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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
PREPARATION OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHER FOR PATRIOTIC 
EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

У статті розкрито особливості та зміст 
патріотичного виховання вчителя почат-
кової школи як важливої умови формування 
патріотичної самоідентифікації, любові до 
своєї Батьківщини у дітей молодшого шкіль-
ного віку. Представлено періоди патріотич-
ного виховання майбутніх фахівців, акцен-
товано на напрямах і методах цієї роботи в 
закладах вищої педагогічної освіти та кри-
теріях сформованості патріотичної свідо-
мості у педагогів початкової школи.
У роботі патріотичне виховання в середовищі 
педагогічного університету розглядається 
як моральна позиція, що характеризується 
почуттям любові до своєї країни, природи, 
людей, традицій та культурної спадщини. 
Готовність майбутнього вчителя до профе-
сійної діяльності, спрямованої на відродження, 
збереження честі та слави Батьківщини й 
свого народу, його  традицій і національної 
культури визначає становлення патріотизму 
як моральної та духовної цінності. 
У вихованні майбутніх учителів-початків-
ців простежується кілька взаємопов’язаних 
періодів: перший –  адаптаційний, другий 
період – час наукових ідей та їх вплив на 
майбутнього вчителя, його оточення зага-
лом, третій період – пошук шляхів та спо-
собів активності виховного середовища 
педагогічного університету. Серед типів 
патріотичної самоідентифікації особис-
тості вчителя початкової  школи в роботі 
виділяються такі: особистісно-родинний, 
етнічний, державний, суперетнічний, надо-
собистісний, маргінальний тип.
У своїй роботі авторка наголошує на важли-
вості виховної системи патріотичного вихо-
вання майбутніх учителів початкової школи 
у педагогічних закладах вищої освіти: роз-
виток особистості студента як суб’єкта 
власного життя; створення умов для його 
самореалізації, самовираження та прояву 
творчих здібностей і нахилів; формування 
професійних якостей майбутніх фахівців 
через залучення до різних видів діяльності.  
Важливим фактором у процесі патріотич-
ного виховання майбутніх учителів є озна-
йомлення студентів вищих навчальних 
закладів у процесі їхньої педагогічної прак-
тики із сучасними підходами до організації 
патріотичного виховання,  формування в 
них уміння випрацьовувати і застосовувати 
форми і методи роботи з такого напряму 
виховання для дітей різного віку.
Ключові слова: педагогічний працівник, учи-
тель, початкова школа, учні, патріотизм, 

патріотичне виховання, патріотична свідо-
мість і патріотична самоідентифікація.

Тhe article reveals the features and content of 
patriotic education of primary school teachers 
as an important condition for the formation 
of patriotic self-identification, love for their 
homeland in children of primary school age. The 
periods of patriotic upbringing of future specialists 
are presented, the directions and methods of 
this work in institutions of higher pedagogical 
education and the criteria of formation of patriotic 
consciousness in primary school teachers are 
emphasized.
In the work, patriotic education in the environment 
of the pedagogical university is considered as a 
moral position, characterized by a sense of love 
for their country, nature, people, traditions and 
cultural heritage. The readiness of the future 
teacher for professional activities aimed at the 
revival, preservation of honor and glory of the 
Motherland and its people, its traditions and 
national culture determines the formation of 
patriotism as a moral and spiritual value.
There are several interrelated periods in the 
education of future beginning teachers: the first 
is adaptation, the second is the time of scientific 
ideas and their impact on the future teacher, his 
environment in general, the third is the search 
for ways and means of activity of the educational 
environment of the pedagogical university. 
Among the types of patriotic self-identification of 
the personality of a primary school teacher in the 
work are the following: personal-family, ethnic, 
state, superethnic, suprapersonal, marginal type.
In her work, the author emphasizes the 
importance of the educational system of patriotic 
education of future primary school teachers in 
pedagogical institutions of higher education: the 
development of the student’s personality as a 
subject of his own life; creating conditions for his 
self-realization, self-expression and manifestation 
of creative abilities and inclinations; formation of 
professional qualities of future specialists through 
involvement in various activities.
An important factor in the process of patriotic 
education of future teachers is to acquaint 
students in their pedagogical practice with modern 
approaches to the organization of patriotic 
education, the formation of their ability to develop 
and apply forms and methods of work in this area 
of education for children of different ages.
Key words: pedagogical worker, teacher, 
primary school, students, patriotism, patriotic 
education, patriotic consciousness and patriotic 
self-identification.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
Україна переживає складні трансформації прак-
тично в усіх сферах суспільного життя. Реалії 
нашого сьогодення диктують ключові зміни і в 

підходах до навчання, змісту освіти й виховання 
дітей і молоді, зокрема в дусі «патріотизму, поваги 
до культурних цінностей Українського народу, 
його історико-культурного надбання і традицій» 
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як важливого принципу освітньої діяльності [4]. 
Отже, постає потреба в педагогічних працівниках, 
учителях, здатних організувати освітній процес у 
школі, особливо початковій, на засадах, визна-
чених новими законами України «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», Концепцією 
«Нова українська школа», державними освітніми 
стандартами. Адже, як і раніше, вчитель залиша-
ється однією з головних фігур у здійсненні все-
бічного розвитку й виховання громадянина-патрі-
ота, особистості, готової до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації. При цьому недооцінка 
патріотизму як найважливішого складника сус-
пільної та індивідуальної свідомості призводить 
до послаблення соціально-економічних, духовних 
і культурних основ розвитку суспільства і держави. 
Цим визначається пріоритетність патріотичного 
виховання особистості у виховній системі загаль-
ноосвітньої школи [1, с. 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема патріотичного виховання розгля-
дається у педагогічних працях і дослідженнях 
сучасних українських науковців з різних пози-
цій. Зокрема, філософсько-педагогічна концеп-
ція патріотичного виховання представлена у 
науковому доробку І. Беха, О. Вишневського, 
С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя, О. Сав-
ченко, О. Сухомлинської, К. Чорної. Дослідження 
з проблем патріотичного виховання особистості 
репрезентують праці О. Діденко, О. Коркішко, 
Ю. Красильник, В. Оржеховської. Роль учителя 
в патріотичному вихованні молодших школярів 
розглядають у свої працях О. Гевко, А. Ігнатуша, 
Ю. Зубцова, О. Жаровська та ін.

Поруч із теоретичними формуються органі-
заційно-практичні засади розв’язання проблеми 
формування почуттів патріотизму й громадян-
ськості у майбутнього вчителя й учнів. Вони зафік-
совані в Концепції педагогічної освіти, Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді, постановах Кабінету Міністрів й Указах 
Президента України останнього п’ятиріччя та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Важливо цілісно уявити 
сутність, структуру, принципи виховання патріо-
тизму педагогічного працівника сучасного закладу 
середньої освіти, передовсім початкової школи. 
Виникають суперечності між вихованням патріо-
тів-педагогів в умовах педагогічного університету 
та не досить розробленими психолого-педагогіч-
ними основами організації виховної роботи зі сту-
дентами в закладі вищої освіти. 

Мета статті – з’ясувати роль і визначити осо-
бистісні характеристики вчителя у патріотич-
ному вихованні школярів, розкрити зміст, форми і 
методи підготовки майбутніх педагогів початкової 
школи до формування патріотичних почуттів у 
дітей молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна 
наука минулого (В. Сухомлинський) й сучасності 
(І. Бех) доводить, що молодший шкільний вік є 
найсприятливішим щодо виховання у дитини фун-
даментальних для її морального розвитку ново-
утворень, серед яких – любов до Батьківщини, 
рідного народу, найближчого оточення. На цьому 
віковому етапі у дитини формуються моральні 
почуття, цінності, переконання, що є визначаль-
ними у вихованні патріотичної свідомості як важ-
ливого складника цілісного процесу формування 
особистості. Саме тому особистісні якості педаго-
гічного працівника визначають розвиток багатьох 
якостей молодшого школяра. Учитель, вихова-
тель, за словами О. Сухомлинської, покликаний 
«підтримувати і розвивати в дитині цінність Бать-
ківщини, рідного слова, культу батька й матері, 
родини й роду разом з цінностями толерантності, 
порозуміння, солідарності, рівноправності й рівно-
цінності всіх через відповідну мотивацію» [9, с. 14]. 

Процес виховання загалом і патріотичного 
виховання зокрема реалізується завдяки наслі-
дуванню учнем поведінки вчителя, який ніби про-
єктує на дітей свій світ моралі й цінностей, влас-
тивих самодостатньому громадянинові-патріоту 
своєї держави [3, с. 5]. 

Важливу роль у вихованні фахівця-патріота 
відіграє навчання у закладах вищої освіти, насам-
перед педагогічних. Патріотичне виховання в 
середовищі педагогічного університету розгляда-
ється як моральна позиція, що характеризується 
почуттям любові до своєї країни, природи, людей, 
традицій та культурної спадщини. Становлення 
патріотизму як моральної та духовної цінності 
визначає готовність майбутнього вчителя до про-
фесійної діяльності, спрямованої на відродження, 
збереження честі та слави Батьківщини й свого 
народу, його  традицій і національної культури 
[2, с. 3].

У патріотичному вихованні майбутніх учителів-
початківців простежуються кілька взаємопов’я-
заних періодів: перший –  адаптаційний, суть якого 
полягає в стимулюванні патріотичного світогляду, 
усвідомленні його значущості для успішної реа-
лізації в майбутній професії; другий період – час 
наукових ідей та їх вплив на майбутнього вчителя, 
його оточення загалом, осмислення ідей через 
внутрішні переконання, з подальшим окреслен-
ням перспективи на забезпечення життєдіяль-
ності держави та світового товариства; третій 
період – пошук шляхів та способів активності 
виховного середовища педагогічного університету, 
взаємодії, підготовки до здійснення патріотичної 
діяльності в школі, становлення патріотизму май-
бутнього вчителя як його моральної позиції.

За даними наукових досліджень О. Жаров-
ської, важливими напрямами діяльності закладу 
вищої освіти з формування педагога-патріота є 
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поліпшення патріотичного виховання студентів; 
задоволення потреб студентів у патріотичних 
знаннях, уміннях і навичках; підвищення ефек-
тивності змісту патріотичного виховання тощо. 
Завдання патріотичного виховання успішно вирі-
шуються тоді, коли виховний процес здійснюється 
планомірно й комплексно, якщо в цю діяльність 
включені як суб’єкти, так і об’єкти патріотичного 
виховання; забезпечується узгодження виховних 
дій усіх категорій педагогів-вихователів, врахову-
ються індивідуальні якості й особливості студен-
тів,  аналізуються умови, в яких відбувається про-
цес патріотичного виховання, використовуються 
його різноманітні форми й методи. Одним із най-
більш ефективних шляхів формування патріо-
тизму як цінності є створення інтерактивного освіт-
нього середовища, де студенти могли б проявляти 
себе як громадяни і патріоти, гармонійно прохо-
дити рівні самоідентифікації, акумулюючи цінність 
патріотизму. У межах педагогічного університету 
можна спробувати створити таке середовище, яке 
формуватиме патріотичну позицію молоді  [2, с. 9].

Вагомим складником освітньо-виховного сере-
довища закладу вищої освіти в цьому контексті 
є система виховної роботи, яка передбачає: роз-
виток особистості студента як суб’єкта власного 
життя; створення умов для самореалізації, само-
вираження та прояву творчих здібностей і нахилів 
кожного студента, формування професійних якос-
тей майбутніх фахівців через залучення до різних 
видів діяльності (дозвіллєвої, художньо-творчої, 
спортивної, суспільно корисної тощо); формування 
активної позиції кожного студента у громадському 
житті факультету, університету, держави [7].

Науково-педагогічні працівники мають озна-
йомлювати студентів – майбутніх учителів із 
сучасними підходами до організації патріотич-
ного виховання, а в процесі педагогічної прак-
тики формувати в них уміння випрацьовувати і 
застосовувати форми і методи роботи з такого 
напряму виховання для дітей різного віку. Так, 
для початкової школи доцільними вважаємо 
творчі завдання, конкурси, ігри-мандрівки, ігри-
драматизації, колективне творче панно, конкурси 
малюнків, оберегів,  виховні мініпроєкти («Рід-
ний край, де ми живемо, Україною зовемо», «Я і 
моя родина», «Моя маленька Батьківщина»), які 
репрезентують джерела патріотичного виховання 
молодших школярів: рідне слово, культ матері, 
батька, бабусі, дідуся, рідні оселя, місто, село, 
край, національні традиції, народні промисли, 
національні герої, моя Батьківщина – Україна, 
Україна на карті світу. У контексті сучасних реалій 
Концепція національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді пропонує організовувати в початко-
вій школі зустрічі з волонтерами, учасниками АТО, 
майстер-класи з виготовлення сувенірів для бійців 
Української армії тощо [4, с. 10]. У процесі практич-

них занять викладачі педагогічних закладів освіти 
мають залучати студентів до проведення свят 
рідної мови, Шевченківських свят, розучування 
народних ігор, проводити конкурси студентських 
есе (на тему «Що для мене патріотизм і любов 
до Батьківщини?»), створювати студентські об’єд-
нання за мистецькими уподобаннями – вишивка, 
пісенна творчість, кулінарія, гончарне мистецтво, 
хореографічна майстерність тощо [4, с. 13].

У визначенні критеріїв патріотичного вихо-
вання майбутніх учителів початкової школи варто 
скористатися критеріями діагностування ефек-
тивності патріотичного виховання студентської 
молоді, запропонованими О. Стьопіною. Серед 
них: 1) динаміка особистісного патріотичного став-
лення до Батьківщини (діагностується за змістом 
патріотичних і духовно-моральних суджень сту-
дентів); 2) динаміка поглиблення знань вітчиз-
няної історії, культури, мистецтва, традиційних 
духовно-моральних засад та цінностей народу 
України (діагностується за академічною успіш-
ністю з предметів гуманітарного циклу та за якістю 
відповідей на питання спеціально розроблених 
анкет); 3) динаміка зростання добровільної участі 
студентів у патріотично спрямованій діяльності, 
зорієнтованій на збереження та збагачення духо-
вних і матеріальних надбань народу України (діа-
гностується за кількісними показниками участі 
студентів у виховних заходах); 4) домінуючий тип 
самоідентифікації особистості (діагностується за 
аналізом результатів анкетування та творчих робіт  
студентів) [8, с. 14].

Дотичними до вчителя початкової  школи вва-
жаємо виділені авторкою типи патріотичної само-
ідентифікації особистості: 

– особистісно-родинний – характеризується 
здатністю особистості любити ближніх, тобто від-
чувати любов не тільки до себе самого (форму-
ється в дошкільному віці в рамках родинного вихо-
вання); 

– етнічний – виявляється у «свідомому патріо-
тизмі» – прагненні своїми вчинками сприяти благо-
устрою та процвітанню місця проживання (форму-
ється в молодшому і середньому шкільному віці); 

– державний – передбачає прагнення від-
стоювати державні інтереси на всіх рівнях буття 
(формується в період навчання у випускних кла-
сах школи і вищих навчальних закладах); 

– суперетнічний – відображає сформова-
ність патріотичного почуття як духовно-моральної 
якості особистості: передбачає сформовану здат-
ність особистості ідентифікувати себе як суб’єкта 
східнослов’янської цивілізації (формується у про-
цесі виховання у вищій школі та шляхом самови-
ховання); 

– надособистісний – передбачає здатність 
особистості ставитися з християнською толерант-
ністю до представників інших народів, культур, 
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релігійних конфесій (виявляється у міжнаціональ-
них відносинах, притаманних зрілій, високодухов-
ній особистості, яка формується у процесі само-
виховання через позитивну етнічну і суперетнічну 
самоідентифікацію); 

– маргінальний тип – особистість не іденти-
фікує себе з жодною культурою (виявляється у 
відсутності патріотичної, національної та етнічної 
ідентифікації) [8, с. 15].

Основними компонентами патріотичної вихова-
ності особистості вважаються: 

1) когнітивний (сукупність уявлень, понять, 
суджень і цінностей, якими збагачуються вихо-
ванці) – зорієнтований на розвиток у студентів 
їхньої патріотичної свідомості; визначається зна-
ннями про рідну країну, державні символи, патрі-
отичні свята, традиції; про моральний обов’язок 
щодо захисту Батьківщини тощо; 

2) мотиваційний компонент, що передбачає 
наявність у студентів відповідних соціально зна-
чущих (гідно виконувати свій громадянський 
обов’язок) та особистісних мотивів. (В. Мірошні-
ченко вважає його основою патріотичної вихова-
ності студента) [5].

3) діяльнісний компонент патріотичного вихо-
вання студентів –майбутніх педагогів націлений на 
формування умінь і навичок патріотичного вихо-
вання учнів у майбутній професійній діяльності 
[2, с. 5].

Висновки. Успішність розв’язання питання 
про формування патріотичних якостей особис-
тості педагогічного працівника загалом і вчителя 
початкової школи зокрема залежить насамперед 
від урахування ним індивідуальних особливостей 
школярів. 

