 
та компетентнісний підхід уможливлюють визна-
чення загальних підходів до структурування змісту 
інформатизації вищої медичної освіти та сприяють 
забезпеченню високого рівня професійної підго-
товки майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я, 
відповідають соціальному замовленню, підви-
щуючи вимоги до підготовки студентів-медиків як 
активних суб’єктів нової освітньої парадигми – 

«освіта протягом усього життя». Як стверджує нау-
ковець І. Зязюн, «головною метою вищої освіти 
має бути становлення цілісної і цілеспрямованої 
особистості, готової до вільного, гуманістично 
орієнтованого вибору й індивідуального інтелек-
туального зусилля, яка володіє багатофункціо-
нальними компетентностями» [4, с. 13], що фор-
муються на основі інформаційних технологій.

Соціально-економічні умови нашої держави 
передбачають усе більшу залученість молодих 
фахівців охорони здоров’я у сферу інформаційних 
технологій. Адже сучасним лікарям повинні бути 
притаманні мобільність та ініціативність як основа 
потенціалу, від якого залежать перспективи роз-
витку медицини, розроблення і впровадження 
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інновацій та нових соціальних стратегій у сферах 
освіти, науки, культури тощо [7]. 

Актуальність даного дослідження зумовлена 
запитом сучасного суспільства з огляду на інфор-
матизацію сфери медицини через реформування 
галузі. У даний час реалізується багато програм 
і проектів у галузі інформатизації вищої медичної 
освіти. Тому запровадження нових інформаційних 
технологій в освітній процес дозволить успішно 
вирішити низку завдань, а саме: 

– забезпечити викладачів університету сучас-
ним інструментарієм для проведення навчального 
процесу; 

– реалізувати принципи гуманізації, індивідуа-
лізації та інтерактивності навчального процесу; 

– сформувати студентам-медикам навички 
роботи із сучасними інформаційними засобами; 

– підвищити ефективність пізнавальної діяль-
ності майбутніх лікарів;

– розглядати інформатизацію медичної освіти 
як базовий чинник якості підготовки кваліфікова-
ного фахівця.

Мету статті вбачаємо в аналізі проблем запро-
вадження інформаційних технологій у систему 
вищої медичної освіти, оскільки інформатизація 
освіти передбачає не лише формування теоре-
тичних знань чи практичних навичок, але і станов-
лення творчої особистості в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема інформатизації вищої освіти вважа-
ється актуальною, оскільки їй присвячено значну 
кількість досліджень, зокрема щодо застосування 
інформаційних технологій у професійній освіті 
(В. Безпалько, В. Биков, І. Булах, В. Гапон, Б. Гер-
шунський, Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак, М. Згу-
ровський, В. Лунячек, О. Матвієнко, Ю. Машбиць, 
Н. Морзе, С. Ніколаєнко, І. Підласий, А. Проко-
пенко, А. Пилипчук, М. Плескач, Є. Полат, Т. Поя-
сок, С. Раков, Н. Тализіна). Проте інформатизація 
вищої медичної освіти недостатньо досліджена з 
огляду на стрімкий розвиток інформаційно-кому-
нікаційних технологій, які потребують систематич-
ного вдосконалення методики викладання дис-
циплін та відповідного реформування медичної 
галузі загалом.

Виклад основного матеріалу. У сучасній 
педагогічній практиці системи вищої медичної 
освіти основна увага приділяється запровадженню 
та комплексному забезпеченню теоретичного і 
практичного навчання шляхом розроблення різ-
номанітних програмних засобів, автоматизованих 
навчальних систем, розвитку творчого мислення 
та креативності, удосконалення форм і методів 
аудиторної та самостійної роботи студентів із 
використанням інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Така тенденція корелює зі стрімким зрос-
танням обсягу навчальної та наукової інформації, 
оскільки з’являються абсолютно нові технології 

для її здобування, де ефективність процесу засво-
єння інформації залежить від уміння самостійно 
оволодівати знаннями, використовуючи різнома-
нітні комбінації технологій для оброблення елек-
тронної інформації та продовжуючи тенденцію 
навчання упродовж життя. 

Оновлення змісту освіти передбачає створення 
моделі для переорієнтації із процесу на результат 
навчання. Така тенденція дозволить перемістити 
акценти з накопичення нормативно визначених 
знань і умінь на формування й розвиток навичок 
чи здібностей практично діяти в конкретних про-
фесійних і життєвих ситуаціях. Тобто викладач 
повинен так планувати зміст навчального процесу, 
а саме проектувати належну освітню траєкторію 
для майбутніх медиків, щоби студенти працювали 
на результат, здобуваючи компетентності.

Використання сучасних інформаційних техно-
логій у процесі викладання дисциплін у медич-
них вишах уможливлює активізацію самостійної 
роботи студентів-медиків, ефективну взаємодію 
зі студентами під час практичних занять та про-
ведення онлайн-навчання із циклу не лише соці-
ально-гуманітарних дисциплін, але й фахових 
предметів, залучення студентів до науково-дослід-
ної роботи, закладаючи науково-пошукові навички 
з першого курсу. 

Упровадження інноваційних інформаційних 
технологій, активних форм і методів навчання у 
вищих медичних закладах освіти сприяє розвитку 
професійних якостей та індивідуальних здібностей 
студента-медика як особистості. Оновлені форми 
і методи навчання дозволяють студентам розви-
вати творче мислення, сприяють їхньому залу-
ченню до вирішення повсякденних і професійних 
ситуативних проблем, пришвидшують сприйняття, 
розуміння і засвоєння як теоретичних знань, так і 
практичних навичок. 

Сучасні дослідники [3; 5] уважають, що про-
цес інформатизації освіти активно розвивається 
завдяки: 

– оснащенню освітніх установ новітніми засо-
бами інформаційно-комунікативних технологій;

– використанню оновлених засобів інфор-
матики, баз даних для інформаційної підтримки 
освітнього процесу; 

– радикальній зміні змісту освіти на всіх рівнях, 
тобто розвитку і поширенню онлайн-навчання. 

Припускаємо, що найбільшою проблемою 
для України є організація освітніх інформаційних 
ресурсів у вишах та принципи їх застосування в 
різних сферах діяльності студентів-медиків. Як 
слушно зауважує науковець В. Лунячек, в Україні 
реалізується вже друга програма інформатизації 
освітньої галузі, однак створення освітніх сай-
тів значної кількості відділів (управлінь) освіти та 
більшості навчальних закладів відбувається дуже 
повільно [8, с. 175].
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Варто зазначити, що інформатизація навчаль-
ного процесу тісно пов’язана з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій, якими 
забезпечені не лише студенти, адже оснащення 
кафедр також має відповідати сучасним канонам. 

У сучасних соціально-економічних умовах 
поняття «інформатизація» стало загальноприй-
нятим, поширеним у всіх сферах життєдіяль-
ності, незважаючи на його різне тлумачення [1]. 
Як стверджують дослідники, «інформатизація 
навчального процесу включає два явища, що 
мають різну сутність і позначаються різними термі-
нами: «інформаційні технології в освіті» – це про-
цес застосування всіх, що існують, відомих, апро-
бованих інформаційних технологій в освітньому 
просторі; «інформаційні освітні технології» – мето-
дично адаптовані під конкретний зміст навчання 
інформаційні технології, які ведуть до змін у фор-
мах і методах навчання» [10, с. 29]. Отже, у сис-
темі вищої медичної освіти необхідно розпочати 
реформу з інформатизації освітніх технологій. 

Новітні концепції передбачають впровадження 
інформаційних технологій у навчальний процес, 
що уможливлює розширення функції фахівця 
медичного профілю. Проте, з педагогічного 
погляду, імплементація інформаційних технологій 
у процес викладання соціально-гуманітарних дис-
циплін передбачає: 

– індивідуалізацію навчального процесу з ура-
хуванням рівня підготовленості студентів, їхніх зді-
бностей, рівня практичного засвоєння матеріалу, 
сфери інтересів; 

– гнучкість та мобільність навчального процесу; 
– використання проблемних та комп’ютери- 

зованих методів навчання; 
– доповнення класичних методів навчання 

сучасними (дослідження, аналіз, синтез, реакція 
ухвалення рішення в ургентних ситуаціях); 

– упровадження змішаного. або гібридного 
навчання (почергове й комплексне застосування 
сучасних форм організації навчального процесу).

Також варто зосередити увагу на дослідженні 
С. Ніколаєнка [9] щодо підвищення вимог до якості 
освіти, рівня її інформатизації, якості професійної 
підготовки й ефективності управління, удоскона-
лення технічних засобів передачі інформації, які 
корелюють із потребою удосконалення навчально-
матеріальної бази, забезпечення комп’ютеризації 
навчальних закладів, запровадження інформа-
ційно-інноваційних технологій, оновлених еко-
номічних та управлінських механізмів розвитку 
освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогіч-
них кадрів, ефективної підготовки. 

На особливу увагу заслуговує і професійна 
підготовка викладача, яка передбачає викорис-
тання інформаційних і комунікаційних технологій 
у навчальному процесі та вважається необхідною 
умовою інформатизації освіти. Як зазначає науко-

вець В. Биков, «у діяльності навчальних закладів 
усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформа-
тизації повинна приділятися першочергова увага» 
[2]. Саме запровадження технологій у навчальний 
процес удосконалить його, зробить доступною й 
ефективною освіту, підготує молоде покоління до 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Варто зазначити, що акцент зроблено на 
інформаційних технологіях, оскільки їх коректне 
використання в професійній підготовці майбутніх 
медиків уможливлює: 

– формування інформаційної компетентності 
як складника професійної компетентності; 

– закладення основ інформаційної культури 
студентів-медиків;

– розуміння взаємозв’язку інформаційних тех-
нологій та їх принципів роботи в медичній галузі 
(звіти, історії хвороби, доступ до бази пацієнтів, 
рецепти тощо);

– імплементацію методів поширення й обміну 
інформацією серед структурних підрозділів сфери 
охорони здоров’я; 

– організацію онлайн-тренінгів, круглих столів 
чи вебінарів для підвищення кваліфікації лікарів 
тощо; 

– підвищення якості медичних послуг завдяки 
дистанційному управлінню, онлайн-викликам 
лікаря додому чи запису на прийом до лікаря.

На нашу думку, інформатизація освіти є 
невід’ємним складником сучасного суспільства, 
відображає загальні тенденції становлення сві-
тових глобалізаційних процесів, розглядається 
як визначальний інформаційний і комунікаційний 
базис розвитку освіти, гармонійного формування 
особистості в складних соціально-економічних 
умовах держави. Інформатизація [6] розглядається 
науковцем як система таких взаємопов’язаних 
процесів: 

– інформаційного – виокремлення та подання 
соціально значущої інформації у формі, доступній 
для зберігання, оброблення і передавання елек-
тронними засобами; 

– пізнавального – формування і збереження 
цілісної інформаційної моделі світу, що дозволяє 
суспільству здійснювати динамічне регулювання 
власного розвитку на всіх рівнях: від індивідуаль-
ної діяльності до функціонування загальнолюд-
ських інститутів; 

– матеріального – будівництво глобальної 
інфраструктури електронних засобів зберігання, 
оброблення і передавання інформації. 

У процесі професійної підготовки фахівців 
медичної галузі за традиційного та компетентнісно 
орієнтованого підходу використовуються одна-
кові види і форми роботи, проте цілі та зміст цієї 
діяльності різняться. У першому випадку цінністю 
вважається інформаційна ємність матеріалу, 
об’єктивність висвітлення фактів, пошук істини, 
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рівень засвоєння побаченого і почутого студен-
тами. У другому – найвищою цінністю є потреба 
в самостійному осягненні професійної діяльності, 
прагненні до самовдосконалення та самоосвіти 
через усвідомлення особистого ідеалу й осмис-
лення власного життя [11].

Отже, вища медична освіта повинна модерні-
зуватися завдяки імплементації новітніх інформа-
ційних та комунікаційних технологій, забезпечуючи 
широке їх запровадження в навчально-виховний 
процес, а також формуванню в студентів-медиків 
рис, необхідних для успішної самореалізації в про-
фесійній діяльності й інформаційному суспільстві. 
Як відомо, інтернет-ресурси сприяють перебудові 
методів й організаційних форм навчально-вихов-
ного процесу відповідно до вимог інформаційного 
суспільства, реалізації оновлених форм само-
освіти з урахуванням можливостей глобальної 
комп’ютерної комунікації та економії часу, обгово-
рення і вирішення актуальних проблем, незважаючи 
на відстань. Інформатизація освіти також повинна 
випереджати інші напрями суспільної діяльності як 
основа глобального процесу здобування інформа-
ції й інформатизації суспільства загалом.

Висновки. Інформатизація освіти є важливою 
складовою частиною розвитку сучасного суспіль-
ства, а створення відкритого навчального серед-
овища та формування його засобів і технологій є 
першочерговим завданням оновленої парадигми 
вищої освіти. Процес підготовки нової генерації 
фахівців медичної сфери потребує вдосконалення 
методики використання засобів інформаційних 
технологій. Тому значну увагу необхідно приділяти 
формуванню інформаційної культури майбутніх 
фахівців сфери охорони здоров’я. 

Варто зазначити, що в умовах інформатиза-
ції освіти студенти використовують електронні 
матеріали в навчальній діяльності частіше. Однак 
друковані видання вважають більш зручними для 
читання, опрацювання чи роботи з ними. Студенти 
не лише самостійно вдаються до послуг різно-
манітних інформаційних засобів, а й керуються 
рекомендаціями викладачів у пошуку оновленої 
інформації щодо сучасних досліджень, методики 
лікування чи проведення певних маніпуляцій. 
Також студенти-медики готуються складати ліцен-
зійний кваліфікаційний іспит англійською мовою 
«Крок 1», версії якого можна вивчати онлайн, 
щоби краще підготуватися до фінального іспиту. 
Доступність інтернету, різноманітність технічних 
пристроїв і новітніх засобів для пошуку, обро-
блення та зберігання інформації вносить суттєві 
зміни і в освітній процес, стимулює викладачів до 
оволодіння новими методами та засобами інфор-
маційно-комунікаційних технологій.

Отже, майбутні лікарі повинні навчатися упро-
довж життя, тобто бути обізнаними в усіх новинках 
медицини: від тактики лікування і до сучасних пре-

паратів, їх дії та протипоказань, а також щодо най-
сучаснішого обладнання; брати активну участь у 
вебінарах чи онлайн-конференціях, лекціях тощо. 
Саме інформатизація освіти, на наш погляд, 
дозволяє реалізувати основні принципи сучасних 
вишів – гуманізації освіти студентів, підвищення 
ефективності навчання та його інтенсифікації й 
індивідуалізації відповідно до інтересів, здібнос-
тей та власного досвіду, а також доступ до знань 
та інформації, тобто «освіта для всіх» та «освіта 
через усе життя». 
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КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти»

Досліджено феномени “hard skills” та “soft 
skills” сучасного вчителя. Обґрунтовано 
необхідність їх наявності та формування 
з метою розвитку інклюзивної компе-
тентності вчителя іноземної мови. Визна-
чено перелік «твердих навичок» інклю-
зивно компетентного вчителя іноземної  
мови. Визначено перелік «м’яких навичок» 
інклюзивно компетентного вчителя іно-
земної мови. Визначено форми, методи, 
прийоми їх формування та розвитку на 
навчальних заняттях у системі підвищення 
кваліфікації. 
Ключові слова: “hard skills”, “soft skills”, 
учитель іноземної мови, інклюзивно ком-
петентний учитель іноземної мови, підви-
щення кваліфікації.

Исследованы феномены “hard skills” и “soft 
skills” современного учителя. Обоснована 
необходимость их наличия и формирова-
ния с целью развития инклюзивной компе-
тентности учителя иностранного языка. 
Определен перечень «твердых навыков» 
инклюзивно компетентного учителя ино-

странного языка. Определен перечень «мяг-
ких навыков» инклюзивно компетентного 
учителя иностранного языка. Определены 
формы, методы, приемы их формирования 
и развития на учебных занятиях в системе 
повышения квалификации.
Ключевые слова: “hard skills”, “soft skills”, 
учитель иностранного языка, инклюзивно 
компетентный учитель иностранного 
языка, повышение квалификации.

Phenomenon “hard skills” and “soft skills” of mod-
ern teacher are discovered. The necessity of their 
presence and forming with the purpose of foreign 
language teacher inclusive competence is sub-
stantiated. The list of hard skills of inclusively com-
petent foreign language teacher was determined. 
The list of soft skills of inclusively competent for-
eign language teacher was determined. Forms, 
methods and ways of their forming and develop-
ing at the training sessions in the system of post-
graduate education are defined.
Key words: “hard skills”, “soft skills”, foreign lan-
guage teacher, inclusively competent foreign lan-
guage teacher, postgraduate education. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Інклюзивне навчання висуває нові вимоги до 
вчителя закладу загальної середньої освіти. Він 
повинен вміти: визначити пріоритетні корекційні, 
навчальні, виховні завдання, напрями їх реаліза-
ції; розробити індивідуальний корекційно-компен-
саторний план роботи для кожної дитини з ураху-
ванням нозологій; адаптувати навчальні плани, 
програмний матеріал, методи, форми навчання та 
виховання до індивідуальних освітніх потреб дітей; 
орієнтуватися на соціальний досвід, пізнавальні 
можливості кожної дитини; розробляти різнома-
нітні прийоми та засоби для сприяння загальному 
розвитку дітей; створювати умови для соціальної 
адаптації дітей з особливостями психофізичного 
розвитку та здорових дітей, набуття ними соціаль-
них навичок [2, с. 142]. Інакше кажучи, для сучас-
ного інклюзивно компетентного вчителя, тобто 
для такого, який уміє ефективно працювати з 
дітьми, які мають особливі освітні потреби, разом 
з однолітками типового розвитку в умовах закладу 
загальної середньої освіти, неабияке значення 
має наявність так званих “hard skills” («тверді 
навички») та “soft skills” («м’які навички»), тобто 
навичок, пов’язаних із формальним (технічним) 
боком професійної діяльності, а також універсаль-
них соціальних навичок, пов’язаних з ефектив-
ною комунікацією та взаємодією з учнями, бать-
ками школярів, колегами, адміністрацією закладу 
загальної середньої освіти. Особливе значення 

це має для вчителів іноземних мов, оскільки діти 
з особливими освітніми потребами, як відомо, 
зазнають значних ускладнень у вивченні цього 
навчального предмета.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню феноменів “hard skills” та “soft skills” 
присвячено наукові праці О. Абашкіної [1], Н. Длу-
гунович [3], К. Коваль [4], J. James Heckman, Tim 
D. Kautz [5] та інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз вітчизняних та 
закордонних наукових праць свідчить про те, що 
“hard skills” та “soft skills” необхідні для працевла-
штування майбутніх фахівців, є складником підго-
товки ІТ-фахівців, ключем до побудови професій-
ної кар’єри загалом. Проте питання необхідності 
наявності та формування “hard skills” та “soft skills” 
із метою розвитку інклюзивної компетентності 
вчителя, зокрема викладача іноземної мови, не 
є дослідженим, але є нагальною потребою сього-
дення і потребує окреслення шляхів вирішення. 

Метою статті є визначення переліку твердих 
та м’яких навичок інклюзивно компетентного вчи-
теля іноземної мови; форм, методів, прийомів їх 
формування та розвитку на навчальних заняттях 
у системі підвищення кваліфікації. 

Виклад основного матеріалу. Розкриємо 
власне зміст понять “hard skills” та “soft skills”. Так, 
«жорсткі» вимоги (“hard skills”) легко виміряти, 
вони об’єктивні. До цiєї групи належть професійні 
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знання, вміння та навички, які необхідні, у нашому 
випадку, вчителеві іноземної мови для виконання 
професійних завдань навчання учнів цього пред-
мета в умовах інклюзивного освітнього серед-
овища.

У свою чергу, «м’які» вимоги (“soft skills”) 
складно виміряти, тому їх оцінка суб’єктивного 
спрямування (чесність, ініціативність, праце-
любність, здатність до навчання, творчі здібності 
тощо). Термін “soft skills” найчастіше під час пере-
кладу визначають як «м’які» навички (компетенції), 
проте трапляються й інші переклади, наприклад, 
«людські» або «уніфіковані». “Soft skills” – свого 
роду перелік особистих характеристик, які так 
чи інакше пов’язані з ефективною взаємодією з 
іншими людьми. Це навички, прояв яких важко 
виявляти, безпосередньо визначати, перевіряти, 
наочно демонструвати. До цієї групи належать 
індивідуальні, комунікативні й управлінські нави-
чки. Ключова різниця в оволодінні “soft skills” і 
“hard skills” полягає в тому, що «м’яких» навичкок 
складно навчитися із книжок або просто під час 
виконання своїх функціональних обов’язків. Як 
сслушно зазначає К. Коваль [4, с. 163], у сучас-
ному світі головне – це інформація, а володіння 
знаннями – статичне, адже вони можуть швидко 
стати неактуальними. Важливішим є здобуття 
необхідної інформації в потрібний момент. Від-
повідь на цю жорстку вимогу ринку праці можуть 
дати ті люди, які зможуть оволодіти «м’якими» 
навичками. 

Враховуючи сказане вище, можна визначити 
перелік “hard skills” інклюзивно компетентного вчи-
теля іноземної мови.

Насамперед це наявність у вчителя методо-
логічних, психолого-педагогічних та спеціальних 
знань, які є підґрунтям для запобігання появі про-
блем, пов’язаних із навчанням іноземної мови 
дітей з особливостями психофізичного розвитку 
разом з їхніми здоровими однолітками в закладах 
загальної середньої освіти, й основою для зміни 
власної педагогічної поведінки в умовах інклю-
зивного освітнього середовища, уміння оперувати 
цими видами знань, а також застосовувати їх на 
практиці.

Так, методологічні знання передбачають філо-
софське розуміння вчителем основ інклюзивної 
освіти; концепцію особистісно орієнтованого, 
диференційованого навчання; знання теоретичних 
основ інклюзивної освіти в діалектичній єдності з 
потребами суспільства, викликами часу, а також 
знання щодо визначення місця й ролі інклюзив-
ного навчання в системі освіти дітей з особливими 
освітніми потребами, основоположні цінності та 
принципи навчання дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку разом з однолітками типо-
вого розвитку, на базі закладу загальної середньої 
освіти; концепції, які розкривають єдність законів 

розвитку стандартної дитини й дитини з нозоло-
гією, провідну роль навчання в розвитку учнів.

Психолого-педагогічні знання – це знання прин-
ципів побудови інклюзивної освіти, її системи й 
змісту освітніх програм та індивідуальних програм 
і планів: системи принципів і засобів особистісно 
орієнтованої взаємодії з дітьми; знання психолого-
педагогічних умов для розвитку пізнавальної моти-
вації та здібностей дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку до вивчення іноземних мов; 
знання психологічних основ педагогічної діяль-
ності з організації вивчення школярами іноземної 
мови в умовах інклюзії; знання основ корекційної 
педагогіки в навчально-виховній роботі з дітьми, 
що мають особливості психофізичного розвитку, 
та просвітницької педагогічної роботи з їхніми 
батьками, зокрема під час організації освітнього 
процесу з іноземної мови. 

Спеціальні знання – це знання історії та куль-
турної спадщини країни, мова якої вивчається, 
народних традицій, звичаїв, обрядів, усної народ-
ної творчості та творчості поетів і прозаїків, знання 
типологій труднощів, пов’язаних з оволодінням 
дітьми з особливими потребами іноземною мовою, 
знання особливостей засвоєння звукової сторони, 
орфографічної, лексичної, граматичної, синтак-
сичної, морфологічної правильності усного та 
писемного мовлення дітьми з різними особливими 
освітніми потребами порівняно з учнями типового 
розвитку; знання найефективніших форм, засобів, 
методів і прийомів, а також спеціальних діагнос-
тичних та корекційних методик розвитку мовлення 
дітей.

До “hard skills” можна також віднести вміння 
вчителя: адаптувати й модифікувати навчальні 
матеріали з іноземної мови відповідно до різних 
особливих освітніх потреб учнів; застосовувати 
у власній педагогічній практиці найефективніші 
форми, засоби, методи і прийоми, а також спе-
ціальні діагностичні та корекційні методики роз-
витку мовлення дітей; створювати іншомовне 
середовище на уроках та в позаурочній діяльності 
таким чином, щоби його навчальний, виховний 
та розвивальний потенціал був найбільш опти-
мальним для кожної дитини відповідно до її віку, 
особливостей психофізичного й інтелектуального 
розвитку, різних рівнів та можливостей щодо опа-
нування школярами іноземних мов; формувати й 
розвивати вміння оцінних суджень учнів у процесі 
сприймання ними художніх текстів, навчати дітей 
висловлювати ставлення до моральних учинків 
героїв художніх творів іноземною мовою.

Під час навчальних (лекційні, практичні, семі-
нарські) занять у системі підвищення кваліфікації 
вчителів іноземних мов у КВНЗ «Харківська акаде-
мія неперервної освіти» “hard skills” формуються 
шляхом ознайомлення вчителів із філософією, 
змістом, перевагами інклюзивної освіти, пробле-
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мами її запровадження в Україні, з категоріальністю 
дітей, які мають особливі освітні потреби. Учителі 
набувають необхідних теоретичних та практичних 
знань щодо нормативно-правової бази, особли-
востей навчання дітей різних нозологій, специфіки 
побудови та проведення уроку іноземної мови в 
класі, де навчаються діти з особливими освітніми 
потребами, а також щодо побудови індивідуальної 
програми розвитку таких учнів. Це здійснюється як 
пыд час викладу лекційного матеріалу, так і під час 
переглядів навчальних відео (відеоматеріали дис-
танційних курсів “Education for All: Disability, Diversity 
and Inclusion”, “Inclusive Learning and Teaching 
Environments”, “Dyslexia and Foreign language 
Teaching”, “The Right to Education”, “Teaching for 
Success: Learning and Learners”, “Teaching for 
Success: Lessons and Teaching”, “Teaching for 
Success: The Classroom and the world”), обговорень 
питань, що виникають у вчителів, аналізу норма-
тивно-правових документів.

Окремим етапом практичних занять було залу-
чення слухачів до розроблення фрагментів уроків 
іноземної мови з урахуванням наявності в класі 
дітей з особливими освітніми потребами: мовлен-
нєва зарядка, актуалізація опорних знань, презен-
тація, практика нового мовного або мовленнєвого 
матеріалу, закріплення вивченого на уроці, повідо-
млення домашнього завдання.

Під час організації семінарських занять учи-
телям пропонувалися навчальні відеофільми 
(фрагменти міжнародного форуму «Вчимося жити 
разом» (16 листопада 2017 р., м. Харків), «Корот-
кая версия фильма «Инклюзия», «11 самых 
необычных детей в мире», «Не такие, как мы 
думаем. Как живут люди с синдромом Дауна». Учи-
телям іноземної (англійської) мови пропонувалися 
навчальні відео “Barriers to learning”, “A social or 
individual problem” (матеріали дистанційного курсу 
“Education For All: Disability, Diversity and Inclusion”, 
запровадженого університетом Кейп Таун), де 
йшлося про різних дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку, а також ті форми, методи 
та прийоми, які застосовуються під час роботи з 
ними. Слухачі мали змогу обмінюватися власним 
досвідом, якщо він є, роботи з особливими дітьми. 
Шляхом застосування технологій «Мікрофон» та 
«Мозковий штурм» визначалися форми, методи 
та прийоми, які будуть доцільними в роботі з різ-
ними категоріями дітей з особливими освітніми 
потребами. Обговорене оформлювалося у вигляді 
таблиць та інтелект-карт.

Брейн-ринг «Розвиток професійної компетент-
ності вчителів іноземної мови» зазвичай прово-
дився як підсумок навчання слухачів на курсах під-
вищення кваліфікації. Гра складалася з 5 раундів: 
1 раунд – «Педагогічний словник», 2 раунд – «Екс-
перти з педагогіки», 3 раунд – конкурс капітанів, 
4 раунд – кросворд «Навчаємо іноземної мови», 

5 раунд – «Асоціації». Кожний раунд обов’язково 
містив запитання й завдання, які стосуються осо-
бливостей організації інклюзивної освіти. Зміст 
запитань і завдань змінювався залежно від катего-
рії та рівня професійної підготовки слухачів.

Як бачимо, такі знання, уміння та навички вчи-
телів можна легко виміряти, наприклад, за допо-
могою тестових завдань різних рівнів складності. 
Так, нами проводилося тестування трьох рівнів: 
І рівень – запитання з кількома варіантами від-
повідей (необхідно обрати правильний варіант);  
ІІ рівень – завдання на встановлення відповіднос-
тей; ІІІ рівень – творче завдання (наприклад, ана-
ліз педагогічної ситуації тощо). 

Що стосується “soft skills”, то до них ми відно-
симо наявність в інклюзивно компетентного вчи-
теля іноземної мови таких професійних та осо-
бистісних рис, як: педагогічна любов, доброта, 
порядність, толерантність, прихильність до дітей; 
високий рівень внутрішньої та зовнішньої куль-
тури; уміння позитивно сприймати дитину з осо-
бливими освітніми потребами в класі, вчити учнів 
сприймати її так само; уміння володіти, керувати 
почуттями; педагогічний такт; комунікативні зді-
бності; уміння співпрацювати з батьками, коле-
гами, адміністрацією тощо. 