Важливу роль у патріотичному вихованні дітей 
молодшого шкільного віку відіграють якості вчи-

теля та рівень сформованості в нього патріотич-
ної свідомості. У процесі формування педагога-
фахівця-патріота провідне місце посідає система 
виховних заходів у закладах вищої освіти, ство-
рення науково-педагогічними працівниками інтер-
активного освітньо-виховного середовища, залу-
чення ними  студентів до практичних завдань та 
ознайомлення з найновішими підходами у патріо-
тичному вихованні. 
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ДИНАМІКА ПОПУЛЯРНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ (2018–2020 РР.)
DYNAMICS OF POPULARITY OF RESEARCH OF THE PROBLEM  
OF IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING IN UKRAINE (2018–2020)

Стаття присвячена аналізу динаміки попу-
лярності досліджень проблеми впровадження 
дистанційного навчання в Україні з 2018 р. по 
2020 р. з метою отримання історично струк-
турованої інформації, яку можна використову-
вати у багатьох науково-педагогічних працях. 
Зокрема, розкривається актуальність нашого 
дослідження за умов загальнонаціонального 
карантину 2020 р. Наголошується на тому, 
що саме 2020 р. може стати каталізатором 
для покращення ситуації з упровадженням 
дистанційного навчання в Україні. Проана-
лізовано останні роботи щодо стану впро-
вадження дистанційного навчання з 2004 по 
2018 рр. Зосереджується увага на методиці 
дослідження, що базується на використанні 
пошукової системи Google Scholar і веб-сервісу 
Google Trends. Висвітлюються статистичні 
дані динаміки популярності теми дистанцій-
ного навчання в Україні загалом і за регіонами 
(2018–2020 рр.). Акцентується увага на тому, 
що підвищення рівня зацікавленості пробле-
мою впровадження дистанційного навчання у 
країні взаємопов’язано із соціальним, економіч-
ним, політичним станом України й окремо взя-
тих регіонів у певний період часу. Це підтвер-
джується стрімким зростанням популярності 
пошукової теми запиту «дистанційне 
навчання» за кризових умов пандемії у 2020 р. 
За допомогою бази даних Google Scholar визна-
чено кількість наукових досліджень проблеми 
впровадження дистанційного навчання в Укра-
їні окремо за 2018, 2019 та 2020 рр. Зроблено 
висновок про те, що найактуальнішою ця 
тема стала для громадян України з березня 
2020 р. Але, за даними пошукової системи 
Google Scholar, проблема впровадження сис-
теми дистанційного навчання жваво розро-
блялася вітчизняним науковцями протягом 
усіх трьох років. Перспективами визначено 
аналіз наукових досліджень за 2018–2020 рр. 
з метою систематизації та узагальнення 
сучасних трендових розробок у впровадженні 
дистанційного навчання в Україні.
Ключові слова: дистанційне навчання, 
динаміка популярності, тренд, історико-
педагогічне дослідження.

The article is devoted to the analysis of the 
dynamics of the popularity of research on the 
problem of implementing distance learning in 
Ukraine from 2018 to 2020 in order to obtain 
historically structured information that can 
be used in many scientific and pedagogical 
studies. In particular, the relevance of this 
study in the context of national quarantine in 
2020 is revealed. It is emphasized that 2020 
can be a catalyst for improving the situation 
with the introduction of distance learning in 
Ukraine. The latest research on the state of 
implementation of distance learning from 
2004 to 2018 is analyzed. The focus is on a 
research methodology based on the use of 
the Google Scholar search engine and the 
Google Trends web service. Statistical data on 
the dynamics of the popularity of the topic of 
distance learning in Ukraine as a whole and by 
region (2018–2020) are highlighted. Emphasis 
is placed on the fact that increasing the level 
of interest in the problem of introducing 
distance learning in the country is interrelated 
with the social, economic, political situation 
of Ukraine and individual regions in a certain 
period of time. This is confirmed by the rapid 
growth in popularity of the search topic for the 
query “distance learning” in the crisis of the 
pandemic in 2020. Using the Google Scholar 
database, the number of scientific studies 
on the implementation of distance learning 
in Ukraine separately for 2018, 2019 and 
2020 has been determined. It is concluded 
that this topic has become the most relevant 
for the citizens of Ukraine since March 2020. 
But according to the Google Scholar search 
engine, the problem of implementing a 
distance learning system has been vigorously 
developed by domestic scientists for all three 
years. Further prospects define the analysis 
of scientific research for 2018–2020 in order 
to systematize and generalize current trends 
in the implementation of distance learning in 
Ukraine.
Key words: distance learning, popularity 
dynamics, trend, historical and pedagogical  
research.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
За нових реалій розвитку сучасного суспільства 
дистанційне навчання стає альтернативою для 
традиційних форм навчання на всіх рівнях освіти. 
2020 р. показав, що у період кризи найбільш 
яскраво відображаються успіхи та невдачі рефор-
мування системи вітчизняної освіти.

Незважаючи на те, що дистанційна форма 
навчання в Україні впроваджується вже декілька 
років, а також є затвердженою рядом законодав-
чих документів (Законами «Про освіту» 2017 р. 
[10], «Про вищу освіту» 2019 р. [8], «Положення 
про дистанційну освіту» в редакції 2015 р. [9] 
тощо), організація дистанційного навчання стало 
викликом для багатьох педагогічних і науково-

педагогічних працівників. Дослідження реалізації 
дистанційного навчання (березень-квітень 2020 р.) 
центру інноваційної освіти «Про.Світ» показало, 
що найбільш частою проблемою для 49,6% вчи-
телів (усього 5 410 респондентів із 24 областей 
України) стала відсутність попереднього досвіду 
реалізації дистанційного навчання у школі, але 
69% все ж таки вважають, що проведення дистан-
ційного навчання не є складним [3]. І це зрозуміло, 
тому що шкільні вчителя мали мінімальний досвід, 
на відміну від закладів вищої освіти.

Ще до впровадження карантину багато закла-
дів вищої освіти України мали змогу навчати дис-
танційно та використовувати дистанційні техноло-
гії навчання. Тому період загальнонаціонального 
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карантину для деяких університетів став можли-
вістю для розвитку, а інші виявилися не готовими 
до нових умов надання освітніх послуг. Саме на 
таких результатах впровадження дистанційної 
освіти у ВНЗ під час пандемії наголошує керівник 
університетської програми GlobalLogic Ukraine, 
доцент ХНУРЕ, кандидат технічних наук Євген 
Сакало та робить висновок, що перехід до дис-
танційного навчання є чудовим шансом «зробити 
українську освіту більш конкурентоспроможною, 
гнучкою, привабливою і якісною» [15]. Зрештою, 
впровадження дистанційних технологій навчання у 
вищу освіту є основною тенденцією на найближчі 
декілька років. Вищі навчальні заклади мають стати 
координаторами змін у національній системі освіти 
[24]. Тому важливим є визначення сучасних трен-
дів і перспектив розвитку дистанційного навчання 
у вищій освіті України на основі динаміки популяр-
ності досліджень проблеми впровадження дистан-
ційного навчання у ВНЗ України з 2018–2020 рр.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розвитку дистанційної освіти протягом 
декількох років є досить актуальною, що підтвер-
джують масові публікації у наукових вітчизняних і 
зарубіжних журналах, а також аналіз даних у Sco-
pus, Web of Science, Google Scholar, Google Trends 
тощо. Так, у вітчизняному електронному науковому 
фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби 
навчання», включеному до міжнародної наукоме-
тричної бази даних Web of Science Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) [5], постійно висвітлюються 
науково-практичні питання організації комп’ютерно-
орієнтованого освітнього середовища та застосу-
вання навчальних, наукових та управлінських інфор-
маційно-комунікаційних технологій в освіті [1].

У контексті нашого дослідження інформативними 
є дослідження. С.О. Сисоєвої та К.П. Осадчої щодо 
стану дистанційного навчання у вищій освіті України з 
2004 по 2018 рр., які виокремили популярні техноло-
гії та перспективи розвитку дистанційного навчання 
на 2018 р. [16]. У цій праці було взято за основу саме 
їхній метод аналізу запитів у Google Scholar і Google 
Trends з метою визначення динаміка популярності 
досліджень проблеми впровадження дистанційного 
навчання в Україні (2018–2020 рр.).

Не менш цікавою є робота О.Г. Романовського, 
О.В. Квасник, В.М. Мороз та інших авторів, які 
визначили фактори розвитку та напрями вдоско-
налення дистанційної форми навчання в системі 
вищої освіти України за результатами аналізу 
думок здобувачів вищої освіти щодо сили впливу 
окремих умов на розвиток дистанційної освіти. 
Науковці виокремили найбільш популярних про-
вайдерів у 2018 р. онлайн-освіти, проаналізували 
тенденції використання МООС (Massive Open 
Online Course) тощо [14].

Також для визначення сучасних трендів в орга-
нізації дистанційного навчання важливою є праця 

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition, 
у якій викладено основні тенденції прискорення 
впровадження технологій у вищі освіті, виокрем-
лено важливі проблеми, що перешкоджають впро-
вадженню технологій у вищій освіті, та проаналі-
зовано важливі розробки освітніх технологій для 
вищої освіти [24]. Хоча ця публікація 2017 р., але 
в ній окреслюється стратегія розвитку освітніх тех-
нологій навчання на п’ять і більше років.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналізуючи останні публіка-
ції вітчизняних науковців в авторитетних науково-
практичних журналах України, можна зробити 
висновок, що попит на розробку методики організа-
ції дистанційного навчання з використанням інфор-
маційно-комунікаційних технологій зростає, особ-
ливо за умов загального карантину при COVID-19. 
Але нами не було знайдено досліджень, в яких 
систематизується й узагальнюється статистична 
інформація щодо динаміки популярності теми дис-
танційного навчання в Україні за 2018–2020 рр.

Метою статті є аналіз динаміки популярності 
досліджень проблеми впровадження дистанцій-
ного навчання в України з 2018 р. по 2020 р. з 
метою отримання історично структурованої інфор-
мації, яку можна використовувати у багатьох нау-
ково-педагогічних працях.

Виклад основного матеріалу. Для аналізу 
динаміки популярності досліджень проблеми 
впровадження дистанційного навчання в Україні 
з 2018 по 202р0 р. було використано бази даних 
Google Scholar і веб сервіс Google Trends.

Google Scholar –це відкрита безкоштовна пошу-
кова система наукових текстів, що індексує наукові 
статті, тези, дисертації та інші наукові тексти бага-
тьох великих академічних видавництв і репозитаріїв 
по всьому світу. Як стверджують розробники, онов-
лення наукових текстів здійснюється декілька разів 
на тиждень, що дає змогу стверджувати про акту-
альність інформації на цьому ресурсі [7]. Google 
Trends – це безкоштовний веб-сервіс, що дозволяє 
робити запити для визначення, за якими фразами та 
темами здійснюється пошук в усьому світі, вивчати 
пошукові тренди тощо. Цей сервіс надає доступ 
до вибірок дійсних і невідфільтрованих пошукових 
запитів двох видів: вибірки за останні сім днів (дані 
представлені у режимі реального часу) й окремої 
вибірки з 2004 р. по реальний час (не враховуючи 
останні 36 годин) [17]. Google постійно опрацьовує 
інформацію щодо пошукових запитів, що дає мож-
ливість говорити про репрезентативність їх вибірки. 
Зрозуміло, що деякі пошукові запити (наприклад, 
які відправляються автоматично або є спробами 
маніпулювання результатами пошуку Google за 
допомогою спаму) можуть впливати на реальне 
відображення тенденції запитів користувачів.  
Але розробники передбачили методи впливу та 
недопущення деяких запитів у аналіз даних Google 
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Trends. Динаміка популярності визначається за 
100-бальною шкалою. Алгоритми Google Trends 
визначають точку на графіку за той період, коли 
запит був найактуальнішим за 100. Усі інші точки 
визначаються у процентному відношенні до макси-
муму. Відзначимо, що 0 балів означає недостатність 
даних щодо запиту. Аналіз Google Trends дає мож-
ливість побачити тільки відносні значення.

Отже, за даними сервісу Google Trends (рис. 1) 
динаміка популярності веб-пошуку запиту «дис-
танційне навчання» в Україні у період із 02 серпня 
2018 по 02 серпня 2020 рр. (категорія «Наука») 
не є однорідним [2]. Із серпня по грудень 2018 р. 
популярність теми не перевищує 37%, а у 2019 – 
39%. Найбільш трендовим по Україні запит став 
у період із 15 березня по 23 травня 2020 р. Це 
можна пов’язати із загальнонаціональною ситуа-
цією, яка склалася тоді в Україні.

 

Рис. 1. Динаміка популярності запиту «дистанційне 
навчання» із 02 серпня 2018 по 02 серпня 2020 рр. [2]

Ріст популярності запиту «дистанційне 
навчання» (16%) почався з 08–14 березня 2020 р. 
Це можна пов’язати з тим, що саме з 12 березня 
2020 р. в Україні у навчальних закладах ввели 
тритижневий карантин [4] та було опубліковано 
лист Міністерства освіти і науки № 1/9-154 від 
11 березня 2020 р. щодо рекомендацій для керів-
ників закладів та управлінців [6].

Із 15 по 21 березня динаміка популярності дося-
гає вже 87% (рис. 2). У період із 23 по 25 березня 
2020 р. МОН публікує ряд листів щодо організації 
освітнього процесу під час карантину [20–23]. Почи-
нається «гаряча пора» впровадження дистанцій-
ного навчання в український освітній процес.

 

Рис. 2. Динаміка популярності запиту «дистанційне 
навчання» із 02 серпня 2018 по 02 серпня 2020 рр. 

(період з 23 по 25 березня 2020 р.) [2]

Найбільш популярним запит (100%) стає з 
05 по 11 квітня 2020 р. (рис. 3). І це зрозуміло, тому 
що саме в цей період в Україні було запроваджено 
надзвичайну ситуацію та продовжено карантин 
[19]. Міністерство освіти і науки України 02 квітня 
2020 р. дало офіційне роз’яснення, що структуру 
та форми навчання у школі на час карантину 
визначає педагогічна рада закладу освіти [18].

 
Рис. 3. Динаміка популярності запиту «дистанційне 
навчання» із 02 серпня 2018 по 02 серпня 2020 рр. 

(5–11 квітня 2020 р.) [2]

У кінці травня почався спад популярності цього 
запиту, а вже у період із 31 травня по 06 червня 
2020 р. він досяг найнижчого рівня (рис. 4). Мож-
ливо, на це вплинуло закінчення навчального року 
та загальна відпустка педагогічних і науково-педа-
гогічних працівників.

 Рис. 4. Динаміка популярності запиту «дистанційне 
навчання» із 02 серпня 2018 по 02 серпня 2020 рр. 

(31 травня – 06 червня 2020 р.) [2]

Як видно з графіку (рис. 5), у період із 07 червня 
2020 р. дотепер (01 серпня 2020 р.) рівень попу-
лярності запиту не перевищує 26%.

 
Рис. 5. Динаміка популярності запиту «дистанційне 
навчання» із 02 серпня 2018 по 02 серпня 2020 рр. 

(7 червня 2020 р.) [2]
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За даними сервісу Google Trends, популяр-
ність запиту «дистанційне навчання» із 02 серпня 
2018 по 02 серпня 2020 рр. [2] за регіонами Укра-
їни також є різною. Відзначимо, що найбільш 
популярним був цей запит у Рівненській (100%), 
Чернівецькій (80%), Івано-Франківській (74%) і 
Тернопільській (71%) областях.

Аналіз вищенаведених статистичних даних 
дав можливість зробити висновок, що динаміка 
популярності запиту «дистанційне навчання» 
із 2018 по 2020 рр. тісно пов’язана із соціаль-
ним, економічним і політичним станом України й 
окремо взятих регіонів у певний період часу. Це 
підтверджує стрімкий ріст популярності пошукової 
теми запиту «дистанційне навчання» за кризових 
умов пандемії у 2020 р.

Але один тільки аналіз динаміки популяр-
ності за допомогою Google Trends не повністю 
відображає актуальність дослідження впро-
вадження дистанційного навчання в Україні з 
2018 по 2020 рр. З метою більш детального 
узагальнення нами було визначено приблизну 
кількість науково-педагогічних праць у 2018, 
2019 та 2020 рр. за допомогою пошукової сис-
теми Google Scholar.

У нашій праці пошук досліджень здійснювався 
тільки по одному ключовому слову «дистанційне 
навчання». Зрозуміло, що дослідження впро-
вадження дистанційного навчання в Україні не 
можуть обмежуватися тільки поняттям дистанцій-
ного навчання, але це не є метою нашої статті.

Отже, за узагальненими результатами пошу-
кової системи Google Scholar за 2020 р. було 
знайдено приблизно 2 790 наукових текстів 
[13], за 2019 – 6 750 [11], а за 2018 – 6 240 [12].  
Як бачимо, 2019 р. став більш результативним 
у дослідженні проблеми впровадження дистан-
ційного навчання в Україні порівняно з 2018 та 
2020 рр. Треба відзначити, що показники Google 
Scholar за 2020 р. можуть бути не повними, тому 
основні висновки про результативність 2020 р. 
робити ще зарано.

Висновки. Проаналізувавши динаміку попу-
лярності пошукового запиту «дистанційне 
навчання» в Україні за допомого Google Trends, 
ми визначили, що найактуальнішою ця тема стала 
для громадян України з березня 2020 р. під час 
виникненням кризової ситуації в освітній системі 
України на тлі впровадження загальнонаціональ-
ного карантину. Але результати запиту пошукової 
системи Google Scholar показали, що проблема 
впровадження системи дистанційного навчання 
жваво розроблялася вітчизняним науковцями про-
тягом усіх трьох років. Перспективним вбачаємо 
аналіз наукових досліджень за 2018–2020 рр. з 
метою систематизації та узагальнення сучасних 
трендових розробок у впровадженні дистанцій-
ного навчання в Україні.
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КОНВЕРГЕНЦІЯ РИС ПАТРІОТИЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КОРЕГУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ
CONVERGENCE OF FEATURES OF PATRIOTISM OF SOCIO-ECONOMIC 
ENVIRONMENT FOR ADJUSTMENT OF EDUCATIONAL PRACTICE

У статті розвивається погляд на введення в 
педагогічні технології методології наукового 
пізнання засобами виховання в людині патріо-
тизму на знаннях про фактори економічного 
впливу в перехідний період від індустріального 
до постіндустріального суспільства на заса-
дах налагодження капіталізованих обмінних 
відносин. Платформою для перегляду педа-
гогічних технологій виховання особистості 
слугують напрями відтворення патріотизму, 
у яких узагальнюються групи досвіду люд-
ства за сукупностями історично-формацій-
ного, культурно-пізнавального, ментально-
нормативного, політико-емпіричного, 
економіко-проблематичного, структурно-
функціонального поєднання руху процесів. Як 
засоби зближення економіко-педагогічного 
впливу на людину, вибору когнітивних засо-
бів виховання особистості й утвердження 
патріотизму рекомендуються конверген-
ція рис патріотизму й метод амбівалент-
ності почуттів особистості. Узагальнення 
потреб України й поглядів спільноти педаго-
гічних працівників дає можливість залучати 
економічні знання про причинно-наслідкові від-
носини господарювання; державні, колективні 
й регіональні стратегії управління чи само-
врядування; форми розвитку громадянського 
суспільства та впливу власних структур на 
процеси прискорення руху. В аналізі чільне 
місце посідають процеси організації й налаго-
дження дії (наприклад, активізація територі-
ально-виробничого руху, відтворення робочої 
сили та знарядь праці), умови невпинності 
здійснення руху (наприклад, закони повнова-
ження, виконання, поширення й контролю), 
принципи зовнішнього впливу на рух (напри-
клад, заміщення зв’язку в новітніх техноло-
гіях, прискорення введення інших факторів і 
регуляторів), стратегія розвитку відносин 
(наприклад, оптимізація методів владного 
й організаційного середовища, розв’язання 
поточних завдань на електронно-серверних 
пристроях), концепція розвитку відносин у 
державі (наприклад, державна власність на 
засоби виробництва, приватне привласнення 
додаткового продукту).
Ключові слова: патріотизм, конвергенція, 
амбівалентність, економічні фактори, педа-
гогічні технології, виховання людини.

The article develops the view of introducing into 
the pedagogical technologies the methodology 
of scientific cognition by means of upbringing 
in man of patriotism on the knowledge of the 
factors of economic influence in the transition 
period from socialist to postindustrial society 
on the basis of establishing the capitalized 
exchange relations. The platform for reviewing 
pedagogical technologies of personality 
education are the directions of reproduction 
of patriotism, which summarize the groups of 
experience of humanity on the collections of 
historical-formation, cultural-cognitive, mental-
normative, politico-empirical, economically-
problematic, structural-functional combination 
of motion processes. Convergence of traits 
of patriotism and a method of ambivalence 
of feelings are recommended as a means of 
convergence of economic and pedagogical 
influence on a person, choice of cognitive 
means of education of personality and 
affirmation of patriotism. Generalizing the 
needs of Ukraine and the community of 
teaching staff allows you to include economic 
knowledge of the cause and effect relationship 
of management; national, collective and 
regional management or self-government 
strategies; forms of civil society development 
and the influence of their own structures on the 
processes of acceleration of movement. In the 
analysis, the most important are the processes 
of organization and adjustment of action 
(e.g., activation of the territorial production 
movement, reproduction of labor and tools), 
conditions of continuity of movement (e.g., 
laws of authority, enforcement, distribution 
and control), principles of external influence on 
the movement (e.g., replacing communication 
with the latest technologies, accelerating the 
introduction of other factors and regulators), 
a strategy for developing relationships (e.g., 
optimizing the methods of the power and 
organizational environment, solving current 
problems the concept of development of 
relations in the state (e.g., state ownership 
of the means of production, the private 
appropriation of an additional product).
Key words: patriotism, convergence, 
ambivalence, economic factors, pedagogical 
technologies, human education.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Виховання й освіта на змішаних педагогічних тех-
нологіях сучасності перетворюється на провідний 
чинник розвитку суспільства, якщо відбувається 
об’єктивне відображення універсальності еконо-
мічних законів розвитку навколишнього середо-
вища. Така думка в Україні набуває актуальності 
у випадку, коли увага фахівців звертається на 
новітні прийоми й методи апологетики капіталізму 
за напрямами руху сучасної економічної думки за 
насиченням політичної економії засобами життє-
забезпечення постіндустріального походження, 
за набуттям знань викладачів компліментарності. 

Сутність переплетіння подій не залишає осторонь 
не лише тих фахівців, що професійно займаються 
проблемами економіки, політики й привласнення 
продукту, але й вихователів, педагогів і вчителів, 
що володіють різними профільними знаннями 
й одночасно концентрують увагу на вихованні 
почуття патріотизму в молоді. За сучасним розви-
ненням педагогічного середовища виникає додат-
кова проблема розширення педагогічних знань 
педагогічного працівника економічними, що є 
актуальним завданням і корелює з його професій-
ним просуванням у просторі знань. Така проблема 
виникає також і з того приводу, що реальність від-
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хилення, заміщення й витіснення соціалістичних 
схем врядування й управління в державі стала 
вкрай необхідною, бо додержування застарілих 
схем відношення до справи чи господарювання 
розпочало завдавати збитку, що чим дальше стає 
непоправним. Окрім того, видається нагальною та 
навіть стає терміновою також зміна ідеології патрі-
отичного виховання молоді, бо деякі побутові цін-
ності безоплатності, до яких суспільство звикло з 
часів СРСР, майже зникли з ужитку, а знань педа-
гогічного працівника, щоб здійснювати плідно під-
тримку на належному рівні патріотичних устоїв без 
оцінки економічних зрушень, що в державі зміню-
ються динамічно й нестримно, вкрай недостатньо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Освітня практика сучасності спрямована на поши-
рення ринкових зв’язків, що спираються на підпри-
ємницьку функцію бізнесмена [24], за якою інакше 
сприймається структура набуття ідеологічних основ 
патріотизму людиною. Таке диктується як змінами 
в характері економічних відтворювальних процесів, 
так і в процесах обміну діяльністю, привласнення й 
споживання продукту. Науковці-економісти дослі-
джують процеси економічного розвитку, наприклад, 
як у джерелі [8], але якщо порівняти зміст держав-
них документів концептуального значення, напри-
клад [2; 7; 15], то в них досвід генерації економічного 
знання не використовується. Є виокремлені дослі-
дження науково-монографічної спрямованості, 
наприклад [1]. Споріднений матеріал за темою 
досліджувався розробниками положень педагогіки 
[4; 5] у різні часи, а також надані узагальнення в 
особистих висновках [20]. За цим тема, що висвіт-
люється, залишається актуальною й відкритою за 
змістом зрушень, що фіксуються за процесами руху 
України до постіндустріального відтворення відно-
син. Матеріали статті допомагають зміцнити думку, 
що викладена в джерелах [12; 13; 14].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Злам соціалістичної сис-
теми звів нанівець укорінену думку про непо-
рушність і непохитність почуттів людини щодо 
структури й самих цінностей патріотизму. На фор-
мування такого класу почуттів у людині впливає 
тепер інший ряд факторів, що почали виникати й 
діяти з рівня однорідного середовища окресленої 
території й урівноважуватися за різнорівневими 
умовами, системами й досвідом світового, міждер-
жавного й національного державоведення, вплив 
якого на життєве облаштування стає все більше 
помітним. Методологічно такий вплив розширює 
та включає в налагодження взаємин в Україні ще 
й низку таких ознак і чинників, за якими криються 
розширені: а) багатоманітність потреб й інтересів 
особистості, що виникає під впливом наукового 
руху, творчого прогресу та світового розподілу 
праці; б) багатомірність предметів і явищ, що фік-
сується в оточенні жвавого відтворення; в) нео-

днозначність прояву почуття й реакції людини, 
що може виникати як результуюча за сприянням 
нових сутностей складових частин як близької 
навколишньої, так і віддаленої багатонаціональної 
реальності. Всі без винятку чинники укріплюються 
в бутті й породжують нові форми економічного 
забезпечення життєдіяльності, яке поповнюється 
більш якісними змінами, що перебувають у дина-
міці. Процеси аналізу патріотизму на основі ство-
рення сукупностей з більш масштабного резерву 
складників, факторів і чинників, що рухають Укра-
їну до перетворень на положеннях змішаної еко-
номіки, залишаються теж недостатньо окресле-
ними й очікують послідовного вивчення положень, 
визначення сутності, систематизації й узагаль-
нення за винайденими положеннями технології 
економічної педагогіки.

Метою дослідження є висвітлення комуніка-
тивних основ розвинення патріотизму в людині 
на поєднанні в педагогічних технологіях загально 
розвивальних знань і знань економічної спрямова-
ності за кваліфікаційними групами міркувань, що 
виводить співдію на рівень соціально-економіч-
ного явища. 

Методами дослідження соціально-економічного 
явища, яким є патріотизм, прийняті: 1) метод конвер-
генції, за яким ведеться пошук напрямів відтворення 
патріотизму, що зближують наміри педагогічного 
впливу на вихованця за сутністю суспільного нако-
пичення та збереження досвіду; 2) метод амбіва-
лентності почуттів особистості, за підключення якого 
ведеться розмежування й ґрунтовне узагальнення 
прояву суттєвих складових частин впливу досвіду 
на вихованця за сутністю позамежного сприйняття 
оточення.

Виклад основного матеріалу. Поняття «соці-
ально-економічне явище» надає таку, що є двосту-
пеневою, послідовність міркувань. Перший ступінь 
набуває цінності в разі, коли підтримується другим.

За першим ступенем міркувань визначається 
така структурна послідовність. В перехідний 
період умови руху до ринкової економіки, що вва-
жається в суспільстві України змішаною, висува-
ються капіталістичними засобами господарювання 
й обміну діяльністю, які були винятковими й еконо-
мічною системою ігнорувалися, а за цим і вкорени-
лися у психіку та свідомість громадян. Таке, капіта-
лістичне, висуває нові завдання перед педагогічною 
та психологічною науками, вносить у думку про 
виховання патріотизму в молодій людині подвій-
ність у сприйнятті реальності. Пов’язано це з проце-
сами запозичення дієвих концентричних складових 
частин з різних соціально-економічних укладів, що 
динамічно розвинулися та зводять систему суспіль-
них відносин до ліберально-демократичних відтво-
рень за різноманітним складом економічних і полі-
тичних факторів, на яких ґрунтується співдія. Склад 
такої структури співдії в Україні формується вже за 
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обома формаціями, капіталістичною та соціалістич-
ною, за тенденцією, коли соціалістична система сус-
пільних відносин підкорюється елементам капіталіс-
тичної, що створює виняткові умови для розвинення 
постіндустріальних можливостей. За особистим 
досвідом є впевненість у тому, що складники постін-
дустріального суспільства в Україні включилися в 
дію [3; 19; 22; 25] плідно. У їх сукупності вже є глоба-
лізаційний рух, зближення культур, евристичні меха-
нізми, інноваційні заходи, інформаційні технології, 
кумулятивна ефективність, логістика визначення 
дії, фрактальність розвитку суб’єктів. Таке вимагає 
від науки активації методів аналізу, які пропагуються 
в теорії конвергенції, яка підтримувалася й розро-
блялася вченими-економістами світового рівня з 
середини ХХ століття за таким наміром: винайти 
ознаки вирішення протиріч і зближення один до 
одного за загальними рисами соціально-економіч-
них укладів, якими в той час були капіталістичний 
і соціалістичний. У цій теорії за конвергенцією (від 
лат. convergere – зближуватися, сходитися в чомусь) 
сприймається пошук й обґрунтування «якогось най-
кращого і прогресивного», обмін чим, концентрація 
на чому й використання дійових елементів чого в 
практиці управління спричинює налагодження збли-
жених і злагоджених взаємин, що зменшують про-
тиріччя. До моменту зламу соціалістичного укладу 
засіб зближення за теорією конвергенції набував 
значення на переконання ряду дослідників, що 
займалися проблемою в різні часи з обох сторін. 
У їх числі: а) П. А. Сорокін (СРСР, 1941–1944 рр.) 
[21]. Висновок дослідника: між системами не було 
й не буде фундаментальних протиріч на рівні жит-
тєво важливих цінностей; б) Реймон Арон (Франція, 
1955–1958 рр.) [17]. Висновок дослідника такий: усві-
домивши антидемократичність радянського ладу, 
інтелігенція з часом розчарується в марксистській 
ідеології та втратить до неї інтерес; в) Джон Гелб-
рейт (США, 1967–1976 рр.) [6]. Висновок дослідника: 
економіка повинна відповідати цілям усього суспіль-
ства, а процеси техноструктури в ній надають плат-
форму для еволюційної конвергенції ринкової та 
планової економічних систем. З наведеного вста-
новлюється положення методичної спрямованості 
про розмаїття факторів, що є інформативними для 
прикладних сфер наукового обґрунтування події.

Використання досвіду навіть обмеженого числа 
прихильників і теорії і методу конвергенції дає змогу 
приступити до виконання першого завдання – 
пошуку дійових напрямів відтворення патріотизму. 
Воно ґрунтується на узагальненні мотивів групу-
вання досвіду людства, що пов’язується з рухом 
факторів утворення спільної позиції за провідним 
критерієм руху. Це дає змогу класифікувати загальні 
характеристики оточення, що є однорідними в дета-
лях чи конструкціях. Пошукові сукупності харак-
теристик надаються за історично-формаційним, 
культурно-пізнавальним, ментально-норматив-

ним, політико-емпіричним, економіко-проблемним 
чи структурно-функціональним поєднанням руху 
процесів у державі, тобто за шістьма мотивами 
групування ознак. Особлива увага зосереджується 
на площині «міжпредметного змісту сутностей», а 
як похідної від неї – на пізнанні сутності дії, мож-
ливостей структурного переносу спільного та 
сприйняття його ролі в економічному житті, соці-
ально-економічних відносинах й у середовищах, де 
здійснюються умови системного функціонування. 
Про таке йдеться в надбанні видатних педагогів і 
просвітителів, що працювали в різні епохи.

Так, якщо зосередитися на історично-формацій-
ному русі думки, то виявляється загальний досвід 
про те, що надбання ряду тих елітних педагогів, 
які не лише обіймали у відповідному історичному 
суспільстві посаду державного службовця, але й 
були визнаними дослідницькими авторитетами, від-
стоювали особисту громадянську позицію та заре-
комендували себе як творчі особистості в літературі, 
організації шкіл, як двигуни просвітницького руху 
чи просування педагогічної системи, збереглися. 
Тобто, вони були оцінені й виступали «окрасою 
нації, її надією» на поліпшення, опорою в бутті ото-
чення. За загальною думкою, що складалася в різні 
епохи, сприймається діалектичне положення про 
те, що педагог має виявляти в особистості риси, а 
якщо їх у ній не існує, то прищеплювати якості гід-
ності, моральної культури та внутрішньої фізичної й 
розумової досконалості, патріотичності й розкутості. 
Досягається таке за умови постійної опіки й педаго-
гічного піклування професійного вчителя, який має 
великий кругозір і талант консолідувати й поєдну-
вати зусилля батьків, державних просвітителів і гро-
мадських активістів. Деякі думки таких особистостей 
є актуальними й до нашого часу. Зупинимося на про-
відному положенні патріотизму, що оцінюється як 
рушійна ідея, яку висунув свого часу німецький педа-
гог Георг Кершенштайнер – послідовник системної 
думки про громадянське виховання, яка повсюдно 
підтримується в Україні й використовується як 
погляд на формування державницької свідомості 
особистості. У передмові до свого твору [9] дослід-
ник поділився враженням від перебування в Україні 
перед початком Першої світової війни, що дозво-
лило йому підмітити особливі риси української нації 
того часу. Він дійшов висновку, що в період воєнного 
лихоліття спільна небезпека громадян об’єднує. 
У мирні ж часи, в протилежність такому положенню, 
інтереси одиниць превалюють над єдністю, бо фор-
мується початок байдужості до державних справ не 
лише «пересічних громадян-виконавців», а й «про-
фесійних можновладців-законодавців». Останні про 
таке хоч відверто публічно й не висловлюються, але 
саме вона, їхня «жадібна байдужість», захоплює 
їхні серця й панує над намірами добра, підміняє 
співдію й співпрацю майже безперервно. Особливо 
таке притаманне ситуації, якщо законодавча основа 
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є послабленою. У такому разі ці «особистості» за 
критерієм безмежного привласнення підкорюються 
клептократії [18] та правлять державними й гос-
подарськими процесами на засадах особистого 
збагачення. Мова про це тут ведеться з метою під-
креслити, що у винятково перехідних середовищах 
поширюється й активується переважно егоїстичний 
нахил людини, який можна подолати ефективно 
лише єдиним способом, а саме: планувати, контр-
олювати й послідовно виховувати шари населення 
громадянськості й патріотизму. Щоб досягти 
мети, треба придержуватися в діях послідовності й 
доводити до свідомості кожного громадянина поло-
ження про те, що добро кожного осередку найкраще 
збережеться тільки в такій державі, якщо вона є 
організаційно упорядкованою та вивірено зґрун-
тованою за моральними кодексами, а відношення 
відрегульовані положеннями взаємодопомоги, де 
кожний громадянин з позиції громадянськості своєю 
плідною працею підтримує державу, в якій живе.

Українські педагоги, що діяли за різних соці-
ально-економічних укладів, сприймали принцип 
громадянськості як один із провідних, який посідає 
чільне місце в педагогічній етиці. Таке відстоювали 
Христина Алчевська, Григорій Ващенко, Борис Грін-
ченко, Микола Корф, Тимофій Лубенець, Наталія 
Полонська-Василенко, Софія Русова та інші. Їхній 
вклад у побудову державності має значення неоці-
ненного. За історичним досвідом, що уточнюється 
у джерелі [11], найбільш досконалими визнаються 
генезис і розвивальна теза українського виховного 
ідеалу. За їхнім сприйняттям рух України до про-
гресу ґрунтується на наріжному камені послідов-
ності й традиційності нації, що відносить її до 
цивілізованого світу за козацькою самобутністю 
культури. Оскільки провідним джерелом національ-
ного виховного ідеалу українця в усі часи була релі-
гійність у сполуці з патріотизмом і устремлінням до 
волі саме козацтва, то за загальною думкою визна-
чаться таке: педагог, що виконує обов’язок вихо-
вателя, повинен бути наділеним і володіти засо-
бами, за якими треба безпосередньо відповідати 
перед суспільством за формування й відтворення 
відповідного ідеалу в молоді. За твердженням ряду 
просвітителів, що висловлювали свою думку в різні 
часи, першою вартістю для молоді, що видається 
абсолютною, завжди є Бог, а другою – Батьківщина. 
За такою системою сприйняття Світу благо Бать-
ківщини досягається за настання ряду таких умов, 
якими є: 1) об’єднання українців у спільноту, що про-
низується єдиними творчими прагненнями й патрі-
отизмом; 2) здобуття матеріального добробуту; 
3) розвинення справедливого державного й соціаль-
ного устрою; 4) досягнення ефективного народного 
господарства; 5) забезпечення умов розквіту духо-
вної культури та релігійно-морального рівня нації; 
6) збереження належного рівня здоров’я народу; 
7) підтримка вільного творіння розмаїття життя. 

Наведеними уточненнями можна завершити вияв-
лення змісту історично-формаційного руху думки.