З метою розвитку “soft skills” учителі перегля-
дали фрагменти художнього фільму «Зірочки 
на Землі» (Індія, 2007 р.), зміст якого полягав у 
висвітленні особливостей роботи з дитиною-дис-
лексиком. Після перегляду фрагментів організо-
вано обговорення побаченого в групах:

– перша група: як учитель проводить бесіду з 
батьками хлопчика, на що звертає їхню увагу; про-
блеми під час бесіди з батьком; створення вчите-
лем ситуації для батьків, в якій опинився восьми-
річний хлопчик, що має проблеми із читанням та 
письмом;

– друга група: бесіда вчителя з учнями – увага 
дітей звертається на те, що багато видатних людей 
(Агата Крісті, Уолт Дісней, Альберт Ейнштейн, 
Томас Едісон та інші), які мали труднощі із читан-
ням і письмом, досягли всесвітньої слави й успіху 
в житті. Як учитель розповідав про цих людей 
учням, водночас поважаючи гідність дитини-дис-
лексика;

– третя група: безпосередня робота вчителя 
із хлопчиком. Звертаємо увагу на форми, методи 
та прийоми, які вчитель може застосовувати у 
своїй педагогічній практиці, а також на те, що під 
час навчання вчитель спирався на сильні сторони 
дитини, зокрема на вміння й прагнення гарно 
малювати.

Увага вчителів зверталася на особистісні 
якості, притаманні молодому вчителеві, які допо-
могли дитині досягти успіху в навчанні.

Додатково із цією ж метою – визначення необ-
хідних особистісних та професійних якостей  
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інклюзивно компетентного вчителя – слухачам 
курсів пропонувалося переглянути художній фільм 
«Тріумф (Історія Рона Кларка») (США), а також 
російський художній фільм «Училка».

Висновки. З усього сказаного вище можна 
дійти висновку, що для сучасного інклюзивно ком-
петентного вчителя, тобто для вчителя, який уміє 
ефективно працювати з дітьми, що мають осо-
бливі освітні потреби, разом із однолітками типо-
вого розвитку в умовах закладу загальної серед-
ньої освіти, неабияке значення має наявність так 
званих “hard skills” («тверді навички») та “soft skills” 
(«м’які навички»). Особливе значення це має для 
вчителів іноземних мов, оскільки діти з особли-
вими освітніми потребами, як відомо, стикаються 
зі значними труднощами під час вивчення цього 
навчального предмету. До перших належить наяв-
ність у вчителя методологічних, психолого-педаго-
гічних та спеціальних знань щодо запровадження 
інклюзивної освіти. До других – наявність в інклю-
зивно компетентного вчителя іноземної мови таких 
особистісних рис, як: педагогічна любов, прихиль-
ність до дітей; високий рівень культури; уміння 
позитивно сприймати дитину з особливими освіт-
німи потребами в класі, учити дітей сприймати її 
так само; уміння володіти, керувати почуттями; 
педагогічний такт; комунікативні здібності; співп-
раця з батьками, колегами, адміністрацією тощо. 

Як бачимо з вищезазначеного, “hard skills” та 
“soft skills” нерозривно пов’язані між собою та не 
можуть існувати відокремлено в роботі інклюзивно 
компетентного вчителя, зокрема викладача іно-
земної мови. Крім того, варто зазначити, що досить 
складно їх чітко розмежовувати, оскільки вчитель 
повинен мати як безпосередні професійні навички 
навчання іноземної мови, зокрема в інклюзивному 
освітньому середовищі, так і соціальні навички, 

які допомагають педагогові налагодити стосунки 
з учнями класу, батьками дітей, колегами, адміні-
страцією й учнів один з одним, тим самим також 
забезпечити ефективну організацію освітнього 
процесу.

У системі підвищення кваліфікації вчителів іно-
земних мов “hard skills” та “soft skills” формуються 
й розвиваються в слухачів під час проведення 
навчальних лекційних, практичних, семінарських 
занять у формах лекцій, переглядів відео, залу-
чення вчителів до обговорення, аналізу педагогіч-
них ситуацій тощо.

Перспективою подальших наукових пошуків 
може, на нашу думку, стати розроблення якісного 
діагностичного інструментарію, який застосовува-
тиметься в післядипломній освіты з метою вимі-
рювання рівня сформованості та розвитку “hard 
skills” і “soft skills” інклюзивно компетентного вчи-
теля іноземної мови.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИХОВАННЯ 
В ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ УМІННЯ ДОЛАТИ СТРАХ
PRINCIPLES AND METHODOLOGICAL APPROACHES 
OF 5–7-YEAR-OLDS EDUCATION AIMED AT OVERCOMING FEAR

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

У статті актуалізовано важливу проблему 
педагогічної теорії і практики – уміння 
дітей 5–7 років долати страхи. Визначено 
та представлено основне досліджуване 
поняття «уміння дошкільника долати 
страх». Коротко показано структурні 
компоненти цього явища. Визначено осно-
вні принципи та методологічні підходи 
виховання в дітей 5–7 років уміння долати 
страх. Обґрунтовано важливість засто-
сування таких методологічних підходів, як 
системний, діяльнісний, компетентнісний, 
особистісно-орієнтований, аксіологічний. 
Проаналізовано наукові погляди багатьох 
учених щодо важливості поєднання заявле-
них принципів виховання в дітей 5–7 років 
уміння долати страх. 
Ключові слова: страх, уміння дітей  
5–7 років долати страх, принцип, методо-
логічні підходи: системний, діяльнісний, ком-
петентнісний, особистісно-орієнтований, 
аксіологічний.

В статье актуализирована важная проблема 
педагогической теории и практики – уме-
ние детей 5–7 лет преодолевать страхи. 
Определено и представлено основное 
исследуемое понятие «умение дошкольника 
преодолевать страх». Коротко показаны 
структурные компоненты данного явления. 
Определены основные принципы и мето-
дологические подходы воспитания у детей  
5–7 лет умения преодолевать страх. Обо-
снована важность применения таких мето-

дологических подходов, как системный, 
деятельностный, компетентностный, лич-
ностно ориентированный, аксиологический. 
Проанализированы научные взгляды многих 
ученых о важности сочетания заявленных 
принципов воспитания у детей 5–7 лет уме-
ния преодолевать страх.
Ключевые слова: страх, умение детей  
5–7 лет преодолевать страх, принцип, 
методологические подходы: системный, 
деятельностный, компетентностный, лич-
ностно ориентированный, аксиологический.

The article deals with an important problem of 
theoretical and practical pedagogy – the abil-
ity of 5–7-year-old children to overcome fears. 
The basic research subject “pre-schooler’s abil-
ity to overcome fear” is defined and presented. 
Structural components of this phenomenon are 
revealed. Special attention is paid to the basic 
principles and methodological approaches of 
5–7-year-olds education aimed at overcoming 
fear. The author argues with the importance of 
applying such methodological approaches as 
systemic, activity, competence, personality ori-
ented and axiological. The article also proposes 
the analysis of different scientific opinions con-
cerning the importance of combining these prin-
ciples of pre-school education while formation of 
the ability to overcome fear.
Key words: fear, the ability of 5–7-year-old chil-
dren to overcome fear, the principle, methodolog-
ical approaches: systemic, activity, competence, 
person-oriented, axiological.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Зміна пріоритетів у нашому суспільстві, де голов-
ною цінністю, суб’єктом культури й життя є людина, 
вимагає від сучасної освіти системного, нова-
торського забезпечення виховного процесу, який 
ґрунтується на демократичних засадах, принци-
пах особистісно-орієнтованої взаємодії. Сучасне 
середовище не сприяє розвиткові здорової осо-
бистості. Останнім часом простежується суттєве 
збільшення кількості й різновидів дитячих страхів. 
Ця проблема пов’язана з агресивністю сучасного 
середовища: наданням інформації про військові 
дії, терористичні акти, стихійні лиха та їх широким 
розповсюдженням у засобах масової інформації. 
Більшість мультфільмів і комп’ютерних ігор від-
різняється наповненістю жорстоких персонажів зі 
зловісним виглядом. Усе це є чинниками виник-
нення страхів у дітей.

Результати дослідження дали підстави оці-
нити прояви вміння старших дошкільників долати 

страх як такі, що потребують уваги з боку дорос-
лих. З метою оптимізації процесу виховання цього 
вміння необхідно створити сприятливі умови як у 
дошкільних закладах, так і в сім’ї. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В основу формування в дітей старшого дошкіль-
ного віку вміння долати страх покладено поло-
ження Т. Ареф’єва, А. Баллона, О. Захарова, 
А. Ковалевської та ін. Науковці Л. Акопян, В. Кор-
нілова досліджували причини виникнення стра-
хів у дітей 5–7 років. Психолого-педагогічні праці 
Л. Аболіна, А. Ананьєва, П. Анохіна, І. Беганцо-
вої, Н. Бєлянкової, Г. Бреслава, В. Гарбузова, 
О. Запорожця, О. Захарова, К. Ізарда, Є. Ільїна, 
Н. Карпенко, А. Маркса, Л. Орлової, Л. Олійник, 
А. Орлова, М. Осоріної, О. Петрунько, А. При-
хожан та ін. присвячено характеристиці процесу 
виникнення й долання страхів у дітей різного віку. 
У доробку І. Беха, О. Кононко, І. Малафіїк, Т. Мол-
нар, Н. Нагорної, А. Фокшек та ін. відображено 
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принципи й методологічні підходи до виховання в 
дітей 5–7 років уміння долати страх.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних фахівців засвідчує, що 
увага більшості з них прикута переважно до ана-
лізу феномена страху, розроблення класифікацій, 
визначення причин і засобів корекції страхів на 
різних етапах онтогенезу. Водночас не виявлено 
досліджень, які вивчають цю проблему в контексті 
суб’єктних сил зростаючої особистості, її здатності 
мобілізуватися та протистояти своїм страхам. 
Саме виховання в старших дошкільників уміння 
долати страхи до сьогодні залишається однією з 
найбільш соціально затребуваних.

Мета статті – проаналізувати і представити 
основні принципи й методологічні підходи до вихо-
вання в дітей 5–7 років уміння долати страх.

Виклад основного матеріалу. Згідно з дум-
кою О. Кононко, дитину 5–7 років потрібно пере-
творити на активного суб’єкта діяльності, здатного 
мобілізувати свій внутрішній потенціал на долання 
страху [1, с. 26].

Вищезазначений автор зауважує на положен-
нях, яких необхідно дотримувалися в процесі 
виховання в дітей 5–7 років уміння долати страх. 
Основними з них є такі:

• неприпустимо лякати дошкільників стра-
хами заради досягнення їхньої слухняності;

• неправомірно соромити дітей за їхній страх;
• не бажано залишати дошкільника наодинці 

з проблемою в незнайомій або надміру складній 
для нього ситуації [1, с. 26].

З огляду на доробок указаного автора, під понят-
тям «уміння дошкільника долати страх» розуміємо 
реалізовану в його поведінці та діях здатність ана-
лізувати, більш-менш адекватно оцінювати наявні 
загрози, їх небезпеку для свого самопочуття й 
ефективної активності, враховувати умови, в яких 
доводиться діяти, докладати вольових зусиль 
для доцільної регуляції та підтримки оптималь-
ної дієздатності, збереження емоційної рівноваги, 
прийняття правильних рішень, компетентного 
розв’язання наявної проблеми [1, с. 25–35].

Концептуальним підґрунтям оптимізації про-
цесу виховання вміння долати страх у дітей 
5–7 років є поєднання таких методологічних під-
ходів, як системний, діяльнісний, компетентнісний, 
особистісно-орієнтований, аксіологічний.

Важливою методологічною засадою в процесі 
оптимізації виховання досліджуваного вміння 
є системний підхід, основною ідеєю якого є 
взаємозв’язок об’єктів і напрямів (частин) виховної 
роботи, зазначає І. Малафіїк. Методологічне зна-
чення застосування системного підходу в межах 
дослідження полягає в тому, що він дає можли-
вість структурувати систему роботи з досліджу-
ваними, урахувати складні залежності всередині 

неї, а також системи із зовнішнім середовищем, 
розробити практичні рекомендації з оптимізації 
процесу виховання вміння долати страх у старших 
дошкільників [2].

Згідно з думкою А. Фокшек, системний підхід 
спирається на переважання цілого відносно його 
складових компонентів і передбачає безперерв-
ний перехід від загального до часткового. Це дало 
змогу розглядати процес оптимізації виховання 
вміння долати страх із погляду його структури, 
змісту, сукупності методів, системних зв’язків 
[3, с. 216]. 

Як зазначає С. Гончаренко, системний підхід є 
послідовністю процедур, спрямованих на досяг-
нення ефективного результату в межах оптимі-
зації виховної роботи [4, с. 3]. Нами використано 
підхід автора в процесі виховання вміння долати 
страхи в дітей 5–7 років. Відповідно нього, вказане 
вміння формувалося в різних сферах життя, умо-
вах діяльності, соціальних інститутах. 

Системний підхід дав змогу зрозуміти, що ефек-
тивність нашої методики формувального експери-
менту забезпечується не якимось одним її елемен-
том, а буде наслідком багатьох взаємопов’язаних 
частин цілої системи. У будь-якій системі важ-
ливою є робота цілого як результату досягнутої 
динамічної рівноваги [5].

Ми виходили з розуміння, що будь-який еле-
мент уміння долати страх пов’язаний з іншими. 
Ізольований, однобічний, відсторонений від інших 
розгляд окремого елемента неминуче призведе до 
викривлених, помилкових висновків. Системний 
підхід дав можливість впливати на вміння долати 
страх у процесі розвитку, у різних умовах життє-
діяльності дошкільників. Він уможливив інтегра-
цію методів, форм і засобів роботи з усіма учас-
никами експерименту, комплексне застосування 
сучасних освітніх технологій, актуалізував необ-
хідність організації виховного процесу та оціню-
вання його ефективності цілісно, у всій сукупності 
взаємозв’язків та взаємозалежностей.

Ми дотримувалися думки, що вміння долати 
страх складається з часткових умінь, тісно 
пов’язаних між собою: здатності до аналізу, адек-
ватного оцінювання загроз і їх небезпек для само-
почуття й ефективної активності; врахування умов 
діяльності; уміння докладати вольових зусиль 
для її регуляції; збереження емоційної рівноваги; 
прийняття правильних рішень, компетентного 
розв’язання наявної проблеми. 

Важливу роль у дослідженні відігравав діяль-
нісний підхід, який сприяв активізації суб’єктної 
позиції дошкільників, педагогів і батьків, форму-
ванню вмінь досліджуваних свідомо визначати 
мету, планувати діяльність, обирати адекватні 
способи розв’язання проблем, регулювати та 
контролювати власні дії й поведінку, аналізувати 
та оцінювати їх наслідки для себе й інших.
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У межах досліджуваної проблеми, за Т. Молнар, 
діяльнісний підхід кваліфікувався як така орга-
нізація виховного процесу, за якої головна увага 
приділялася різнобічній, продуктивній, самостій-
ній активності дітей. Він передбачав поглиблення 
інформації з проблеми страхів, аналіз ситуацій, які 
викликали страх, пошук шляхів їх раціонального 
вирішення, уміння мислити, застосовувати набуті 
знання для розв’язання нових завдань [6].

Отже, вихідним моментом реалізації діяльніс-
ного підходу є переведення особистості в пози-
цію активного суб’єкта. Це передбачало вдоско-
налення вміння досліджуваних свідомо ставити 
мету, планувати діяльність, регулювати й контр-
олювати власні дії, здійснювати самоаналіз та 
адекватно оцінювати результати. Відповідно до 
зазначеного вище принципу, кваліфікували вну-
трішні прояви дітей старшого дошкільного віку за 
оцінкою зовнішньої поведінки, дій, вчинків [7].

Важливим для дослідження є компетентнісний 
підхід. Його загальна ідея реалізовувалася у фор-
мувальному експерименті шляхом забезпечення 
єдності знань, позитивного емоційного ставлення 
дошкільників до вміння долати страх та оволо-
діння навичками довільної поведінки у стресових 
ситуаціях.

Згідно з підходом О. Кононко, правомірно гово-
рити про компетентність дошкільника загалом, 
у доступних межах і на знайомому життєвому 
матеріалі, апелюючи до зрозумілих йому понять і 
його власного досвіду. Ми приєднуємося до думки 
автора, що саме на етапі дошкільного дитинства 
варто закладати основи компетентності як інте-
гральної особистісної характеристики, що засвід-
чує достатню її обізнаність, умілість, вправність у 
певному колі питань. Говорячи про компетентність 
дошкільника, доречно акцентувати увагу на тому, 
чи сформована вона в нього, наскільки самостійно 
він діє не лише у знайомих, а й у нових ситуаціях 
[8, с. 101].

Ми брали до уваги думку Н. Нагорної стосовно 
того, що компетентнісний підхід ставить на перше 
місце не поінформованість дитини, а вміння 
розв’язувати проблеми, що виникають у пізнаваль-
ній, технологічній і психічній діяльностях, у сферах 
етичних, соціальних, особистих взаємовідносин. 
Компетентнісний підхід зміщує акценти з про-
цесу накопичення нормативно визначених знань, 
умінь і навичок у площину розвитку в дітей стар-
шого дошкільного віку здатності практично діяти і 
творчо застосовувати набуті знання й досвід у різ-
них життєвих ситуаціях [9, с. 266–268].

Смисл упровадження компетентнісного під-
ходу ми вбачали у створенні умов для збагачення 
в дошкільників досвіду самостійного розв’язання 
проблем, здатності впоратися зі своїми страхами.

Виховуючи вміння в старших дошкільників 
долати страх, ми особливого значення надавали 

особистiсно-орієнтованому підходу. Відповідно 
до нього, в центрі виховного процесу були інтер-
еси, потреби, можливості, індивідуальні особли-
вості досліджуваних. Базуючись на ньому, ми на 
етапі формування підходили до дитини як цілісної 
особистості, індивідуальності, здатної самостійно 
та відповідально самовизначатися серед інших. 
Роль виховного процесу полягає в тому, щоб 
допомогти зростаючій особистості «запустити» 
механізми самовизначення, самореалізації, 
самовдосконалення, які сприятимуть вихованню 
вміння долати страх у старших дошкільників 
[10; 11].

Згідно з підходом І. Беха, особистісно-орієн-
тований підхід передбачає створення виховного 
середовища, що включає суб’єкт-суб’єктні вза-
ємини, побудовані на рівності позицій, взаєморо-
зумінні, активному діалозі, співпраці; індивідуаль-
ний підхід до кожної особистості з урахуванням її 
особливостей; атмосферу доброзичливості; зао-
хочення самостійності, творчості; пріоритет само-
розвитку [12].

Особистісно-орієнтований підхід сприяв такій 
організації взаємодії учасників експерименту, яка 
уможливила задоволення ними своїх прав на 
вільний розвиток, реалізацію своїх можливостей, 
соціально прийнятне самовираження та само-
ствердження. Оригінальність ідей, своєрідність 
пропозицій, індивідуальні уподобання, здатність 
до рефлексії та суб’єкт-суб’єктної взаємодії, від-
повідальне самовизначення у складній ситуації, 
уміння впоратися з негативними емоціями слугу-
вали важливими показниками прогресивного роз-
витку особистості. 

Аксіологічний підхід дав нам змогу надати 
процесу виховання в досліджуваних уміння 
долати страх високої соціальної значущості й 
ваги. З допомогою оцінних суджень авторитет-
них дорослих – батьків і вихователів дошкільного 
закладу – та вправляння в самооцінних суджен-
нях формувалося ціннісне ставлення досліджува-
них 5–7 років до власної спроможності, здатність 
мобілізуватися на долання страху й виходити зі 
складних ситуацій переможцями. Так удоскона-
лювалася їхня ціннісно-смислова позиція, вихо-
вувалося вміння долати негативні переживання, 
приймати доцільні рішення, поважати за це себе 
та інших людей [13].

Висновки. Збалансованість різних методоло-
гічних принципів забезпечила ефективність про-
цесу виховання в дітей 5–7 років уміння долати 
страх, сприяла виваженому формулюванню кон-
цептуальних засад, визначенню вихідних тео-
ретичних положень, розробленню адекватних 
методів формування, створенню сприятливого 
середовища для оптимізації виховного процесу 
з метою формування в досліджуваних старшого 
дошкільного віку вміння долати страх.
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У статті акцентовано увагу на необхід-
ності оновлення методичного інструмента-
рію у формуванні основ екологічної культури 
підростаючого покоління. Особливу увагу 
приділено активним методам та педагогіч-
ним інноваціям. Технологію інтелект-карт 
визнано як одну з найбільш ефективних 
у формуванні основ екологічної культури 
молодших школярів. На основі теоретич-
них висновків та емпіричного дослідження 
доведено необхідність забезпечення умов 
задля ефективного використання екологіч-
них інтелект-карт. Технологію створення 
інтелект-карт розглянуто як таку, що 
дає змогу формувати систему екологічних 
знань молодших школярів, забезпечує вплив 
на почуттєву сферу дитини, її мотиваційно-
ціннісні установки з метою реалізації еколо-
гічно доцільних дій і вчинків у природі.
Ключові слова: екологічна культура, еколо-
гічна освіта, екологічне виховання, молодші 
школярі, інноваційні підходи, освітні техно-
логії, інтелект-карти.

В статье акцентировано внимание на 
необходимости обновления методического 
инструментария в формировании основ эко-
логической культуры подрастающего поко-
ления. Особое внимание уделено активным 
методам и педагогическим инновациям. 
Технология интеллект-карт признана как 
одна из самых эффективных в формиро-
вании основ экологической культуры млад-
ших школьников. На основе теоретических 
выводов и результатов эмпирического 
исследования доказана необходимость 
обеспечения условий для эффективного 

использования экологических интеллект-
карт. Технология создания интеллект-карт 
рассмотрена как такая, которая позволяет 
формировать систему экологических зна-
ний младших школьников, обеспечивает 
влияние на чувственную сферу ребенка, 
его мотивационно-ценностные установки 
с целью реализации экологически целесоо-
бразных действий и поступков в природе.
Ключевые слова: экологическая культура, 
экологическое образование, экологическое 
воспитание, младшие школьники, инноваци-
онные подходы, образовательные техноло-
гии, интеллект-карты.

The article focuses on the need to update the 
methodological tools in the formation of the foun-
dations of the ecological culture of the young 
generation. Special attention is paid to active 
methods and pedagogical innovations. The tech-
nology of smart cards is recognized as one of the 
most effective in shaping the foundations of the 
ecological culture of younger students. On the 
basis of theoretical calculations and the results 
of empirical research, the necessity of providing 
conditions for the effective use of environmen-
tal maps has been proved. The technology of 
creating smart cards is considered as one that 
allows forming a system of ecological knowledge 
among younger schoolchildren, influencing the 
child’s sensual sphere, its motivational and value 
installations in order to implement environmen-
tally sound actions and actions in nature.
Key words: environmental culture, environmen-
tal education, environmental upbringing, younger 
students, innovative approaches, educational 
technology, mind maps.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Людське життя, історія та культура завжди зале-
жали від природи. Природа впливала на харак-
тер світогляду людей, їх релігію, предмети побуту, 
засоби виробництва, мораль і мистецтво. Став-
лення людини до природи постійно перебувало 
в центрі уваги багатьох наук: історії, філософії, 
археології, культурології тощо. У Концепції еколо-
гічної освіти в Україні, найважливіших міжнарод-
них і державних документах останнього десяти-
річчя, присвячених проблемам навколишнього 
середовища та гармонійного розвитку людства, 
велика увага приділяється екологічній культурі й 
свідомості, поінформованості людей про еколо-
гічну ситуацію у світі чи регіоні, їх обізнаності з 
можливими шляхами вирішення різних екологіч-
них проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми відносин суспільства та природи вису-
вають невідкладні завдання, одне з яких – вихо-
вання молодого покоління, здатного гармонійно 
співіснувати з природою, раціонально використо-

вувати й відтворювати її багатства, психологічно 
готового оберігати природу. Фундамент екологічної 
культури закладається в дитинстві, першочергова 
роль у цьому процесі належить початковій школі. 
Початкова школа формує основу почуттів дитини, 
її ставлення до природи, спосіб її світобачення. 
Як справедливо зазначає О. Грошовенко, саме 
природа є найбільшим і наймогутнішим засобом 
навчання, вона покликана виховувати найтонші 
почуття дітей, впливати на їх особистісний розви-
ток [1, с. 96]. Однак останні дослідження в галузі 
екологічної освіти й виховання підростаючого поко-
ління яскраво свідчать про те, що сучасна система 
початкової освіти не забезпечує системний вплив 
на особистість молодшого школяра з метою подо-
лання надмірного прагматизму стосовно навко-
лишнього середовища, виховання високого рівня 
екологічної культури (роботи таких авторів, як 
Л. Білик, О. Біда, О. Грошовенко, Г. Пустовіт, Н. Пус-
товіт, Н. Казанішена та інші). Початкова школа сьо-
годні як ніколи потребує ефективних виховних тех-
нологій, спрямованих на гармонізацію стосунків 
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у системі «природа – людина», результатом якої 
має стати високий рівень екологічної вихованості. 
Сучасні науковці (наприклад, Л. Білик, О. Біда, 
О. Грошовенко, В. Ільченко, О. Пометун, Г. Пус-
товіт, Н. Пустовіт, Т. Пушкарьова, Л. Телецька та 
інші) наголошують на необхідності оновлення 
методичного інструментарію сучасного вчителя 
засобами активного навчання. Серед значної кіль-
кості педагогічних інновацій особливу увагу варто 
приділити технології створення інтелект-карт, яка 
дає змогу навчити дитину бачити проблему та зна-
ходити ефективні шляхи її розв’язання.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Огляд вітчизняної й зарубіжної 
наукової літератури з питань формування основ 
екологічної освіти та виховання підростаючого 
покоління підтверджує той факт, що заявлена 
проблема має твердий науковий ґрунт. Остан-
нім часом науковці дедалі більше схиляються до 
думки, що вирішення проблеми взаємодії людини 
та природи – це ключ до розв’язання багатьох 
соціально-економічних, культурно-політичних про-
блем (В. Бровдій, В. Вербицький, В. Крисаченко, 
Г. Пустовіт та інші автори). Так, Г. Пустовіт нази-
ває екологічну освіту одним із головних інстру-
ментів формування в підростаючого покоління 
екологічної свідомості та екологічного стилю мис-
лення. Свідомість людини має трансформуватися 
й набути екологічно доцільних ознак [6, с. 23]. 
В основу процесу формування екологічної свідо-
мості покладено принцип діяльнісної компетент-
ності, яким передбачається опанування інтелек-
туальними, практичними й життєвими навичками, 
що дають змогу людині розуміти світ у всій його 
складності, а також робити свій внесок у реаліза-
цію колективних та індивідуальних дій на благо 
природи.

Розв’язання цих актуальних проблем можливе 
лише на основі широкого запровадження нових 
педагогічних технологій, спрямованих на всебіч-
ний розвиток дитини. Реалізація цього завдання 
може здійснюватися лише за умови якомога 
активнішого включення в навчально-виховний 
процес кожного учня. Найбільш ефективними, на 
наше переконання, сьогодні є інноваційні техно-
логії навчання, які допомагають учням оволодіти 
певними навичками, а саме навчають мислити, 
розуміти суть речей, осмислювати ідеї й концепції, 
шукати потрібну інформацію, інтерпретувати її та 
застосовувати в конкретних умовах.

Інновації в освіті – це процес творення, запро-
вадження й поширення в освітній практиці нових 
ідей, засобів, технологій, у результаті яких під-
вищуються показники структурних компонентів 
освіти, відбувається перехід системи до якісно 
іншого стану [3, с. 338]. Інноваційне навчання – 
це навчання, занурене в спілкування, діалогове 
навчання, яке належить до педагогічних технологій 

на основі ефективності управління та організації 
навчального процесу. Інноваційне навчання – це 
специфічна форма організації навчальної діяль-
ності, мета якої – забезпечення комфортних умов, 
за яких кожен учень відчуватиме свої успіхи, 
інтелектуальну спроможність, продуктивність 
навчання, а також недопущення домінування 
однієї думки над іншою.

У дослідженні вирішення проблеми форму-
вання екологічної культури молодших школярів 
нагромаджено великий досвід. Науковий фонд є 
підтвердженням активного пошуку новітніх форм, 
методів, прийомів і технологій формування основ 
екологічної культури підростаючого покоління. 
Однак проблема досі є актуальною та потребує 
якомога швидшого розв’язання.

Мета статті полягає у висвітленні ролі техно-
логії інтелект-карт та її застосування щодо форму-
вання основ екологічної культури молодших шко-
лярів.

Виклад основного матеріалу. Екологічна 
освіта – це освіта для сталого розвитку. Так, 
М. Мелманн та О. Пометун розкривають особли-
вості освіти для сталого розвитку як педагогічної 
системи, у якій ставиться нова мета й завдання, 
відбувається пошук їх розв’язання шляхом вико-
ристання нових підходів. Освіта для сталого роз-
витку містить механізми стимуляції особистісного 
та кар’єрного зростання, самовдосконалення, 
самоосвіти впродовж усього життя [4].

Авторські технології «Росток» (Т. Пушкарьо-
вої), «Довкілля» (В. Ільченко) тощо, курси за вибо-
ром «Уроки для стійкого розвитку. Школа друзів 
планети» (О. Пометун, А. Цимбалару, О. Онопрі-
єнко, І. Андрусенко) спрямовані на формування 
екологічно активної позиції молодших школя-
рів, прагнення діяти для збереження довкілля 
та досягнення стабільного розвитку суспільства, 
позитивного сприйняття майбутнього.