За іншими ознаками, що націлені в дослідженні 
патріотизму на відтворення економічного, культур-
ного, ментального, політичного й функціонального 
руху досвіду, відношення між людьми перебувають 
найчастіше в залежності від масштабу утвореної 
етномовної та ментальної спільності. Визначення 
їхньої сутності залежить від прояву такого зв’язку: 
чим меншою за своєю чисельністю є спільність 
чи група людей, що об’єднується за визначеною 
ознакою, рухом чи діяльністю, тим більше її члени 
володіють інформацією про одне одного, а за цим і 
тим більше вони довіряють одне одному й тісніше 
зближуються. Тобто створюється особлива реаль-
ність оточення, взірець життя, певний образ, за 
якими відтворюється виняткова система ідей і духо-
вних цінностей самоорганізації суспільства. За філо-
софським сприйняттям явища це є згусток досвіду, і 
такий досвід висвітлює закономірність зв’язку, що 
притаманна культурі буття, в яку фізична чи інша 
культура адаптується як система діяльності й 
регуляції відносин. Але треба пам’ятати ще й про 
те, що тут ідеться про прагматичність елементів 
суспільного руху й такого перетворення в ньому, що 
зближу різні системи чи явища. Групування досвіду 
повинно привести до конкретного наповнення відпо-
відної групи дослідження складниками, а тому треба 
перейти до здійснення міркувань за іншим рівнем 
обґрунтування ознак патріотизму.

За цим іншим, що започатковується в досліджені 
як другий ступінь міркувань, визначається анато-
мія патріотизму. За інтегративною якістю мислення 
в особистості, у якої виникає й підтримується впро-
довж деякого часу бажання до дії в обраному сере-
довищі, прояснюється зміст явища. Бажання до дії 
складається з декількох матриць руху до громадян-
ськості, сформованість якої дає людині змогу від-
чувати себе дієздатною за формами відтворення 
моральних, політичних, соціальних, економічних і 
юридичних умов життєвого забезпечення в терито-
ріальному й законодавчому просторі держави, тоді 
як у державі реєструється відносне додержання 
допустимих кодексів, норм і нормативів життєза-
безпечення, засобів і положень життєзбереження. 
До функціональних елементів громадянськості за 
якістю провідних включаються моральна розвине-
ність і правова культура особистості, за наявності 
яких допускається їй у повсякденні перебувати 
на належному щаблі життєтворення, зберігаючи 
почуття власної гідності, і набувати дисциплінова-
ності, свободи й розкутості. Такі елементи мають 
функціонально аргументовану основу, за якою від-
творюються державотворчі процеси на підвалинах 
довіри до державної влади, здатної її персоніфіка-
торами виконувати посадові обов’язки за гармоній-
ним поєднанням загальнолюдських, патріотичних 
і національних надбань, що наближають гурти до 
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здійснення територіальних планів і програм. Таким 
сприйняттям дійсності проявляють себе ознаки мен-
тальності й патріотизму як окремого громадянина, 
так і їхніх спільних територіальних об’єднань і утво-
рень. Державі залишається врахувати національний 
досвід і винайти особистий шлях державотворення, 
що поєднувало б у собі орієнтації на моральність, 
ознаки гордості населення, починання громадян-
ської відповідальності й готовності служити Бать-
ківщині самовіддано. Рух держави визначається за 
здавна започаткованими принципами суспільства, 
які відомі загалу. Це принципи: а) автономності та рів-
ноправності процесів соціальної стратифікації і роз-
винення громадян; б) загальності й поступальності 
структуризації й утвердження штучних утворень; 
в) доступності й розгалуженості системи взаємин і 
домовленостей; г) громадянськості та патріотизму 
починань у взаємодії. Досвід, що є філігранним, опи-
саний у джерелі [10]. Його положення можуть бути 
піднятими до рівня класичного.

Найбільш поширеним і універсальним у колі 
взаємодії є принцип громадянськості й патріотизму 
починань руху. Цей принцип, що за змістом є «суто 
моральним», повинен знаходити своє місце на всіх 
без винятку етапах державотворення й органічної 
побудови суспільних утворень. Для прикладу ска-
жемо, що на перехідних етапах економічного зрос-
тання в Україні первинним принципом взаємодії 
виступає інший принцип – принцип збагачення й 
первісного нагромадження капіталу будь-яким засо-
бом [16]. Треба враховувати таку рису: привлас-
нення висуває пріоритети для прояву індивідуаль-
ного почуття, яких множина.

Пріоритет індивідуального почуття активує в 
дослідженні використання методу встановлення 
амбівалентності почуттів особистості. За під-
ключенням такого методу ведеться виваження, 
обґрунтування й розмежування прояву суттєвих 
складових частин впливу досвіду на вихованця за 
сутністю позамежного сприйняття рис явища на 
етапі ходи розумового чи фізичного розвитку. Амбі-
валентність почуттів, що походить від поєднання лат. 
«ambo» – «обидва, водночас» і «valentia» – «сила, 
міць», означає в реаліях життєдіяльності «неузго-
дженість, суперечливість, двоїстість» почуттів, які 
одночасно переживає людина щодо однієї й тієї ж 
події, об’єкта, суб’єкта чи явища. На перехідних 
етапах налагодження суспільних відносин у сприй-
няття терміна втручається ще й значення терміна 
«швидко змінюваних реакцій на диференційова-
ний подразник чи ускладнений об’єкт взаємодії». 
Ускладнений об’єкт взаємодії формує інші, ніж були 
у сталий період, потреби й цінності людини, збурює 
суперечливе ставленням суб’єкта до об’єкта, бо 
виникає протилежність у спрямованості почуттів, 
рухів, дій і деякого такого іншого. Більше деталей 
з такого приводу визначено в джерелі [23]. Якщо 
переходити до структурного аналізу, то відповід-

ний інтерес становить штучний вплив на особис-
тість соціального оточення, що позитивно розви-
ває таке почуття, яким є любов до рідного краю, 
родини, Батьківщини, що закладається несвідомо 
за природним походженням. Така любов сягає най-
вищого прояву, коли особистість у своєму розви-
тку виходить з дитячого розуміння явища на рівень 
духовного усвідомлення необхідності події самопо-
жертви. Тобто ідея Батьківщини, патріотизму, само-
пожертви тощо передбачає в людині набуття перш 
за все духовності, а вже за цим і приведення в рух 
складових частин розумової й фізичної культури 
для досягнення мети самовідданої дії задля благо-
получчя громадян і добробуту країни. За критичним 
узагальненням сучасних потреб України й педа-
гогічного працівника в ній в економічних знаннях 
модель дослідження наповнюється знаннями про: 
1) причинно-наслідкові відносини господарювання; 
2) вибір державної, колективної та регіональної 
стратегії управління й самоврядування; 3) розвиток 
громадянського суспільства та вплив держави на 
процеси прискорення руху; 4) впровадження сере-
довища стабільності й траєкторії розвитку, де своє 
чільне місце займають: а) процеси організації й 
налагодження дії (активізація територіально-вироб-
ничого руху, відтворення робочої сили і знарядь 
праці, виявлення активаторів подолання перехід-
ного стану економіки й накопичення національного 
багатства); б) умови невпинності здійснення руху 
(закони повноваження й тенденції виконання, поши-
рення й контролю); в) принципи зовнішнього впливу 
на рух (припинення внутрішнього зв’язку систем і 
їх заміщення новітніми технологіями, прискорення 
введення в обіг нових факторів, активаторів і регу-
ляторів, застосування ефективних форм привлас-
нення й розподілу цілющої речовини, перехід на 
схеми узгодженості компонентів у діях); г) стратегія 
розвитку відносин (оптимізація методів владного й 
організаційного середовища, розв’язання поточних 
проблем на загалах заміни впливу, домовленостей і 
«ручного» регулювання й управління на електронно-
серверне обслуговування); д) концепція розвитку 
відносин у державі (державна власність на засоби 
виробництва, приватне привласнення додаткового 
продукту, корпоратизація виробничих підприємств, 
підприємництво у сферах середнього й малого біз-
несу, підтримка компенсаційними виплатами недо-
статньо забезпечених громадян, свобода вибору 
бізнесу, справи й зайнятості).

Найбільш ефективним для оцінювання в класи-
фікаційній групі впливових складників є метод коре-
ляційно-регресійного аналізу, а для встановлення 
їхньої ваги – показник ентропії.

Висновки. Соціально-економічна форма відо-
браження процесів формування економіко-педа-
гогічної компетентності викладача з будь-якого 
предмету дає змогу розширити засоби спілкування 
й підвищити ефективність впливу педагогічного  
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працівника на патріотичне виховання молоді. Осво-
єння засобів виявлення, систематизації, класифіка-
ції та включення в програми виховання патріотизму 
економічних знань і провідних принципів допомагає 
вдосконалити змістово-технологічний базис педаго-
гічних підходів, культуру оцінки підготовленості до дії 
в поточному оточенні, а за цим і підвищує в людини 
чуттєве сприйняття реальності.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у: 1) розробленні ітеративної мотиваційної моделі 
візуалізації педагогічної думки розвитку підприємни-
цтва для програм України, у яких зберігається пріо-
ритет синдрому плановості; 2) методичній підтримці 
думки про посилення ролі педагогічної думки для 
налагодження господарювання на ринкових зага-
лах і творчих підходах до справи шляхом розповсю-
дження форм бізнесу та процесів підприємництва, 
що вимагає від розумної людини здійснення оригі-
нальної творчої функції й приведення в рух специ-
фічних навичок і умінь; 3) пропаганді руху добровіль-
ного об’єднання енергії розуму, який засновується на 
принципах вільного вибору дії, автономії об’єднання 
особистостей, індивідуального судження та волі.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИДАКТИКИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
THE PECULIARITIES OF A TEACHING DIDACTICS IN THE SYSTEM  
OF TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Розглядаються особливості викладання 
дидактики в системі підготовки майбутніх 
учителів початкової школи на бакалавр-
ському рівні. Зокрема, розкривається сут-
ність понять дидактика як галузь педаго-
гіки, дидактика як навчальна дисципліна, 
методика викладання дидактики. Основна 
увага зосереджується на теоретичних та 
практичних аспектах засвоєння майбутніми 
вчителями початкової школи змісту навчаль-
ної дисципліни «Дидактика», формуванні на 
його основі практичних умінь та навичок до 
здійснення педагогічної діяльності в умовах 
сучасної початкової школи. Висвітлюються 
особливості побудови курсу «Дидактика» 
(цілі та завдання курсу, його структура, осо-
бливості побудови програми курсу, перелік 
розділів і тем для вивчення), основні форми 
та методи аудиторної (лекції, семінарські 
заняття, мікровикладання, моделювання 
педагогічних ситуацій та інше) та поза-
аудиторної (педагогічне спостереження за 
реальним педагогічним процесом у початко-
вій школі, ознайомлення з педагогічною та 
методичною літературою, вивчення пере-
дового педагогічного досвіду тощо) роботи 
студентів. З урахуванням особливостей 
вивчення курсу «Дидактика» в системі під-
готовки майбутніх учителів початкової 
школи на бакалаврському рівні запропоновано 
модель підготовки викладача педагогіки на 
магістерському рівні, здатного до прова-
дження не тільки педагогічної діяльності в 
початковій школі, але й до викладацької діяль-
ності в закладах вищої педагогічної освіти. 
Ефективність реалізації запропонованої 
моделі залежить від комплексу педагогічних 
умов: організаційно-методичної підготовки 
майбутніх викладачів педагогіки до викла-
дання дидактики, спрямування змісту мето-
дики викладання дидактики на формування 
системи теоретичних знань із дидактики 
та практичних умінь та навичок їх викорис-
товувати у викладацькій діяльності, роз-
виток професійної компетентності шля-
хом використання навчально-професійних 
завдань та інтерактивних методів викла-
дання, організація рефлексивної діяльності 
магістрантів щодо процесу й результату 
власної викладацької діяльності в період про-
ходження асистентської практики.
Ключові слова: дидактика як галузь педа-
гогіки, дидактика як навчальна дисципліна, 

підготовка вчителя початкової школи, 
методика викладання дидактики.

The article considers the peculiarities of 
teaching didactics in the system of training 
future primary school teachers at the bachelor’s 
level. In particular, the essence of the concepts 
of didactics as a branch of pedagogy, didactics 
as a discipline, primary school teacher training, 
methods of teaching didactics is revealed. The 
main attention is focused on theoretical and 
practical aspects of mastering the content of the 
discipline “Didactics” by future primary school 
teachers, formation on its basis of practical skills 
and abilities to carry out pedagogical activity 
in the conditions of modern primary school. 
Features of the course “Didactics” are covered: 
goals and objectives of the course, its structure, 
features of the course program, list of sections 
and topics for study, basic forms and methods of 
classroom (lectures, seminars, micro-teaching, 
modelling of pedagogical situations, etc.) 
and extracurricular work of students such as 
pedagogical observation of the real pedagogical 
process in a primary school, acquaintance with 
pedagogical and methodical literature, study of 
advanced pedagogical experience, etc. Taking 
into account the peculiarities of studying the 
course “Didactics” in the system of training 
future primary school teachers at the bachelor’s 
level, a model of teacher training at the master’s 
level is proposed. Who will be able to implement 
pedagogical activities not only in primary school, 
but will be able to carry out teaching activities in 
institutions of higher pedagogical education. The 
effectiveness of the proposed model depends on 
a set of pedagogical conditions: organizational 
and methodological training of future teachers 
of pedagogy to teach didactics, directing the 
content of the methodology of teaching didactics 
to the formation of a system of theoretical 
knowledge of didactics and practical skills and 
abilities to use them in teaching, development 
of professional competence through the use 
of educational and professional tasks and 
interactive teaching methods, organization 
of reflective activity of undergraduates on 
the process and result of their own teaching 
activities during the period of assistant practice.
Key words: didactics as a branch of pedagogy, 
didactics as an academic discipline, training of 
a primary school teacher, method of teaching 
didactics.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Розвиток вищої освіти в Україні спрямовано на 
забезпечення якісної підготовки висококваліфі-
кованих фахівців відповідно до вимог держави, 
суспільства, потреб і здібностей особистості, яка 
навчається. Перед сучасними закладами вищої 
освіти стоїть завдання підготовки педагогів для 
роботи в умовах вирішення завдань модернізації 
української системи освіти, формування компе-
тентного, відповідального, конкурентоспроможного 

й висококультурного педагога, готового до постій-
ного професійного росту, соціальної та професій-
ної мобільності. Сьогодення вносить корективи в 
розробку стандартів вищої освіти, які базуються 
на компетентнісному підході та враховують євро-
пейський досвід у розробці вимог та критеріїв, що 
висуваються до майбутніх фахівців. У цьому кон-
тексті особливої актуальності набуває проблема 
підготовки викладачів, зокрема викладачів педа-
гогічних дисциплін у закладах вищої педагогічної 
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освіти. З метою забезпечення якості вищої освіти 
та її інтеграції в європейське та світове освітнє 
співтовариство схвалено Концепцію організації 
підготовки магістрів в Україні (2010), згідно з якою 
їх підготовка здійснюється за спеціальностями та 
освітніми програмами. Кваліфікований викладач 
педагогічних дисциплін повинен оволодіти комп-
лексом теоретичних знань і практичного педаго-
гічного досвіду задля забезпечення високого рівня 
професійної підготовки майбутніх учителів у закла-
дах вищої педагогічної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
«Методика викладання педагогіки, – зазнача-
ють О. Дубасенюк і О. Антонова, – сьогодні поки 
що не являє собою єдиної усталеної системи. Її 
формування відбувається у процесі оформлення 
педагогіки як навчального предмета» [2, с. 7]. Вод-
ночас сучасна педагогічна теорія збагачена низ-
кою наукових та навчально-методичних праць, 
зміст яких присвячений проблемам педагогіки 
вищої школи (Л. Артемова, С. Вітвицька, В. Гла-
душ, Г. Лисенко, В. Луговий, О. Пєхота та інші), 
методики викладання у вищій школі (О. Антонова, 
О. Дубасенюк, В. Каплінський, Н. Мачинська, 
В. Нагаєв тощо), підготовки викладачів для закла-
дів вищої освіти (Н. Батечко, В. Бондар, О. Гура, 
О. Огієнко, Л. Хоружа, Г. Яворська та інші) тощо. 
В контексті нашого дослідження важливими є 
праці навчально-методичного характеру «Основи 
педагогіки вищої школи» (2006) [1] та «Методика 
викладання педагогіки» (2012) [2].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У системі підготовки вчителя почат-
кової школи на бакалаврському рівні важливе місце 
посідає цикл педагогічних дисциплін, вивчення яких 
передбачає забезпечення теоретичної та практич-
ної підготовки майбутніх учителів, формування 
здатності до творчої та інноваційної діяльності 
тощо. Необхідно зауважити, що на початку ХХІ ст. 
переважна більшість вищих закладів педагогічної 
освіти, які готують майбутніх учителів початкової 
школи, перейшли на диференційоване викладання 
навчальної дисципліни «Педагогіка» в розрізі її роз-
ділів як окремих навчальних дисциплін – «Основи 
педагогіки», «Дидактика», «Теорія та методика 
виховання», «Школознавство/Соціально-педа-
гогічні основи управління освітою», «Історія 
педагогіки», «Основи педагогічної майстерності/
творчості» [8]. Ці зміни зумовлюють необхідність 
перегляду підходів, цілей та завдань, змісту, форм 
та методів їх викладання в умовах бакалаврату і, 
відповідно, – необхідність перегляду особливостей 
підготовки викладачів педагогіки в умовах магістра-
тури, які здійснюватимуть викладання цих навчаль-
них дисциплін.

Мета статті. Мета статті – обґрунтувати осо-
бливості викладання дидактики в системі підго-
товки майбутніх учителів початкової школи.

Виклад основного матеріалу. Педагогіка як 
наука складається із чотирьох розділів, які виріз-
няються своїм об’єктом та предметом вивчення. 
Особливе змістове й функціональне наванта-
ження в системі підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи, на наше переконання, лежить 
на розділі «Дидактика», що вивчає теорію освіти 
та навчання і, традиційно, знайомить студентів із 
поняттями «зміст освіти», «принципи та законо-
мірності навчання», «методи навчання», «форми 
навчання» та інше. Зважаючи на широкий спектр 
наукових понять, категорій, які вивчає дидактика, 
цілком умотивованим є виокремлення дидактики 
в окрему навчальну дисципліну, котра належить 
до нормативних дисциплін [8] і, як правило, вивча-
ється на другому курсі бакалаврського рівня [7]. 
Дидактика як загальна теорія освіти та навчання 
розглядає загальні положення й закономірності, 
що властиві навчанню всіх предметів; водночас 
ці закономірності відображаються в методиках 
викладання конкретних навчальних дисциплін. 
Зважаючи на зв’язок дидактики як науки з методи-
кою навчання, то вивчення навчальної дисципліни 
«Дидактика» передує вивченню навчальних дис-
циплін, спрямованих на опанування майбутніми 
вчителями початкової школи предметними методи-
ками (наприклад: «Методика навчання української 
мови з каліграфією», «Методика навчання освіт-
ньої галузі “Математика”», «Методика навчання 
освітньої галузі “Природознавство”» тощо), та про-
ходженню педагогічної практики [7]. З урахуван-
ням компетентнісного підходу, вивчення «Дидак-
тики» передбачає:

1) оволодіння майбутніми вчителями початко-
вої школи знаннями про предмет, основні поняття 
дидактики, сучасні тенденції в освіті; зміст освіти 
та його структурні компоненти; особливості про-
цесу навчання, його закономірності та принципи; 
методи та організаційні форми навчання, їх кла-
сифікацію та характеристики; види, форми та 
методи діагностики результатів навчання;

2) формування здатності до організації й керів-
ництва різними видами навчально-пізнавальної 
діяльності дітей молодшого шкільного віку; засто-
совувати відповідно до умов навчального процесу 
різні методи навчання, прийоми їх застосування 
та засоби навчання; уміння формувати позитивну 
мотивацію до пізнавальної діяльності дітей молод-
шого шкільного віку, здатності до самонавчання 
та продовження професійного розвитку тощо. 
Набуття фахових компетентностей майбутніх учи-
телів початкової школи здійснюється шляхом опа-
нування змісту основних тем із дисципліни «Дидак-
тика», серед яких: «Дидактика як наукова галузь», 
«Сутність процесу навчання», «Закономірності 
та принципи навчання», «Зміст освіти», «Методи 
навчання», «Форми організації навчання», «Діа-
гностика навчання». Звичайно, що формулювання 
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КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДО ВИКЛАДАННЯ «ДИДАКТИКИ» 

Дидактика  
як наукова галузь 

 предмет та завдання 
дидактики; 
 процес навчання; 
 закономірності та 
принципи навчання; 
 зміст освіти; 
 методи, прийоми та 
засоби навчання; 
 форми організації 
навчання; 
 діагностика навчання. 

 

КОГНІТИВНИЙ ЦІННІСНИЙ ДІЯЛЬНІСНИЙ 

Методика викладання 
дидактики 

 зміст та структура курсу 
«Дидактика»; 

 особливості організації 
освітнього процесу в 
ЗВО; 

 методи та організаційні 
форми навчання в ЗВО; 

 види, форми та методи 
діагностики в ЗВО. 

Дидактика  
як навчальна дисципліна 
 мета та завдання 
вивчення; 

 зв’язок з іншими 
дисциплінами; 

 структура дисципліни; 
 зміст дисципліни; 
 діагностика навчальних 
досягнень студентів. 

Методика викладання 
дидактики 

 укладання навчальних та 
робочих програм; 

 планування різних видів 
навчальних занять; 

 проведення навчальних 
занять (лекції, 
семінарські/практичні); 

 здійснення діагностики 
навчальних досягнень 
студентів; 

 організація 
позааудиторної роботи зі 
студентами з вивчення 
дисципліни. 

Дидактика  
як навчальна дисципліна 
 виявлення суттєвих ознак 

освітнього процесу; 
 реалізація освітньої, 

виховної та розвиваючої 
функції навчання; 

 планування та 
прогнозування освітнього 
процесу; 

 застосування різних 
методів, прийомів та 
засобів навчання;  

 моделювання та 
проведення різних форм 
організації навчання в 
початковій школі; 

 проведення педагогічного 
аналізу та самоаналізу. 
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Рис. 1. Модель підготовки магістрів до викладання дидактики в закладах вищої педагогічної освіти
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тем може дещо відрізнятись залежно від розроб-
ників навчальних та робочих програм із дисци-
пліни «Дидактика», проте логічна послідовність та 
взаємопов’язаність їх вивчення зберігається, про 
що зокрема й засвідчують підручники з педагогіки, 
а також із дидактики (А. Кузьмінський [3], І. Мала-
фіїк [4], Н. Мойсеюк [5], О. Савченко [9] та інші).

Важливою умовою опанування студентами 
навчального курсу з «Дидактики» є виклад змісту 
навчального матеріалу висококваліфікованим педа-
гогом-викладачем, здатним розв’язувати складні 
завдання в галузі початкової освіти та вищої школи, 
який володіє знаннями особливостей освітнього 
процесу в початковій школі та закладах вищої 
освіти, вміннями організовувати та здійснювати про-
цеси навчання та викладання з урахуванням сучас-
них методик та технологій його реалізації, методами 
організації науково-дослідницької та творчо-пошу-
кової діяльності майбутнього фахівця [6]. Саме 
із цією метою на магістерському рівні підготовки 
за спеціальністю 013 «Початкова освіта» впрова-
джено вивчення навчальної дисципліни «Дидактика 
з методикою викладання у вищій школі», яка носить 
дуальний характер: з одного боку, має на меті сис-
тематизувати, розширити та поглибити знання магі-
странтів із дидактики (а особливо це стосується 
магістрантів, які вступають на навчання за програ-
мою перехресного вступу); а з іншого боку – вивчає 
особливості методики викладання курсу «Дидак-
тика» у процесі підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи в закладах вищої педагогічної освіти.

З урахуванням особливостей вивчення курсу 
«Дидактика» в системі підготовки майбутніх учите-
лів початкової школи на бакалаврському рівні нами 
запропоновано модель (рис. 1) підготовки викла-
дача дидактики на магістерському рівні, здатного 
не тільки до провадження педагогічної діяльності в 
початковій школі, але й до викладацької діяльності 
в закладах вищої педагогічної освіти. Розроблена 
модель містить три компоненти: когнітивний (зна-
ння основних понять, категорій дидактики, мето-
дики викладання дидактики), ціннісний (зацікав-
лення дисципліною, яка викладається, здатність 
до співпраці, повага до особистості студента) та 
діяльнісний (педагогічна та асистентська практика, 
володіння педагогічним інструментарієм тощо).

У процесі підготовки до викладання «Дидак-
тики» нами застосовується поєднання традицій-
них та інноваційних форм і методів аудиторної 
(лекції, семінарські заняття, мікровикладання, 
моделювання педагогічних ситуацій та інше) та 
позааудиторної (педагогічне спостереження за 
реальним педагогічним процесом у початковій 
школі, ознайомлення з педагогічною та методич-
ною літературою, вивчення передового педагогіч-
ного досвіду тощо) роботи студентів.

Зважаючи на інтенсифікацію процесів глобаліза-
ції в освітній сфері, вважаємо за доцільне введення 

у зміст підготовки майбутніх викладачів дидактики 
елементів історії педагогіки та компаративної педа-
гогіки, що дозволить у процесі засвоєння дидактики 
майбутніми вчителями початкової школи відстежу-
вати генезу становлення дидактики (змісту освіти, 
методів та форм організації навчання) та порівню-
вати освітні процеси вітчизняної початкової школи з 
освітніми процесами інших країн.

Висновки. На підставі спостереження та безпо-
середньої участі у процесі засвоєння магістрантами 
навчальної дисципліни «Дидактика з методикою 
викладання у вищій школі» нами визначено, що ефек-
тивність реалізації запропонованої моделі залежить 
від комплексу педагогічних умов: організаційно-мето-
дичної підготовки майбутніх викладачів педагогіки до 
викладання дидактики, спрямування змісту методики 
викладання дидактики на формування системи тео-
ретичних знань із дидактики та практичних умінь та 
навичок їх використовувати у викладацькій діяль-
ності, розвиток професійної компетентності шляхом 
використання навчально-професійних завдань та 
інтерактивних методів викладання, організація реф-
лексивної діяльності магістрантів щодо процесу й 
результату власної викладацької діяльності в період 
проходження асистентської практики. Перспективним 
напрямом подальших наукових розвідок є вивчення 
особливостей викладання інших розділів педагогіки 
як окремих навчальних дисциплін.
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БАГАТОВИМІРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
MULTIDIMENSIONALITY OF PEDAGOGICAL INFLUENCE  
AS A SCIENTIFIC PROBLEM

Стаття присвячена актуальній та недо-
статньо дослідженій проблемі педагогічного 
впливу на формування особистості вихован-
ців. На основі скрупульозного аналізу наукових 
джерел та різних тлумачень досліджуваного 
феномену зроблено висновок, що педагогіч-
ний вплив ‒ важливий складник професійної 
діяльності та педагогічної майстерності 
вчителя. У статті подано характеристику 
змістової сутності означеного терміна, 
достатньо обґрунтовані результати дослі-
дження та зроблено висновок, що педаго-
гічний вплив – складне поняття, а також 
уточнено механізми його дії на особистість. 
Обґрунтовано актуальність проблеми педа-
гогічного впливу вчителя початкової школи 
на формування особистості молодшого шко-
ляра. З’ясовано сутність поняття «педаго-
гічний вплив», його функціональну спрямо-
ваність, параметри прояву. Акцентовано, 
що педагогічний вплив учителя початкової 
школи має свою специфіку, зумовлену його 
функціями та багатогранністю діяльності. 
На основі аналізу теоретичних джерел 
з’ясовано, що педагогічний вплив учителя 
становить багатовимірне поняття із влас-
тивою гнучкістю й динамікою. У статті уза-
гальнено, що складність сутності педагогіч-
ного впливу зумовлюється функціональною 
спрямованістю (виховання, навчання, пере-
виховання), а також діями педагога в різних 
ситуаціях, прийомами та засобами впливу. 
В різних виховних ситуаціях завдання й харак-
тер педагогічного впливу будуть різними. 
В тексті визначено конкретні функції педаго-
гічного впливу та критеріальні ознаки. Дове-
дено, що це явище абсолютно залежить від 
особистісних та професійних якостей учи-
теля. У статті узагальнено умови ефектив-
ності педагогічного впливу вчителя на фор-
мування особистості молодшого школяра 
та зроблено виважені висновки щодо зна-
чущості педагогічного впливу у професійній 
діяльності вчителя. Окреслено перспективи 
подальших досліджень.
Ключові слова: педагогічний вплив, учи-
тель, особистість, молодший школяр, 
ефективність, умови, функції.

The article is devoted to the topical and 
insufficiently researched problem of pedagogical 
influence on the formation of pupils’ personality. 
Based on a careful analysis of scientific sources 
and various interpretations of the studied 
phenomenon, it was concluded that pedagogical 
influence is an important component of 
professional activity and pedagogical skills of 
teachers. The article describes the semantic 
essence of the term, sufficiently substantiated 
the results of the study, and concluded that 
pedagogical influence is a complex concept, 
and clarified the mechanisms of its action on 
the individual. The urgency of the problem 
of pedagogical influence of an elementary 
school teacher on the formation of personality 
of a junior school student is substantiated. 
The essence of the concept of “pedagogical 
influence”, its functional orientation, parameters 
of manifestation are clarified. It is emphasized 
that pedagogical influence of the primary 
school teacher has its own specifics due 
to its functions and multifaceted activities. 
Based on the analysis of theoretical sources, 
it was found that pedagogical influence of 
teacher is a multidimensional concept with 
inherent flexibility and dynamics. The article 
generalizes that the complexity of the essence 
of pedagogical influence is determined by 
the functional orientation (education, training, 
re-education), as well as the actions of teacher 
in different situations, techniques and means 
of influence. In different educational situations, 
the tasks and nature of pedagogical influence 
will be different. The text identifies specific 
functions of pedagogical influence and criteria. 
This phenomenon completely depends on 
the personal and professional qualities of 
teacher. The article summarizes conditions for 
the effectiveness of pedagogical influence of 
teachers on the formation of personality of the 
junior student, and draws balanced conclusions 
about the importance of pedagogical influence 
in the professional activities of teachers. 
Prospects for further research are outlined.
Key words: pedagogical influence, teacher, 
personality, junior high school student, efficiency, 
conditions, functions.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. В умовах демократизації суспільства 
творча самостійність, самобутність особистості 
стає потребою, пов’язаною з постійною необхід-
ністю в її освіченості та вихованості. Перехід до 
ринкових умов життя, конкурентоспроможність 
зумовлюють потребу розвитку умінь і готовність 
людини освоювати нові технології, адаптуватись 
до складних умов життя. Це потребує від осо-
бистості цілеспрямованих, енергійних зусиль і 
здатності переборювати сформовані стереотипи, 
підвищувати рівень інтелекту, вдосконалювати 
особистісні якості, щоб бути цілеспрямованим, 
витривалим, наполегливим.

Винайдення нових шляхів розв’язання цієї 
проблеми сьогодні безпосередньо пов’язуємо з 
поліпшенням освітньо-виховного процесу в почат-
ковій школі, а отже ‒ цілеспрямованим педагогіч-
ним впливом класовода на формування особис-
тості молодшого школяра. Зважаємо на те, що 
дослідження означеного нами аспекту має відбу-
ватись з урахуванням ідеї визнання унікальності, 
цінності авторитету вчителя початкової школи, 
своєрідності його функціональної ролі, сенси-
тивності вікового періоду молодшого школяра, а 
також інтенсивності його особистісного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зацікавлення проблемою впливу особи вчителя 
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на вихованця зафіксовано у працях зарубіжних 
та вітчизняних педагогів минулого й сучасності 
(Я. Коменський, Ф. Прокопович, Г. Сковорода, 
Ж-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, К. Ушинський, А. Мака-
ренко, І. Огієнко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський, 
М. Стельмахович, Б. Ступарик, Д. Герцюк, О. Руд-
ницька, О. Гура, Ю. Барабаш, Р. Пріма, О. Дуба-
сенюк, О. Киричук, С. Сисоєва, Н. Кічук, М. Євтух, 
О. Савченко, Н. Бібік та інші).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З-поміж розмаїття аспектів, 
пов’язаних з особистістю та професійною діяль-
ністю вчителя, дослідники належну увагу надавали 
ролі вчителя у формуванні особистості учня, його 
громадянської позиції, моральних норм поведінки. 
Однак безпосередньо проблема педагогічного 
впливу класовода на формування особистості 
молодшого школяра вивчена недостатньо. Це й 
зумовило вибір напряму нашого дослідження.

Мета статті. Узагальнити наукові пошуки щодо 
педагогічного впливу вчителя на особистість 
молодшого школяра, виявити оптимальні умови 
цього процесу.

Виклад основного матеріалу. Молодший 
шкільний вік як початковий етап соціалізації 
дитини на рівні школи потребує особливої уваги. 
Саме зі вступом до школи стає можливим ціле-
спрямований педагогічний вплив на її особис-
тість. Важливого значення в межах означеної 
проблеми набуває вміле педагогічне керівни-
цтво класоводом процесом формування люд-
ських норм поведінки та якостей школяра, вибір 
найбільш дієвих умов, засобів, форм і методів, 
а також виявлення оптимальних умов ефектив-
ності цього процесу.

Відомо, що вчитель початкової школи є першим 
наставником молодшого школяра. Він не тільки 
доступно й цікаво розкриває дітям світ непізнаного, 
норми поведінки в суспільстві, у школі, з оточен-
ням, а й сам стає для них прикладом, його думка 
формує їхню думку, поведінку, вчинки, судження. 
«Без особистого безпосереднього впливу вихо-
вателя на вихованця справжнє виховання, яке 
проникає в характер, неможливе. Тільки особис-
тість може вплинути на розвиток і визначення осо-
бистості, тільки характером можна сформувати 
характер», ‒ писав К. Ушинський [9, с. 123].

Учений висловлював тверде переконання, що 
основною фігурою виховного впливу на особис-
тість у навчально-виховному процесі є педагог.

На сьогодні найкращим відбитком системи 
вимог до вчителя-вихователя є професіограма 
як нормативний документ, як своєрідний паспорт, 
що містить перелік особистісних якостей педаго-
гічних і спеціальних знань та вмінь, важливих для 
вчителя. Відомо, що на сьогодні користуються 
професіограмою, розробленою В. Сластьоніним, 
адаптованою до вимог нинішньої доби. В основу 

професіограми покладено 3 блоки: І ‒ знання;  
ІІ ‒ вміння; ІІІ ‒ навички.

Професіограма водночас визначається як уза-
гальнена еталонна модель успішного фахівця, як 
відбиток особливостей його професійної діяль-
ності.

У контексті нашого дослідження вважаємо 
доцільним з’ясувати суть терміну «педагогіч-
ний вплив». У системі базових понять педагогіки 
О. Рудницька, розуміючи «педагогічний вплив» як 
складну педагогічну категорію, припускає, що є 
різні ступені педагогічного впливу.

Цікавим відзначаємо міркування дослідниці 
щодо виділення трьох етапів педагогічного впливу: 
планування, організація, управління. Адже спра-
ведливо, що кожен вплив педагога завжди попе-
редньо уявляється (планується), потім викону-
ється і, за потреби, коректується. О. Рудницька, 
аналізуючи змістову характеристику педагогічного 
впливу, виділяє зовнішні та внутрішні чинники. Ми 
підтримуємо позицію науковиці і в диференціації 
педагогічних впливів за ознакою джерела: безпо-
середній вплив педагога та вплив, опосередкова-
ний комплексом навчально-виховних умов.

Погоджуючись загалом із міркуванням щодо 
складності змістової сутності педагогічного впливу, 
додамо, що його варто розрізняти за функціональ-
ною спрямованістю (виховання, навчання, переви-
ховання), за діями педагога в різних ситуаціях, які 
складаються за засобами чи прийомами впливу 
(слово, вчинок, погляд, жест, міміка, посмішка, 
власний приклад). Безумовно, в різних виховних 
ситуаціях завдання педагогічного впливу будуть 
різними.

Зазначимо, характер педагогічного впливу 
залежить від поставленої мети завдань, від осо-
бистісних якостей суб’єктів його реалізації (вплив 
учителя-вихователя або вплив учня-вихованця на 
самого себе).