З метою вивчення сучасного стану рівнів сфор-
мованості екологічної культури молодших школя-
рів нами було організовано та проведено пілотне 
дослідження. На підставі теоретичного узагаль-
нення, вивчення психолого-педагогічної літера-
тури та сутності екологічного виховання дітей 
молодшого шкільного віку ми визначили рівні, 
критерії й показники сформованості основ еколо-
гічної культури молодших школярів. Так, змістовий 
критерій характеризується пізнавальним інтер-
есом до природи, наявністю знань дієво-практич-
ного характеру про природу та умінням помітити 
й оцінити екологічно небезпечну ситуацію; моти-
ваційний – потребово-мотиваційним підґрунтям 
спілкування з природою, емоційно-ціннісними 
установками на взаємодію з природою; опера-
ційний – практичною готовністю надати допомогу 
окремим об’єктам природи, наявністю конкретних 
дій природоохоронного характеру.
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Оскільки в педагогічній науці відчувається 
нестача спеціально розроблених методів діагнос-
тування екологічної культури, виникає необхід-
ність адаптації методик іншого призначення. У кон-
тексті нашого дослідження застосовано авторську 
методику. Так, учням було запропоновано ситуації, 
які можуть мати місце в реальному житті. Кожна із 
цих ситуацій мала декілька варіантів вирішення, 
завдяки чому учнів ставили перед вибором моделі 
поведінки (від природонебезпечної до активно 
природоохоронної) із зазначенням мотивів, що її 
зумовлюють. Усього дослідженням були охоплені 
82 учні 3 класів Загальноосвітньої школи І–ІІІ сту-
пенів № 15 Вінницької міської ради та Зарванець-
кої загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Вінниць-
кого району Вінницької області.

З огляду на сутність поняття «екологічна куль-
тура» ми розробили анкету та спеціальну мето-
дику дослідження основних рівнів сформованості 
основ екологічної культури дітей молодшого шкіль-
ного віку, яка включала такі завдання:

1) уявні ситуації, завдання, спрямовані на 
з’ясування типу взаємодії учнів початкової школи з 
природою, їхньої здатності до аналізу дій і вчинків;

2) завдання, спрямовані на визначення здат-
ності молодших школярів до співпереживання, 
конкретних дій та вчинків у природі;

3) творчі завдання, спрямовані на вивчення 
типу ставлення молодших школярів до природи.

Відповідно до завдань експерименту та виділе-
них критеріїв запропоновано низку діагностичних 
процедур. Експеримент проведено в три етапи, 
метою яких було діагностування визначених кри-
теріїв сформованості основ екологічної культури 
молодших школярів.

Спираючись на дані проведеного нами дослі-
дження, можемо констатувати, що в обстежених 
нами дітей молодшого шкільного віку переважають 
утилітарні мотиви ставлення до природи. Просте-
жується певний спад морально-етичних та есте-
тичних орієнтацій молодших школярів на контакт 
із довкіллям. Школярів дедалі більше захоплює 
проблема практичної користі природи для людини. 
Це деформує кут зору, під яким учень початкових 
класів навчається сприймати природу та помічати 
екологічно небезпечну ситуацію. Поступово розви-
вається позиція людиноцентризму, згідно з якою 
дитина дедалі більше відчуває себе єдиним гос-
подарем довкілля. Зростає впевненість у тому, що 
все в природі спеціально створене та існує для 
задоволення людських потреб, бажань і примх.

Про це свідчать такі висловлювання дітей: «Я 
люблю природу, бо вона дає усе необхідне для 
життя»; «Я бережу природу, адже вона годує, 
одягає, лікує людей» (Олександр П.); «Ліс – легені 
планети, а вода – щоб напувати землю і людей» 
(Галина О.); «Я люблю сонце, бо без нього людина 
загине від холоду» (Оксана Р.); «Я люблю тварин, 

особливо птахів. Краща пташка – ластівка, бо 
поїдає багато комах» (Петро Б.); «Мені подо-
баються мурашки, бо вони охороняють ліс» 
(В’ячеслав С.) тощо. Серед улюблених тварин діти 
називають собаку, оскільки «гарно сторожує дім», 
кота, тому що «ловить мишей», корову, оскільки 
«дає нам молоко» тощо. У цих відповідях діти від-
творюють той запас конкретних знань про при-
роду, який вони набули під час навчання в школі.

Однак засмучує досить ранній прагматизм 
молодших школярів, який неминуче деформує 
відносини дитини та природи. Відповідно до набу-
тих прагматичних установок дитина, скоріш за все, 
вибудовує споживацьки налаштовану програму 
контакту з довкіллям. Тому більшість опитаних 
учнів початкової школи люблять природу, бере-
жуть її, керуючись виключно утилітарно-прагма-
тичними цілями. Як приклад наведемо деякі від-
повіді дітей: «Я люблю природу і берегтиму її, бо 
усі ми маємо з неї користь»; «Якщо не берегти 
природу, то можна залишитись без їжі і води»; «Я 
люблю тварин, бо вони корисні для мене» (чим 
саме, дитина не пояснює); «Мені подобається 
доглядати за деревами, бо вони дають яблука, 
які я дуже полюбляю»; «Я доглядаю за росли-
нами, бо якщо їх їсти, то організм збагачується 
вітамінами» тощо. Дітям подобається доглядати 
за рослинами (тваринами) тому, що «вони дуже 
корисні», «вони мене слухають» (тварини) тощо.

Отже, у 34,46% опитаних учнів початкової 
школи спостерігаються утилітарно-практичні уста-
новки на взаємодію з природою, дитині важко оці-
нити власні дії, відсутня мотивація до природоохо-
ронної, позитивно перетворюючої роботи (низький 
рівень потребово-мотиваційного підґрунтя спілку-
вання з природою).

Своєю чергою 15,69% опитаних нами молод-
ших школярів керуються потребою в збереженні 
краси навколишньої дійсності. Естетичні мотиви 
керують поведінкою дитини, вона переймається 
потребою прикрасити, покращити навколишній 
світ, а тому любить природу, береже її, оскільки 
«вона гарна», «вона милує око»; «тварин я 
люблю за те, що вони милі і красиві»; «я дбаю 
про свою кішку, бо вона пухнаста, красива, у неї 
голубі очі…» (а якби вона не була такою, навряд 
чи ця дитина доглядала б за нею). Отже, 15,69% 
респондентів усвідомлюють естетичне значення 
природи, у них простежується орієнтація на її 
позитивне сприйняття, дитина намагається дати 
оцінку власним і чужим діям.

Спрямовують поведінку дитини й налашто-
вують на певний тип взаємин із природою також 
пізнавальні мотиви. 22,43% молодших школярів 
люблять природу, готові дбати про неї та пізнавати 
її. Про це свідчать такі відповіді дітей: «Я люблю 
природу, оскільки хочу її вивчити»; «Люблю і хочу 
знати про неї більше» тощо. Незначна частина 
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опитаних (7,33%) відрізняються переважанням 
гуманістичних мотивів, здатністю до співпережи-
вання. У цих дітей розвинене прагнення допомогти 
природі та налаштованість на її позитивне сприй-
няття. Бажаючи творити добро, прагнучи прихис-
тити живу істоту, діти переважно не розуміють, 
чому саме так вчиняють, і по-різному намагаються 
пояснити власний вибір, зокрема: «Я бережу при-
роду, бо хочу, щоб усім було добре»; «Тварини як 
люди, їм повинно бути добре». Незначна частина 
дітей (2,79%) усвідомлюють значення природи 
для здоров’я людини, а тому виявляють неабияке 
бажання берегти й дбати про неї.

На основі аналізу виділених критеріїв, їх показ-
ників і результатів обстеження учнів було встанов-
лено такі рівні екологічної культури молодших шко-
лярів: низький, достатній, середній, високий. Після 
відповідних підрахунків з’ясувалося, що в процесі 
діагностичного обстеження лише 4,99% учнів вия-
вили високий рівень екологічної культури, 15,10% 
молодших школярів мають середній рівень еко-
логічної культури, 26,98% виявилися з достатнім 
рівнем екологічної культури, 52,93% – з низьким 
рівнем екологічної культури. Отже, результати 
дослідної роботи практично відображають одну 
тенденцію – незадовільний рівень сформованості 
в молодших школярів екологічної культури.

Екологічна освіта виконує надпредметну функ-
цію, забезпечує формування системи універсаль-
них знань і вмінь, досвіду творчої діяльності та 
досвіду емоційно-ціннісного ставлення. Дослі-
дження екопсихологів (наприклад, С. Дерябо, 
В. Ясвіна) підтверджують необхідність фор-
мування екологічних знань у дітей молодшого 
шкільного віку. Так, учені доводять сенситивність 
цього вікового етапу, адже діти цієї вікової катего-
рії найбільш успішно засвоюють знання завдяки 
своїй допитливості та підвищеному інтересу до 
вивчення природи загалом. Відомо, що еколо-
гічне виховання молодших школярів пов’язане 
насамперед із формуванням почуттів. Молодші 
школярі сприймають природу на чуттєвому рівні, 
відповідно, чим яскравішими й багатшими будуть 
відчуття дітей, тим ефективнішою та результатив-
нішою в екологічному плані буде їхня траєкторія 
розвитку ставлення до природи.

Аксіологічний зміст екологічної освіти в інтер-
есах стійкого розвитку полягає в діяльнісних під-
ходах до збереження навколишнього середовища, 
позбавлення споживчого ставлення та викорис-
тання природи. Це зумовлює вибір ефективних 
форм і методів навчання, спрямованих на форму-
вання вміння вирішувати пізнавальні, особистісні, 
соціально-екологічні проблеми, тобто екологічних 
умінь. Пріоритетними цілями навчання учнів в 
інтересах стійкого розвитку є такі: вчитися аналізу-
вати та вирішувати проблеми, діяти, вчитися жити 
й співпрацювати в колективі.

Сучасні дослідження у сфері екологічної освіти 
дають підстави стверджувати, що досягнення 
позитивних результатів і високих показників сфор-
мованості екологічної вихованості молодших шко-
лярів досягається за умови використання сучасних 
технологій. Однією з таких є технологія інтелект-
карт – інновація, в основу якої покладено техніку 
візуалізації мислення та альтернативного запису.

Сучасна система освіти покликана забезпе-
чити учня інформацією. Однак усім відомо, що 
розширення інформаційного поля дитини, форму-
вання системи знань не забезпечує формування 
цінностей. Знання не завжди є поштовхом до дії. 
Сутність і зміст технології інтелект-карт полягає в 
знаходженні такого навчального матеріалу, який 
залучав би учня до конкретної діяльності, викли-
кав би інтерес та спонукав до творчості. Ця тех-
нологія дає змогу віднайти типові види діяльності, 
результати яких по-справжньому цікавлять учнів 
та які неможливо виконувати механічно. Техноло-
гія інтелект-карт дає можливість формувати влас-
ний спосіб життя та систему ціннісних координат.

Зміст екологічного складника для молодших 
школярів визначено природничою освітньою 
галуззю. Так, згідно з її завданнями учні мають 
виконувати практичні роботи, екологічні досліди, 
вивчати та здійснювати пропаганду природо-
охоронних традицій свого народу, брати участь 
в екологічних іграх, різних екопроектах тощо. 
Задля забезпечення цієї мети вчитель має вико-
ристовувати активні еколого-доцільні методи й 
форми роботи, які досить результативно зареко-
мендували себе в практиці початкового навчання. 
У цьому контексті презентована технологія є 
ефективною та такою, що допомагає вчителеві 
задіяти в навчанні образи з різноманітних джерел 
(від наукової фантастики до міфології), дає змогу 
учасникам піднятися над власними упередженими 
уявленнями, тим самим стимулюючи їх до дії й 
самостійного мислення.

Технологія інтелект-карт є ефективною та 
може дати позитивні результати, оскільки діти 
вчаться вибирати спосіб поведінки, структурувати 
та запам’ятовувати ключову інформацію, а також 
відтворювати її в майбутньому. Розумові карти 
допомагають розвивати креативне й критичне 
мислення, пам’ять та увагу школярів, формувати 
уявлення, а також здатні зробити процес навчання 
більш цікавим і результативним [7]. Використо-
вувати інтелект-карти можна з різною метою: 
для запам’ятовування складного матеріалу, для 
передачі інформації, для роз’яснення складного 
питання. Карти знань ідеально підходять для 
використання на уроках природознавства. Вони 
привертають увагу учнів, активізують творче мис-
лення, сприяють організації та вирішенню про-
блеми. Гнучкість карт знань дає змогу розглядати 
будь-яку тему або питання, вони можуть бути 
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використані для всього класу, групи або індивіду-
ально. Можливості карт знань дають змогу при-
гадати зміст навчального матеріалу, генерувати 
ідеї, надихнути на пошук рішення, підсумувати 
інформацію, організувати взаємодію між учнями 
в груповій роботі або в рольових іграх. З легкістю 
інтелект-карти застосовуються на різних етапах 
уроку, а також як ефективний засіб організації 
домашніх творчих завдань. Так, представляючи 
кожне поняття у вигляді картинки чи схеми, учень 
використовує складний ланцюг навичок, що харак-
терні як для лівої, так і для правої півкулі мозку. 
Використання малюнків та образів полегшує про-
цес формування природничих уявлень. Будь-яка 
річ, що постає в уяві незвичайною, барвистою або 
кумедною, набагато легше запам’ятовується та 
швидше усвідомлюється, ніж речі банальні й нудні 
(для цього використовуються різні кольори та 
малюнки). Саме на цьому ґрунтується чудодійна 
сила розумових карт. Таким чином, у створенні 
розумових карт задіяні уява, творче й критичне 
мислення, усі види пам’яті.

Екологічні інтелект-карти молодші школярі 
можуть створювати самостійно, а також з учите-
лем. Відтак складні теми та питання засвоюються 
молодшими школярами набагато простіше. Техно-
логія інтелект-карт є гарним засобом вирішення 
низки завдань: допомагає формувати основи 
екологічних знань, робити свідомий вибір спо-
собу життя й поведінки; дитина може створювати 
їх самостійно, ототожнюючи себе з тим чи іншим 
персонажем, перебуваючи в тій або іншій системі 
ціннісних координат. Окрім того, використання 
технології дає змогу формувати почуттєву сферу 
дитини, її мотиваційно-ціннісні установки на вза-
ємодію з природою. Такий підхід виключає форма-
лізм у знаннях дітей, адже все те, що сприйнято на 
рівні почуттів, має особливу вагу. Поверхове спо-
глядання змінюється на активне бажання пізна-
вати й діяти, а природна допитливість молодших 
школярів, особливості їхньої уяви та пам’яті, здат-
ність до фантазування дають гарні результати.

Робота над створенням інтелект-карт дає змогу 
учням потрапити в реальну ситуацію, оцінити її, 
реалізувати екологічно доцільну дію, попередити 
небажані наслідки тощо. В основі такого складного 
механізму, як показують результати нашого дослі-
дження, лежать знання дієво-практичного харак-
теру. Це ті знання, які засвоєні учнями та можуть 
застосовуватися на практиці (під час розв’язання 
пізнавальних завдань, виконання дослідів, прак-
тичних робіт, суспільно корисної праці), тобто в 
нових навчальних ситуаціях. Систематичне вико-
нання таких завдань дає змогу попередити фор-
малізм у знаннях молодших школярів.

Так, здебільшого учні не здатні впоратися з 
елементарними завданнями (типу визначити 
лівий і правий берег річки, побудувати ланцюг 

живлення, пояснити взаємозалежності тощо), 
погано орієнтуються в завданнях на визначення 
екологічно доцільних дій у природі, не можуть 
зорієнтуватися в правильному виборі способу 
поведінки тощо. Такі знання не мають цінності, не 
використовуються дітьми в ситуаціях, відмінних 
від навчальних. Тому саме екологічно спрямо-
ване знання дає можливість організувати цікавий 
і корисний пізнавальний процес. Форми й методи, 
які добирає вчитель із метою забезпечення само-
стійної активності учнів у процесі такої діяльності, 
мають гарантувати позитивну мотивацію взаємо-
дії молодших школярів із природою та надавати 
дієвий арсенал психолого-педагогічних стимулів, 
що спрямовуватимуть активність учнів у необхід-
ному напрямі. Учитель повинен добитися того, 
щоб засвоєне знання було активним. Локальні дії 
дають змогу формувати в молодших школярів сте-
реотип глобального мислення, здатність помічати 
дрібні проблеми, аналізувати ситуацію, складати 
план подальших дій, реалізовувати програму еко-
логічно доцільних дій і вчинків, робити висновки 
та пропонувати подальшу програму з метою уник-
нення схожої ситуації.

Технологія інтелект-карт дає змогу розвивати 
креативність школярів, формувати в них кому-
нікативну компетентність, уміння сприймати та 
опрацьовувати складну інформацію тощо. Ця тех-
нологія є терапевтичною, оскільки кожна дитина 
відчуває свою інтелектуальну спроможність і 
здатність виконати іноді вкрай складне завдання. 
У процесі створення інтелект-карти діти можуть 
вільно спілкуватися, пересуватися класом, вико-
ристовувати різні техніки, проговорювати зміст 
карти вголос, працювати індивідуально або в гру-
пах тощо. Головне – учні повинні зрозуміти, усвідо-
мити та глибоко запам’ятати навчальний матеріал, 
щоб потім бути здатними скористатися набутими 
знаннями. Використання цього методу дає пози-
тивний результат та приносить задоволення від 
праці як учителю, так і дітям.

Висновки. Сучасні учні перебувають у вкрай 
складному інформатизованому суспільстві. Гігант-
ська лавина інформації та прискорені процеси 
модернізації сучасних технічних засобів вимага-
ють сформованості навичок не лише сприймати 
та аналізувати інформацію, а й відповідати на 
виклики. Відтак організація навчально-виховного 
процесу в школі має базуватися на поєднанні 
діяльнісного та особистісно орієнтованого підхо-
дів. У цьому контексті особливо ефективною є тех-
нологія інтелект-карт, яка дає можливість навчити 
дитину мислити, знаходити екологічно небезпечну 
ситуацію та проектувати подальший план дій.

В умовах реформування системи освіти, 
пошуку найбільш оптимальних методів і засобів 
навчання актуальним є завдання переорієнтації з 
буденного уроку на захоплююче, цікаве для дітей 
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дійство. Головне завдання вчителя полягає у фор-
муванні розвиненої, інформованої, компетентної 
особистості. Отже, важливою ознакою нового 
формату навчання є наявність у школярів природ-
ної зацікавленості темою та проблемою, а також 
бажання її вирішувати. Педагог повинен працю-
вати так, щоб пропонований матеріал викликав 
зацікавленість, бажання активної співпраці. Пере-
творюючи звичайний урок на рольову гру, подо-
рож, маленьку бесіду чи дискусію за круглим 
столом, інтерв’ю тощо, учитель тим самим виво-
дить дітей у площину активної перетворювальної 
діяльності. Навчання в дії та для дії, оволодіння 
учнями всіма навичками, необхідними для того, 
щоб діяти для сталого розвитку, – стратегічна мета 
вчителя. Уроки сталого розвитку повинні будува-
тися на основі діяльнісного, особистісно орієн-
тованого та компетентнісного підходів до орга-
нізації навчально-виховного процесу. Технологія 
інтелект-карт допомагає зробити процес навчання 
творчим, цікавим та орієнтованим на учня.

У подальших наукових розвідках розглянемо 
етапну методику створення екологічних інтелект-
карт та запропонуємо методичні рекомендації 

вчителю щодо їх використання в процесі форму-
вання основ екологічної культури підростаючого 
покоління.
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У статті автор здійснює історико-педаго-
гічний аналіз проблеми трудового виховання 
особистості. Педагогічна практика минулого 
залишила у світовій культурі низку виховних 
систем, в яких реалізувався могутній педаго-
гічний потенціал праці, авторами яких стали 
українські та російські, європейські й амери-
канські вчені: П. Блонський, О. Духнович. Дж. 
Дьюї, Г. Кершенштейнер, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський, Я. Чепіга, С. Шацький. Саме 
вивчення проблеми трудового виховання 
минулих років робить можливим пізнання шля-
хів вирішення даної проблеми на сучасному 
етапі розбудови національної школи.
Ключові слова: трудове виховання, ручна 
праця, особистість, трудова діяльність.

В статье автор проводит историко-педа-
гогический анализ проблемы трудового 
воспитания личности. Педагогическая 
практика прошлого оставила в мировой 
культуре ряд воспитательных систем, в 
которых реализовался мощный педагогиче-
ский потенциал труда, авторами которых 
стали украинские и российские, европей-
ские и американские ученые: П. Блонский, 
А. Духнович, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер, 

В. Сухомлинский, К. Ушинский, Я. Чепига,  
С. Шацкий. Именно изучение проблемы тру-
дового воспитания прошлых лет делает 
возможным познание путей решения данной 
проблемы на современном этапе развития 
национальной школы.
Ключевые слова: трудовое воспитание, 
ручной труд, личность, трудовая деятель-
ность.

In the article, the author provides a historical and 
pedagogical analysis of the problem of labor edu-
cation of the personality. The pedagogical prac-
tice of the past left in the world culture a number 
of educational systems in which the powerful 
pedagogical potential of labor was realized. The 
authors of these educational systems were 
Ukrainian and Russian, European and American 
scientists, researchers: P. Blonsky, A. Dukhnov-
ich. J. Dewey, G. Kerschensteiner, V. Sukhom-
linsky, K. Ushinsky, J. Chepiga, S. Shatsky. It is 
the study of the problem of labor education of the 
past years in Ukraine that makes it possible to 
find out the ways to solve this issue at the present 
stage of the national school’s development.
Key words: labor education, manual labor, per-
sonality, labor activity.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних складних умовах суспільного 
життя, пошуках, спрямованих на утвердження 
української державності, осмислення реалій XXI 
ст., з особливою гостротою постає питання про 
підвищення ефективності трудового виховання 
в сучасній школi. Активна, творча, працелюбна 
особистість формується як під впливом соціаль-
ного середовища, так і в процесі трудового вихо-
вання та навчання, спрямованого на вироблення 
відповідних трудових умінь та навичок, професій-
ної майстерності, готовності до життя в ринкових 
умовах. 

Праця як цілеспрямована діяльність людини 
відіграє визначальну роль у житті суспільства й 
окремого індивіда, оскільки лише завдяки їй ство-
рюються матеріальні й духовні цінності, отже, 
задовольняються біологічні, соціальні й духо-
вні потреби. Без праці існування і суспільства, і 
людини неможливе. Як стверджувала С. Русова, 
щоби дати дiтям сучасне виховання, ми мусимо 
передусім виховати в дитини нахил до працi, 
звичку вважати працю – першим обов’язком. 
З огляду на це, трудове виховання набуває осо-
бливої значущості під час формування особис-
тості в нових соціальних умовах. Трудове вихо-
вання – це багатогранний процес, за результатами 
якого дитина має проявляти в будь-якій діяльності 
самостійність, активність, ініціативність, відпові-
дальність, а головне – творчість [1, c. 243].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у вивчення історії трудового вихо-
вання, його змісту, форм, методів, загальнотру-
дової підготовки і політехнічної освіти зробили 
українські вчені-педагоги другої половини XX ст. 
(О. Биковська, Ю. Бєлов, Ю. Васильєв, А. Вихрущ, 
Г. Волков, В. Мадзігон, В. Оржеховська, Д. Сергі-
єнко, М. Стельмахович, В. Струманський, Д. Тхор-
жевський, О. Коберник, І. Косик, М. Левківський, 
Г. Левченко, І. Матюша, Б. Мельнеченко, В. Наза-
ренко, Л. Оршанський, А. Пашинський, А. Рацул, 
Ф. Рискін, М. Рябухін, В. Савченко, В. Салієнко, 
Н. Слюсаренко, В. Тименко, В. Шутяк).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Трудове виховання моло-
дого покоління як наукова проблема недостатньо 
досліджене в історичному вимірі.

Мета статті полягає в переосмисленні надбань 
історичного досвіду трудового виховання особис-
тості в різні періоди розвитку суспільства. Відпо-
відно до мети, вирішувалися такі завдання: аналіз 
сутності основних ідей трудового виховання, роз-
криття потенціалу ручної праці як засобу форму-
вання працелюбності в історії педагогічної думки 
XIX – XX ст.

Виклад основного матеріалу. Проблема 
трудового виховання посідає в історії педагогіки 
і школи особливе місце. Вона постала ще тоді, 
коли людство тільки почало накопичувати знання 
про природу і суспільство. Під впливом розвитку 
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виробництва, торгівлі і мореплавства формува-
лася нова педагогічна теорія і культура, у центрі 
уваги яких опинився саморозвиток особистості. 
Уперше ідеї трудового виховання молодого поко-
ління висловили Т. Мор і Т. Кампанелла, які про-
ектували нове, ідеальне суспільство – суспільство 
всебічного розвитку особистості. Саме в епоху 
Відродження (XIV – XVI ст.) у педагогіку введено 
поняття «трудове виховання».

Ідеї трудого виховання розвинуто в працях 
Я. Коменського, Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сково-
роди, В. Фельтре, Р. Оуена, К. Ушинського. Але 
особливої гостроти ця проблема набуває на пере-
тині ХІХ і ХХ ст., у реформаторській педагогіці, 
зокрема в парадигмі трудової школи. Більшість 
представників реформаторської педагогіки відно-
сили себе до трудової школи, хоча їхні погляди на 
роль праці часто різнилися. 

Серед педагогів початку Нового часу осо-
бливе місце належить Я. Коменському. Філософ-
гуманіст, громадський діяч, учений посів чільне 
місце в боротьбі проти віджилих норм Середньо-
віччя в науці і культурі, у вихованні й освіті. Так, 
на думку видатного чеського педагога Я. Комен-
ського (1592–1670 рр.), трудове виховання пови-
нно мати безперервний характер і формувати 
в дітей потребу, бажання і вміння працювати. Із 
цією метою необхідно привчати їх до постійної 
посильної праці в системі різноманітних трудо-
вих завдань, щоби весь час дітей був зайнятий 
навчанням, працею або розумними розвагами. 
Головним методом формування трудових навичок, 
звички до праці Я. Коменський вважав вправи. На 
думку педагога, навчати праці треба самою пра-
цею, діяльністю, а не повчанням. Тому радив ще з 
дитинства формувати в дітей економічні пізнання, 
розуміння сутності управління (спочатку – домаш-
нім господарством); у школі рідної мови ознайом-
лювати дітей з усіма загальними ремісничими 
прийомами; після опанування латинської школи 
організовувати публічні іспити щодо схильності 
учнів до тієї чи іншої професії.

Чітку орієнтацію в наявних на той час профе-
сіях Я. Коменський виклав у своїй книзі «Лабиринт 
света и рай сердца». А в працю «Світ у малюн-
ках», крім опису низки виробничих процесів, увів 
такі розділи: «Кравець», «Столяр», «Токар», 
«Гончар», «Воїн», «Тесляр», «Коваль» та ін. Так 
уперше була науково обґрунтована ідея профорі-
єнтації.

Бурхливий економічний розвиток спонукав 
англійського філософа і педагога Дж. Локка (1632–
1704 рр.) до розроблення програми із трудового 
виховання. У книзі «Думки про виховання» він 
рекомендував вивчати різні види трудової діяль-
ності людей: столярні і теслярські ремесла, бух-
галтерію, сільське господарство тощо. Вважав, 
що ремесло завжди може стати в пригоді діловій 

людині; воно корисне ще й тим, що запобігає шкід-
ливим наслідкам від неробства.

Основа трудового виховання, за Ж.-Ж. Руссо 
(1712–1778 рр.) – це обов’язковість розвитку всіх 
природних сил і задатків людини, однак тільки з 
урахуванням її біологічної природи й особистого 
життєвого досвіду. Приклад такого природного, 
або «вільного виховання» Ж.-Ж. Руссо виклав 
у своєму педагогічному трактаті «Еміль, або про 
виховання». Важливим засобом трудового вихо-
вання педагог і філософ вважав ручну працю: 
землеробську, столярну, ковальську тощо. Послі-
довник Ж.-Ж. Руссо, швейцарський педагог 
Й. Песталоцці (1746–1827 рр.) у своїй практичній 
діяльності вперше поєднав навчання із продуктив-
ною працею, з акцентом на ремісництво.

Кращі традиції трудового виховання молодого 
покоління розвинено у творчій спадщині Г. Сково-
роди (1722–1794 рр.). Український філософ Г. Ско-
ворода вбачав щастя людини тільки в «сродній 
праці». Cучасною термінологією «сродну працю» 
можна трактувати як поєднання індивідуального 
«хочу» і «можу» із суспільним «треба». Наявність 
у дитини вроджених здібностей – запорука успіху в 
навчанні й вихованні. На думку філософа, праця, 
яка відповідає нахилам й уподобанням людини, 
стає не лише засобом для існування, а й джере-
лом її морального та розумового розвитку.

У XIX – на початку XX ст. більшість закордон-
них педагогічних теорій маскуються під трудову 
школу, яка базується на практицизмі і діловитості 
учнів, на розвитку їхньої самодіяльності, на фор-
муванні вміння пристосовуватися до потреб сус-
пільства в умовах панування природної боротьби 
між людьми за виживання. Тогочасні закордонні 
педагоги шляхом проведення реформ намагалися 
узгодити шкільне навчання і виховання з новими 
економічними і політичними умовами. Характер-
ними напрямами реформаторської педагогіки були 
такі: ідеї «вільного виховання» (Е. Кей, Л. Гурлітт, 
М. Монтессорі й ін.), «трудової школи» (Р. Зейдель, 
Г. Кершенштейнер), «школи дії» (В. Лай), «педаго-
гіки прагматизму» (Дж. Дьюї, У. Кілпатрік). Це були 
спроби оновлення національної системи освіти, 
період пошуків, знахідок і кардинальних змін.