Аналіз наукових джерел, практики роботи вчи-
телів початкових класів дозволяють стверджувати, 
що під час характеристики педагогічного впливу 
пріоритетом є системно-діяльнісний підхід. Саме 
така позиція підтверджується визначенням педа-
гогічного впливу в українському педагогічному 
словнику, де вплив визначається як «педагогічно 
доцільна організація життєдіяльності учнів, у про-
цесі якої вони набувають необхідних моральних 
та якісних рис і якостей, знань, навичок, звичок» 
[8, с. 253].

Це пояснюється так: якщо навчально-вихов-
ний процес розглядати як систему, то педагогічний 
вплив є підсистемою в ній. Специфіка педагогіч-
ної діяльності вчителя початкової школи полягає 
в багатопредметності викладання, а також у поєд-
нанні функцій учителя й вихователя. Водночас їй 
притаманна й особливість педагогічної діяльності 
як метадіяльності щодо іншого виду діяльності ‒ 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

30 Випуск 26. 2020

учнівської, оскільки вона є нібито надбудовою над 
іншою. Водночас, як слушно зауважує професор 
Р. Пріма, «показником високого рівня діяльності є 
відповідність свідомого, цілеспрямованого, актив-
ного і творчого ставлення особистості до діяль-
ності» [3, с. 42]. Цілком погоджуючись із суджен-
ням дослідниці, додамо, що педагогічний вплив 
поза цими характеристиками не може бути успіш-
ним і результативним.

Нам видається цілком правомірним додати 
до цього такі параметри педагогічного впливу, як 
цілісність, гнучкість, варіативність, динамічність, 
продуктивність, ситуативність.

Зупинимось на характеристиці кожного, а саме:
– цілісність розкривається через принцип 

цілісного розгляду, тобто будь-яка якість розгляда-
ється загалом;

– динамічність, тобто якісна визначеність, є 
результатом деякого процесу як переходу одного 
в інше, внутрішнього в зовнішнє [1, с. 67].

У сучасному словнику іншомовних слів поняття 
«динамічність» пояснюється як похідне від «дина-
міка» (від грецьк. dynamikos ‒ сильний) – перебіг 
розвитку, зміна якогось явища; погляд на світ як на 
такий, що розвивається, змінюється, перебуває в 
русі [5, с. 184];

– гнучкість ‒ це вміле, швидке пристосування 
в різних обставинах, різноманітність дій, актив-
ність, адекватність, експресивність;

– варіативність (від латинського varians 
(variantis) ‒ змінений) – видозміна, різновид будь-
чого;

– стійкість ‒ здатність виявляти наполегли-
вість, непохитність, рішучість;

– продуктивність/ефективність/успішність  
(від латинського productus ‒ вироблений) ‒ вар-
тість, результат праці людини [5, с. 549].

На нашу думку, визначені нами параметри 
можуть слугувати критеріями ефективності пере-
бігу педагогічного впливу. Зазначимо, що, залежно 
від поставлених завдань і мети, педагогічний 
вплив може виконувати змістовно-пізнавальну, 
спонукально-мотиваційну спрямовуючо-корек-
ційну функції.

Своєрідним алгоритмом дій учителя можуть 
бути положення, обґрунтовані у свій час О. Руд-
ницькою:

1) принцип довершення навчальної дії вихов-
ною в педагогічному впливі;

2) принцип урізноманітнення видів і форм 
діяльності учнів у гуманізації педагогічної взаємодії;

3) принцип залежності розвитку особистісних 
якостей від створених педагогічних ситуацій;

4) принцип емоційної насиченості навичок 
виховного процесу [4, с. 92].

Ми підтримуємо думку науковиці щодо органіч-
ної єдності наведених принципів, які містять комп-
лекс вимог до педагогічної діяльності, розкрива-

ють взаємовплив її окремих аспектів, доповнюють 
один одного в реалізації процесу розвитку особис-
тості. Ми не зупиняємось на характеристиці кож-
ного, оскільки зміст їхній достатньо висвітлений 
О. Рудницькою [4, с. 92–94].

У своїх працях В. Сухомлинський акцентував 
на вагомості аналізу педагогічної діяльності, під-
креслюючи зв’язок аналітичних та прогностичних 
здібностей і значення: «вміння передбачати ‒ це 
насамперед уміння оглянути пройдений шлях, 
а, оглянувши його, побачити в ньому сьогоденні 
успіхи і невдачі» [6, с. 403].

Акцентуємо, що аналіз своїх можливостей, 
діагностика стану розвитку особистості учня (сту-
дента) дасть педагогу можливість успішно моде-
лювати виховний процес на основі поетапного 
поступу до реалізації спроєктованої мети.

Домінантною позицією результативності педа-
гогічного впливу зауважуємо «високий ступінь 
духовної єдності, на якому вихователь і вихова-
нець почувають себе однодумцями» [7, с. 434].

Тобто орієнтири педагога на діалогічну взаємо-
дію ‒ «запорука втілення суб’єкт-суб’єктних відно-
син», [2, с. 73] що робить учителя й учня рівно-
правними їхніми членами.

Необхідною умовою формування духовно 
багатої особистості школяра є педагогічний вплив 
рідним словом. Водночас зауважимо, що слово є 
не просто засобом спілкування, а способом вира-
ження думки. Говоримо про ту силу слова, про яку 
влучно сказав В. Сухомлинський: «Рідне слово ‒ 
то невичерпне, животворне й невмируще джерело, 
з якого дитина черпає уявлення про навколишній 
світ, про свою родину, про своє село й місто, про 
весь свій край» [6, с. 47]. Однак зазначимо, що цей 
аспект потребує детальнішого дослідження.

Суттєвим у забезпеченні ефективності педа-
гогічного впливу ми виділяємо врахування прин-
ципів індивідуального підходу, диференціації, 
пам’ятаючи міркування Василя Олександровича 
про неповторність кожної дитини. Вплив повинен 
базуватись на повазі до дитини, довірі, визнанні 
її унікальності, прагненні допомогти відчути смак 
успіху. А отже ‒ гуманістична спрямованість осо-
бистості вихователя, яка передбачає ставлення 
до дитини як до найвищої цінності.

Правомірно стверджувати, що рівень педаго-
гічного впливу вчителя, його характеру, спрямо-
ваність та результативність визначають рівень 
сформованості особистості молодшого школяра, 
а через те ‒ досягнень педагога.

Вивчення теоретичних аспектів дослідження 
та практики роботи вчителів початкових класів 
дозволяє узагальнити, що запорукою успішності 
й результативності впливу на формування осо-
бистості молодшого школяра є його цілеспря-
мованість, системність, усвідомлення розуміння 
й бачення, врахування особливостей розвитку  
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школярів означеної вікової категорії. У цьому кон-
тексті слушною є така думка К. Ушинського: «Ми 
не говоримо педагогам “робіть так чи інакше”, але 
говоримо їм: “вивчайте закони тих психічних явищ, 
якими ви хочете керувати, й робіть, зважаючи на 
ці закони й ті обставини, в яких хочете їх застосу-
вати”» [9, с. 58].

Висновки. Отже, можна стверджувати, що 
педагогічний вплив є суттєвою одиницею виміру 
ефективності професійної діяльності педагога. 
Водночас це важлива категорія педагогіки й 
невід’ємний складник освітньо-виховної діяль-
ності вчителя.

Знання сутності педагогічного впливу, його 
функцій, ознак дозволить педагогу успішно фор-
мувати особистість учня (студента) з урахуван-
ням обґрунтованих у теорії і практиці педаго-
гічної освіти пріоритетів гуманної педагогіки, 
особистісно-орієнтованої освіти та педагогічної 
взаємодії.

Перспективою подальших досліджень можуть 
бути такі аспекти: практика реалізації педагогіч-
ного впливу педагога в різних типах навчальних 
закладів, емоційно-мовленнєвий вплив педагога, 
порівняльна характеристика педагогічного впливу 
вчителя з різними стилями спілкування.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ  
У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL 
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE 
MILITARY DOCTORS IN THE SYSTEM MILITARY MEDICAL EDUCATION

Висвітлено методику й результати прове-
деного експериментального дослідження з 
вивченням стану та розвитку професійної 
культури майбутніх військових лікарів e сис-
темі військово-медичної освіти. У статті 
автор висвітлює результати констатую-
чого експерименту для участі в якому були 
запрошені студенти першого і другого кур-
сів медичних університетів, що одночасно 
проходили військову підготовку в Українській 
військово-медичній академії за програмою 
офіцерів запасу медичної служби.
Автор статті зробив аналіз останніх дослі-
джень і публікацій учених, котрі розкрива-
ють суть поняття «професійна культура», 
висвітлив аналогічні розробки в галузі вій-
ськово-медичної освіти України. Здійсню-
ючи власну експериментальну перевірку, 
автор спирається на теоретичні напрацю-
вання науковців, у яких розкрито методику 
«педагогічного експерименту». Протягом 
педагогічної діагностики було застосовано 
такі методи дослідження, як незалежна екс-
пертна оцінка групою експертів, спостере-
ження, анкетування, бесіда й інтерв’ю.
Завданням педагогічного експерименту зага-
лом була перевірка гіпотези дослідження 
розвитку професійної культури лікарів шля-
хом створення відповідних організаційно-
педагогічних умов, де автор передбачає 
впровадження когнітивно-направленої тех-
нології, застосування експліцитно-психоло-
гічного впливу до студентів медиків. У пода-
ній статті автор висвітлює результати 
констатуючого експерименту, який є почат-
ковим в експериментальному дослідженні й 
дозволяє встановити стан педагогічної сис-
теми, що вивчається, реальний рівень сфор-
мованості й розвитку професійної культури 
студентів. За результатами констатую-
чого експерименту виявляються причинно-
наслідкові зв’язки педагогічного процесу, від-
бувається подальша дослідницька робота, 
яка має на меті впровадження нової педаго-
гічної технології з метою покращення резуль-
татів у навчанні й вихованні студентів.
Стан сформованості й розвитку професійної 
культури майбутніх військових лікарів було 
досліджено за допомогою таких структурних 
компонентів професійної культури, як: когні-
тивного, комунікативного, мотиваційно-цін-
нісного, морально-етичного, етнокультур-
ного й організаційного. Висновки дослідження 
будуть сприяти пошуку більш дієвих педаго-
гічних технологій, досягненню якісних показ-
ників у знаннях студентів, набуття ними 
достатніх професійних навичок і вмінь.
Ключові слова: методика, професійна куль-
тура, розвиток, педагогічна діагностика, 

організаційно-педагогічні умови, майбутні 
військові лікарі.

The article highlights the methodology and results 
of an experimental study and development of 
professional culture of future military doctors in 
the system of military education. In the article the 
author highlights the results of the observational 
experiment in which took part first and second 
year student of medical universities who were 
undergoing military training at the Ukrainian 
Military Medical Academy under the program of 
medical service reserve officers.
The author of the article analyzed the latest 
research and publications of scientists that reveal 
the essence of the concepts of professional 
culture, highlighted similar developments in the 
field of military medical education in Ukraine. 
Carrying out his own experimental verification, 
the author relies on the theoretical achievements 
of scientists who have revealed the method of 
“pedagogical experiment”. During pedagogical 
diagnostics were used such research methods as 
independent expert evaluation by group of experts, 
observation, questionnaires, and interviews.
The task of pedagogical experiment as a 
whole was to test the hypothesis of research of 
development of professional culture of doctors, 
by creation of the corresponding organizational 
and pedagogical conditions where the author 
provides introduction of cognitive-directed 
technology, application of explicitly psychological 
influence to medical students. In this article the 
author highlights the results of observational 
experiment, which is the initial in the 
experimental study, and allows establishing the 
state of the pedagogical system being studied, 
the real level of formation and development of 
professional culture of students. According to the 
results of ascertaining experiment, causal and 
consequential connections of the pedagogical 
process are revealed, further research work 
is carried out, which aims to introduce new 
pedagogical technology in order to improve the 
results in teaching and educating students.
The state of formation and development of 
professional culture of future military doctors 
was studied using such structural components of 
professional culture as: cognitive, communicative, 
motivational-value, moral-ethical, ethno cultural 
and organizational. The conclusions of study 
will contribute to the search for more effective 
pedagogical technologies, the achievement of 
quality in students’ knowledge, the acquisition of 
sufficient professional skills and abilities.
Key words: methods, professional culture, 
development, pedagogical diagnostics, 
organizational and pedagogical conditions, 
future military doctors.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Підвищення ефективності системи військово-
медичної освіти неможливе без дослідження низки 
психолого-педагогічних питань, зокрема розвитку 
професійної культури науково-педагогічних праців-

ників, студентів і слухачів вищих медичних закладів 
України. В умовах євроінтеграції освітнього процесу 
країни, наближення системи військово-медичної 
освіти до євроатлантичних стандартів актуальним 
постає питання проведення експериментальних 
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досліджень щодо розвитку професійної культури 
майбутніх військових лікарів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У контексті формування й розвитку професійної 
культури лікарів в останні роки достатньо уваги 
привертають праці Е. Белоконева, Ю. Вороненка, 
О. Гури, Н. Миколаєнка, О Мінцера, В. Краснова, 
О. Кульбаха, О. Парахіна. Питанням удоскона-
лення кваліфікації викладачів військово-медичної 
освіти присвячені роботи Я. Радиш, А. Романенка 
й В. Солярика. Особливості підготовки військових 
лікарів у системі військово-медичної освіти й під-
вищення їх професійного рівня системно розкриті 
у працях М. Бойчака, Л. Голіка, В. Жаховського, 
Б. Клішевича, Ю. Румянцева.

Педагогічна діагностика та експериментальна 
перевірка підготовки майбутніх спеціалістів у тео-
рії і практиці педагогіки досліджена у працях відо-
мих педагогів С. Архангельського, Ю. Бабанського, 
В. Журавльова, В. Міхеєва, А. Піскунова тощо. 
У вітчизняній педагогіці методика педагогічного 
дослідження й експерименту, обробка їх результатів 
викладені в роботах П. Волкова, Б. Гершунського, 
С. Гончаренка, І. Підласного, В. Ягупова та інших. 
Водночас проблема формування професійної куль-
тури майбутніх військових лікарів в умовах росій-
сько-української війни на сході України та пандемії 
COVID-19 залишається недостатньо розробленою.

Мета статті. Метою статті є визначення мето-
дики і стану експериментальної перевірки форму-
вання професійної культури майбутніх військових 
лікарів. Експериментальне дослідження повинно 
здійснити доказову перевірку гіпотези дослідження 
щодо розвитку професійної культури, передусім 
свідомості військових лікарів, щодо виконання 
своїх обов’язків, шляхом створення відповідних 
організаційно-педагогічних умов, упровадження 
когнітивної направленої технології, застосування 
експліцитно-психологічного впливу до студентів 
медичних закладів.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап 
формування й розвитку військово-медичних сил 
України потребує належної оцінки стану й пер-
спектив підготовки майбутніх військових лікарів 
у системі військово-медичної освіти, зважаючи 
на загрози та потреби підготовки високопідготов-
лених фахівців. Виникає необхідність отримання 
обґрунтованих наукових результатів педагогічної 
оцінки шляхом педагогічних досліджень. Із метою 
вивчення окремих аспектів професійної культури 
майбутніх військових лікарів, дослідження вису-
нутої гіпотези щодо моделі й методики її розвитку 
постає потреба проведення педагогічного експе-
рименту, і як результат, відбувається пошук нової 
сучасної технології педагогічного процесу, вияв-
лення необхідних умов реалізації завдань щодо 
якісної підготовки майбутніх військових лікарів в 
умовах сьогодення.

Ю. Бабанський визначає поняття «педагогічний 
експеримент» як комплекс методів дослідження 
для перевірки вірогідності педагогічних гіпотез. 
У роботі «Проблеми підвищення ефективності 
педагогічних досліджень» дослідник зазначає, 
що метод педагогічного експерименту дозволяє: 
установити характер зв’язків між різними компо-
нентами педагогічного процесу, між факторами, 
умовами й результатами педагогічного впливу; 
між компонентами педагогічного процесу; пере-
вірити ефективність педагогічних нововведень; 
порівняти ефективність різних факторів або змін 
у структурі процесу та вибрати найкраще їхнє 
поєднання для певних умов; виявити необхідні 
умови для реалізації певного комплексу завдань 
відомими засобами; виявити особливості перебігу 
процесу в нових умовах [1, с. 99–100].

Педагогічна наука широко використовує теоре-
тичні засади в галузі експериментальних педаго-
гічних досліджень таких учених, як Ю. Бабанський, 
С. Гончаренко, О. Данилов, В. Загвязинський, 
Л. Занков, А. Піскунов, Н. Кузьміна та інші. С. Гон-
чаренко надає розгорнуту форму педагогічного 
експерименту, який повинен спиратись на весь 
арсенал дослідницьких методів, що веде до нагро-
мадження емпіричного матеріалу, забезпечує 
перехід від спостереження до глибокого пізнання 
й вироблення практичних рекомендацій [2, с. 178]. 
Учений показує, що педагогічний експеримент 
передбачає дослідження педагогічних процесів у 
спеціально створених умовах, спостереження за 
їх перебігом, керування ними, а за потреби – від-
творення. «Експериментом є дослідження педа-
гогічного процесу шляхом унесення в нього прин-
ципово важливих змін, відповідно до поставлених 
завдань та висунутої гіпотези. Це дозволяє роз-
крити взаємозв’язки між явищами, котрі вивча-
ються, й описати їх якісно й кількісно» [2, с. 178].

Під час проведення педагогічного експери-
менту дослідниками використовуються різнома-
нітні методи: спостереження, бесіди, опитування, 
анкетування, інтерв’ю, застосування різних ситуа-
тивних моделей тощо. Вчені, які науково обґрун-
тували підходи до проведення експерименту, 
передбачають утручання дослідника в педаго-
гічний процес у визначених умовах з метою його 
вивчення та подальшої корекції.

Завданням педагогічного експерименту, що 
проводиться нами, є з’ясування порівняльної 
ефективності застосованих у педагогічній прак-
тиці методів, технологій, нових прийомів, форм 
роботи. В межах нашого дослідження постало 
завдання визначити рівень сформованості й роз-
витку професійної культури майбутніх лікарів у 
системі військово-медичної освіти. За типологією 
проведення експерименту автор на початку дослі-
дження провів констатуючий експеримент, який 
дозволив установити стан предмету дослідження, 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

34 Випуск 26. 2020

виявити рівень сформованості й розвитку профе-
сійної культури майбутніх військових лікарів на 
початку їх навчання у вищому медичному закладі 
з метою її подальшого розвитку й формування.

У проведенні експерименту з вивченням кола 
питань формування й розвитку професійної куль-
тури майбутніх військових лікарів взяли участь 
220 студентів Національного медичного універси-
тету імені О.О. Богомольця та Київського медич-
ного університету всіх основних спеціалізацій 
медичних напрямів навчання. З метою прове-
дення експерименту безпосередньо були викорис-
тані такі методи дослідження, як метод незалежної 
експертної оцінки групою експертів, методи спо-
стереження, бесіди, анкетування й математичної 
обробки інформації. В експерименті переважно 
були охоплені студенти першого і другого курсів 
зазначених вище медичних університетів, які при-
йняли рішення навчатись за програмою підготовки 
офіцерів запасу медичної служби в Українській 
військово-медичній академії.

У 2018 році у процесі констатуючого експери-
менту було уточнено чинну систему організаційно-
педагогічних умов із формування професійної 
культури майбутніх військових лікарів у системі вій-
ськово-медичної освіти. Стан сформованості й роз-
витку професійної культури майбутніх військових 
лікарів було вивчено шляхом визначення рівня таких 
компонентів професійної культури, як когнітивного, 
комунікативного, організаційного, морально-етич-
ного, поведінкового й етнокультурного.

Зважаючи на те, що кожний студент проходить 
у своєму навчанні стадії становлення й адаптації 
до умов навчання, надалі здійснює нарощування 
зусиль з інтелектуального, духовного, фізичного й 
культурного розвитку, і нарешті набуває практичних 
навичок і вмінь, проходять і зміни у відповідних про-
грамах навчання медичних закладів. Надалі протя-
гом навчання у студентів якісно змінюються показ-
ники компонентів професіональної культури, котрі 
були встановлені в констатуючому експеримен-
тальному дослідженні. Показники покращуються 
протягом навчання в університеті, чому сприяє 
проведення подальшого формувального педаго-
гічного експерименту. Формувальний (навчальний, 
перетворювальний) експеримент спрямований на 
вивчення динаміки розвитку педагогічних явищ, які 
досліджуються за умови активного впливу дослід-
ника на умови навчальної діяльності.

Першим досліджуваним показником прове-
деного нами констатуючого експерименту було 
визначення рівня сформованості й розвитку ког-
нітивного компоненту професійної культури май-
бутніх військових лікарів. Результати опитування 
засвідчили, що низький рівень розвитку когнітив-
ного компоненту встановлено у 32% опитуваних. 
Студенти намагались використовувати зручну 
оперативну форму отримання інформації, що спо-

стерігалось під час бесід, анкетування, а інколи 
й інтерв’ю, де опитувані максимально робили 
спроби використовувати мобільні телефони, інші 
пристрої з метою якісної відповіді, інколи ухиля-
ючись від глибокого осмислення й аналізу інфор-
мації та напруження пам’яті. Середній рівень 
розвитку когнітивного компоненту показали 58% 
опитуваних, що свідчить про якісний рівень їх 
попереднього професійного відбору в університет 
за фахом і перспективу подальшого послідовного 
інтелектуального росту. Більшість студентів здатні 
аналізувати надану їм інформацію, мають серед-
ній загальноосвітній рівень і відповідні когнітивні 
здібності. Високі показники показали лише 10% 
студентів, які змогли впевнено, швидко і якісно 
відповісти на поставлені питання. Звичайно, 
необхідно зазначити що велика шкала розбіжнос-
тей когнітивних показників виникає у студентів 
медичних закладів між групами, які навчаються на 
бюджетній формі навчання і групами лікарів, що 
навчаються на контрактній основі. Високі показ-
ники когнітивного компоненту показали достатньо 
вмотивовані до навчання студенти факультету під-
готовки військових лікарів.

Комунікативна культура лікаря є вагомою части-
ною професійної культури й компетентності лікаря. 
Майбутні лікарі мають бути готовими до різнобічних 
ділових контактів як із колегами, так із пацієнтами. 
У процесі дослідження нами встановлено, що кому-
нікативна культура майбутнього лікаря формується 
на ґрунті мотиваційних й особистісних компонентів, 
прояву загальної культури, комунікативних знань 
та навичок. Для визначення рівня сформованості 
комунікативного компоненту нами були застосовані 
анкетування, спостереження, бесіди й інтерв’ю. 
Використано методику «Виявлення комунікатив-
них здібностей» (В. Бойка), діагностику здатності 
до співпереживання (С. Дідато), комунікабельності 
особистості (тест Ряховського).

Використовувались анкети відкритого й закри-
того типів, де студенти обирали альтернативну 
відповідь або висловлювали свої думки. За допо-
могою бесід й анкетування нами було ретельно 
досліджено рівень набутих студентами комуні-
кативних знань, розуміння того, як студенти усві-
домлюють потребу в підвищенні комунікативного 
рівня. Внаслідок проведеного констатуючого екс-
перименту щодо рівня сформованості комуні-
кативного компоненту встановлено, що низький 
рівень розвитку комунікаційних умінь і навичок 
наявний у 25% студентів і є достатньо низьким 
для майбутніх військових лікарів. Середній рівень 
показали більшість опитуваних (53%), високий 
виявлено у 22% студентів.

Нами також установлено що є труднощі й 
бар’єри у процесі комунікації студентів із викла-
дачами й комунікації взагалі. Серед комунікатив-
них труднощів варто назвати такі, як: публічність 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

35

у спілкуванні, страх аудиторії, хвилювання, нері-
шучість; низький рівень навичок у спілкуванні; 
низька потреба до самовдосконалення комуніка-
тивних навичок і вмінь; неготовність вести діалог із 
викладацьким складом і студентами старших кур-
сів. Вивчення комунікативних навичок, які будуть 
потрібні військовим медикам, показало: неготов-
ність до командно-адміністративного (керівного) 
стилю керівництва військовим колективом, статут-
ної комунікації, навичок військової субординації  
(у процесі занять із військово-спеціальної підго-
товки за програмою підготовки офіцерів запасу).

Досліджуючи мотиваційно-ціннісний складник 
професійної культури майбутніх військових лікарів 
під час констатувального експерименту, ми спи-
ратись на психологічні аспекти професійного ста-
новлення й досліджували мотиви, які спонукали 
особистість до обрання професії. Варто погоди-
тись із думкою науковців О. Бодальова і О. Черних 
[3, с. 162], які дають оцінку мотивів у виборі профе-
сії, серед них: матеріальна зацікавленість, праг-
нення зміцнити свій соціальний статус, бажання 
самостверджуватись та впливати на інших людей, 
наукові або альтруїстичні інтереси.

Нами було застосовано методику «Ціннісні 
орієнтації» М. Рокіча [4, с, 246]. Студент мав про-
аранжувати низку цінностей, притаманну про-
фесії лікаря за значимістю. Нами були запропо-
новано розподілити ціннісні мотивації лікаря на 
три групи: необхідні, користі й неприпустимі. Було 
також запропоновано проаранжувати мотиви 
щодо здобуття професії лікарям та якісного ово-
лодіння фахом, які ми розподілили на такі групи: 
прагматичні (матеріальна винагорода, зарплата, 
інші шляхи здобуття матеріальних благ); наукові 
мотиви (бажання сумлінно вчитись, набувати 
знань, навичок, вмінь, робити наукові винаходи); 
альтруїстичні мотиви (якісне виконання обов’язків, 
покращення здоров’я пацієнтів, тощо).

Узагальнення результатів дозволило визна-
чити рівні мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх 
військових лікарів у перший рік навчання, які було 
розподілені на три рівні. Результати анкетування 
показуют, що низький рівень мали 20% студентів, 
61% – середній і тільки 19% – високий. Високий 
рівень розвитку готовності студента до роботи 
як лікаря зумовлений високою альтруїстичною 
мотивацією у виборі професії, присвятити себе 
завданню рятувати й лікувати людей за будь-яких 
обставин. Низька мотивація свідчить про те, що не 
всі студенти самостійно прийняли свідоме рішення 
стати лікарем, значна частина спиралась на думку 
й рішення батьків. Більшість студентів головним 
мотивом навчальної діяльності вважають отри-
мання диплому з вищою освітою лікаря, ставлення 
до якісного навчання знаходиться у стадії розви-
тку. Водночас система навчання змушує студентів 
швидко змінювати ставлення до навчання, зважа-

ючи на проміжний професійний незалежний тест 
за результатами річного навчання, де студенти з 
низькими показниками відраховуються.

Велике значення в підготовці майбутніх лікарів 
має формування морально-етичного складника 
професійної культури. Л. Богданова визначає про-
фесійну культуру як органічний сплав кваліфікації 
й моральності, що функціонує на основі трудової 
моралі [5, с. 388]. Світова наука завжди тримала 
в полі зору морально-етичні якості лікарів. Немож-
ливо залишити поза увагою «Клятву», «Закон Гіп-
пократа» [6, с. 43], «Етику» Ібн-Сіни, «Щоденник 
старого лікаря» «Листи з Гейдельберга» М. Пиро-
гова. Серед сучасних дослідників цікавими є 
роботи Х. Мазепи (організаційно-педагогічні умови 
виховної роботи в медичному коледжі) [7], Л. Пере-
ймибіда (розвиток деонтологічної культури учнів 
медичного ліцею) [8].

У процесі опитування аспектів морально-етич-
ної поведінки на етапі констатуючого експери-
менту нами було надано перелік питань із метою 
вивчення стану сформованості професійних та 
етичних цінностей. Увага була звернута на про-
блему самооцінки морально-етичних якостей май-
бутнього лікаря в реальному середовищі. Мета 
була не тільки встановити стан сформованості а й 
надати молодій особі настанови щодо адекватної 
самооцінки з метою зменшення таких вад, як его-
центризм, цинізм, байдужість, корисливість, надати 
орієнтири для подальшого самовдосконалення 
в деонтологічній культурі. За показниками опиту-
вання 23% показали низький рівень сформованості 
морально-етичного компоненту професійної куль-
тури лікаря, 62% – середній і лише 15% – високий.

Додатково нами було вивчено етнокультурний 
рівень студентів і його самооцінку. Питання тор-
кались знань історії України, українського війська, 
народних традицій, пісень, участі в конкурсах, 
фестивалях, обговоренню телепередач, читання 
книг, використання державної мови, тощо, що 
стосувалось кола питань із формування етнокуль-
турного рівня. Показники опитування свідчать про 
те, що низький рівень показали 30% опитуваних, 
55% – середній і 15% – високий.

Вивчаючи організаційний компонент, ми ста-
вили за мету з’ясувати вміння майбутнього 
лікаря самостійно організувати як власну роботу, 
так і роботу невеликої групи колег. 22% рес-
пондентів показали низький рівень, що засвід-
чило небажання окремих студентів працювати 
в команді, брати участь у масових організацій-
них заходах, проявляти ініціативу й лідерські 
якості. 54% визначено як середній рівень і тільки 
24% – як високий. Студенти з високим рівнем 
в окремих випадках займались волонтерською 
роботою, активно брали участь у громадському 
житті колективів, активно включились у роботу 
студентської ради тощо.
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Нами було проведено дослідження визначення 
сформованості й розвитку професійної культури 
майбутніх військових лікарів у системі військово-
медичної освіти з вивченням її структурних компо-
нентів. Узагальнюючи результати опитування під 
час констатуючого експерименту, було встанов-
лено, що високий рівень мають 17,5% опитуваних 
студентів, низький – 25,3% а середній – 57,1%. 
Було використано методи незалежних експертних 
оцінок, спостереження, анкетування й інтерв’ю. 
Проведення констатуючого експерименту дозво-
лило з’ясувати рівень сформованості й розви-
тку професійної культури на початку навчання у 
вищому медичному закладі. Зважаючи на те, що 
більшість опитуваних навчаються за програмою 
підготовки офіцерів запасу медичної служби, є всі 
підстави вважати що якісні показники, особливо 
когнітивний, організаційний і морально-етичний 
будуть значно покращені в системі навчання май-
бутніх військових лікарів.

Висновки. Отримані результати проведе-
ного констатуючого експерименту дозволили нам 
визначити найбільш та найменш розвинені рівні 
сформованості й розвитку визначених компонен-
тів професійної культури майбутніх військових 
лікарів. Результати дослідження є підґрунтям для 
продовження проведення формуючого експери-
менту з метою підтвердження гіпотези наукового 
дослідження. Наведене у статті дослідження є 
актуальним в умовах сьогодення, зважаючи на 
потребу в якісній підготовці майбутніх військових 

лікарів, а також з огляду на військові загрози й 
епідеміологічну обстановку. Висновки і практичні 
рекомендації дослідження будуть сприяти впрова-
дженню нових методик, удосконаленню навчаль-
них програм і застосуванню нових педагогічних 
технологій із метою розвитку знань, умінь і нави-
чок майбутніх військових лікарів.
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
У САМБІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ  
ЗАСОБІВ СУМІЖНОГО ТРЕНІНГУ
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES IN HIGH QUALIFIED 
SAMBO WRESTLERS USING MEANS OF RELATED TRAINING

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Стаття присвячена актуальним питанням 
підвищення спеціальної фізичної підготовле-
ності (професійних компетентностей) сам-
бістів високої кваліфікації в річному циклі їхньої 
багаторічної підготовки. Головною метою 
роботи є розроблення й апробація методики 
розвитку спеціальної фізичної підготовле-
ності самбістів високої кваліфікації з викорис-
танням засобів суміжного тренінгу. Дослі-
дження проведено у два етапи. На першому 
етапі здійснено аналіз науково-методичної та 
спеціальної літератури (інтернет-ресурсів) 
обраного напряму дослідження. Під час другого 
етапу відповідно до результатів моніторингу 
спеціальної літератури членами науково-
дослідної групи розроблено педагогічну модель 
формування професійних компетентностей 
самбістів високої кваліфікації з акцентованим 
впливом засобів суміжного тренінгу в сис-
темі їхньої спеціальної фізичної підготовки. 
З метою підтвердження ефективності роз-
робленої нами структурно-функціональної 
моделі (СФМ) формування професійних ком-
петентностей самбістів високої кваліфікації з 
акцентованим впливом засобів суміжного тре-
нінгу в системі їхньої спеціальної фізичної підго-
товки проведено педагогічний експеримент, у 
якому взяли участь спортсмени, члени збірної 
команди Харківської області з боротьби самбо 
(n = 16 осіб, вік досліджуваних 18–23 роки). 
Досліджуваних самбістів було розподілено на 
дві групи: контрольну (Кг, n = 8 осіб) та експе-
риментальну (Ег, n = 8 осіб). До початку педа-
гогічного експерименту статистично досто-
вірних відмінностей за показниками аеробної й 
анаеробної працездатності, рівня спеціальної 
фізичної підготовленості між самбістами Кг 
та Ег не виявлено (Р > 0,05). Під час педагогіч-
ного експерименту досліджувані самбісти Кг 
використовували традиційну методику розви-
тку й удосконалення рівня спеціальної фізичної 
підготовленості, передбачену відповідними 
планами їхньої всебічної підготовки. Своєю 
чергою досліджувані самбісти Ег додатково 
використовували розроблену нами СФМ, яка 
передбачає формування професійних компе-
тентностей у досліджуваних Ег шляхом вико-
ристання засобів гіпоксичного тренування 
(інтервальний метод). СФМ застосовувалася 
під час тренувань 3 рази на тиждень упродовж 
зазначеного періоду, що сприяло накопичуваль-
ному ефекту та сформованості необхідних 
професійних компетентностей (високого 
рівня розвитку спеціальної фізичної підготов-
леності). Порівнюючи показники до й після 
використання запропонованої нами методики 
досліджуваних самбістів Кг й Ег встановлено, 
що результати, отримані після педагогіч-
ного експерименту, за показниками аеробної 
й анаеробної працездатності, рівня спеціаль-
ної фізичної підготовленості в досліджуваних 
групах суттєво підвищилися, як порівняти з 
вихідними даними, і ці відмінності в основному 
достовірні (Ег, P < 0,05).

Ключові слова: гіпоксичне тренування, 
висока кваліфікація, єдиноборці, інтервальне 
тренування, педагогічна модель, самбісти, 
спеціальна фізична підготовленість, суміж-
ний тренінг.

The article is devoted to topical issues of improving 
the special physical training (professional 
competencies) of highly qualified Sambo wrestlers 
in the annual cycle of their long-term training. The 
main purpose of the work is to develop and test 
methods for the development of special physical 
training of highly qualified Sambo wrestlers using 
the tools of related training. The study was organized 
in two stages. At the first stage the analysis of 
scientific-methodical and special literature (Internet 
resources) in the chosen direction of research is 
carried out. During the second stage of the study, in 
accordance with the results of monitoring the special 
literature, members of the research group developed 
a pedagogical model of forming professional 
competencies of highly qualified Sambo wrestlers 
with an emphasis on related training in their Special 
physical training. In order to confirm the effectiveness 
of our developed structural-functional model (SFM) 
of professional competencies of highly qualified 
Sambo wrestlers with accentuated influence of 
related training in the system of their Special physical 
training, a pedagogical experiment was conducted 
in which athletes, members of the Kharkiv regional 
team (n = 16 people, age 18–23 years) in Sambo. 
The studied Sambo wrestlers were divided into 
control (Kg, n = 8 people) and experimental (Eg, 
n = 8 people) groups. Prior to the beginning of the 
pedagogical experiment, statistically significant 
differences in aerobic and anaerobic performance, 
the level of special physical fitness between Sambo 
wrestlers Kg and Eg were not detected (P > 0,05). 
During the pedagogical experiment, the studied 
Sambo wrestlers Kg used the traditional method of 
development and improvement of the level of Special 
physical fitness provided by the relevant plans for 
their comprehensive training. In turn, the studied 
sambo wrestlers Eg additionally used the SFM 
developed by us, which provides for the formation of 
professional competencies in the studied Eg by using 
the means of hypoxic training (interval method). 
This SFM was used during training 3 times a week 
during this period, which led to the cumulative effect 
and the formation of the necessary professional 
competencies (high level of development of special 
physical fitness). Comparing the indicators before 
and after the use of our proposed «methodology» of 
the studied Sambo wrestlers Kg and Eg found that 
the results obtained after a pedagogical experiment 
in terms of aerobic and anaerobic performance, the 
level of special physical training in the study groups 
increased significantly compared to baseline and 
these differences reliable (Eg, P < 0,05).
Key words: hypoxic training, high qualification, 
wrestlers, interval training, pedagogical model, 
Sambo wrestlers, special physical fitness, 
related training.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Популяризація боротьби самбо в Україні та за її 
межами, широкі можливості науки й техніки дають 
можливість ретельно вивчити й дослідити осо-
бливості техніко-тактичної майстерності провідних 
самбістів високої кваліфікації (Е. Хасанова, Р. Баг-
дасаряна, В. Чідрашвіллі, Т. Кіракосяна, А. Оси-
пенка, А. Черноскулова, Д. Лоріашвілі, С. Рябова, 
А. Перепелюка та інших) і на основі отриманих 
експериментальних даних створити найбільш 
ефективні педагогічні моделі підготовки єдинобор-
ців зазначеного напряму.