Д. Дьюї (1859–1952 рр.) уперше «поєднав» піз-
нання і діяльність у навчальному процесі шляхом 
вирішення поставлених задач (проблем) і замінив 
традиційні методи навчання ігровою та трудовою 
діяльністю. Обґрунтовуючи необхідність діяль-
нісного підходу, Д. Дьюї доводив, що молодший 
школяр є дуже активним за своєю природою, і 
проблемою педагогіки завжди було скерування 
цієї активності в належному напрямі. Водночас у 
школі багато уваги приділяли іграм, імпровізації, 
екскурсіям, художній творчості дітей, домоводству 
й іншим видам ручної праці. Учений застосову-
вав ручну працю для того, щоби «показати дітям 
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основні потреби суспільства та засоби їх задово-
лення». На його думку, не треба навчати школярів 
якійсь професії, праця повинна стати «центром, 
навколо якого групуються наукові заняття, на яких 
сповіщають відомості про матеріали і процеси їх 
оброблення». Загалом, ідеї американського педа-
гога сприяли більшому урахуванню сутності дитя-
чої природи в навчальному процесі, пошуку нових 
форм навчальної роботи (результатами таких 
пошуків стали комплексні програми, метод проек-
тів тощо). 

На початку XX ст. у Німеччині та в інших євро-
пейських країнах набув популярності педагогічний 
напрям педагогіки «громадянського виховання» і 
«трудової школи». Відомим представником його 
був німецький педагог Г. Кершенштейнер (1854–
1932 рр.), який свої педагогічні погляди виклав у 
творах «Професійне виховання німецького юна-
цтва», «Основна аксіома освітнього процесу», 
«Державно-громадське виховання німецької 
молоді», «Що таке трудова школа?» й ін.

Г. Кершенштейнер вважав, що головне завдання 
школи – «громадянське виховання», тобто вихо-
вання людей у дусі беззастережної слухняності, 
відданості державі. Корисний громадянин пови-
нен прагнути і вміти служити державі, віддавати їй 
усе, що має. Для цього він мусить володіти різними 
вміннями. Школа покликана озброїти його профе-
сією і «надати професії морального характеру», 
щоби «корисний громадянин» розглядав свою 
професію як засіб служіння державі й у цьому 
бачив мету свого життя. Тому, як вважав німецький 
педагог, школа повинна заволодіти душею дитини 
й озброїти її ремеслом. Реформуючи народну 
школу, Г. Кершенштейнер на чільне місце поста-
вив запровадження творчої праці учнів відповідно 
до їхнього віку та характеру школи. Тому тодішню 
так звану книжну або вербальну школу мала замі-
нити діяльна трудова школа.

Представниками іншої течії, яку назива-
ють мануалізмом (“travail manual” у перекладі 
із французької означає «ручна праця») були: 
У. Сигнеус – Фінляндія; А. Клаусон-Каас – Данія; 
Е. Шенкендорф, А. Пабс – Німеччина; Р. Зей-
дель – Швейцарія; Г. Саліссіс – Франція; О. Сало-
мон – Швеція. Під педагогічною ручною працею 
як самостійним предметом розуміли ручну працю 
учнів, якій у шкільному розкладі відводився спе-
ціальний час, заняття якою відбувалися в спеці-
ально обладнаних майстернях під керівництвом 
учителя, який мав спеціальну підготовку.

Швидкий прогрес науки, техніки й промисловості 
в другій половині XIX ст. спричинив зміни поглядів 
суспільства на школу й трудове виховання моло-
дого покоління. Для роботи на підприємствах були 
потрібні підготовлені, освічені робітники, а школа 
такої підготовки не забезпечувала. З огляду на це 
в різних країнах Європи було проведено реформу 

народної освіти для створення трудової школи й 
уведення в навчальні плани нового предмета – 
ручної праці. В умовах багатогалузевого вироб-
ництва, його модернізації під впливом науково-
технічного прогресу та важливості зміни праці 
гармонійний розвиток особистості є об’єктивною 
потребою матеріального виробництва.

Україна на початку ХХ ст., ідучи шляхом демо-
кратичних перетворень в освіті, вдало асимілю-
ючи передовий закордонний досвід виховання 
дітей, створила свою педагогічну систему. Серед 
ініціаторів такої роботи були видатні вітчизняні 
педагоги О. Духнович, Т. Лубенець, С. Русова, 
К. Ушинський, Я. Чепіга й ін.

Теоретичний розвиток ідеї трудового вихо-
вання віддзеркалено в багатьох художніх і педаго-
гічних творах українського громадського і культур-
ного діяча, письменника й учителя із Закарпаття 
О. Духновича. Невтомний поборник національної 
освіти і виховання розглядав працю не тільки з 
економічного погляду, тобто як джерело матері-
альних благ, як умову особистого і суспільного 
добробуту, але й із педагогічного: праця – один із 
найважливіших чинників виховання, який є засо-
бом розвитку й формування особистості [2].

Чільне місце серед тих, хто зробив вагомий 
внесок в Україні в теоретичний розвиток і прак-
тичне втілення трудового виховання, належить 
С. Русовій, яка чітко визначила роль, місце і зна-
чення праці у формуваннi особистості дітей. 
С. Русова наголошувала на тому, що праця – це 
основа виховання, яке мусить збудити в дитячій 
душі найбільше самостійної творчості, дати вільно 
розвинутися цільній самостійній індивідуальності. 
У творі «Теорія і практика дошкільного виховання» 
науковець пише: «Праця в сучасному вихованні є 
метод, яким кожне знання зафіксовується в дитя-
чій свідомості тим, що воно здобувається дитячою 
рукою: через руку в розум» [3, c. 3.].

Продовжувачем ідей європейських та вітчиз-
няних просвітителів, які бачили в праці основу 
життя людини, був Я. Чепіга, видатний україн-
ський педагог і психолог, чий творчий розквіт при-
падає на першу третину ХХ ст. Серед питань, які 
його цікавили, були складні проблеми створення 
національної освіти. Він був прихильником трудо-
вої школи і наголошував на тому, що праця має 
велике соціальне значення для виховання, тому 
треба її використовувати, починаючи з раннього 
дитинства. Я. Чепіга був активним дослідником 
передового педагогічного досвіду, як вітчизня-
ного, так і закордонного. Його цікавили і питання, 
пов’язані зі значенням і місцем дитячої праці в 
процесі навчання та виховання дитини. Свої мір-
кування щодо цієї проблеми Я. Чепіга висвітлив 
у статтях «Проект української школи», «Школа в 
Західній Європі й Америці. Нова школа в Б’єржі 
А. Фарія. (Бельгія)», «Азбука трудового виховання 
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й освіти. Основи організації трудової школи з 
методологією початкового навчання», «Практична 
трудова педагогіка» та ін.

Виходячи із цієї позиції, у «Проекті української 
школи» Я. Чепіга наголошує на обов’язковості 
використання дитячої ручної праці в навчальному 
процесі. «Жодної праці так не очевидна користь 
у школі, як ручної праці. Вона має всі дані, щоб 
стати в нашій школі головним рушієм у розумо-
вому розвитку, а також сприяти збудженню й роз-
витку моральних і соціальних інстинктів» [4].

Головне, щоби дитина працювала з любов’ю, а 
батьки і вчителі створювали необхідні умови для 
дитячої праці та враховували вік дитини. Погляди 
Я. Чепіги на проблеми використання дитячої руч-
ної праці в педагогічних цілях – це яскраве свід-
чення розвитку української педагогічної теорії та 
практики, яка багато в чому співзвучна прогресив-
ним ідеям західноєвропейської педагогіки і цікава 
сьогодні з огляду на сучасні проблеми вітчизняної 
освіти.

Вагомий внесок у становлення трудової школи 
зробили П. Блонський, А. Макаренко, В. Сухом-
линський, С. Шацький та ін. У ставленні до праці 
П. Блонський убачав зародки майбутньої педаго-
гіки; уперше в педагогічній науці він увів поняття 
«суспільно-трудове виховання», вважаючи, що 
істотним моментом у трудовому вихованні є роз-
виток в учнів умінь користуватися знаряддями 
праці. Педагог надавав серйозної ваги проблемі 
організації дитячої праці і вбачав у цьому засіб під-
вищення її виховної ефективності.

Розробляючи питання організації суспільно 
корисної трудової діяльності школярів, С. Шаць-
кий великого значення надавав питанням задово-
лення працею. На думку педагога, праця повинна 
бути різноманітною, продуктивною, пов’язаною із 
працею дорослих; систематичною і посильною за 
періодичної зміни її видів; мати емоційне забарв-
лення для того, щоби приносити задоволення; 
щоби кожний учень усвідомлював значущість 
своєї праці для народу.

До проблем трудового виховання молоді звер-
тався і відомий український педагог В. Сухомлин-
ський. Його концепція виховання, власні педа-
гогічні відкриття, знахідки базуються на кращих 
досягненнях світової науки та на міцному фун-
даменті народної системи виховання, найвища 
педагогічна мудрість трудового виховання, як під-
креслював В. Сухомлинський, полягає в тому, щоб 
утвердити в дитячому серці народне ставлення до 
праці [5].

У багатьох книгах і статтях Василь Олександро-
вич наголошує на тому, що виховання в праці – це 
насамперед виховання любові до праці, а тру-
дове виховання є гармонією усвідомлення трьох 
понять: потрібно, важко і прекрасно. Виховання 
немає і не може бути поза працею і без праці. 

Ставлення до праці є головним елементом духо-
вного життя людини. 

Педагог вважав, що немає окремо «розумо-
вого», окремо «морального», окремо «трудового» 
вихованя, перед педагогом має бути єдність – 
дитина і її життя. Тому головне завдання вбача-
ється в розкритті для дитини величі праці, адже 
кожна дитина через працю має стати творцем, 
поетом і художником.

Одним із засобів реалізації цього завдання є сіль-
ськогосподарська праця, з огляду на що В. Сухом-
линський писав: «Ми бачимо виховний ідеал у 
тому, щоб уже в роки ранньої юності в душі дитини 
зародилося бажання назавжди зв’язати своє життя 
із сільськогосподарською працею, щоб проста сіль-
ськогосподарська праця наповнила думку, почуття 
перспективою багатого, повноцінного життя, щоб 
ця праця поступово розкривалася не стільки в роз-
маїтті форм фізичних (м’язових) зусиль, скільки в 
безкінечних можливостях поєднання фізичної праці 
із працею інтелектуальною» [5, с. 583]. 

Можемо констатувати, що саме в цей період 
В. Сухомлинським розроблено і закріплено пере-
віркою практикою наукові й організаційно-мето-
дичні засади суспільно корисної праці учнів в 
умовах сільської школи, виховного значення про-
дуктивної праці, підготовки школярів до трудової 
діяльності, виховання в учнів любові і готовності до 
праці. У процесі виховання в учнів працелюбності 
директор школи В. Сухомлинський спрямував 
колектив на реалізацію взаємопов’язаних психо-
логічно-педагогічних завдань, які забезпечували: 
створення позитивної мотивації трудової діяль-
ності; розвиток почуття задоволення від реалізо-
ваного трудового зусилля; виховання поваги до 
людей праці, матеріальних цінностей, створених 
працею; вироблення звички до праці; формування 
в учнів переконання щодо суспільної й особистої 
значущості праці. Він неодноразово зазначав, що 
праця стає вихователем високої моральності тоді, 
коли людина в процесі праці усвідомлює й осмис-
лює своє зростання, відчуває, що кожний новий 
успіх підносить її на вищу сходинку, з якої відкри-
ваються нові горизонти. 

Розкриваючи взаємозв’язок між трудовою 
діяльністю й виникненням внутрішнього захо-
плення цією діяльністю в дитини, Василь Олек-
сандрович зазначав, що необхідні такі умови, 
за яких виховується внутрішня відданість праці. 
І саме тому трудова діяльність повинна бути: три-
валою, а не короткочасною й випадковою; постій-
ною, щоденною, а не епізодичною; спрямованою 
на досягнення поставленої мети; організованою 
в складі всього колективу; складною й відпові-
дальною; такою, що потребує участі школяра від 
початку цієї праці й до її завершення.

Послідовником В. Сухомлинського був 
І. Ткаченко, який трудове виховання розглядав як 
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загальношкільне завдання, що реалізується через 
вивчення предметів «з основ наук, у процесі тру-
дового навчання та суспільно корисної продуктив-
ної праці; у позакласній та позашкільній роботі». 

Його теоретично обґрунтована і розроблена 
модель трудової підготовки базувалася на прин-
ципах гуманізації, інтеграції, диференціації, інди-
відуалізації та здійснювалась за такими осно-
вними напрямами: трудове й економічне навчання 
і виховання, політехнічна освіта, профорієнта-
ційна робота, розвиток творчості й ініціативи учнів, 
поєднання навчання із продуктивною працею. 
І. Ткаченко серед перших зумів пізнати, оцінити й 
підтримати модель освітнього закладу В. Сухом-
линського, де одним із визначальних чинників роз-
витку особистості дитини було трудове навчання і 
виховання. 

Цікавими і повчальними були й трудові тради-
ції школи І. Ткаченка. Серед них: посвячення учнів 
у хлібороби, «Свято врожаю», «Свято першої 
борозни», «Дружба поколінь», «Змолоду честь 
трудову бережи», «Естафета поколінь хліборо-
бів», перспективні трудові завдання зі створення 
учнями матеріальних цінностей, які мають сус-
пільне значення для школи та села (наприклад: 
обладнання шкільних майстерень та кабінетів, 
теплиць, агрокласу, спортивного та географічного 
майданчиків, озеленення місцевості) та ін. Вони 
певною мірою нагадували традиції Павлиської 
школи, що було закономірним, оскільки директори 
названих шкіл тісно співпрацювали між собою.

Нову сторінку в дослідженні відкрили про-
цеси демократизації кінця 1980-х рр., що поклали 
початок розвитку історико-педагогічної науки в 
незалежній Україні. Аналіз показав, що за досить 
великої цікавості до розвитку школи цього пері-
оду праць, присвячених проблемам трудового 
виховання і навчання, небагато, написані вони 
здебільшого наприкінці 80-х рр. ХIХ ст. («Трудове 
виховання учнів 4–8 класів у процесі продуктив-
ної праці», Г. Левченко (1982 р.); «Совершен-
ствование форм и методов подготовки стар-
шеклассников к труду в сельскохозяйственном 
производстве», О. Коберник (1983 р.); «Органі-
зація трудового виховання учнів у таборах праці 
та відпочинку», В. Оржеховська (1985 р.); «Тру-
дова підготовка учнів у загальноосвітніх школах 
України (історико-педагогічний аналіз та перспек-
тиви», А. Вихрущ (1994 р.); «Формування відпо-
відального ставлення до праці в учнів загально-
освітньої школи: історико-теоретичні аспекти», 
М. Левківський (1994 р.); «Трудова підготовка 
учнів у загальноосвітніх школах України (1937–
1954)», В. Кухарський (1995 р.); «Трудова під-
готовка учнів у загальноосвітніх школах України 
(на прикладі західних областей 1900–1939 рр.)», 
В. Рак (1997 р.); «Трудові традиції українців Кар-
пат кінця ХІХ – початку ХХ ст.», Н. Дуда (1998 р.); 

«Трудове виховання в позашкільних закладах у 
сучасних економічних умовах (на прикладі гурт-
ків науково-технічного профілю)», О. Биковська 
(2000 р.); «Позакласна робота в загальноосвітніх 
школах як засіб виховання національної самосві-
домості учнів 5–8-х класів», А. Терещук (2001 р.); 
«Виховання у молодших школярів позитивного 
ставлення до традицій і звичаїв українського 
народу у процесі художньо-трудової діяльності», 
Л. Гуцан (2005 р.); «Формування у старшокласни-
ків морального-ціннісного ставлення до продук-
тивної праці», В. Бордун (2006 р.); «Виховання 
у молодших школярів ціннісного ставлення до 
праці в умовах приватного навчального закладу», 
А. Данієлян (2012 р.). 

Як стверджують наукові дослідження того часу, 
трудове виховання було своєрідним інтеграто-
ром наукових знань, практичних умінь і навичок, 
основою для ознайомлення дітей із трудовою 
діяльністю людей, вивчення певних явищ життя 
суспільства для визначення взаємозв’язків, що 
супроводжували процес виробництва, для успіш-
ної адаптації в умовах тогочасного реального 
життя. 

З початком демократичних перетворень в Укра-
їні стали очевидними не тільки досягнення, але й 
недоліки сучасної системи трудового виховання 
школярів. Варто підкреслити, що реальний стан 
системи трудового виховання в закладах загаль-
ної середньої освiти сьогодні викликає незадо-
волення у батьків та педагогічної громадськості. 
Пояснюється це насамперед тим, що величезний 
загальноосвітній і виховний потенціал трудового 
навчання та виховання використовується вкрай 
незадовільно.

Знизилась увага держави до навчально-мето-
дичного забезпечення трудового навчання та 
виховання, розвалюється матеріальна база, вона 
не бере участь у створенні виробництва, зупинені 
централізовані поставки обладнання для школи, 
фактично ліквідовані міжшкільні навчально-
виробничі комбінати, а ті, які залишились, фінан-
суються з бюджету новостворених громад. Разом 
із переліченими проблемами варто зазначити, що 
вплив науково-технічного прогресу значно знизив 
необхідність фізичної праці та її значення в житті 
людини, тим самим звільнив простір для інших 
видів праці, а саме розумової й моральної. 

На думку У. Бека, праця перестала бути осно-
вою формування системи цінностей західноєвро-
пейського суспільства [6]. У західній соціологічній і 
філософській літературі, як підкреслює дослідник, 
віддзеркаленням наявних змін (криза індустріаль-
ної трудової етики) стала «теорія смерті трудового 
суспільства», яку ми можемо тлумачити як зни-
ження моральної вартості праці. Утрата працею 
своєї домінантної ролі в суспільстві підтвердилася 
на практиці в зміні мотивації праці. На нашу думку, 
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це абсолютно точно відповідає сучасній ситуації 
розвитку всього людства. А. Данієлян вважає, що 
щоденний ритм праці, трудова дисципліна, трудова 
етика сформували особливий менталітет людини 
індустріального суспільства. Сенс праці в масо-
вому індустріальному суспільстві вона схаракте-
ризувала формулами: «працювати, щоби робити 
(бути в справі)» або «працювати – справа честі» [7].

На думку відомого соціолога Ю. Крупнова, який 
досліджував причини втрати сутності праці в сучас-
ному світі, сьогодні полярними є поняття «праця» 
й «успіх», навіть більше, «успіх» безпосередньо 
залежить від «непраці» й «антипраці», під якими 
варто розуміти везіння, зв’язки, «блат», прямі махі-
нації, легальні крадіжки (захоплення підприємств, 
штучні банкротства тощо). Праця вже не є клю-
човою категорією суспільного життя. Моральна 
катастрофа знищення праці, як зазначає автор, є 
одним із наслідків утрати в нашій країні й у світі 
загалом змісту й природи сучасної праці [8]. Праця 
як процес творення не розглядається сьогодні як 
цінність, як мета, вона є лише засобом. Світогляд 
постіндустріальності й суттєва перевага «чистої 
паперової роботи» та різкого «спрощення» праці 
насправді приховують руйнівні для світового роз-
витку процеси деградації й зникнення праці. Вияв-
ляється це в тому, що здійснити відхід від звичної 
фізичної праці нескладно, значно складніше при-
йти до нової, соціально масштабної праці.

Висновки. У сучасному суспільстві відбува-
ється не принципове ускладнення й розвиток 
праці, яке було в історії людства з первісних часів, 
а саме фактична відмова від праці взагалі й поста-
новка в центр «трудових процесів» розваг і спроб 
отримувати нагороду без праці й навіть через від-
мову від неї.

Тому цілком правомірно постають питання: 
якою ж має стати трудова підготовка сучас-
ної дитини? якими мають бути орієнтири в такій 
непростій ситуації, яку маємо сьогодні? На нашу 
думку, щоби змінити негативне ставлення до тру-
дового виховання, щоби сформувати в дитини цін-
нісне ставлення до праці, необхідно проаналізу-
вати набутий досвід і використовувати його кращі 
елементи для сьогодення. Саме педагогічна спад-

щина й історичний досвід здійснення трудової під-
готовки учнів допоможуть у розв’язанні практичних 
завдань реформування системи освіти, трудового 
виховання школярів, професійного навчання. 
Адже сьогодні ні в кого не викликає сумніву той 
факт, що одним із найважливіших засобів гармо-
нійного розвитку особистості є праця. У ній кожна 
людина висловлює свою духовну сутність, бачить 
себе, як у дзеркалі, такою праця стає за умови, 
якщо особистість стверджується в ній, пізнає свої 
сили, здібності, обдарування.
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В Азербайджане современная система 
дошкольного образования построена на 
динамических принципах, на различных 
формах работы, с учетом потребнос-
тей личности и общества, а также всех 
разновидностей педагогических подхо-
дов, путем создания для детей новейших 
учебно-воспитательных заведений. Осно-
вной целью и содержанием программы 
(курикулума) является личностный подход, 
при котором формируется и вырастает 
достойный гражданин общества. Условия 
программы курикулум способствуют реа-
лизации в дошкольных образовательных 
учреждениях учебно-воспитательной 
работы на демократических принципах.
Ключевые слова: дошкольное образование, 
новое содержание дошкольного образова-
ния, развивающая среда, роль и функции 
преподавателя, личностный подход.

В Азербайджані сучасна система дошкільної 
освіти побудована на динамічних принци-
пах, на різних формах роботи, з урахуван-
ням потреб особистості та суспільства 
і всіх різновидів педагогічних підходів, 
шляхом створення для дітей новітніх 

навчально-виховних закладів. Основною 
метою і змістом програми (курікулуму) є 
особистісний підхід, за якого формується 
і виростає гідний громадянин суспільства. 
Умови програми курікулум сприяють 
реалізації в дошкільних освітніх установах 
навчально-виховної роботи на демократич-
них принципах.
Ключові слова: дошкільна освіта, новий 
зміст дошкільної освіти, розвиваюче середо-
вище, роль і функції викладача, особистісний 
підхід.

In our republic the modern system of preschool 
education is built on dynamic principles, on the dif-
ferent forms of work, and we take into account of 
personality and society, for creation of education 
institution for the children, which characterized the 
variety of pedagogical approach. The main pur-
pose and content of the program (curriculum) is 
personal approach which is formed a worthy citizen 
of society. If we take into account conditions of data 
and program (curriculum) then it will be able orga-
nize democratic educational process in preschool.
Key words: preschool education, new content of 
preschool education, developing environment, role 
and functions of the teacher, personal approach.

Постановка проблемы в общем виде. Разви-
тие системы дошкольного образования является 
основным направлением в стратегии образова-
тельной политики Азербайджанской Республики. 
На государственном уровне значительное вни-
мание уделяется системе дошкольного обра-
зования. Социально-экономические изменения 
в стране привели ко многим функциональным 
переменам в дошкольном образовании. Осно-
вной целью в системе современного образования 
является соответствие требованиям новаторского 
дошкольного образования. С этой целью Кабинет 
Министров Азербайджанской Республики 16 июля 
2010 г. указом № 137 утвердил «Государственные 
стандарты и программы по дошкольному образо-
ванию» [3]. Данный документ определяет содер-
жание дошкольного образования, управление 
дошкольным образованием, учебную и матери-
ально-техническую базу дошкольного образова-
ния, инфраструктуру, показатели коэффициента 
образования преподавателей (воспитателей), 
а также критерии навыков, умений, знаний для 
обучающихся (детей дошкольного возраста). Все 
это, в соответствии с мировым опытом обязатель-
ной подготовки 5-летних детей к школе, нашло 
свое отражение в государственной программе по 
дошкольному образованию (курикулуму).

B нашей республике, учитывая потребности 
и требования общества, с учетом проведенной 
работы и личностного подхода к преподаванию 

была реформирована система образования. Была 
создана система, содержащая в себе принципы и 
подходы новой стратегии, а также систему оцени-
вания успеваемости детей в процессе обучения.

Изложение основного материала. Как и во 
всей системе образования, в дошкольном обра-
зовании одной из концептуальных проблем явля-
ется гуманистический, личностный, развивающий 
подходы. На сегодняшний день мы имеем все воз-
можности для пересмотра технологических начал 
в системе дошкольного образования. Учрежде-
ния дошкольного образования на основе нового 
курикулума отличаются гуманизмом, динамичным 
обучением, а также эффективностью. Перемены 
в обществе прямо влияют на выбор и потребности 
личности. Современная личность способна само-
стоятельно оценивать свои поступки, осознавать 
окружающую среду (общество, природу), уметь 
делать выводы о себе и окружающих людях.

Мы не должны загружать детей ненужной 
информацией. Развивая в детях интерес к позна-
нию окружающего мира, мы тем самым изменяем 
роль обучения. Все это способствует подготовке к 
самостоятельной работе по усвоению информации.

Наблюдения показали, что сегодняшние вос-
питатели в работе следуют приобретенным пра-
вилам в учебных заведениях: воспитатель обу-
чает, а ребенок обучается. В процессе обучения 
воспитатель порой уделяет больше внимания 
успехам социальной практики ребенка (знаниям, 
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умениям), не учитывая при этом соответствую-
щих условий обучения, особенностей мышления 
детей дошкольного возраста.

Помимо этого, воспитателем порой не 
учитывается физическое развитие и состо-
яние ребенка, возраст, психологические и 
индивидуальные возможности, уровень развития 
ребенка, его интересы и желания. Такой процесс 
обучения не может носить систематический и 
последовательный характер.

Основной целью в процессе развития ребенка 
является формирование эмоционально, интеллек-
туально и духовно развитой личности. Курикулум 
по дошкольному образованию дает возможности 
и условия, на основе различных педагогических 
методов и технологий, для всестороннего разви-
тия детей в возрасте от 1 до 6 лет. Дошкольное 
образование построено на взаимоотношениях 
«субъект – субъект».

Благодаря новой программе курикулум воспи-
татель дает детям возможность самостоятельно 
изучать интересующие их вопросы в процессе 
простейшего исследования, при этом создаются 
соответствующие условия и используются разные 
ресурсы. В данном случае воспитатель является 
фасилитатором.

Дошкольные образовательные учреждения 
должны учитывать интересы и желания детей, 
а также пожелания и предложения родителей, 
поскольку каждый ребенок отличается своей 
индивидуальностью.

Программа курикулум даст возможность 
организовать учебно-воспитательную работу в 
дошкольных образовательных учреждениях на 
демократических принципах [3].

Основываясь на проведенных педагогических 
и психологических исследованиях, можно сделать 
вывод о том, что желания и стремления детей к 
познанию дают им возможность сформировать 
базу знаний, умение сопоставлять, различать и 
искать их.

Новые стандарты курикулума дошкольного 
образования в дошкольных образовательных 
учреждениях при планировании определенного 
занятия учитывают интересы, желания, уровень 
развития детей и способствуют их дальнейшему 
развитию.

В процессе перемен в системе образования 
обычно приходится сталкиваться с определенными 
трудностями. Такие трудности отражаются и на 
социальных переменах у воспитателей. Воспита-
тели должны понимать преимущество и значение 
этих перемен, а также уделять большое внимание 
воспитанию, образованию и психологическому 
развитию дошкольника [1].

Ежедневное общение с детьми с целью реали-
зации развивающих задач должно иметь место и в 
процессе занятий. В связи с этим занятия должны 

быть организованы в различных формах. Заня-
тия, проводимые на основе активного обучения, 
способствуют широкой познавательной актив-
ности, созданию обратной связи, продвижению в 
совместной работе. В процессе обучения меня-
ются функции воспитателя и ребенка. Их действия 
зависят от заранее предполагаемого результата. 
В процессе занятий воспитатель использует 
более приемлемые технологии. Такой выбор тех-
нологий со стороны воспитателя способствует 
тому, что ребенок как личность становится веду-
щим субъектом обучения.

В такой ситуации воспитатель является созда-
телем условий для развития ребенка, становится 
субъектом, создающим условия для творчества, 
свободных познавательных действий детей, 
направляющим фасилитатором, тогда как ребе-
нок, самостоятельно находясь в поисках нового, 
проявляет свои творческие способности [2].

Государственные стандарты по программе 
дошкольного образования (курикулум) опред-
еляют структуру, объем, содержание и соответ-
ствие разделов работы. Содержание дошкольного 
образования делится на 4 развивающих раздела: 
«Физическое развитие, здоровье и безопасность», 
«Познавательное развитие», «Эстетическое 
и творческое развитие» и «Социально-
эмоциональное развитие». Эти разделы по сво-
ему содержанию отвечают требованиям совре-
менного дошкольного образования, соответствуют 
законам и нормативам, а также концептуальной 
схеме современного дошкольного образования.

Основу личности ребенка дошкольного воз-
раста, его психическое и личностное развитие 
можно выявить в процессе общения. Нынешнее 
обучение направлено на личностное обучение в 
процессе совместной деятельности со взрослыми, 
с учетом коммуникативных требований и мотива-
ции детей. Поэтому воспитатели, работающие в 
учреждениях дошкольного образования, должны 
знать все их особенности для организации 
совместной деятельности ребенка со взрослыми.

Всем известно, что ведущим звеном в развитии 
дошкольника является игра. Занятие, проведен-
ное в игровой форме, бывает более интересным, 
доступным и запоминающимся. Учитывая 
государственные стандарты в учреждениях по 
дошкольному образованию, создается такая 
развивающая среда, в которой учитываются не 
только желания, интересы и уровень действия, но 
и индивидуальное развитие дошкольника. Было 
бы более приемлемым работать с пособиями, 
которые стимулировали бы у детей физическую, 
познавательную и эмоциональную активность [4].

Также в дошкольных учреждениях следовало 
бы создать такие условия, которые обеспечивали 
бы безопасность и способствовали бы укреплению 
здоровья дошкольника. Направление педагогичес-
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кой деятельности в дошкольных учреждениях свя-
зано с программно-методическим обеспечением. 
Разнообразие стратегий делает обучение более 
привлекательным и интересным. Нужно отметить, 
что после создания программы (курикулум) по 
дошкольному образованию появились возможности 
использования педагогических моделей и техноло-
гий в процессе обучения. Это дает импульс воспита-
телям для более творческого подхода к своей дея-
тельности. Стремление к использованию различных 
технологий и обновление содержания обучения уже 
говорит об отходе от старой программы.

Несмотря на трудности переходного периода, 
в системе образования Азербайджана сохранены 
лучшие качества и традиции. Основной приори-
тет дошкольного образования – это сохранение и 
укрепление здоровья, обеспечение наилучшими 
условиями для всестороннего развития всех 
детей, индивидуальный подход в процессе обуче-
ния и воспитания, на основе неприкосновенности 
и уважения прав ребенка. Значимым компонен-
том педагогического процесса является создание 
необходимого режима дня, условий для игровой 
деятельности, соблюдение гигиенических норм.

В процессе создания новой программы по 
дошкольному образованию (курикулум) большое 
внимание было уделено внедрению технологий 
и подходов, способствующих развитию ребенка в 
процессе обучения и образования [5].

Инновационный подход и соответствие тра-
дициям не уменьшает приемлемость новой 
программы, наоборот, определяет последующее 
развитие педагогических замыслов.

Эффективность формирования личности 
ребенка зависит от личности педагога, рабо-
тающего в дошкольных учреждениях, его 
профессиональных качеств. Воспитатель должен 
обладать глубокими знаниями, находить решение 
различных проблем с ребенком и его родителями, 
уважать достоинство ребенка. Работа воспитателя 
в детском саду заключается в поиске новых спо-
собов, инструментов и методов обучения. Чтобы 
обеспечить прогресс в развитии общества, вос-
питатели-учителя должны быть ориентированы 
на будущее. Одна из важнейших задач современ-
ного воспитателя – помочь детям адаптироваться 
к меняющейся социальной ситуации в обществе.

Образование становится качественным, когда 
знания воспитателя, направляющего и разви-
вающего учебный процесс, модернизированы, 
обновлены и соответствуют современным тре-
бованиям. Каждый воспитатель, работающий 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
должен знать, что одним из основных положе-
ний дошкольного курикулума является то, что 
педагогический процесс должен основываться на 
комплексных тематических принципах. Следует 
помнить, что существует три основных принципа 

процесса обучения в сфере дошкольного образо-
вания: обучение; предметная среда; комплексно-
тематическая среда.

Чтобы лучше понять их суть и различия, нужно 
дать каждому принципу краткую характеристику.

Принцип или модель обучения чаще использу-
ется в традиционном процессе обучения. Особен-
ности этой модели включают в себя следующие 
положения:

– обучение – это развитие процесса обучения 
детей дошкольного возраста;

– обучение является самостоятельной и даже 
ведущей деятельностью дошкольников;

– специально организованные занятия явля-
ются основной формой учебного процесса [3].

Известно, что в рамках этой модели воспита-
тели-учителя ежедневно проводят занятия. Для 
адаптации этих занятий к возрасту детей были 
сформированы простые математические пред-
ставления, достигнуто развитие речи, проведено 
знакомство с окружающим миром и показаны 
«предметы» в виде «уроков». Сейчас произошли 
значительные изменения в организации этих 
занятий. В содержании отводилось определённое 
место связи между занятиями. Суть этой модели 
в том, что она остается авторитарной.

Подход, ориентированный на результат и на 
ребенка, применяющийся в последние годы, 
включает в себя следующее:

– учебный процесс – это не ведущая дея-
тельность, а естественная деятельность детей 
дошкольного возраста;

– основа для учебной деятельности формиру-
ется только в конце дошкольного возраста;

– использование принципа «предметная 
направленность» в организации учебного про-
цесса не соответствует характеристике детей 
дошкольного возраста;

– организация специальных «предметов» не 
равна организации разных видов деятельности 
детей;

– деятельность воспитателей-учителей и детей 
в разных видах деятельности и в совместной 
работе различна.

Система М. Монтессори является ярким при-
мером организованной окружающей среды в 
учебном процессе. Этот принцип представляет 
собой дидактический материал, влияющий на 
развитие ребенка. Здесь роль взрослых вторич-
ная. Они только готовят дидактический материал. 
Применение этого принципа в практике современ-
ного дошкольного образования будет сложным. 
Основными формами организации учебного 
процесса являются: совместная деятельность 
взрослых и детей и самостоятельная деятель-
ность детей [4].

В связи с этим каждый воспитатель должен 
знать, что самостоятельная деятельность детей 
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возможна в развивающей среде, в которой 
ребёнку предоставляется возможность выбора по 
склонностям и интересам. Создание развиваю-
щей учебной среды является обязанностью пре-
подавателей-воспитателей.

Комплексно-тематический принцип явля-
ется альтернативой модели учебного процесса. 
Эта модель также не может сделать обучение 
успешным и мотивированным.

Таким образом, использование того или иного 
принципа в организации учебного процесса явля-
ется одним из важнейших требований практики 
педагогической деятельности. Традиционная сис-
тема дошкольного образования заключается в 
построении педагогического процесса на основе 
принципа связи занятий с предметной деятель-
ностью. В дошкольном периоде психическое, 
физическое, интеллектуальное, личностное раз-
витие ребенка формируется в процессе совмест-
ной деятельности со взрослыми. В сфере жиз-
недеятельности происходит интеллектуальное, 
личностно ориентированное развитие ребенка.

В процессе межличностного взаимодействия 
организация основной сферы, которая является 
ядром человеческой идентичности, обеспечивает 
коммуникативные потребности детей и их ведущие 
мотивы. Поэтому каждый воспитатель-учитель, 
работающий в дошкольных учреждениях, должен 
работать с детьми, учитывая особенности органи-
зации учебной деятельности. Организация учеб-
ного процесса реализуется в рамках совместной 
деятельности детей и взрослых. Основная суть дея-
тельности – активность ее субъекта. Это влияние 
взрослых на умственное развитие детей и реаль-
ную активность субъекта. В этом случае актив-
ность процесса зависит от того, как осуществля-
ется деятельность. Это особая система действий и 
отношений взрослых и детей. Основными чертами 
сотрудничества между взрослыми и детьми явля-
ются: наличие взрослой позиции сотрудничества; 
наличие форм сотрудничества [2].

Следует иметь в виду, что речь идет не о полном 
равенстве воспитателя-учителя и ребёнка, а о 
полном равенстве ребенка в процессе совмест-
ной деятельности. Таким образом, деятельность 
детей и взрослых организована путем удержания 
режимных моментов во всех учебных мероприя-
тиях.

Одной из главных особенностей современного 
дошкольного образования является изменение 
привычного учебного процесса в игровую форму. 
Обычная игра становится способом обучения и 
предназначена для освоения полезного и нового. 
Действительно, в современной дошкольной педа-
гогике важность игры не отрицается, а наоборот, 
постоянно подчеркивается. Игры используются 
для формирования новых навыков, воображе-
ния, полезных привычек. Это включает в себя 

«игровые упражнения», «игровые объекты», 
«игровую форму», «игровые технологии» и другие 
термины, доказанные педагогической практикой. 
Игра заменяется игровыми методами обучения, 
игровыми технологиями и как инструмент обуче-
ния превращается в самостоятельную деятель-
ность (также ведущую).

Нормативно-правовой основой планирования 
образования в дошкольных образовательных 
учреждениях является Закон о дошкольном обра-
зовании с учетом государственных стандартов 
дошкольного образования. Согласно Закону «О 
дошкольном образовании» образовательные 
учреждения получили более широкие права для 
определения своей учебной деятельности. Пла-
нирование обучения и воспитания учитывает раз-
витие ребенка, его позитивную социализацию, а 
также создание условий для развития творческих 
и развивающих навыков, развивающей среды 
обучения на основе совместной деятельности 
взрослых и детей. Планирование повседневной 
деятельности определяет конкретные учебно-
воспитательные задачи, основные виды деятель-
ности и их организацию, а также средства для 
решения задач. Предварительное планирование 
учебной работы имеет особое дидактическое зна-
чение [2].

Основная цель планирования – обеспечить 
соблюдение содержания «программы дошколь-
ного образования (учебной программы)» у всех 
возрастных групп детского сада. Содержание этой 
программы (учебный план) конкретизируется на 
каждом этапе. С помощью планирования воспи-
татель-учитель готовится к реализации образо-
вательной программы. Как известно, одним из 
приоритетов дошкольного образования на совре-
менном этапе является организация процесса 
обучения с учетом всех возможностей и инте-
ресов ребенка. В основе любой деятельности 
дошкольника выделяется его личность, в т. ч. 
его познавательная деятельность. Известно, что 
познавательная деятельность детей дошкольного 
возраста развивается на основе потребностей в 
новых идеях и впечатлениях. В дошкольном воз-
расте, исходя из этих потребностей, при исследо-
вательской деятельности ребёнок больше учится 
и «открывает» для себя, формируется желание 
узнать, что происходит нового.

Под руководством взрослых дети дошкольного 
возраста осваивают новые виды деятельности, 
приобретают новые навыки и привычки. Здесь 
активность детей напрямую связана с активнос-
тью взрослых. Таким образом, педагогическая 
деятельность формирует познавательную дея-
тельность ребенка с учетом отдельных личных 
параметров современного воспитателя-учителя. 
В сотрудничестве детей со взрослыми требуется 
терпение и выдержка, поддержка и подготовка к 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

177

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

защите в случае необходимости, обеспечение 
межличностными коммуникативными навыками, 
наличие дисциплины [4].

Взрослый является примером подражания 
для детей и эталоном в их поведении. Общаясь 
со своими учителями, дети перенимают способы 
работы и особые формы взаимного сотрудни-
чества. Таким образом, ведущим человеком в 
общении с детьми до конца дошкольного воз-
раста является взрослый. Общение со взрослыми 
помогает детям строить социальные отношения, 
идентифицировать себя с другими и оказывает 
существенное влияние на особенности общения 
со сверстниками. Взрослые позволяют детям 
дошкольного возраста критиковать, брать пример 
с кого-либо, выбирать пути сотрудничества.

Важно создать положительный микроклимат, 
который поддерживает интерес и активность 
детей в группе. Если это сложно, трудно строить 
отношения с другими детьми. Здесь нужен чут-
кий воспитатель-учитель, способный исправить 
недостатки. Для эффективного развития позна-
вательной деятельности каждому ребенку важно 
видеть и оценивать личные особенности, свою 
уникальность. Все это поможет сохранить пози-
тивное отношение к самооценке и познаватель-
ному процессу ребенка. Ребёнок, как и взрослый, 
постоянно находится в процессе понимания мира, 
мыслит, анализирует, разговаривает, слушает, 
понимает, чувствует, общается с другими людьми. 
В процессе общения со взрослыми и сверстни-
ками в познавательной деятельности происходит 
интенсивное развитие личности ребенка и позна-
вательной активности.

Воспитатель-учитель, который организует 
познавательную деятельность детей, должен 
знать особенности дошкольного образования 
детей раннего и дошкольного возраста, общие 
закономерности развития ребенка, особен-
ности развития деятельности и образования 
детей раннего и дошкольного возраста, уметь 
организовывать ведущие виды детской дея-
тельности в дошкольном периоде, знать педа-
гогическую теорию и методологию физичес-
кого, когнитивного, социально-эмоционального 
и эстетически-творческого, а также личностного 
развития детей раннего и дошкольного возраста, 
проводить, анализировать и планировать работу в 
соответствии со стандартами дошкольного обра-
зования, для укрепления здоровья детей обеспе-
чить психологически комфортную и безопасную 
среду обучения, знать способы и средства про-
ведения психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющие детям оценить результаты учебных 
программ, уметь строить партнерские отношения 
с родителями и просвещать родителей детей ран-
него о дошкольного возраста в вопросах обра-
зования, иметь навыки ИКТ для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста [1].

Во многом качество обеспечивается не только 
качеством подготовки персонала и использова-
нием материальных ресурсов, но и качеством 
информации и среды обучения и использованием 
новых информационных технологий. Для реа-
лизации ряда педагогических функций в совре-
менном обществе выдвигаются особые требо-
вания к воспитателям и учителям дошкольных 
образовательных учреждений. Нужно умение пре-
поднести материал различными способами. Это 
включает в себя способность детей расширять 
свои навыки в соответствии с возрастом и зна-
ниями, оценивать свою деятельность, выбирать 
материалы, методы, инструменты, планировать 
педагогический процесс, организовывать режим в 
разных возрастных группах и т. д.

Это определяет структуру процесса обучения 
и воспитания, организацию и диагностику физи-
ческих и психических особенностей детей. Про-
водится эффективная работа по организации 
соответствующих знаний, умений и навыков в 
деятельности детей в соответствии с требовани-
ями программы. Воспитатель должен обеспечить 
участие в педагогическом образовании, чтобы 
установить деловые отношения со своими колле-
гами и родителями, используя различные методы 
обучения. В деятельности дошкольного обра-
зовательного учреждения воспитатель должен 
поощрять участие родителей в деятельности к 
активному участию, быть ласковым, вежливым. 
Способность к совместной работе с детьми 
должна быть высокой [4].

Таким образом, воспитатель должен обла-
дать педагогическими способностями для 
повышения познавательной деятельности и 
интереса у детей дошкольного возраста. Только 
профессиональные педагоги могут формировать 
познавательную деятельность у дошкольников. 
Взрослые имеют большое влияние на формиро-
вание самооценки дошкольников. Воспитатель 
должен и сам трудиться, чтобы быть примером 
для детей. Только в совместной деятельности 
воспитателя и ребенка происходит развитие лич-
ности ребенка.

Одним из личных приоритетов воспита-
теля является чувство ответственности за учет 
возрастных особенностей детей. Отчётность 
для другой учебной ситуации в этом возрасте не 
важна. Это оправдывается сложностью формы 
деятельности ребенка в дошкольном возрасте, 
а также формами игры, которая соответствует 
цели и содержанию обучения и развития. Воспи-
татель дошкольных образовательных учрежде-
ний должен проявлять гуманный подход к разви-
тию личности ребенка возможными способами. 
У людей, занимающихся закономерностями раз-
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вития и формирования личности дошкольника, 
воспитанием детей, должны быть обширные зна-
ния [1].

Но каковы функции воспитателя? Основные 
функции воспитателя можно определить как 
образовательные, развивающие, нормативные, 
коммуникативные, информативные, координа- 
ционные, рефлексивные и диагностические.

Учебная функция воспитателей дошкольных 
учреждений направлена на освоение дидактичес-
кой теории, профессиональных знаний, навыков 
и социальных практик. Эта функция также пред-
назначена для предоставления информационных 
знаний. В наши дни деятельность в дошкольных 
образовательных учреждениях называется обра-
зованием. Теоретические и практические аспекты 
реализации воспитательной функции профессио-
нальной и педагогической культуры обеспечивают 
использование материально-методической и 
содержательной базы для воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста.

Развивающая функция заключается в том, 
что совершенствование дидактических знаний и 
навыков воспитателей одновременно с педаго-
гическими навыками позволяют создавать более 
эффективные условия для профессионального 
мышления, памяти, речи, гармоничного развития 
детей и творческого подхода к нему.

Нормативная функция – здесь воспитатель 
профессионально регулирует педагогическую куль-
туру в системе педагогической деятельности. Зна-
ние норм педагогической деятельности дает вос-
питателю-учителю уверенность в своих действиях. 
Здесь воспитатель-учитель выбирает оптимальные 
пути, утверждает профессиональные приоритеты. 
Нормы педагогической деятельности направлены 
на действия, позволяющие воспитателю разре-
шать конфликты, возникающие в процессе взаимо-
действия с детьми, коллегами и родителями.

Воспитатель связан со всеми функциональными 
компонентами деятельности и должен выбрать 
правильную ориентацию в различных педаго-
гических, психологических, методологических 
информационных потоках, уметь использовать 
разные носители информации, инструменты 
информационных технологий, уметь работать с 
информацией.

Координирующей функцией профессио-
нально-педагогической культуры является выбор 
технологий, создание вариативности содержания 
учебного процесса. Эта функция является осно-
вой для совершенствования своей профессио-
нальной деятельности. Координирующая функция 
связана с образовательной функцией.

Рефлексивная функция связана не только с 
пониманием педагогической деятельности репе-
титора, но и с оценкой других педагогических 
работников, руководителей, личных качеств роди-

телей, эмоционального настроения и когнитивных 
способностей.

Воспитатель должен уметь думать об успехах 
и неудачах в учебно-воспитательном процессе, 
вносить изменения, чтобы получить лучшие 
результаты в своей последующей работе.

Способность диагностической функции – 
решать сложные профессиональные вопросы на 
высоком уровне, устанавливать диагностические 
цели, прогнозировать результаты диагностики, 
разрабатывать диагностические инструменты, 
проводить грамотную педагогическую и пси-
хологическую диагностику с другими педаго-
гическими работниками (психологами, лого-
педами), анализировать диагностическую 
информацию, разрабатывать и осуществлять 
учебно-воспитательный процесс на системати-
ческой диагностической основе.

Коммуникативная функция. Коммуникативные 
способности воспитателя воспринимаются как 
коммуникативные навыки в области педагогики. 
Воспитатель взаимодействует с детьми (косвенно 
и напрямую) как субъект их профессионального 
развития (саморазвития); как субъект развития 
и формирования педагогического коллектива, 
выступает субъектом взаимодействия с семьями, 
представителями общества, социальных институ-
тов, которые имеют «доступ» к ребенку. Поэтому 
одним из важнейших качеств воспитателя явля-
ется способность организовывать эффективную 
деятельность. Кроме того, способность связывать 
свою деятельность с деятельностью других 
участников образовательного процесса имеет 
решающее значение. Воспитатель должен уметь 
правильно оценивать эффект взаимодействия, 
наблюдая за ситуацией [5]. Очень важно пра-
вильно понимать и оценивать социальный и пси-
хологический смысл ситуации.

Выводы. Таким образом, развитие основных 
психических процессов, навыков и личностных 
качеств ребенка зависит от типа и качества обще-
ния воспитателя. Основа личностной культуры 
заложена в дошкольном возрасте. Будущий успех 
ребёнка, независимость, открытость миру зависит 
от воспитателей.

Социализация детей дошкольного возраста – 
длительный и сложный процесс. В зависимости от 
успешности процесса адаптации ребенок посте-
пенно приобретает поэтапный поведенческий 
опыт в соответствии с требованиями общества. 
В педагогике эта особенность называется факто-
ром социализации. Опыт дошкольного учрежде-
ния показывает, что каждое учреждение должно 
создавать условия для всестороннего социаль-
ного развития детей, улучшения их отношений 
с другими людьми, чтобы дети могли выбрать 
всестороннюю социальную интеграцию, соци-
альную мотивацию и соответствующие модели 
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поведения. Рассматривая содержание стандар-
тов для дошкольного образования, мы видим, 
что основные требования связаны с развитием 
ребенка в четырех областях развития. Личностно 
ориентированное развитие ребенка дошкольного 
возраста, его способности и возможности, жела-
ния и отношения находятся в центре внимания. 
Профессионализм воспитателя является для него 
приоритетом. В свою очередь, формирование 
этих качеств у детей дошкольного возраста воз-
можно только при позитивной социализации лич-
ности и при правильном определении функций 
воспитателя.
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LANGUAGE TEXTBOOKS IN THE XIX – XX CENTURIES
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В статье рассматриваются теорети-
ческие и педагогические взгляды авторов 
учебников родного языка, демократически 
настроенных азербайджанских интеллек-
туалов в конце XIX – начале XX веков. Пока-
зано, что до этого периода в Азербайджане 
не было опыта создания учебника родного 
языка, поэтому возникали серьезные дис-
куссии о том, по каким принципам постро-
ить эти учебники, какие художественные и 
педагогические материалы использовать. 
Особенно активны были демократические 
единомышленники, писатели и поэты. Они 
предоставили ценную информацию о созда-
нии учебников, которые они впоследствии 
создавали с использованием современного, 
полезного, здорового, простого содержа-
ния и на основе надлежащих педагогических 
принципов. Эти идеи сыграли важную роль в 
создании полезных учебников.
Ключевые слова: XIX–XX вв., педагогичес-
кие идеи, родной язык, учебники, азербай-
джанские педагоги, просвещение. 

У статті розглядаються теоретичні та 
педагогічні погляди авторів підручників 
рідної мови, демократично налаштованих 
азербайджанських інтелектуалів у кінці XIX – 
початку XX століть. Показано, що до цього 
періоду в Азербайджані не було досвіду ство-
рення підручника рідної мови. Тому точилися 
серйозні дискусії про те, за якими принци-
пами побудувати ці підручники, які художні 
й педагогічні матеріали використати. 

Особливо активними були демократичні 
однодумці, письменники та поети. Вони 
надали цінну інформацію про створення 
підручників, які вони згодом створювали з 
використанням сучасного, корисного, здоро-
вого, простого змісту й на основі належних 
педагогічних принципів. Ці ідеї відіграли важ-
ливу роль у створенні корисних підручників.
Ключові слова: XIX–XX ст., педагогічні 
ідеї, рідна мова, підручники, азербайджанські 
педагоги, освіта.

The article reviews the theoretical and pedagogi-
cal views of the authors of Azerbaijani language 
textbooks, the democratically minded Azerbaijani 
intellectuals in the late XIX – early XX century. 
The article emphasizes that before this period in 
Azerbaijan there was no experience of creating a 
textbook of the native language. Therefore, seri-
ous discussions were held on how to build these 
textbooks, what principles and what artistic and 
pedagogical materials they needed to provide. In 
this respect, democratic adherents, writers and 
poets were particularly active. They substanti-
ated valuable information about the provision 
of textbooks, which they subsequently created 
using a modern, useful, healthy, simple content 
which was based on proper pedagogical prin-
ciples. These ideas played an important role in 
the creation of high quality textbooks. 
Key words: XIX–XX centuries, pedagogical 
ideas, native language, textbooks, Azerbaijani 
teachers, education.

Постановка проблемы в общем виде. В соци-
ально-педагогической реальности, в школьной и 
просветительской жизни движение обновления и 
модернизации, начавшееся в 30-х годах XIX века, 
усилилось в начале ХХ века. Расширился новый 
тип школы и образовательной сети. Достигнуты 
новые результаты как в количественном, так и 
в качественном смыслах. Увеличилась тенден-
ция к национализации в педагогической сфере, 
количество учебных заведений на родном языке 
возросло. Вырос интерес к преподаванию род-
ного языка. Первоначально благотворительные 
общества созданы в Баку, затем – в Шамахе, 
Нухе, Лянкяране и других городах. Некоторые 
образовательные учреждения также созданы 
по линии благотворительных обществ. Среди 
этих обществ деятельность благотворительных 
обществ, таких как «Ниджат» (1906–1917), «Изда-

тельство просвещения» (1906–1917) и «Саадат» 
(1907–1917), была более продуктивной. Обратив-
шись к официальным статистическим данным, 
можем установить, что количество начальных 
школ в Азербайджане на русском языке в 1914–
1915 годах составляло 943, число городских школ 
(высших начальных школ) – 18, средних школ 
(гимназий и реальных школ) – 15, а число «русско-
мусульманских» школ достигло 25 [4, с. 256–258]. 
Эти цифры наглядно демонстрируют растущую 
популярность школ нового типа и образовательной 
сети в Азербайджане в течение 80–85 лет. В период 
АДР (1918–1920 гг.) за короткий промежуток вре-
мени достигнуты достаточно серьезные измене-
ния. Позитивные изменения в национализации, 
количественные и качественные показатели обра-
зования свидетельствуют о фундаментальных 
изменениях в положительном смысле этого слова.
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Цель статьи – рассмотреть теоретические и 
педагогические взгляды авторов учебников род-
ного языка, демократически настроенных азер-
байджанских интеллектуалов в конце XIX – начале 
XX веков.

Изложение основного материала. Предстоя-
щие инновации, конечно же, ставят новые требова-
ния. Без соблюдения этих требований невозможно 
было бы руководить процессом образования в соо-
тветствующем направлении на официальном или 
неформальном уровнях. Из этих требований одним 
из элементов обновления была необходимость в 
подготовке материалов, книг, материалов для чте-
ния, художественных и научных работ на родном 
языке. Буквально сразу после зарождения новых 
видов образования в национальном пространстве 
эта важная проблема выявилась со всей болью как 
серьезный пробел и потребность. Интеллектуалы 
национальной идеологии Азербайджана, наши 
демократически настроенные воспитатели относи-
лись к нему со всей серьезностью. Они стали бить 
тревогу, искать решение проблемы, осуществлять 
практические меры для этого.

Мирза Фатали Ахундов в письме от 15 февраля 
1877 года на имя Гасана бека Зардаби выразил 
серьезную озабоченность, как патриот подчеркнув, 
что «наша нация живет в фанатизме», ей нужно 
показать «усердие и волнение», чтобы спасти ее 
от этой ситуации. Этот путь лежит через созда-
ние школ, учебных центров и учебных заведений 
с преподаванием на родном языке. К сожалению, 
пока не существует ни таких учебных центров, ни 
научных и учебных книг» [3, с. 262]. В письме от 
1 января 1877 года, адресованном Гасану бею для 
публикации в газете «Экинчи», известный просве-
титель указал своему единомышленнику Зардаби, 
что «в каждой газете вы упоминаете достоинства и 
преимущества науки для мусульманской общины, 
призываете учиться науке! … Данный вами совет 
является содержательным, полезным и добрым. 
Но давайте также посмотрим на ответ на вопрос: 
«Где и как учиться и учиться на каком языке?» На 
нашем родном языке нет школ, книг или учителей 
для изучения науки. Все существующие учебники 
написаны на арабско-персидском языке» [3, с. 254]. 
Такие книги состоят из изданий типа «Гюлюстан» и 
«Просветление». «Сегодня такие работы не рабо-
тают для нации». Теперь такие работы не имеют 
никакой пользы, и они не портят вкус читателя 
[2, с. 215]. Мирза Фатали заявил, что, хотя прави-
тельство включило «татарский (азербайджанский)» 
в учебную программу, нет учебников для детей, 
чтобы читать на этом языке. Важной проблемой 
сейчас является создание таких книг и произведе-
ний на этом языке [3, с. 58].

Сотрудники «Экинчи» во главе с Г.Б. Зардаби 
также выступали против не подходящих для совре-
менной школы, несовременных, старомодных 

учебных книг и рассматривали существование 
традиционных книг в педагогической среде как 
основное препятствие на пути прогресса. Гасан 
бек, издатель и идеолог газеты, в выпуске от 
20 сентября 1875 года предупредил, что если мы 
хотим в современный период «вырвать нации 
из темницы невежества» и «выжить в борьбе не 
на жизнь, а на смерть», если мы хотим жить, то 
должны «изучать науки и получать образование», 
мы должны учиться. Для этого у нас должны быть 
наши собственные школы и наши современные 
учебники на нашем родном языке [6, с. 51]. В дру-
гом номере газеты автор продолжил свои мысли 
и написал представителям младших поколе-
ний: «Пока не поздно, следует приносить книги 
о науке, строить школы и работать на нашем 
языке, чтобы вы могли быть настоящими мусуль-
манами» [6, с. 183]. Гасан бек, видя, что на его 
родном языке нет полезных учебников, совето-
вал приносить книги, используемые в «османских 
государственных школах», и адаптировать их к 
азербайджанскому говору.

Один из активистов «Экинчи» Ахсануль-Геваид 
резко критиковал учебники, используемые в 
старых школах. Было подчеркнуто, что работы 
Хафиза, Саади, Каани, «Лейли и Майнун», «Юсуф 
и Зулейха» и другие классические произведения 
недостаточны для того, чтобы добиться «научно-
образовательного» уровня путем обучения детей 
таким образцам. Наджаф бек Везиров в после-
дующем номере газеты согласен с мнением сво-
его коллеги: «Лейли-Меджнун, читаемый в наших 
школах, не был детской книгой, подобно книге о 
Хафизе и Гейре» [6, с. 131, 265].

Сотрудников Зия («Зияйи-Кафказия»), в том 
числе издателя газеты Саида Унсизаде, также 
беспокоила проблема отсутствия обучающих книг 
на родном языке. Позже этот вопрос был поднят 
газетой «Кешкуль». Унсизаде, который посовето-
вал интеллигентской прослойке на Кавказе, соби-
рающейся через публикации просвещать народ, 
упорядочить процесс создания книг для обучения 
на родном языке, подчеркивал, что народ без обу-
чения на родном языке, без современных школ 
и очагов просвещения не сможет продвигаться 
по пути обновления и прогресса. К сожалению, в 
настоящее время методы обучения и образования 
в школах и медресе на Кавказе находятся в непо-
добающем виде. Это великое несчастье и «беда», 
которые заставляют нас оставаться «во тьме 
невежества». Чтобы добиться «освобождения, 
процветания и революции», мы должны реформи-
ровать методы обучения и его средства, «потому 
что реформа должна быть основой. (Образова-
ние не может совершаться тупым инструментом, 
необходимо наточить этот инструмент)».

С. Унсизаде с фанатическим жаром дово-
дил до сведения читателей, что в настоящее 
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время нет подобающих для детского чтения книг. 
Существующие книги – это «История Надира», 
«Гюлюстан», произведения Хафиза, «Лейли и 
Меджнун» и подобные им другие книги. Это не 
является той пищей, которую могут вкусить дети. 
Дети не могут постичь их смысл и назначение 
[14, с. 225–227]. Автор призывал всех честных и 
инициативных просветителей, интеллигентов при-
ложить на этом пути максимум усилий, создавая 
для подрастающего поколения соответствующие, 
более достойные книги. С. Унсизаде, говоривший 
о том, что есть большая потребность проводить 
основательные реформы в медресе и молла-
хана со стороны просвещенных и ученых людей, 
призывал создавать для детей и молодежи учеб-
ники определенного типа и содержания.  

Он считал, что подобные книги должны быть 
написаны на языке их родителей, то есть на их род-
ном языке, соответствовать уровню их мышления, 
восприятия, одновременно повествовать о том, 
что близко и знакомо детям [14, с. 234–236, 278].

Мухаммедага Шахтахтинский, специалист 
высокого уровня, получивший образование в 
Европе, продемонстрировал более радикальную и 
резкую позицию в критике традиционных учебных 
книг. В статье под названием «Наша болезнь и ее 
лекарства» («Восточно-русское издание», 1903, 
13 апреля) автор, который понимал причины всей 
отсталости, упадка, невежества и фанатизма Вос-
тока, включая его старые традиционные школы, 
искал выход, то есть решения этой проблемы. Он 
вносит собственные предложения и делает свои 
выводы. Он подчеркивает, что теперь народу и 
детям этого народа не имеет смысла воспроизво-
дить книги, «смешанные, подобно арабской при-
ческе», с давно устаревшими догмами и содер-
жанием, залежавшиеся, состоящие из «пустого 
воображения и бессмыслицы» с точки зрения 
содержания и формы. 

Известный интеллектуальный писатель в ста-
тье «Новые книги – «Везучая девочка», опублико-
ванной в выпуске «Восточно-русское издание» от 
14 января 1904 года, отмечает, что «после изуче-
ния многих наук и дисциплин с целью составления 
учебников и книг для чтения необходимо ознако-
миться и с педагогическими и психологическими 
правилами». Нужно наших маленьких читателей 
направлять к необходимой цели, в нужном направ-
лении, для чего наши писатели и педагоги должны 
получать современное образование, избавиться 
от «болота медресе», от пропасти схоластики» 
[13, с. 94].

В статье «Школьная жизнь у мусульман», 
опубликованной в газете «Кавказ» на русском 
языке в 1882 году (7, 15, 9, 16 мая, 4, 17 июня и 
25 ноября), М. Шахтахтинский широко описывает 
традиционные школы (моллаханы) Азербайджана 
и общественно-педагогическую среду. В ней про-

водится тщательный анализ педагогических усло-
вий, методов обучения, средств обучения и вос-
питания, структуры школы, их недостатков. Автор 
подробно объясняет все, от характеристики ком-
нат (классов) до знаний мулл, используемых ими 
методов, взаимоотношений между обучаемыми 
и обучающими, он указывает, что все здесь про-
гнило и деградировало, требовало новой эры. 
Автор показал, что такая система образования в 
целом должна быть основательно заменена сис-
темой образования, подобной европейской.  

Автор также дает широкий обзор учебников и 
учебных пособий в старых школах, список книг, 
которые традиционно предлагают детям, и уточ-
няет уровень их соответствия и возможности при-
менения на практике. В эти книги вошли «Гюлюс-
тан» Хафиза, «Тарассуль», «Джамеи-Аббас», 
«История шаха Надира», «Абваб-аль-Джинан», 
«Иншай-Мирза Мехди-хан», «Хазани-Бахар», 
«История-Моджам» и другие. Автор показывает, 
что такие книги не подходят детям для обуче-
ния с точки зрения содержания или по педаго-
гическим целям. Во-первых, они на персидском 
языке. Во-вторых, они не соответствуют уровню 
образовательной, психологической или идейной 
подготовки учеников. Вот почему мусульманский 
мальчик, который много лет ходит к мулле, тра-
тит свое время напрасно. Он покидает школу без 
каких-либо знаний. В результате осведомленность 
о науке и просвещении у мусульманской обще-
ственности сводится к невежеству, отсталости и 
фанатизму. Отсюда начинаются упадок, трагедия 
и беды исламского мира.

Первым средством предотвращения этой 
катастрофы является создание образовательных 
центров европейского типа в соответствии с 
требованиями времени, оснащение этих школ 
великолепными учебно-методическими посо-
биями и книгами с новым содержанием и духом. 
Такие книги должны быть на их родном языке, 
чтобы у подрастающего поколения возникало 
национальное чувство, формировалось нацио-
нальное самосознание и патриотизм. От этого 
зависит успех страны и нации.

Эйналы-бек Султанов также разделял демо-
кратические взгляды на книги дедов и прадедов. 
В статье «Что читают азербайджанцы?», опубли-
кованной в «Новом обозрении» (1892 год, № 3071), 
он писал: «Серьезная ошибка заключается в том, 
что книги, используемые в школах Азербайджана, 
полностью калечат детей с точки зрения форми-
рования духовности и мышления и что это серьез-
ная ошибка – давать такие издания подрастаю-
щему поколению». Он показал, что такие книги, 
которые не дают каких-либо необходимых зна-
ний о жизни, обществе, мире, окружающей среде, 
социальном бытии, являются источником угне-
тенности, разочарования и отсталости у детей. 
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Их разум, сознание, мировоззрение, взгляды на 
общество и жизнь – все отдает невежеством [15].

Султан Меджид Ганизаде в письме другу 
М.Т. Сидги горько жаловался на отсутствие книг и 
произведений, которые могут быть предоставлены 
детям на родном языке в «современный век 
культуры». Он настоятельно требовал, чтобы 
молодое поколение получало «произведения 
в соответствии со своим возрастом» как духо-
вную пищу. Теперь задача каждого проницатель-
ного, поддерживающего свой народ владельца 
пера – помочь родине и нации в этой важной 
работе. К сожалению, наши держатели пера, 
вместо того, чтобы постараться, заняты напи-
санием стихотворений «в угоду рифме» или же 
«догматичных», старомодных, схоластических 
стихотворений. Автор в качестве примера для 
тех, кто мечтает о создании произведений для 
детей, подчеркивал, что он написал сказку «Лиса 
и Чаг-чаг бек», что тема произведения взята из 
«народных сказок». Он хотел напомнить талан-
там, представителям литературных и педагоги-
ческих обществ о том, что народное творчество 
было благодатной почвой для написания работ 
для «обучения и воспитания» [10, с. 279].

С.М. Ганизаде опубликовал статью «Книго-
издание для мусульман» в газете «Терегги» 
(1909 год, 24 июня), в которой он пишет, что на 
азербайджанском языке нет книг и учебных мате-
риалов как для «чтения при преподавании, так и 
для внеклассного чтения» [9].

Коллега и единомышленник С.М. Ганизаде 
Габиб бек Махмудбеков позже написал статью, 
в которой рассказал о трудностях, с которыми он 
столкнулся при открытии русско-татарской школы 
вместе с Султаном Маджидом. После начала 
функционирования учебного заведения стало 
ясно, что отношение к родному языку в социально-
педагогической среде имеет недопустимый харак-
тер, на это повлияло отсутствие необходимых 
учебников на родном языке. Наши национальные 
школы были в жалком состоянии. 

«Родной язык был повсюду, а учебника на 
турецком языке не было». Мы должны поста-
раться, чтобы молодые и сознательные учителя 
смогли во что бы то ни стало возродить свой род-
ной язык, чтобы он стал обязательным предметом 
в русско-татарских школах. Другие задачи также 
были перед нами. Нам пришлось «создавать учеб-
ники», переводить детские рассказы с русского 
языка на национальный язык, «открывать библио-
теки и читальни и публиковать детские журналы» 
[11, с. 32].

Ахмед бек Агаев, один из передовых пред-
ставителей интеллигенции Азербайджана, 
также считал, что тюркские народы, в том числе 
азербайджанцы, не создают книги для детей на их 
родном языке, и это является их историко-педа-

гогической ошибкой и заблуждением. Он заявил, 
что на родном языке «в начальных школах нет 
публикаций, которые бы питали наших детей 
благородными и высокими идеями и чувствами». 
Работы даже таких корифеев, как Эзоп, Лафонтен 
и Крылов, не внедрены в умы, вкусы и интересы 
молодого поколения в качестве жизненных при-
меров, но и такие книги, как «Калила и Димна», 
«Бустан» и «Гюлистан», также не переведены на 
родной язык и не предложены нашим читателям. 
В результате азербайджанские дети лишены духо-
вной пищи на своем родном языке [1, с. 48].

Несомненно, Узеир Гаджибеков тоже беспо-
коился из-за бедности рынка книги. В статье под 
названием «Прекрасная инициатива» (Газета 
«Истина», 2 февраля 1910 года) автор пишет о 
проблеме учебников: «Беда бескнижья – это беда 
не только для учащихся школ и медресе, но и 
для нашего народа, для всего нашего общества. 
В школах у наших учеников нет учебников, т. е. 
нет книг для чтения дома» [7, с. 148]. Автор добав-
ляет, что читатели не понимают смысла и содер-
жания большинства немногих доступных книг. Эти 
книги полны многочисленных орфографических 
и стилистических ошибок. «Когда дело доходит 
до учебников, ощущается их катастрофическое 
отсутствие». Узеир-бей советует интеллигенции, 
мастерам пера и педагогам создавать учебники, 
называя это важной задачей для молодого поко-
ления страны.

Определив эту важную миссию в качестве 
общенациональной задачи, Узеир-бей обратился 
к лидерам нации и призвал неотложно перейти от 
слов к делу. Он приветствовал намерение сообще-
ства «Ниджат» предпринять в этом направлении 
определенные шаги. Он отметил, что общество 
намерено печатать книги для школ и медресе, 
а также для широкой общественности в рамках 
«педагогики, а именно образования и дидактики, 
искусства обучения», и другого содержания. Это 
также подразумевает предоставление вознаграж-
дения авторам, пишущим книги. Планируется 
привлечение для этой цели самых талантливых 
писателей, педагогов и ученых. Узеир-бей при-
ветствует эту инициативу общества «Ниджат». Он 
оценил ее как «хорошую инициативу» и призывает 
мастеров пера помочь в этом благородном деле.

Один из теоретиков и практиков, один из самых 
образованных ученых в XIX–XX веках Фиридун 
бек Кочарли, который больше всего переживал по 
поводу отсутствия учебников, близко занялся про-
блемой, стремился ее решить. Ф.Б. Кочарли как-то 
с горечью сказал, что, «поскольку у учителей не 
было книг на нашем родном языке для обучения 
и воспитания, они учили своих учеников тому, 
что содержалось в понравившейся им персид-
ской или арабской книге» [8, с. 193]. Автор также 
видел причину дезориентации национальных 
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школ в отсутствии единого «стиля преподавания 
и системности». В статье «О мнении г-на Ширван-
ского об учебнике родного языка» («Закавказье», 
1910 год, 2 апреля), в письмах А. Шаигу, в печатных 
и непечатных работах он затрагивает указанный 
вопрос, призывая демократически настроенную 
интеллигенцию «проявить усердие и честь».

Молодой, талантливый учитель, поэт и про-
светитель Абдулла Шаиг опубликовал в ста-
тье «Турецкий язык в школах», опубликованной 
в газете «Хаят» в 1905 году (12, 25 октября), 
ценные высказывания о создании на родном 
языке современных учебных материалов, учеб-
ников и учебных пособий с оригинальным содер-
жанием и структурой. Эти высказывания стали 
эффективными, полезными рекомендациями 
для прогрессивных педагогов того времени. 
А. Сур изложил ценные соображения, считая их 
выполнение неотложной задачей национальных 
педагогов. Автор подчеркивал, что в последнее 
время стали больше применять тюркский (азер-
байджанский – С. Б.) язык в школах и уделять вни-
мание повышению его роли в преподавании. Но 
недостаток книг в этой области – серьезная про-
блема, которую нужно решать. 

Молодой педагог справедливо подчеркивал в 
этой связи следующее: «Расширяя число школ, 
можем сказать, что внедрение в процесс препо-
давания тюркского языка является исключительно 
важным и необходимым процессом. Настолько же 
важно предоставление книг для чтения, форми-
рование общего стиля изложения, общего языка 
на уровне литературного языка, общих подходов 
и приложение усилий. Более важно использовать, 
правильно использовать родной язык. В проти-
вном случае родной язык не будет обновляться 
и развиваться путем обучения! Если наша новая 
тюркская литература, как и образование (умствен-
ное развитие), не будут подкреплены учебниками, 
то это будет топтание на месте. В чем же тогда 
заключается польза?» [12].

А. Сур подчеркивал, что в настоящее время 
на его родном языке имеются учебники «Род-
ная речь» А.О. Черняевского, «Детский сад» 
Р. Эфендизаде, «Басиратул-этфал». Но эти 
учебники не лишены недостатков. Они менее 
совместимы с нашим литературным языком, их 
правописание ошибочно, есть недостатки в прин-
ципе составления и т. д. Другими словами, есть 
необходимость в новых учебниках. Самый пугаю-
щий и важный аспект заключается в том, что при 
обучении родному языку в разных школах исполь-
зуются разные книги. 

Каждый учитель работает с книгой, которую он 
рекомендует, и использует ее в качестве учебного 
пособия. В итоге в педагогической среде при обу-
чении на родном языке создается напряженность, 
бессистемность и хаос в результатах обучения. 

Подобная работа – большая ошибка с педаго-
гической точки зрения. Учебники для родного 
языка должны быть созданы срочно, и все школы, 
учебные заведения должны использовать одни и 
те же учебники. 

Для этого автор вносит интересное предло-
жение, а именно: в Баку необходимо создать 
Педагогическое общество, состоящее из 
квалифицированных учителей. Члены этого обще-
ства должны работать над решением проблемы и 
осуществлять общую организационную и контр-
ольную деятельность. Общество должно контр-
олировать учебный процесс не только отно-
сительно родного языка, но и в целом по таким 
предметам, как общая история, история ислама, 
география, арифметика, природа и т. д. Должна 
вестись работа по оказанию помощи в создании 
и публикации учебников по школьным предметам. 
Таким образом, во всех школах Азербайджана 
должны быть единые учебники и сформирована 
единая учебная система. 

Примечательно, что отсутствие учебников, 
учебных материалов и книг для чтения на наци-
ональном языке, отсутствие прессы для воспи-
тания подрастающего поколения и забота о его 
создании были предметом внимания не только 
старшего поколения, но и учеников школ. В этом 
смысле особый интерес представляют взгляды 
Акбара Акбарова, ученика второго класса Иреван-
ской семинарии, изложенные в статье под назва-
нием «О сообществе учителей», опубликованной 
в газете «Иршад» (1906 год, 14 августа). 

Автор отмечает, что всем ясно, насколько важно 
быть образованным. Учитывая это, подлинные 
патриоты-просветители других стран публикуют 
«множество книг и журналов для своих детей». 
Европейцы написали множество учебников. Но 
мы в этом далеко позади. Ученик А. Акперов 
пишет от имени своих сверстников: «Если наши 
люди проявят настойчивость и совесть, создавая 
книги, возможно, мы также будем стараться тра-
тить свое время на чтение таких книг» [5]. Моло-
дой автор говорит, что он надеется, что конгресс 
учителей выдвинет полезные инициативы в этой 
области.

Выводы. Мы ознакомились с рядом теоре-
тических инициатив по разработке учебников, 
учебных пособий, различных жанров книг, произ-
ведений современного искусства на родном языке 
во второй половине XIX – в начале XX веков. Это 
теоретическая и практическая заслуга поколения 
высокообразованных педагогов-просветителей, 
много сделавших для культурной и педагогичес-
кой реальности Азербайджана. Какова природа 
этих книг и произведений, каково их содержание и 
характер, какие качества они должны иметь? Суж-
дения и комментарии, которые мы рассмотрели, 
дают возможность сделать вывод, что азербай-
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джанская интеллигенция имела свои конкретные 
взгляды, мнения и делала выводы. Конечно, 
можно увеличить количество приведенных фак-
тов. Но поскольку общая картина ясна, мы не 
видим необходимости ее расширять.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ 
ДЛЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
USE OF PROFESSIONALLY ORIENTED TASKS 
FOR MOTIVATING STUDENTS TO STUDY FOREIGN LANGUAGE
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старший викладач 
кафедри іноземних мов
Одеського національного 
економічного університету

У статті розглядається питання важ-
ливості іноземної мови для підготовки 
сучасного висококваліфікованого фахівця. 
Проведений аналіз науково-методичних 
джерел показав, що термін «професійно орі-
єнтоване навчання» вживається на позна-
чення процесу викладання іноземної мови в 
немовному вузі, орієнтованого на читання 
літератури за фахом, вивчення професійної 
лексики і термінології, а останнім часом і на 
спілкування у сфері професійної діяльності. 
Професійно орієнтоване навчання інозем-
ної мови на немовних факультетах вузів 
не зводиться тільки до вивчення «мови для 
спеціальних цілей». Є деякі особливості, 
характерні для специфічного контексту 
використання мови, з якими студенти, імо-
вірно, будуть стикатися в реальних ситуа-
ціях спілкування. Водночас необхідно взяти 
до увги те, що знання професійної лексики 
і граматики не можуть компенсувати від-
сутність знань і вмінь, що дозволяють його 
здійснити, тобто не існує цілісного фор-
мування комунікативної компетенції. Сут-
ність професійно орієнтованого навчання 
іноземної мови полягає в його інтеграції зі 
спеціальними дисциплінами для отримання 
додаткових професійних знань і формування 
професійно важливих якостей особистості. 
Іноземна мова є засобом підвищення профе-
сійної компетентності й особистісно-про-
фесійного розвитку студентів, необхідною 
умовою успішної професійної діяльності 
фахівця – випускника сучасної вищої школи, 
здатного здійснювати ділові контакти з 
іншомовними партнерами. Зазначено шляхи 
підвищення зацікавленості та мотивації в 
студентів немовних вищих закладів освіти 
щодо вивчення іноземної мови.
Ключові слова: професійно орієнтоване 
навчання, профільний напрям, джерела 
інформації, іноземна мова, професійне спіл-
кування, мотивація.

В статье рассматривается вопрос важ-
ности иностранного языка для подготовки 
современного высококвалифицированного 
специалиста. Проведенный анализ научно-
методических источников показал, что 
термин «профессионально ориентирован-
ное обучение» употребляется для обозна-
чения процесса преподавания иностранного 
языка в неязыковом вузе, ориентированного 
на чтение литературы по специальности, 
изучение профессиональной лексики и тер-
минологии, а в последнее время и на обще-
ние в сфере профессиональной деятель-
ности. Профессионально ориентированное 
обучение иностранному языку на неязыко-
вых факультетах вузов не сводится только 
к изучению «языка для специальных целей». 
Существуют некоторые особенности, 
характерные для специфического контек-
ста использования языка, с которыми сту-
денты, вероятно, столкнуться в реальных 
ситуациях общения. Также необходимо 
учитывать, что знания профессиональной 
лексики и грамматики не могут компен-
сировать отсутствие знаний и умений, 

позволяющих их реализовать, то есть не 
существует целостного формирования 
коммуникативной компетенции. Сущность 
профессионально ориентированного обу-
чения иностранному языку состоит в его 
интеграции со специальными дисциплинами 
для получения дополнительных професси-
ональных знаний и формирования профес-
сионально важных качеств личности. Ино-
странный язык в данном случае является 
средством повышения профессиональной 
компетентности и личностно-професси-
онального развития студентов, необходи-
мым условием успешной профессиональной 
деятельности специалиста – выпускника 
современной высшей школы, способного 
осуществлять деловые контакты с ино-
язычными партнерами. Изложены пути 
повышения заинтересованности и мотива-
ции у студентов неязыковых высших учеб-
ных заведений при изучении иностранного 
языка.
Ключевые слова: профессионально ориен-
тированное обучение, профильное направ-
ление, источники информации, иностран-
ный язык, профессиональное общение, 
мотивация.

The article deals with the issue of the importance 
of a foreign language for the training of a modern 
specialist. The analysis of scientific and methodi-
cal sources showed that the term “professionally 
oriented education” is used to denote the pro-
cess of teaching a foreign language in a non-
linguistic university, oriented to reading special-
ized literature, studying professional vocabulary 
and terminology, and to communicate in the field 
of professional activities. Professionally oriented 
foreign language teaching in non-linguistic facul-
ties of universities is not limited only to the study 
of the “language for specific purposes”. There are 
some features peculiar to the specific context of 
language use that students are likely to encoun-
ter in real-life communication situations. At the 
same time, it is necessary to take into account 
that the knowledge of professional vocabulary 
and grammar cannot compensate for the lack 
of knowledge and skills allowing it to be imple-
mented, that is, there is no integral formation of 
communicative competence. The essence of 
professionally oriented education of a foreign lan-
guage is its integration with special disciplines in 
order to obtain additional professional knowledge 
and the formation of professionally important per-
sonal qualities. In this case, a foreign language is 
a means of improving professional competence 
and personal and professional development 
of students and is a prerequisite for successful 
professional activity of a specialist – a graduate 
of a modern higher school who is able to carry 
out business contacts with foreign-language 
partners. The ways of increasing the interest and 
motivation of students of non-linguistic higher 
educational institutions when learning a foreign 
language are outlined.
Key words: professionally oriented education, 
specialized direction, information sources, for-
eign language, professional communication, 
motivation.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Останнім часом все більшого значення поміж фахово 
значущих якостей випускників вищої школи набува-
ють навички вільного спілкування іноземною мовою в 
професійній діяльності, бо суспільство з кожним днем 
стає більш відкритим зовнішньому світу, у зв’язку із 
чим значно збільшується роль дисципліни «Іноземна 
мова» у немовних ЗВО та поступово переміщується 
акцент у навчанні на розвиток навичок мовного спіл-
кування на професійні теми, бо на сучасному етапі 
професіоналові не обійтися без володіння мовою на 
певному практично-фаховому рівні.

У результаті аналізу вимог до студентів-випус-
кників можна виділити такі міжнародні стандарти, 
якими вони мають володіти до 2020 р.:

1. Вирішення складних проблем.
2. Критичне мислення.
3. Творчість.
4. Управління людьми.
5. Взаємодія з іншими.
6. Емоційний інтелект.
7. Оцінка на ухвалення рішення.
8. Орієнтація на сервіс.
9. Ведення переговорів.
10. Когнітивна гнучкість.
Одним із найважливіших мотивів є цікавість до 

майбутньої професії, прагнення відповідати висо-
кому рівню вимог, що висуваються суспільством до 
молодих фахівців. Отже, чинником, який мотивує до 
самостійної роботи, є функція змісту використання 
професійно орієнтованого та практично спрямова-
ного матеріалу. Використання в роботі актуального 
матеріалу, заохочення до процесу пізнання різ-
них аудіовізуальних засобів, схем, пізнавальних та 
рольових ігор, створення навчальних ситуацій, спіл-
кування з особистісною спрямованістю, які стимулю-
ють аудиторну та позааудиторну самостійну роботу 
студентів, дозволяють розвивати та підтримувати 
внутрішню мотивацію вивчення іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорію і практику використання професійної лек-
сики під час вивчення іноземної мови досліджу-
вали І. Бім, О. Волченко, П. Гальскова, Р. Гришкова, 
І. Закір’янова, В. Калінін, Г. Китайгородська, З. Кон-
нова, А. Максименко, Р. Мартинова, Н. Микитенко, 
Н. Мукан, Л. Морська, С Ніколаєва й ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вивчення повсякденної прак-
тики викладання іноземної мови в Одеському наці-
ональному економічному університеті свідчить про 
те, що в центрі уваги перебуває формування вмінь 
та навичок, необхідних для здійснення професійного 
навчання, в основному в опосередкованому вигляді. 
Особлива увага приділялась читанню і перекладу 
професійно орієнтованих текстів, замало уваги – 
знайомству з культурою країн досліджуваної мови, з 
міжкультурними відмінностями, що створюють труд-
нощі в міжкультурній комунікації.

Як результат, більшість випускників стикаються 
із труднощами під час читання автентичної літера-
тури, ведення бесід іноземною мовою в діалогічній 
та монологічній формах, у складанні ділових листів 
або анотації до професійної статті і поготів.

Метою статті є визначення актуальності викорис-
тання професійно орієнтованих завдань для підви-
щення мотивації студентів до вивчення іноземної 
мови (французька).

Виклад основного матеріалу. Щоби подолати 
вищезазначені труднощі, під час кафедрального 
експерименту виконано таку роботу в різних аспек-
тах навчання іноземної мови:

1. Лексичний (уживання в мовленні граматичних 
структур та мовних кліше).

2. Текстовий (вибудовування та представлення 
доповіді-презентації іноземною мовою).

3. Діалогічний (налагоджування контактів та 
доведення своєї думки, застосування стратегії й так-
тики переговорів, використання комунікативної ком-
петенції для успішного ділового спілкування).

4. Ділова документація (робота з кореспонден-
цією й письмове формулювання/ оформлення діло-
вих паперів).

Однією із проблем навчання студентів немовних 
вузів є подолання лексичної недостатності. Тому ми 
обрали такі шляхи розширення словникового запасу 
студентів:

– фонетичне відпрацювання фахової лексики за 
фреймом; 

– переклад словосполучень з іноземної рідною 
мовою; 

– переклад словосполучень з рідної іноземною 
мовою; 

– складання професійноорієнтованих речень із 
5–7 слів із тематичного словника;

– логічна, зв’язна міні-композиція на базі тема-
тичного словника.

Для інтенсивного оволодіння економічною лекси-
кою нами розроблений і запропонований студентам 
французький термінологічний словник для різних 
спеціальностей університету. Що стосується цього 
тренування, то співпраця викладача й студента поля-
гала передусім у тому, що навіть запам’ятовування 
рідко вживаних лексичних одиниць може бути захо-
пливим і нескладним процесом, коли під час само-
стійного навчання студент шукав шляхи встанов-
лення логічних асоціацій, тобто групував слова за 
найрізноманітнішими ознаками.

Після засвоєння і запам’ятовування лексики ми 
запропонували студентам вживати надану лексику 
вже на рівні дефініцій, тобто пояснювати значення 
економічних термінів з фахового погляду. 

Крім того, ми запропонували роботу зі складання 
й аналізу графіків, таблиць, схем і діаграм, що зна-
добиться в майбутній професійній діяльності. 

Також важливим є знання граматики, яке харак-
теризується такими особливостями:
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– підбір якомога більше синонімів до слів (усіх 
частин мови); 

– занотовування їх у зошиті і регулярне перечи-
тування, для чого нами розроблений навчальний 
посібник «Ділова комунікація»; 

– уміння ставити прості запитання; 
– уміння складати невеликі діалоги, вживаючи 

нову лексику; 
– клішованість фраз і небагатий лексикон;
– уміння передати зміст або думку у вигляді істо-

рії, інтерв’ю, анекдоту, розповіді тощо. 
Велике значення для процесу розвитку в май-

бутнього економіста культури ділового іншомовного 
спілкування має відбір професійно орієнтованого 
тексту. Аналіз наукової літератури й узагальнення 
педагогічного досвіду дав змогу виділити такі крите-
рії відбору ділових текстів для цілей навчання:

– автентичність матеріалу; 
– соціокультурна насиченість мовного матеріалу;
– ситуативність тексту ділового спілкування;
– комунікативна пізнавальна цінність;
– здатність викликати комунікативну реакцію;
– тематична актуальність і значущість. 
Результатом розвитку в майбутніх економістів 

культури іншомовного ділового спілкування була 
розвинута комунікативна компетенція. 

Основні вміння, які були сформовані в студентів 
першого курсу протягом формувального експери-
менту, такі:

– сприйняття й аналіз ділового тексту;
– розуміння головної ідеї ділового тексту;
– інтерпретація й обговорення ділової інформації 

іншомовного тексту.
Результатом ефективної роботи з іншомовним 

матеріалом була пізнавальна самостійність студен-
тів у використанні мови й способів пошуку обро-

блення необхідної інформації, яка відповідає потре-
бам майбутнього фахівця.

Нами також запропоновано список автентичних 
джерел онлайн (подано в таблиці 1).

Застосування таких форм індивідуальної роботи, 
як самостійна робота студента з оригінальними дже-
релами інформації (текстами за фахом, газетними 
статтями), написання ділових листів, підготовка 
рефератів, виступи з науковими доповідями на кон-
ференції, сприяло поглибленню і розширенню знань 
студентів; активізувало пізнавальну діяльність; ство-
рювало належні умови для самореалізації студента 
як особистості, що дало йому змогу самому визна-
чати додаткові навчальні цілі, а також спонукало до 
подальшої самостійної роботи в позааудиторний 
час.

Зазначимо, що необхідно створювати умови, 
наближені до майбутньої професійної діяльності. 
Проблема в тому, що протягом навчання варто звер-
тати увагу студентів на стереотипні ситуації спілку-
вання, властиві соціуму країни, що вивчається. Ми 
дійшли висновку, що найбільші труднощі під час 
навчання іноземних мов викликали такі ситуації:

– ділове спілкування;
– встановлення особистісних контактів;
– написання ділових листів;
– бесіди телефоном.
Тобто предметом пізнавальної діяльності сту-

дентів мають бути типові ситуації, які виникають в 
діловому спілкуванні та професійній комунікації. 
Професійна комунікація передбачає також мовні дії, 
як-от оброблення матеріалу, письмовий/усний обмін 
інформацією, вираження думки й обговорення.

Іншомовне професійне спілкування – це ділове 
навчання економістів, яке розглядається як сукуп-
ність знань, умінь, навичок та здібностей особис-

Таблиця 1.
Список франкомовних сайтів
Французькі пошукові системи

http://www.francite.com
http://altavista.com.free.fr

https://www.abondance.com
http://www.excite.fr

Сайти засобів масової інформації
https://www.afp.com
https://www.latribune.fr
https://www.lesechos.fr
http://www.ladocumentationfrancaise.fr//
https://investir.lesechos.fr/index.php
https://www.lepoint.fr
https://lexpansion.lexpress.fr
https://www.lemonde.fr
http://www.tv5monde.com

Сайт Інформаційного агентства «Франс-Прес»

Біржові та фінансові новини

Журнал з економіки
Французька газета
Телевізійний сайт
Навчальні сайти

https://www.lepointdufle.net
http://lexiquefle.free.fr
http://www.ciep.fr/
http://www.les-coccinelles.fr
https://www.mesexercices.com
https://www.leplaisirdapprendre.com
https://www.paroles.net

Навчання граматики, лексики та читання
Тести із французької мови за розділами:  
ідіоматичні вирази, граматика, розуміння
Навчальні кліпи, відео, інтернет-паркури

Пісні з наданням тексту
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тісного досвіду, цінностей й ціннісних орієнтирів, які 
формуються в процесі навчання іноземної мови в 
економічному ЗВО. 

Необхідна умова для створення в студентів моти-
вації до змісту навчання – це можливість проявляти 
розумову самостійність та ініціативу. Цьому сприяє 
використання таких питань і завдань, рішення яких 
передбачає активну пошукову діяльність студен-
тів. За допомогою проблемних ситуацій ми змогли 
забезпечити:

– розвиток теоретичного мислення та зацікавле-
ності щодо змісту дисципліни;

– формування вміння читати й обговорювати 
професійно орієнтовані тексти;

– розвиток вміння критично аналізувати інформацію;
– здатність підходити до роботи нестандартно і 

знаходити ефективне вирішення проблеми.
З метою мотивації студентів до самостійної 

роботи, що стимулюватиме їхній інтелектуальний 
розвиток, ми застосовували сучасні педагогічні тех-
нології, що поєднали науково обґрунтовані індивіду-
альні й колективні форми роботи. 

Зауважимо, що колективні форми самостій-
ної роботи (наприклад, дискусії та ділові ігри) – це 
процес творчого колективного вирішення проблем, 
що стосуються майбутньої професійної діяльності, 
заохочення ініціативності й обговорення за умови 
достатньої лексичної обізнаності, який розвиває 
навички мовлення та фахового спілкування, сприяє 
формуванню власної думки студентів. 

Отже, на наш погляд, для формування профе-
сійно орієнтованих іншомовних знань необхідне 
забезпечення навчального процесу у вигляді таких 
завдань:

1. Тематичні виступи у вигляді круглого столу із 
соціально-економічних тем. 

2. Підготовка доповідей до участі в конферен-
ціях.

3. участь у зустрічах з іноземними фахівцями за 
відповідною професійною тематикою.

4. Переклад і оброблення оригінальних текстів із 
журналів і газет за фахом (“Expansion”, “Les Echos”, 
“Capital”, “LePoint”).

5. Створення сторінки іноземною мовою в соці-
альних мережах та блогах.

Дисципліна «Іноземна мова» не є профільним 
предметом, тому, щоби зробити процес навчання 
найбільш ефективним і цілеспрямованим, викладач 
повинен чітко уявляти собі роль і місце іноземної 
мови в життєдіяльності майбутнього професіонала. 
Для студентів економічного ЗВО сфера застосу-
вання іноземної мови – це читання літератури за 
фахом (періодична преса, різні сайти), спілкування 
(офіційно-ділове та неофіційно-ділове, а також 
повсякденне), наукова дослідницька робота (участь 
у конференціях).

Отже, для забезпечення ефективної роботи ми 
використали такі ресурси:

– французький термінологічний словник для спе-
ціальностей (знання лексики та розширення знань);

– навчальні посібники: «Ділова документація» 
(знання письмового оформлення ділових паперів, 
ділових листів, звітів); «Ділова комунікація» (зна-
ння ділової французької мови та ділової культури 
(знання ділової лексики, мовних кліше, ділового 
етикету), знання стратегії та тактики ведення діло-
вої бесіди, телефонної розмови, дискусії та перего-
ворів); навчальний посібник у діалогах (компетенція 
іншомовного професійно-ділового спілкування еко-
номістів);

– блоги, сайти, Skype для навчання із носіями 
мови з метою набуття навичок повсякденного спіл-
кування французькою мовою (граматика, лексика);

– французькі газети і журнали (“Le Point”, “GEO”, 
“Expansion”) (знання французької мови в профе-
сійній сфері економістів-менеджерів (у ситуаціях 
входження компанії / товару на світовий ринок, під-
готовки фінансових документів і контрактів, набору / 
звільнення співробітників);

– навчальні сайти (www.lepointdufr, www.
leplaisirdapprendre, www.bonjourdeFrance);

– матеріали та сайти міжнародних екзаменів 
(DELF та DALF, які сприяють поліпшенню знань у 
граматиці й розширенню лексики, дозволяють пере-
вірити свої знання на рівень володіння мовою, під-
готуватися до іспиту).

Висновки. Отже, використання професійно орі-
єнтованих текстів та завдань в аудиторній і поза-
аудиторній самостійній роботі студентів передба-
чало використання блогів, соціальних мереж або 
сайтів організацій, спрямованих на поширення 
французької мови. Реалізація таких видів роботи 
представлена розробленими диференційованими 
завданнями, автентичним матеріалом, різноманіт-
ними формами роботи зі студентами, спілкуванням 
із носіями мови, поглибленням соціокультурного 
компонента вивчення мови та розширення картини 
світу. усі ці аспекти сприяли підвищенню мотиво-
ваності студентів до вивчення французької мови, 
а також розвитку їхньої пізнавальної активності під 
час виконання творчих завдань.
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КВЕСТ ЗА МОТИВАМИ ЕКО-ВІММЕЛЬБУХ 
ЯК КРЕАТИВНА ФОРМА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ
QUEST ON THE MOTIVES OF THE REVIEW BOOK AS A CREATIVE 
FORM OF THE WORK OF THE TEACHER OF BIOLOGY AND CHEMISTRY
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аспірант кафедри педагогіки 
та загальної психології
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соціальної роботи і мистецтв
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У статті розкрито можливість викорис-
тання квесту за мотивами віммельбуху 
як оригінальної та нестандартної форми 
роботи креативного вчителя біології та 
хімії. Наголошено на важливості креатив-
ності особистості педагога як однієї з 
ключових компетентностей успішності 
сьогодення. У фокусі уваги перебувають 
особливості квест-технології як інтелекту-
альної гри. Зазначено дидактичні переваги 
використання віммельбуху під час освіт-
нього процесу та практичну значущість 
першого в Україні видання, надрукованого 
з матеріалів переробленої вторинної сиро-
вини. Робота з віммельбухом, яскраво дета-
лізованим подіями та персонажами, макси-
мально наповненим візуальною інформацією, 
є активною формою навчання та потребує 
залучення уяви та фантазії, а також концен-
трації уваги та пам’яті об’єктів пізнання. 
Продемонстровано приклад застосування 
квесту природничої тематики у поєднанні з 
упровадженням роботи з віммельбух.
Ключові слова: активні форми навчання, 
віммельбух, дивергентне мислення, креа-
тивність, квест, наочність, технології.

В статье раскрыто возможность исполь-
зования квеста по мотивам виммельбух 
как оригинальной и нестандартной формы 
работы креативного учителя биологии и 
химии. Подчеркнута важность креативно-
сти личности педагога как одной из клю-
чевых компетенций успешности сегодня. 
В фокусе внимания находятся особенности 
квест технологии как интеллектуальной 
игры. Указано дидактические преимуще-
ства использования виммельбух во время 
образовательного процесса и практиче-
скую значимость первого в Украине изда-
ния напечатанного из материалов пере-
работанного вторичного сырья. Работа 

с виммельбухом, ярко детализированным 
событиями и персонажами, максимально 
наполненным визуальной информации, явля-
ется активной формой обучения и требует 
привлечения воображения и фантазии, а 
также концентрации внимания и памяти 
объектов познания. Продемонстрировано 
пример применения квеста с тематикой 
естествознания в сочетании с внедрением 
работы по виммельбух.
Ключевые слова: активные формы обуче-
ния, виммельбух, дивергентное мышление, 
креативность, квест, наглядность, техно-
логии.

The article reveals the possibility of using the 
quest based on the review book, which corre-
sponds to the German word vymmelbuch as 
an original and non-standard form of creative 
teacher of biology and chemistry. The impor-
tance of creativity of the teacher’s personality 
as one of the key competencies of the pres-
ent-day success is emphasized. The focus of 
attention is the quest technology as an intel-
lectual game. The article points out the didac-
tic advantages of using the survey book (vim-
melbuch) during the educational process and 
the practical significance of the first Ukrainian 
edition of the recycled materials of the recycled 
packaging of Tetra Pak. Working with such 
an evolving overview book, brilliantly detailed 
events and characters maximally filled with 
visual information – is an active form of learn-
ing and requires the involvement of imagina-
tion and imagination, as well as concentration 
of attention and memory. An example of the 
use of the natural sciences quest in conjunc-
tion with the introduction of work with the over-
view book is demonstrated.
Key words: active forms of study, overview book 
(vymmelbuch), divergent thinking, creativity, 
quest, visibility, technology.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні набуває важливості креативність зага-
лом і нестандартність мислення зокрема. Серед 
ряду причин можна виокремити такі: креативність 
є джерелом інновацій; внаслідок своєї гнучкості 
креативність дозволяє миттєво адаптуватися до 
швидкоплинних подій; креативність – це навичка 
самоефективності та саморозвитку, адже спону-
кає постійно навчатися, вдосконалюватися, вина-
ходити нові способи бачення та розвитку проблем-
них ситуацій; креативність прокачує взаємну та 
злагоджену роботу обох півкуль головного мозку 
[9, с. 183].

Тотальна трансформація системи освіти Укра-
їни, нові орієнтири на компетентнісний підхід до 
навчання вимагають нових педагогічних техно-
логій, а також їх поєднання, в освітньому про-
цесі. Однією із сучасних технологій, котрі успішно 
застосовуютьсяв освітній діяльності школи ХХІ 

ст., є квест із його різноманіттям форм та жанрів. 
Водночас особливої популярності набирає імп-
лементація у навчальний процес віммельбух, що 
позитивно впливає на розвиток і формування емо-
ційної та когнітивної сфери пізнання школярів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Креативність як провідна компетентність сучас-
ного вчителя висвітлена у низці досліджень вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, зокрема таких як: 
Є. Алфєєва, О. Антонова, І. Гриненко, О. Дунаєва, 
А. Кондрашова, К. Лютова, В. Моляко, В. Пав-
ленко, С. Сисоєва, Н. Скакун, Т. Сущенко, Т. Цим-
бал, І. Шахіна та ряд інших. У їх працях суголосно 
репрезентується ідея креативності як запоруки 
ефективної та перспективної організації освіт-
нього процесу шляхом залучення нетрадиційних 
та оригінальних інструментів навчання. Пробле-
матику створення та використання квестів в освіт-
ньому процесі, безпосередньо на уроках біології 
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та хімії, знаходимо у працях С. Агапшук, Р. Мель-
ниченко, які зазначають важливість цієї технології 
у розвитку креативності особистості вчителя.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У теорії сучасного наукового знання 
виокремлюють як теоретичні, так і практичні осо-
бливості реалізації квест-технології та викорис-
тання віммельбухів із педагогічною метою. Проте 
зазначимо, що їх поєднання та використання 
в освітній діяльності вчителів біології як єдиної 
педагогічної технології в рамках компетентнісного 
підходу не набуло широкого висвітлення в науко-
вих дослідженнях.

Мета статті. Наукова розвідка з цієї тематики 
проводилася вперше з метою вивчення та попу-
ляризації впровадження сучасних педагогічних 
технологій як інструментів навчання та розвитку 
креативності учнів і збагачення професійних нави-
чок вчителя природничого циклу. Особлива увага 
буде приділена квесту як технології, дидактичній 
цінності еко-віммельбуху та доцільності їх дуаль-
ного використання на уроках хімії та біології.

Виклад основного матеріалу. Концепція 
Нової української школи зазначає, що однією з 
учнівських ключових компетентностей є еколо-
гічна грамотність, тобто «уміння розумно та раці-
онально користуватися природними ресурсами 
в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 
навколишнього середовища для життя і здоров’я 
людини, здатність і бажання дотримуватися здо-
рового способу життя» [3]. Використовуючи інстру-
менти креативності, зокрема метод квесту як тех-
нології за мотивами віммельбуху, ми формуємо та 
розвиваємо ряд необхіднихвмінь учнів зазначених 
у концепції НУШ. Насамперед це ініціативність, 
здатність логічно обґрунтовувати власну позицію, 
співпраця в команді, креативність, вміння застосо-
вувати емоційний інтелект та інші навички.

Важливе завдання покладається на вчителя 
біології та хімії в його освітній діяльності, адже 
один із провідних напрямків державної освітньої 
політики відповідно до «Національної страте-
гії розвитку освіти України на 2012–2021 роки» є 
формування здоров’язбережного середовища, 
екологізація освіти, валеологічної культури учас-
ників навчально-виховного процесу.

Модель сучасного вчителя передбачає готов-
ність до застосування нових освітянських ідей, 
здатність постійно навчатися, бути у постійному 
творчому пошуку [12, с. 8–9]. Як зазначає В. Пав-
ленко, головне завдання учителя – не «донести», 
«пояснити» й «показати», а організувати спільний 
пошук розв’язання певних проблем [6, с. 146]. 
У своїх дослідженнях ми погоджуємося з науков-
цем на рахунок того, що передумовою вдало 
організованої творчо-пошукової діяльності під 
час освітнього процесу є розвиток і становлення 
власної креативності вчителя. Адже, як свідчить 

народна мудрість, «чого немає в творцеві, того й 
не буде в його творінні» [8]. Педагогічною аксіо-
мою сьогодення має бути теза: щоб успішно роз-
вивати креативність школярів, сучасний учитель 
сам повинен бути креативною особистістю, праг-
нути до подолання в собі сили шаблону та фор-
мальності у викладанні навчального матеріалу 
[6, с. 146].

Досить цікавими в галузі креативності є роботи 
А. Біне, Ф. Бартлета, М. Вартгеймера, В.Келера, 
К. Дункера, які під час досліджень інтелектуальних 
здібностей і показників IQ прийшли до висновку, 
що ефективність вирішення проблеми залежить 
не скільки від наявних знань і вмінь, а стільки 
від особливої здібності «використовувати задану 
інформацію різноманітними способами і в швид-
кому темпі». Згодом така здібність і отримала 
назву «креативність», тобто здатність до твор-
чості.

Етимологія поняття креативність сягає латин-
ського відповідника creation, що означає ство-
рення й англійського слова creativity – творчі 
здібності. Семантика ж слова однозначного трак-
тування не має, так як існує близько ста визначень 
креативності як поняття. Нам імпонує визначення 
А.В. Хуторського, який визначає креативність як 
результат власної творчої діяльності [11].

Одним із інструментів реалізації креативного 
потенціалу, формування нових компетенцій, під-
вищення мотивації для засвоєння, розширення та 
поглиблення знань у освітній діяльності вчителя 
є квест-технології [7, с. 14]. Та часто у наукових 
колах  виникає суперечливість з приводу належ-
ності квесту до категорій «технології», «проекту» 
чи «методу». У своїх дослідженнях ми погоджує-
мося з рядом авторів, зокрема І. Сокол, що квест – 
це ігрова технологія, тобто ігрова форма взаємо-
дії педагога і дітей, яка сприяє формуванню вмінь 
розв’язувати завдання на основі компетентного 
вибору альтернативних варіантів через реалізацію 
певного сюжету [10].

Як зазначають науковці квест є досить попу-
лярною ігровою формою серед дітей і учнівської 
молоді. Він цікавить, передусім, підлітків, які праг-
нуть справжніх пригод. Квести володіють неабия-
ким творчим потенціалом, їх можуть створювати 
на основі історичного, наукового, дослідницько-
пригодницького, екологічного чи футуристичного 
бачення, на базі комп’ютерної гри, літературного 
твору, або вони можуть бути класичними чи поєд-
нанням кількох сюжетів.

Квест як гра передбачає швидке і якісне вико-
нання певних завдань і досягнення кінцевої цілі, 
внаслідок чого команда отримує приз. На думку 
Журби К. квести належать до інтерактивних роз-
вивальних ігор, що активізують знання, вміння 
і навички об’єктів пізнання. Спочатку термін 
«квест» використовували в назві комп’ютерних 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

192 Випуск 10. Т. 1. 2019

ігор, а пізніше квестом почали називати активні 
екстремальні та інтелектуальні ігри. Ключем до 
розуміння поняття «quest» в англійській мові є 
«шукати щось, виконувати завдання». Отже, квест 
розуміють як пошук відповідей, пригод. 

Зазвичай, квест – це аматорське інтелекту-
ально-спортивне змагання, основою якого єпос-
лідовне виконання заздалегідь підготовлених 
завдань командами або окремими гравцями, 
виконуючи їх вони можуть продемонструвати осо-
бисту кмітливість, уміння вибудовувати логічні 
ланцюжки, репрезентувати свої здібності та вина-
хідливість. Під час гри команди розв’язують логічні 
завдання, здійснюють пошук на місцевості, буду-
ють оптимальні маршрути переміщення, шукають 
оригінальні рішення і підказки. Після завершення 
чергового завдання команди переходять до вико-
нання наступного. Перемагає команда, яка вико-
нала всі завдання швидше за інших. Щоб досягти 
своєї мети, гравці мають уміти виявляти команд-
ний дух, співпрацювати один із одним, дослухатися 
до думки товаришів, правильно вивчати надану 
інформацію, розмежовувати головне і другорядне. 
Під час гри учасники пізнають у собі щось нове і 
це супроводжують яскраві емоції та враження. 
У квесторів (учасників квесту) гра сприяє розвитку 
активності, амбіційності, комунікабельності, кре-
ативності, розвитку мислення, допомагає долати 
проблеми та труднощі, вчить застосовувати свої 
знання на практиці у нестандартних ситуаціях, 
тобто актуалізувати знання та мислити логічно.

Отже, основна ідея квесту – емоційне пережи-
вання подій і використання знань з метою їх нестан-
дартного застосування та розвитку нових нави-
чок і компетенцій. Зазначимо, що упровадження 
квесту сприяє активізації інтелектуальної діяль-
ності (аналіз, синтез, порівняння, систематизація 
тощо) шляхом створення спеціальних умов для 
виконання завдань, які потребують максимальних 
зусиль для їх вирішення; візуалізації матеріалу 
засобами наочності (реальних предметів, макетів, 
моделей, зображень кінофрагментів, фотографій, 
малюнків, умовних графічних знаків, символіки); 
формуванню командних якостей та стійких спіль-
них інтересів в умовах необхідності прийняття 
швидких і адекватних рішень; розвитку мораль-
них якостей, таких, як відповідальність, лідерство, 
дружба, взаємопідтримка і взаємодопомога. Пере-
вагами використання квесту у освітньому процесі, 
як зазначають науковці, є також: вміння приймати 
швидкі рішення, працювати на спільний результат; 
виявлення прихованих якостей і здібностей учнів, 
потенційних лідерів; розвиток логічного і креатив-
ного мислення, інтуїції, вміння швидко орієнтува-
тися у ситуації та відшукати вихід з неї, знаходити 
спільну мову з різними людьми;   пошук аналогій 
та асоціацій між явищами і подіями; актуалізація 
інформації. Квест психологічно зближує учнів, 

налаштовує на позитив і дружбу між ними, сприяє 
розвитку комунікабельності. У них розвивається 
самостійність і самодостатність, уміння активно 
використовувати у житті набутті навички і компе-
тенції [2]. Як зазначає О.В. Гаврилова, квест акти-
візує пошукову діяльність, сприяє застосуванню 
на практиці теоретичних знань, вмінь і навичок, 
розвитку інтелектуальних, творчих і організацій-
них здібностей,а також розвитку командного духу 
учасників тощо [1].

Серед різноманітних видів та жанрів квесту 
вчитель біології та хімії релевантно реалізує квест 
за мотивами віммельбуху, що на уроці дає широкі 
можливості для активізації навчального процесу. 
Зазначимо, в перекладі з німецької мови вім-
мельбух (wimmelbuch: wimmeln – роїтися, buch – 
книга) – це розвивальна книга-розглядалка, в якій 
мінімум тексту та максимум візуально-інформа-
тивного наповнення. Засновником даного жанру у 
Німеччині став художник Алі Мітгуш, який малю-
вав ілюстрації до власнихкниг і наповнював їх 
неймовірною кількістю подій та персонажів. Такі 
книги швидко здобули популярність у світі, Україні 
зокрема, тому широкий асортимент вітчизняного 
видавництва віммельбух вражає.

На думку І.М. Лобачової, віммельбух – це нао-
чний засіб, що належить до групи активних спо-
собів навчання, ефективність якого обумовлена 
передусім вибухом мотивації, підвищенням заці-
кавленості до вивчення предмету. Віммельбухи 
розвивають учнів: тренують пам’ять, уважність, 
розширюють словниковий запас, кругозір, уміння 
знаходити причинно-наслідкові зв’язки, тренують 
посидючість [4].

Підсумовуючи, варто зазначити користь вико-
ристання віммельбуху як інструменту креативності 
в освітній діяльності вчителя, оскільки він: сприяє 
розвитку та концентрації уваги; допомагає активі-
зувати фантазію; стимулює навички комунікації, 
зокрема діалогічне та монологічне мислення; роз-
виток дивергентного мислення шляхом активізації 
образного та асоціативного сприйняття; безпосе-
реднє формування креативності; навички співп-
раці; розвиток когнітивного мислення шляхом від-
криття нових фактів.

В основу роботи з віммельбух покладено сут-
ність компетентнісного підходу до вивчення пред-
метів природничого циклу (хімії, біології), тобто 
не просто створення умов, у яких учні оволоді-
ють необхідними знаннями та навиками, а безпо-
середня інтеграція ресурсів різних предметів на 
основі сучасної, провідної освітньої ідеї екологіч-
ної грамотності, ініціативності та творчості.

Для прикладу, продемонструємо використання 
еко-віммельбуху «Подорож до дивовижного світу 
тварин» шляхом організації квесту за його моти-
вами (рис. 1). Екологічна наочність та дидактична 
цінність даного віммельбуху полягає в тому, що 
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його сторінки та обкладинка надруковані в Укра-
їні на переробленому папері картонних упаковок 
TetraPak. Саме такі матеріали є цінною вторинною 
сировиною, яка допомагає зберігати лісові масиви 
у значних масштабах.

На початку енциклопедії є карта подорожі 
читача, складена за мотивами мандрів Ч. Дар-
віна, що передбачає знайомство з різноманітними 
середовищами існування й екосистемами. Крім 
того, віммельбух містить цікавий фактологічний 
матеріал, зокрема рекорди середовищ існування, 
класифікації тваринного світу та дані по біоріз-
номаніттю. На кожному розвороті є завдання, які 
вимагають концентрації уваги, активізації пам’яті 
й образного сприйняття. У цій книзі можемо про-
стежити, як змінюється різноманітність флори та 
фауни залежно від кліматичної зони. Можна також 
із зацікавленістю дізнаватися особливості життя 
та пристосування до умов навколишнього серед-
овища різних видів і систем загалом.

Організовуючи квест за мотивами цього вім-
мельбуху, вчитель природничих наук переслідує 
подвійну мету. Передусім він зацікавлює та моти-
вує учнів до вивчення предмету, демонструє біо-
різноманіття нашої планети в цілому та мальов-
ничих куточках поодинці,  виконуючи завдання, 
вчитель спонукає учнів до пошуку необхідних еле-
ментів шляхом залучення когнітивної та емоційної 
сфери пізнання. З іншого боку, використовуючи 
еко-віммельбух у освітній діяльності в учнів фор-
мується розуміння важливості свідомо екологічної 
поведінки та грамотності в користуванні природ-
ними ресурсами планети. Тобто в рамках еко-
просвітництва, квест за мотивами саме такої книги 
досить влучно привертає увагу учнів до потреби 

сортування та збору вторинної сировини, а також 
формує розуміння важливості таких навичок.

Адже за дослідженнями Р. Мельниченко, під час 
роботи з будь-яким квестом реалізуються освітні, 
виховні та розвивальні цілі освіти. Зокрема, можна 
виділити такі, як: розширення світогляду учнів; 
формування та закріплення практичних навичок 
та умінь; формування та розвиток креативності, 
уяви, логіки; виховання особистості, здатної до 
саморозвитку, самореалізації, відповідальності та 
ін. [5, с. 149].

Висновки. Таким чином, у сучасній науці та 
педагогічній практиці спостерігаємо стійку тен-
денцію до упровадження інноваційних технологій, 
методів, прийомів та форм активізації пізнаваль-
ної діяльності об’єктів пізнання. Квест як ігрова 
технологія за мотивами віммельбух є креативним 
і досить потужним педагогічним інструментом для 
урізноманітнення освітньої діяльності на уроках 
біології та хімії. Поєднуючи їх у навчальному про-
цесі вчитель реалізує ряд освітніх цілей та еко-
просвітницьку діяльність у рамках компетентніс-
ного й особистісно-діяльнісного підходу.

Представлена стаття не розкриває всіх аспек-
тів заявленої проблематики, тому доречним буде 
продовжити ряд наукових розвідок ву галузі інстру-
ментів креативної діяльності вчителя біології.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗАКЛАДІ
APPLICATION OF TECHNOLOGY “SIMULATION MODELLING” IN WHEN 
STUDYING A FOREIGN LANGUAGE AT A HIGHER ECONOMIC INSTITUTION
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У статті розглядаються питання застосу-
вання технології «Імітаційне моделювання» 
під час вивчення іноземної мови у вищому 
економічному закладі, можливості вирішення 
завдань комплексної професійної підготовки 
майбутніх фахівців, засоби формування 
вмінь і навичок в умовах штучно створе-
ного середовища професійного спілкування, 
створення спеціальних моделей, у яких від-
творюються принципи організації та функ-
ціонування цієї системи.
Ключові слова: іноземна мова, мотивація 
вивчення іноземної мови методом технології 
«Імітаційне моделювання».

В статье рассматриваются вопросы при-
менения технологии «имитационное моде-
лирование» при изучении иностранного 
языка в высшем экономическом заведении, 
возможности решения задач комплексной 
профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов, средства формирования умений 
и навыков в условиях искусственно создан-

ной среды профессионального общения, 
создания специальных моделей, в которых 
воспроизводятся принципы организации и 
функционирования этой системы.
Ключевые слова: иностранный язык, 
мотивация изучения иностранного языка 
методом технологии «имитационное моде-
лирование».

The article deals with the application of the 
technology “Simulation modelling” in the pro-
cess of studying a foreign language in a higher 
economic institution, the possibility of solving 
the problems of complex professional training 
of future specialists, the means of forming skills 
in conditions of artificially created environment 
of professional communication, the creation 
of special models in which the principles are 
reproduced, the organization and operation of 
this system.
Key words: foreign language, motivation of for-
eign language studying using the technology of 
“Simulation modelling”.

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Характерною особливістю розвитку суспільства є 
значення, що зростає, інформації, яка стає його 
стратегічним ресурсом. Робота з інформацією 
стала головним змістом практично будь-якого 
виду діяльності, в тому числі й у сфері освіти. 
Змінюється мета педагогічної парадигми – під-
готувати фахівців компетентних не тільки у своїй 
професійній сфері, а й здатних використовувати 
нові інформаційні технології й адаптувати їх до 
виконання спеціалізованих завдань. У результаті 
потреба у викладачах із високою інформаційною 
культурою загострилася. В таких умовах важлива 
роль викладача іноземної мови, компетентного як 
у методичній, так і в інформаційній науках, здат-
ного змоделювати й організувати заняття так, щоб 
студенти досягли запланованого рівня розвитку 
іншомовних навичок і вмінь. Предмет – моделю-
вання уроку іноземної мови засобами сучасних 
інформаційних технологій. Мета роботи полягає 
в розробленні методики моделювання уроку іно-
земної мови засобами Інтернет-сервісу. Мета і 
предмет дослідження визначили коло завдань, 
які повинні бути вирішені в процесі роботи: вия-
вити сутнісні аспекти моделювання навчального 
процесу, визначити базові поняття дослідження, 
а саме моделювання, конструювання, проекту-

вання; також визначити етапи моделювання уроку 
іноземної мови та його структуру, виявити мож-
ливості інформаційних технологій у моделюванні 
заняття з іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перші передумови актуалізації питання моде-
лювання навчального процесу представлені в 
працях Е.С. Заїр-Бек, В.М. Монахова, В.В. Сері-
кова, В.А. Сластеніна, М.А. Чошанова, Т.І. Шамо-
вого, які займалися проблемою педагогічного 
проектування. Педагогічне проектування дало 
новий початок технологічного підходу в освіті. 
Н.К. Гладишева, В.В. Гузєєв, В.І. Крупич підкрес-
лювали, що педагогічне проектування будується 
на основі дидактичних і методичних принципів. 
А.Н. Колмогоров, В.Г. Розумовський, А.М. Сохор, 
В.Н. Федорова, П.М. Ерднієв, описавши логічну 
структуру навчального матеріалу у вигляді фор-
мальних схем, представили дидактичні матеріали 
з окремих предметів, окремі методичні проблеми. 
В.А. Сластенін і В.Н. Шиянов пропонували роз-
глядати проектування як змістовне, організаційно-
методичне, матеріально-технічне та соціально-
педагогічне оформлення задуму й реалізації 
цілісного вирішення педагогічного завдання, що 
здійснюється на емпірико-інтуїтивному, дослідно-
логічному та науковому рівнях. Як видно, багато 
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дослідників виділяли в діяльності педагогічного 
проектування особливий методичний етап – моде-
лювання [1, с. 18].

Мета статті. Крім традиційних моделей орга-
нізації освітнього процесу, застосовуються інно-
ваційні моделі, що відрізняються ступенем інтен-
сивності взаємодії викладача і студента, ступенем 
інтеграції теорії з практикою, ступенем організа-
ційно-методичної підтримки й контролю самостій-
ної роботи.

Відповідно до О.А. Захарової, Л.П. Рильщікової 
та О.Б. Атрошиної, модель змішаного навчання, що 
являє собою інтеграцію традиційних і дистанцій-
них форм навчання є перспективною, оскільки між-
предметні зв’язки й інтеграція різних форм освіти 
є основними факторами моделювання освітнього 
процесу [2, с. 73]. Усі моделі навчального процесу 
основані на взаємодії студента з викладачем. Про-
цедура моделювання як об’єктивна й універсальна 
процедура широко застосовується в методиці. 
Методисти використовують моделювання як засіб 
вирішення теоретичних і практичних завдань за 
допомогою моделей навчального процесу загалом 
і конкретних занять зокрема. Усі моделі, що розро-
бляються для навчального процесу, повинні орієн-
туватися на реальний рівень дидактичної й мето-
дичної компетентності викладача. Модель уроку 
містить обґрунтування умов своєї застосовності, 
тобто мотивування цілей уроку і зміст навчального 
матеріалу, методи та прийоми навчання, за яких 
вона буде ефективна. Отже, найбільшою цінністю 
володіє не сама готова модель (план уроку), а про-
цедура її отримання, алгоритм діяльності викла-
дача. Модель уроку відображає ідеальний варіант 
навчального процесу. 

Виклад основного матеріалу. Основною 
метою навчання іноземної мови в професійних 
навчальних закладах є підготовка висококваліфі-
кованого фахівця, конкурентоспроможного в умо-
вах ринкової економіки, і виховання особистості, 
яка бажає спілкування. Участь у різноманітних 
міжнародних програмах, можливість учитися за 
кордоном передбачають не тільки високий рівень 
володіння іноземною мовою, а й певні особливості 
особистості: комунікабельність, відсутність мов-
ного бар’єру, знання норм міжнародного етикету, 
широкий кругозір, вміння презентувати себе. Як 
правило, у процесі виконання різних тестів під час 
вступу до вищого навчального закладу та участі 
в конкурсах, олімпіадах установлюється суворий 
ліміт часу виконання кожного завдання, що також 
вимагає особливого виду підготовки. Викорис-
тання сучасних засобів навчання, впровадження 
активних та інтерактивних методів і використання 
інноваційних технологій дають змогу успішно вирі-
шувати ці завдання. Однією з багатьох програм в 
ігровій формі можна визначити таку програму, як 
Rosetta Stone – програма для вивчення іноземних 

мов з нуля без використання рідної мови. Такого 
виду програми є найбільш ефективним серед-
овищем з навчання іноземних мов. Ця програма 
дає можливість навчатися мови тим же способом, 
яким це роблять діти, тобто методом занурення в 
мовне середовище й формування асоціацій у різ-
них сферах життя, створення шаблонів і структур 
методом індукції, тобто переходом від окремого 
випадку до загальної формули на основі само-
стійно зроблених висновків. Повторення матеріалу 
в програмі проходить із певною науково обґрунто-
ваною частотою. Студенти можуть освоїти сприй-
няття й відтворення найпоширеніших розмовних 
структур, що є дуже важливим для активації роз-
мовної іноземної мови та початку вільного спіл-
кування. Цей курс являє собою динамічне зану-
рення в досліджувану мову за рахунок правильно 
підібраної структури матеріалу. Слова вивчаються 
в сукупності з об’єктами та діями, зображеними 
на фотографіях і картинках. Головним чинником є 
те, що для якнайшвидшого освоєння мови вкрай 
важливо, щоб навчання відбувалося максимально 
мовою, що вивчається. У цьому випадку це 100% 
використання тільки тієї мови, що вивчається. Ця 
навчальна програма розроблена для рівнів від 
А1 до В2. BBC World Service (http://www.bbc.co.uk/
worldservice) дають можливість не тільки прочи-
тати, а й прослухати новини багатьма мовами. 
Крім того, вони пропонують великий розділ для тих, 
хто вивчає англійську мову LEARNING ENGLISH. 
Тут представлені у великій кількості відеоролики, 
тексти для аудіювання та читання, вправи для 
розвитку фонетичних, лексичних, граматичних 
навичок, захопливі ігри та вікторини. У підрозділі 
Talking Sports ті, хто навчаються, можуть не тільки 
переглянути відеоролик, а й прочитати і залишити 
власні коментарі. Цікавою може видатися подвійна 
класифікація статей за темами й континентами. 
Зворотній зв’язок із видавництвом здійснюється за 
допомогою посилання CONTACT US. BBC – також 
великим ресурсом із вивчення німецької мови як 
для початківців, так і для знавців німецької. Сайт 
пропонує визначити рівень мови та можливість 
вивчити базову лексику, щоб розповісти, хто ти, 
звідки приїхав. На ресурсі представлені книги з 
граматики й численні вправи. 

Німецька з Deutsche Welle (http://www.dw.com/
de/deutsch-lernen/s-2055) – величезна безко-
штовна база структурованих уроків, вправ та 
інтерактивних завдань із німецької мови. Її розроб-
ник – німецька медійна компанія Deutsche Welle. 
Розпочати вивчення можна з будь-якого рівня й за 
бажання зосередитися на розмовних навичках або 
граматиці. Також є можливість завантажити уроки 
на мобільний і слухати їх протягом дня. Одним 
із найпопулярніших проектів з вивчення інозем-
ної мови від DW (Deutsche Welle) є відеоновела 
«Шлях Ніко – вчимо німецьку легко». Ніко Гон-
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салес – новачок у Німеччині. Мова, звичаї – для 
нього поки все чуже, як і для будь-якого іноземця, 
який приїжджає вперше в країну. Разом із симпа-
тичним іспанцем у студентів є можливість не тільки 
вивчити німецьку, а й дізнатися більше про саму 
Німеччину. Розважальний формат ще не означає, 
що навчання буде несерйозним. Приблизно три 
підручники, які вмістили в собі 14 тисяч вправ, 
12 тисяч слів і 19 тисяч відеоматеріалів, – такий 
обсяг потрібно освоїти разом із молодим іспанцем. 
На перший погляд багато інформації, яку потрібно 
запам’ятати. Але виконавець головної ролі Фло-
ріан Вюнш (Florian Wünsche) переконаний, що 
до вивчення німецької мови за допомогою нового 
онлайн-курсу складно ставитися як до роботи. 
«Це найкращий спосіб вивчити мову. Ми ніби від-
волікаємо нашого глядача, але за захопливим 
сюжетом, красивим фільмом ховається головне. 
Так ми вчимо мову граючись», – говорить актор [9]. 
«Історія Ніко, який викликає симпатію, – відмінна 
можливість зацікавити студентів і підтримати їх у 
прагненні вивчити досить складні правила німець-
кої мови». Онлайн-курс запрошує як новачків, так 
і тих, хто хоче поліпшити вже наявні знання. Він 
розрахований на учасників, що володіють німець-
кою на рівні від A1 до B1. Реєстрація користувача 
дасть змогу надалі відстежити прогрес у навчанні, 
а спеціальний тест допоможе студентам визна-
чити рівень володіння мовою на старті. «Шлях 
Ніко» доступний і користувачам мобільних додат-
ків. По дорозі до університету або на роботу можна 
просуватися на крок уперед у вивченні німецької 
мови. Програма існує трьома мовами – англій-
ською, німецькою та арабською.

Audio Lingua. Найкращий спосіб вивчити мову – 
постійно читати та розмовляти іноземною мовою, 
а також слухати носіїв мови. Audio Lingua дає таку 
можливість, адже це ресурс із короткими (макси-
мум 2 хвилини) записами німців, що розмовля-
ють на повсякденні теми. Вони розповідають про 
сім’ю, погоду, їжу й навіть політичні вподобання. 
Аудіо розділені за рівнями, як бонус, можна знайти 
варіанти різних німецьких діалектів.

Застосування в освітньому процесі сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій і, від-
повідно, Інтернет-ресурсів дає змогу формувати 
особистість, здатну конструктивно і творчо вирі-
шувати проблеми, що виникають, удосконалювати 
свої знання в різних галузях та адаптуватися до 
швидко мінливих життєвих умов. Одним зі спосо-
бів, що допомагає застосовувати такі технології, є 
структурно-композиційне моделювання – процес 
створення спеціальної навчальної конструкції, яка 
являє собою внутрішню організацію змісту заняття 
в логіці взаємодії вчителя й учнів під час роботи 
над певним навчальним матеріалом, сукупність 
взаємопов’язаних компонентів уроку, що станов-
лять певне ціле у своїй будові й функціонуванні [10].

Одним із найбільш ефективних для того, хто 
навчається, способів поліпшення вимови й розши-
рення словникового запасу є спілкування з носієм 
мови. Знайти цікавого співрозмовника в усесвітній 
мережі Інтернет зовсім нескладно, адже можна 
скористатися спеціальними Інтернет-ресурсами 
для обміну знаннями та пошуку друзів у різних 
країнах світу. Серед таких ресурсів можна позна-
чити сервіси Skype, соціальні мережі WhatsApp, 
Viber тощо. У такому випадку всі ці ресурси будуть 
виконувати не тільки розважальну функцію, а й 
мати навчальний характер. Таке спілкування дає 
студентам змогу не лише знайти друзів у різних 
куточках нашої країни й за кордоном, а й мінімі-
зувати мовний бар’єр під час вивчення іноземної 
мови, який, безумовно, не кращим чином впливає 
на процес комунікації. За допомогою цього методу 
навчання можна не тільки поліпшити свої роз-
мовні навички, а й постійно практикувати іноземну 
мову. Отже, можливості ресурсів усесвітньої 
мережі Інтернет займають усе більш міцні позиції 
у вивченні іноземної мови.

Висновки. Інформаційні та комунікаційні тех-
нології – це узагальнене поняття, яке описує різні 
пристрої, механізми, способи, алгоритми обробки 
інформації. Найважливішим сучасним пристроєм 
інформаційно-комунікаційних технологій є 
комп’ютер, обладнаний відповідним програмним 
забезпеченням, і засоби телекомунікацій разом із 
розміщеною на них інформацією. Інформаційно-
комунікаційні технології розглядаються як засіб 
доступу до навчальної інформації, що забезпечує 
можливості пошуку, збирання та роботи з джере-
лом, у тому числі в мережі Інтернет, а також засіб 
доставки і зберігання інформації [4, с. 42]. На уро-
ках іноземної мови застосовуються такі цифрові 
освітні ресурси: презентації в Power Point, Prezi, 
текстові редактори, електронні таблиці, тести, 
навчальні програми на CD-ROM, електронні під-
ручники, навчальні Інтернет-ресурси. Як показує 
педагогічний досвід, робота зі створення Інтер-
нет-ресурсів цікава студентам своєю новизною, 
актуальністю, креативністю. Ці ресурси комуні-
кативної й міжкультурної компетенції неможливі 
без практики спілкування та використання ресур-
сів Інтернету на заняттях з іноземної мови. Однак 
не можна забувати про те, що Інтернет – усього 
лише допоміжний технічний засіб навчання, і для 
досягнення оптимальних результатів необхідно 
грамотно інтегрувати його використання в про-
цес заняття. У сучасній освіті широко застосову-
ється модель проектування навчального процесу, 
яка використовується як для планування цілого 
навчального процесу, так і для конструювання 
окремих занять. Моделювання уроку іноземної 
мови являє собою певний набір, типову послі-
довність навчальних дій викладача та студентів 
на уроці в процесі оволодіння останніми іншо-
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мовними навичками й уміннями. Конструювання 
заняття – це процес створення проекту уроку, в 
процесі якого уточнюються його деталі, елементи, 
а під час проектування створюється система 
взаємозв’язків цих елементів та оформляється 
проект. Основною метою навчання іноземної 
мови в професійних навчальних закладах є під-
готовка висококваліфікованого фахівця, конку-
рентоспроможного в умовах ринкової економіки, 
і виховання особистості, яка бажає спілкування. 
Участь у різноманітних міжнародних програмах, 
можливість учитися за кордоном передбачають 
не тільки високий рівень володіння іноземною 
мовою, а й певні особливості особистості: комуні-
кабельність, відсутність мовного бар’єру, знання 
норм міжнародного етикету, широкий кругозір, 
вміння презентувати себе. Як правило, у процесі 
виконання різних тестів під час вступу до вищого 
навчального закладу й участі в конкурсах, олім-
піадах установлюється суворий ліміт часу вико-
нання кожного завдання, що також вимагає осо-
бливого виду підготовки. Використання сучасних 
засобів навчання, впровадження активних та 

інтерактивних методів і використання інновацій-
них технологій дають змогу успішно вирішувати 
ці завдання.
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Стаття пов’язана з визначенням інформа-
тизації освіти. Основна увага фокусується 
на сучасних методиках навчання, які і є осно-
вою освітніх технологій. Здійснено спробу 
довести важливість і необхідність упро-
вадження ІКТ в освітній процес. Зазначено 
напрями оптимізації навчального процесу за 
допомогою комп’ютерів, інтернет-ресурсів 
і сучасних технічних засобів. На основі ана-
лізу мотивується актуальність методики 
та розроблення нових технологій навчання 
і створення науково обґрунтованої сучасної 
моделі навчального процесу.
Ключові слова: інформаційні комунікаційні 
технології, процес навчання, труднощі, нові 
технології навчання, напрями оптимізації 
навчального процесу. 

Статья сопряжена с определением инфор-
матизации образования. Основное внима-
ние фокусируется на современных методи-
ках обучения, которые и являются основой 
образовательных технологий. Предпри-
нята попытка доказать важность и необхо-
димость внедрения ИКТ в образовательный 
процесс. Отмечены направления оптимиза-
ции учебного процесса с помощью компью-
теров, интернет-ресурсов и современных 

технических средств. На основе анализа 
мотивируется актуальность методики и 
разработки новых технологий обучения и 
создания научно обоснованной современной 
модели учебного процесса.
Ключевые слова: информационные комму-
никационные технологии, процесс обучения, 
трудности, новые технологии обучения, 
направления оптимизации учебного про-
цесса.

The article is based on the definition of informati-
zation in education. The focus is on modern teach-
ing methods, which are the foundation of educa-
tional technology. An attempt has been made to 
prove the importance and necessity of ICT imple-
mentation in the educational process.  The direc-
tions of optimization have been  indicated with the 
help of computers, Internet resources and modern 
technical means in the educational process. The 
analysis is motivated by the urgency of methods 
and development of new learning technologies 
and creating science-based models of modern 
educational process.
Key words: information communication technol-
ogies, learning process, difficulties, new learning 
technologies, direction of optimization of educa-
tional process.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасний етап розвитку світової спільноти ставить 
нові підвищені вимоги до рівня підготовки фахівців 
будь-якого профілю, використання інформаційних 
і комп’ютерних технологій у професійній діяль-
ності. Вимоги, що зростають, з боку суспільства до 
підготовки критично мислячої особистості, здатної 
до безперервного оновлення своїх знань, швид-
кого перенавчання та зміни сфери застосування 
своїх здібностей, вимагають створення нових 
умов і методик навчання, які і є основою нових 
освітніх технологій. Варто також відзначити роль 
самопідготовки, що підвищується, під час фор-
мування висококваліфікованого фахівця. Ідеться 
передусім про те, щоб формувати не лише носія 
знань, а й творчу особистість, здатну використо-
вувати отримані знання для діяльності в будь-якій 
сфері суспільного життя. А тому громадяни Укра-
їни мають знати іноземні мови на належному рівні 
та використовувати свої знання в мовному серед-
овищі, адже наша держава перебуває не тільки в 
географічному осерді Європи, а й на «перетині» 
освітніх, наукових, технологічних та інших проце-
сів [3, с. 41–60].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато психологів і лінгвістів займалися пробле-
мою застосування сучасних інформаційних техно-
логій в освітньому просторі. Наприклад, професор 
Є.C. Полат, дослідники А.Н. Леонов та Є.І. Маш-

біц. Такі вчені, як Н.П. Аносова, М.А. Бовтенко 
та багато інших зробили предметом свого дослі-
дження використання сучасних інформаційних 
технологій у вивченні іноземної мови. Психологи 
відзначають суперечливі наслідки впливу вико-
ристання комп’ютера особливо в шкільному віці на 
розвиток мислення й поведінку особистості. Док-
тор психологічних наук О.К. Тихомиров зазначає: 
1) комп’ютеризація, сприяючи посиленню логічного 
мислення, супроводжується пригніченням інтелек-
туального початку в мисленні: 2) комп’ютеризація 
може дати нові знання, з іншого боку, потуж-
ний стимул розвитку зовні престижної мотивації;  
3) комп’ютеризація – засіб повного освоєння світу й 
засіб відходу від нього [1, с. 67, 68].

Зрозуміло, є підстави говорити про необхідність 
конкретного психофізичного аналізу можливих 
негативних явищ, що супроводжують інтенсивне 
впровадження комп’ютерів практично в усі сфери 
життєдіяльності людини. Але чи може комп’ютер 
сприяти розвитку творчого мислення? «Без-
умовно, так!» – констатує професор О.К. Тихо-
миров. Але розвиток особистості – процес дуже 
складний, вплив зовнішніх факторів часто буває 
визначальним, тому застосування такого потуж-
ного «зовнішнього органу пам’яті й мислення» має 
бути під постійним контролем під час організації 
навчання. Сьогодні все гостріше постає проблема 
комп’ютерної залежності, впливу комп’ютерних 
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технологій на морально-емоційний і фізичний роз-
виток користувачів комп’ютерної техніки та кому-
нікаційних засобів, до яких насамперед належить 
глобальна мережа Інтернет.

Ще в 1986 році відомий психолог і педагог 
Н.Ф. Тализіна підкреслювала, що застосування 
автоматизованих систем у навчанні виправдано 
лише тоді, коли це призводить до підвищення 
ефективності навчання [2, c. 344].

Однак вищезгадані праці не в повному обсязі 
розкривають методики та розробки нових техно-
логій навчання і створення науково обґрунтова-
ної сучасної моделі навчального процесу, чим, 
власне, зумовлена актуальність обраної теми.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Дослідження є актуальним щодо 
розроблення нових технологій навчання і ство-
рення науково обґрунтованої сучасної моделі 
навчального процесу.

Мета статті полягає у виокремленні й аналізі 
інформатизації освіти та використання ресур-
сів Інтернету в процесі викладання іноземних 
мов. 

Виклад основного матеріалу. Однією з най-
більш характерних рис сучасної цивілізації є її 
інформатизація, підставою якої в будь-якому сус-
пільстві є інформатизація освіти, що ставить нові 
вимоги до професійних якостей і рівня підготовки 
майбутніх фахівців. Отже, необхідно вдоскона-
лювати систему підготовки щодо використання 
інформаційних технологій у професійній діяль-
ності. Комп’ютерні технології та Інтернет призвели 
до значних змін щодо створення освітніх програм 
в освітніх закладах [4, с. 13, 15]. Сьогодні фахі-
вець із вищою освітою повинен вільно орієнтува-
тися у світовому інформаційному просторі, мати 
необхідні знання й навички пошуку, обробки та 
зберігання інформації з використанням сучасних 
інформаційних технологій, комп’ютерних систем і 
мереж.

Необхідність переходу від традиційної системи 
освіти до системи відкритої безперервної освіти 
стає все більш очевидною.

Характерною особливістю застосування інфор-
маційних комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в 
сучасній педагогічній науці є багатоаспектність, 
що зумовлено багатогранністю програмно-техніч-
них рішень, дидактичних характеристик техноло-
гій, тому наявність широкого спектру точок зору 
на проблему використання в освіті ІКТ очевидна. 
ІКТ – це об’єкт дослідження для фахівців багатьох 
наук: технічних; соціально-гуманітарних.

Отже, зростає необхідність створення й мето-
дик навчання, які і є основою нових освітніх тех-
нологій. Як бачимо, потреба в нових технологіях 
навчання актуальна. Розглянемо, що ж може дати 
системі підготовки та підвищення кваліфікації 
сучасна комп’ютерна техніка й засоби комуніка-

ційної взаємодії суб’єктів освітнього процесу? Що 
може дати комп’ютер навчальному процесу? Як 
повинен змінитися процес навчання?

Комп’ютер необхідно розглядати не як про-
сте доповнення до наявних методів навчання, а 
як «потужний засіб, який має призвести до зміни 
всіх компонентів навчального процесу, починаючи 
від змісту й закінчуючи його організаційними фор-
мами.

Упровадження комп’ютера в процес навчання 
вимагає перегляду й удосконалення традиційних 
методик навчання, розроблення нових технологій 
навчання, створення науково обґрунтованої сучас-
ної моделі навчального процесу. Використання 
комп’ютерів у навчальному процесі не тільки роз-
виває пізнавальну діяльність, а й формує мотива-
ційне, емоційне, комунікативне середовище.

Вивчення іноземної мови є досить трудоміст-
кою справою. Тому кожному з нас хочеться, щоб 
результати навчання були виправданими й очіку-
ваними. Для цього варто заздалегідь подумати 
про те, які труднощі можуть виникнути та як вони 
будуть вирішуватися у вибраному нами методі 
навчання. Тут ми поділимося з вами своїми погля-
дами на причини цих труднощів і досвідом у їх 
подоланні. Використовуваний нами метод спира-
ється на природні процеси освоєння мови. Багато 
з нас навчаються роками, але так і не отриму-
ють бажаний результат. Вивчати окремо правила 
і слова – старий, добрий, але не завжди кращий 
спосіб навчитися вільного спілкування іноземною 
мовою. Це перетворюється в довгий процес, віді-
рваний від реальної практики застосування мови. 
Проблема в тому, що такий підхід до мови дробить 
його на частини.

Нерозуміння на слух пов’язано не тільки з бра-
ком практики. Справа в тому, що більшість мето-
дик навчання надають мізерно мало уваги одному 
з найважливіших складників – фонематичному 
слуху. Це фундамент, передбачений для нас при-
родою й фізіологією мозку, на якому вибудовується 
в подальшому мова. Немає фундаменту, не буде й 
вільного спілкування. Іноземні слова забуваються 
швидше, коли їх намагаються вивчити механічним 
шляхом. Завдання полягає не в тому, щоб швидко 
запам’ятати велику кількість слів, а в тому, щоб не 
забути їх із ще більшою швидкістю! Усі, хто вивчає 
іноземну мову, стикаються з проблемою забуття. 
Коли слово потрапляє в короткострокову пам’ять, 
людина перестає з ним працювати і швидко забу-
ває. Щоб нова інформація закріпилася в довго-
строковій пам’яті, потрібні систематичні повто-
рення вивченого матеріалу.

Мовні бар’єри бувають найрізноманітнішими. 
Один із найпоширеніших бар’єрів виникає тоді, 
коли ми думаємо рідною мовою, а потім намага-
ємося перекласти свою думку іноземною мовою. 
Саме тому навчальні матеріали персональних 
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програм підготовлені й озвучені носіями мови, 
професійними лінгвістами та дикторами. Це дає 
можливість відразу привчатися до живих і природ-
них зразків іноземної мови.

Усі навички (читання, письмо, мовлення і 
сприйняття на слух) потрібно розвивати одно-
часно, так як усі ці поняття взаємопов’язані, тому 
вважаємо, що неправильно концентруватися на 
одному аспекті.

Фокусуючись на вивченні граматики, ми 
можемо говорити без помилок, але краще фокусу-
ватися не на граматичних правилах, а на фразах 
у яскравому контексті. Звичайно, правила грама-
тики важливі, особливо якщо ви плануєте вивчати 
мову досконально, а не користуватися тільки під 
час подорожі. В англійській мові прийняті певні 
мовні звороти, про які забуває багато студентів, 
намагаючись дослівно перекласти речення з рід-
ної мови англійською.

Сучасні інформаційні технології пропонують 
такі можливості для вивчення й удосконалення 
мови в системі освіти: електронна пошта, чат, 
форум, блог, веб-сайт, електронні дошки оголо-
шень, електронні бібліотеки, доступ до бази даних, 
голосова пошта, відеоматеріали на різних носіях, 
електронні підручники на різних носіях, трансляція 
лекцій і проведення конференцій з використанням 
Інтернету тощо.

Чат – це текстовий діалог у мережі Інтернет, 
який можна вести в реальному часі, засіб опера-
тивного спілкування людей через Інтернет. Тек-
стовий варіант чату дає співрозмовникам змогу 
бачити на моніторах своїх комп’ютерів те, що вони 
друкують один одному. У педагогічній практиці 
існує певний досвід використання чатів в освітніх 
цілях. Під час навчання іноземної мови спілку-
вання в чаті може бути використано викладачем 
для контролю вивченого матеріалу, а також сту-
дентами для спілкування один із одним у процесі 
роботи над спільними проектами.

Форум – це простір для масового тематичного 
спілкування, де спеціальним програмним забез-
печенням є веб-форум. Форум має набір тем для 
обговорення й набір учасників форуму. В освіті цей 
Інтернет-сервіс використовується дуже широко. 
У навчанні сьогодні форум – найпоширеніша 
форма спілкування викладача та студента.

Веб-сайт – це сукупність документів приват-
ної особи або організації в комп’ютерній мережі. 
Метою навчального сайту є доставка навчального 
й довідкового матеріалу та інформації щодо орга-
нізації навчального процесу, а також здійснення 
методичного керівництва роботою студентів. Про-
грами можна використовувати як самостійний 
інструмент поповнення лексики й повторення гра-
матики, так і як додатковий елемент.

Аудіокниги та фільми. Ці методи застосову-
ються для вивчення англійської мови вже досить 

давно. Вони дають змогу засвоювати граматичні 
конструкції, нові слова в контексті, а також особли-
вості вимовляння, інтонації, логічні наголоси тощо. 
На початку занять краще використовувати аудіок-
ниги зі скриптом і фільми із субтитрами, поступово 
можна відмовитися від візуальної опори, а також 
брати більш складний матеріал.

Відеозв’язок Skype зробив реальними уроки 
з викладачами з будь-яких куточків планети. За 
допомогою Skype можна вивчати англійську з 
носієм мови, отримувати знання дійсно з пер-
ших рук. Ресурси цієї системи використовуються 
не тільки для індивідуальних, а й для групових 
занять.

Завдяки додатку Easy Ten ви дійсно будете 
поповнювати лексичний запас як мінімум на 
10 слів щодня. Уже вивчивши достатню кількість 
слів, ви зможете не тільки добре говорити, а й 
писати листи англійською мовою Багато часу при-
діляти додатку не потрібно – до 20 хвилин у день.

Voxy. Основна відмінність цієї програми від 
усіх інших у тому, що вона в режимі реального 
часу адаптується під ваші потреби й бажання. 
Можна підготуватися до TOEFL, вивчити фрази, 
які можуть стати в нагоді в подорожі, підготуватися 
до співбесіди. Наставники, які є носіями мови, опе-
ративно в цьому допоможуть. Крім того, додаток 
щодня оновлюється.

Rosetta Stone. Ця програма допомагає 
запам’ятовувати нові слова завдяки асоціаціям. 
Програма оцінювання вимови допоможе студен-
там навчитися правильно промовляти слова.

15500 Useful English Phrases. Додаток-словник, 
що містить більше ніж 15 500 цікавих ідіом, які 
часто використовуються в процесі живого спілку-
вання. Афоризми, слова, порівняння тощо можна 
вживати під час спілкування на побутовому рівні й 
у професійно-діловій сфері.

WordBook – English Dictionary & Thesaurus. 
Справжній скарб, а не просто словник, який може 
бути на смартфоні: 15 тисяч слів, етимологія 
23 тисячі слів, перевірка орфографії й можливість 
пошуку слів для створення анаграм. Крім того, 
щодня дається можливість запам’ятовувати слово 
дня, яке запропонує програма. Словник доступний 
у режимі офлайн.

Усі додатки створені для людей із різним рів-
нем англійської мови. Тому можна встановлювати 
рівень складності, вивчати мову в зручному для 
студентів режимі й у вільний час. Досить вибрати 
хоча б один додаток, до якого вони б зверталися 
щодня.

Основний зміст предмета, який вивчається, 
може бути представлено на різних носіях, а саме: 
у вигляді друкованих матеріалів (підручники, 
посібники, дидактичні матеріали, довідники), тек-
стових і графічних посібників, що розсилаються 
по комп’ютерних телекомунікаціях, відеокасет, 
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лекцій, електронних підручників і довідників на 
лазерних дисках. Незважаючи на швидкий роз-
виток інформаційних технологій і широкий спектр 
їх застосування в навчанні, звичайні друковані 
видання залишаються невід’ємною частиною 
навчання.

Невід’ємна частина навчання – самонавчання. 
У процесі самонавчання студент може вивчати 
матеріал, користуючись друкованими виданнями, 
відеоматеріалами, електронними підручниками 
та довідниками. Для організації процесу само-
навчання викладач повинен розробити мето-
дичні рекомендації користування всіма наявними 
навчальними матеріалами й забезпечити студен-
там доступ до електронних бібліотек і баз даних.

Висновки. Отже, комп’ютерні технології стали 
невід’ємною частиною традиційного навчаль-
ного процесу. Вони застосовуються також і для 
навчально-методичного забезпечення самостій-
ної роботи (електронні підручники, навчальні 
програми тощо), успішно використовуються для 
контролю якості освіти. Так, комп’ютерне тесту-
вання набуло широкого впровадження для про-
міжного й підсумкового контролю знань учнів усіх 
рівнів освіти.

Отже, сучасні інформаційні технології дають 
викладачеві великі можливості для того, щоб засто-
сувати нові форми роботи. У разі залучення в про-
цес навчання сучасних технологій хочеться відзна-
чити важливу роль викладача в цьому процесі.

Інформаційні технології створюють велику 
інформаційну базу, в якій студент не завжди сам 
може зорієнтуватися. Перед викладачем вини-

кає завдання такого структурування навчального 
курсу, яке дасть студентові змогу вибудувати свою 
індивідуальну траєкторію навчання, залежно від 
рівня володіння іноземною мовою, що допоможе 
підвищити мотивацію до навчання та оптимізувати 
навчальний процес.

Отже, комп’ютерні технології широко розпо-
всюджено як у науці, так і в освіті. Причому для 
успішного здійснення цих видів діяльності осо-
бливе значення має можливість ефективного 
використання інформаційних ресурсів в навчаль-
ному середовищі.
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 НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

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. 

Контактна особа:
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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