На сьогодні в системі багаторічної підготовки 
самбістів спостерігаються двоякі обставини, за 
яких, з одного боку, відомо про наявність у єдино-
борців відповідних резервів для оптимізації фізич-
ної працездатності (енерговитрат упродовж зма-
гальної сутички й під час тренувального процесу), 
а з іншого боку, спостерігається недостатній рівень 
теоретичних знань і практичних засобів щодо пер-
спективних шляхів визначення й використання 
додаткових енергорезервів спортсменів.

Варто зауважити, що саме єдиноборства, 
зокрема боротьба самбо, традиційно належать 
до видів спорту, у яких вирішальну роль під час 
змагальної сутички відіграє спеціальна фізична 
підготовленість єдиноборців. Численні наукові 
дослідження теоретиків і практиків єдиноборств 
(Д.І. Гулевича, А.М. Заремби, Г.М. Звягінцева, 
Д.Л. Рудмана, В.А. Спірідонова, А.А. Харлампієва, 
Е.М. Чумакова та інших учених) у напрямі дослі-
дження фізіологічних функцій самбістів, педаго-
гічні спостереження в умовах їхньої тренувальної 
діяльності та змагальна практика підтверджу-
ють той факт, що високий рівень функціональної 
працездатності (професійних компетентностей 
висококваліфікованих атлетів) є основним фак-
тором успішної реалізації техніко-тактичних дій у 
змагальних умовах. Тому актуальність обраного 
напряму дослідження є очевидною.

Дослідження виконано відповідно до зведеного 
плану науково-дослідних, дослідно-конструктор-
ських робіт (реєстраційної картки) Українського 
інституту науково-технічної й економічної інфор-
мації (шифр «Модель-РБ», номер державної реє-
страції 0108U007536).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моні-
торинг науково-методичних джерел і спеціальної літе-
ратури (інтернет-ресурсів) дав змогу виявити наукові 
праці таких учених: С.А. Григорьєва [1], Е.М. Чумакова 
[2], Г.С. Туманяна [3], А.А. Шахова, В.В. Меліхова, 
О.С. Понаріної [4], А.Ф. Алєксєєва, К.В. Ананченка, 
Н.В. Бойченко [5] та інших фахівців зазначеного 
напряму (А.В. Єганова, О.В. Іванкіна, П.С. Маркіна, 
А.Ю. Осіпова, О.А. Рапопорта, Р.К. Ханбаєва), у яких 
розкриваються актуальні питання побудови системи 
багаторічної підготовки самбістів різних вікових груп 
(категорій) і спортивної кваліфікації. 

Надалі нашу увагу привернули роботи: 
Г.Б. Верхошанського [6], В.А. Панкова, А.О. Ако-
пяна [7], Р.А. Троня, В.М. Ільїна, Р.В. Бицюри [8], 
Ю.С. Гончарова [9], В.М. Баршая, М.В. Белавкіна, 
О.В. Коломейчука [10] та інших учених (Е.В. Голові-
хіна, В.М. Ігуменова, А.М. Ветрова, Л.І. Лубишева, 
Б.А. Подліваєва), у яких розкриваються актуальні 
питання спеціальної фізичної підготовленості сам-
бістів (єдиноборців) високої кваліфікації.

Своєю чергою питання впровадження ефек-
тивних педагогічних моделей побудови системи 
багаторічної підготовки спортсменів-єдинобор-
ців до змагань різних рівнів висвітлені в науко-
вих працях К.В. Троянова [11], Г.С. Туманяна [12], 
А.А. Приймакова [13], А.В. Сафошина, М.К. Ума-
рова, О.М. Полещука, Ч.Т. Іванкова, Є.Г. Кома-
рова, С.М. Авдоніна, Р.Г. Гасанова [14], А.М. Недо-
секіна, А.А. Шахова [15].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У результаті моніторингу 
науково-методичної й спеціальної літератури 
нами встановлено, що одним з ефективних 
напрямів забезпечення успіху під час змагальної 
сутички є високий рівень спеціальної фізичної під-
готовленості самбістів, який досягається шляхом 
використання засобів суміжного тренінгу. Важли-
вим є той факт, що суміжний тренінг забезпечує 
формування в самбістів необхідних рухових нави-
чок шляхом застосування відповідного арсеналу 
спеціальних фізичних вправ, зв’язок і тактичних 
комбінацій досліджуваного єдиноборства. Також 
інтервальне гіпоксичне тренування під час суміж-
ного тренінгу забезпечує високу функціональну 
підготовленість самбістів до тренувальних наван-
тажень і порогових психофізичних навантажень 
під час безпосередньої участі у змаганнях. 

Установлений під час аналізу науково-методич-
ної та спеціальної літератури факт, що в самбіс-
тів найвища гіпоксична стійкість основних систем 
організму серед представників спортивних єдино-
борств (В.М. Баршай, М.В. Белавкін, О.В. Коло-
мейчук [10]), свідчить про те, що в них перева-
жає робота гіпоксичного характеру. Це вказує на 
доцільність застосування інтервального гіпоксич-
ного тренування, яке сприяє підвищенню анаероб-
ної працездатності організму єдиноборців. Крім 
цього, на сучасному етапі багаторічної підготовки 
єдиноборців штучне гіпоксичне тренування засто-
совується, як додатковий метод до традиційного, 
з метою підвищення їхньої спеціальної фізичної 
підготовленості до змагальної діяльності. Своєю 
чергою підбір ефективних режимів інтервального 
гіпоксичного тренування для самбістів забезпе-
чить у майбутньому високі спортивні показники.

Попри велику кількість робіт зазначеного 
напряму наукових розвідок питанням формування 
професійних компетентностей у самбістів високої 
кваліфікації з використанням засобів суміжного 
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тренінгу нами не виявлено, що підкреслює акту-
альність обраного напряму дослідження.

Мета статті – розроблення й апробація мето-
дики розвитку спеціальної фізичної підготовле-
ності самбістів високої кваліфікації з використан-
ням засобів суміжного тренінгу. 

Для досягнення мети дослідження планува-
лося виконати такі завдання:

− провести аналіз науково-методичних джерел і 
спеціальної літератури (моніторинг інтернет-ресурсів) 
у напрямі побудови системи багаторічної підготовки 
спортсменів, які займаються боротьбою самбо;

− здійснити аналіз стану ефективності наяв-
ної системи спеціальної фізичної підготовки сам-
бістів високої кваліфікації;

− визначити ефективні педагогічні моделі 
побудови системи багаторічної підготовки спортс-
менів-єдиноборців до змагань різних рівнів;

− розробити й апробувати педагогічну модель 
формування професійних компетентностей сам-
бістів високої кваліфікації з акцентованим впли-
вом засобів суміжного тренінгу в системі їхньої 
спеціальної фізичної підготовки.

Виклад основного матеріалу. З метою якіс-
ного відпрацювання завдань і досягнення мети 
дослідження було створено науково-дослідну 
групу, до складу якої увійшли провідні вчені та 
практики О.В. Хацаюк, Н.Л. Височіна, А.А. Дяченко, 
А.Е. Антонюк, C.В. Власко, В.Р. Байдала). 

Дослідження проводилося в період з вересня 
2019-го до липня 2020 р. у два етапи. На пер-
шому етапі дослідження (вересень – листопад 
2019 р.) було здійснено аналіз науково-методич-
ної та спеціальної літератури обраного напряму 
дослідження.

На другому етапі дослідження (1 блок: грудень 
2019-го – січень 2020 р.) відповідно до результа-
тів моніторингу спеціальної літератури членами 
науково-дослідної групи розроблено структурно-
функціональну модель (далі – СФМ) формування 
професійних компетентностей самбістів високої 
кваліфікації з акцентованим впливом засобів суміж-
ного тренінгу в системі їхньої спеціальної фізичної 
підготовки (річний цикл підготовки) (рис. 1). 

З метою підтвердження ефективності розро-
бленої членами науково-дослідної групи струк-
турно-функціональної моделі формування про-
фесійних компетентностей самбістів високої 
кваліфікації з акцентованим впливом засобів 
суміжного тренінгу в системі їхньої спеціальної 
фізичної підготовки проведено педагогічний екс-
перимент (2 блок дослідження, січень – липень 
2020 р.). У педагогічному експерименті взяли 
участь спортсмени – члени збірної команди Хар-
ківської області з боротьби самбо (n = 16 осіб, вік 
досліджуваних – 18–23 роки). 

Досліджуваних самбістів було розподілено на 
дві групи: контрольну (Кг, n = 8 осіб) й експеримен-

тальну (Ег, n = 8 осіб). До початку педагогічного 
експерименту статистично достовірних відмін-
ностей за показниками аеробної та анаеробної 
працездатності, рівня спеціальної фізичної під-
готовленості між самбістами Кг й Ег не виявлено 
(Р > 0,05).

Під час педагогічного експерименту досліджу-
вані самбісти Кг використовували традиційну мето-
дику розвитку й удосконалення рівня спеціальної 
фізичної підготовленості, передбачену відповід-
ними планами їхньої всебічної підготовки. Своєю 
чергою досліджувані самбісти Ег додатково вико-
ристовували розроблену нами СФМ, яка передба-
чає формування професійних компетентностей у 
досліджуваних Ег шляхом використання засобів 
гіпоксичного тренування (інтервальний метод). 
Зазначена СФМ використовувалася під час тре-
нувань 3 рази на тиждень упродовж педагогічного 
експерименту, що сприяло накопичувальному 
ефекту та сформованості необхідних професійних 
компетентностей (високого рівня розвитку спеці-
альної фізичної підготовленості). 

Наприкінці педагогічного експерименту були 
визначені статистичні достовірні відмінності за 
показниками аеробної й анаеробної працездат-
ності самбістів, які вказують на значний приріст 
показників працездатності у представників Ег порів-
няно з самбістами Кг, а саме: легеневої вентиляції 
(t = −10,02; P ≤ 0,001), максимального споживання 
кисню (t = −2,07; P ≤ 0,05), частоти серцевих скоро-
чень (t = 9,34; P ≤ 0,05), кисневого пульсу (t = −2,87; 
P ≤ 0,05), вентиляційного еквівалента за киснем 
(t = 3,47; P ≤ 0,01). Показники свідчать про те, що 
розроблена нами СФМ сприяє значному приросту 
працездатності самбістів і швидкому відновленню 
після перенесених фізичних навантажень.

Достовірні відмінності, які вказують на ефек-
тивність запропонованої нами СФМ у представни-
ків Ег були також виявлені за показниками їхньої 
спеціальної фізичної підготовленості: часу бігу 
на 100 м (t = 2,18; P ≤ 0,05), на 400 м (t = 2,16; 
P ≤ 0,05), бігу на 3 км з перешкодами (t = 2,23; 
P ≤ 0,05), присідання зі штангою власної ваги 
(t = 2,31; P ≤ 0,05), згинання-розгинання тулуба в 
положенні на спині за 20 сек. (t = −2,03; P ≤ 0,05), 
часу виконання 10 кидків борцівського манекена 
(t = 2,15; P ≤ 0,05).

Слід зауважити, що підвищення показників 
спеціальної фізичної підготовленості (важливої 
складової професійних компетентностей самбістів 
високої кваліфікації) досліджуваних Ег пов’язано 
з підвищенням аеробної й анаеробної працездат-
ності єдиноборців, зокрема зі збільшенням мак-
симального споживання кисню, що обумовлене 
зниженням значень дихального еквівалента за 
показниками кисню й підвищенням показників кис-
невого пульсу, що свідчить про поліпшення роботи 
кисневотранспортної системи.
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Вимоги до самбістів високої кваліфікації 
 

 
Цільовий блок 

Мета – сформувати готовність єдиноборців до 
успішної змагальної діяльності в різних 
клімато-географічних умовах  

Завдання 
- розвиток й удосконалення спеціальних і загальнофізичних якостей, 
необхідних для успішної змагальної діяльності;  
- підвищення аеробної й анаеробної працездатності; 
- підвищення результативності під час тренувальної та змагальної 
діяльності; 
- апробація комплексного використання різних режимів суміжного 
тренінгу (інтервального гіпоксичного тренування);  
- удосконалення теоретичних знань і практичних умінь у проведенні 
суміжних тренінгів у річному циклі підготовки 

Педагогічні завдання: 
 
 

внести зміни до змісту програми 
підготовки самбістів високої 
кваліфікації (річний цикл); 

 
 
впровадити тестування рівня 

спеціальної фізичної підготов- 
леності на різних етапах підготовки 
самбістів високої кваліфікації й 
визначити його вплив на 
спортивний результат; 

 
 
доповнити зміст підготовки 

самбістів високої кваліфікації 
спеціальними вправами (функціо- 
нальними комплексами) й техніко-
тактичними зв’язками й комбі- 
націями, які забезпечують високі 
спортивні показники 

Режими суміжного тренінгу 
(інтервального гіпоксичного 

тренування): 
активізуючий, втягувальний, 

базовий  

Компоненти готовності: 
мотиваційний; 

функціональний; 
прикладний; 

стресостійкий 

Організаційно-
змістовий 

блок 

Навчально-методичне забезпечення: 
навчально-методичний комплекс «Спеціальна фізична підготовка з 

використанням засобів суміжного тренінгу», методичні рекомендації з 
організації тестування рівня спеціальної фізичної підготовленості єдиноборців 

Інтерактивні методи навчання: 
суміжний тренінг, робота в парах, мікрогрупах, спаринги, групова робота, 

комплексне оцінювання, відеоаналіз, біомеханічний аналіз, автоматизовані 
тестові комплекси 

Кадрове забезпечення: 
залучення до тренувань спортсменів високої спортивної кваліфікації (ЗМС, 

провідних ЗТУ) з боротьби самбо та інших споріднених видів боротьби 

Результативно-
оцінний 

блок 

Критерії: 
мотиваційний, 
змістовий,  
аналітико-оцінний 

Спортивні 
розряди (звання) 

з єдиноборств: 
 

(ЗМСУ, МСУМК, 
МСУ, КМСУ) 

Результат 
готовність до змагальної діяльності в різних клімато-географічних умовах 

Методики: діагностики рівня спеціальної фізичної 
підготовленості, спаринги (дозовані, у повну силу) 

Методи: рівномірний, повторний, змінний, інтервальний, 
змагальний, сенсорний, контрольний, круговий 

Засоби: фізичні вправи, спеціальні комплекси техніко-
тактичної й функціональної підготовки, тренажери, технічні 
засоби навчання 

Способи: у цілому, частинами, за розділами, за допомогою 
підготовчих вправ 

Форми: тренування, ранкова фізична зарядка, 
індивідуальне фізичне тренування, суміжний тренінг, 
теоретичні заняття, інструктажі 

Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування професійних компетентностей  
самбістів високої кваліфікації
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Таким чином, комплексне застосування різних 
режимів інтервального гіпоксичного тренування 
(використання засобів суміжного тренінгу) під час 
тренувального процесу самбістів Ег сприяло під-
вищенню їхньої гіпоксичної стійкості. Відповідно 
до результатів змагальної діяльності перевага 
самбістів Ег порівняно з Кг на завершальному 
етапі педагогічного експерименту достовірно про-
явилася за всіма контрольними величинами, а 
саме: за показниками атакувальних дій (t = 2,04; 
P ≤ 0,05), ефективності атаки (t = 3,91; P ≤ 0,01) 
і результатами контрольних спарингів між пред-
ставниками обох груп (Ег: t = 2,07; P ≤ 0,05). Варто 
також зауважити, що через карантинні заходи в 
державі й у світі загалом, які пов’язані з корона-
вірусною хворобою, визначення ефективності за 
показниками змагальної діяльності досліджуваних 
самбістів Кг й Ег не здійснювалося.

Порівняння показників до й після викорис-
тання запропонованої нами методики досліджува-
них самбістів Кг й Ег дало змогу встановити, що 
результати, отримані після педагогічного експе-
рименту, за показниками аеробної й анаеробної 
працездатності, рівня спеціальної фізичної під-
готовленості в досліджуваних групах суттєво під-
вищилися, як порівняти з вихідними даними, і ці 
відмінності в основному достовірні (Ег: P < 0,05).

Висновки. В результаті дослідження розро-
блено й апробовано методику розвитку спеці-
альної фізичної підготовленості самбістів високої 
кваліфікації з використанням засобів суміжного 
тренінгу. 

Методика розвитку спеціальної фізичної під-
готовленості висококваліфікованих самбістів з 
акцентованим використанням засобів суміжного 
тренінгу (інтервального гіпоксичного тренування) 
передбачає не лише використання ефективних 
режимів інтервального гіпоксичного тренування в 
поєднанні з традиційними засобами, але й дифе-
ренційоване їх використання залежно від періоду 
річного циклу підготовки (у підготовчому періоді 
переважають відповідні режими інтервального 
гіпоксичного тренування, які спрямовані на роз-
виток аеробних й аеробно-анаеробних якостей; 
у змагальному періоді переважають ті режими 
інтервального гіпоксичного тренування, які спря-
мовані на розвиток анаеробних якостей). 

Отже, мета роботи досягнута, поставлені перед 
нами завдання виконані. Результати дослідження 
впроваджені в тренувальний процес спортсменів – 
членів збірних команд з боротьби самбо Вінниць-
кої, Київської та Львівської областей. Перспективи 
подальших досліджень передбачають удоско-
налення техніко-тактичних комбінацій боротьби 
самбо з урахуванням індивідуально-типологічних 
особливостей досліджуваних єдиноборців. 
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ФОРМИ ТА ВИДИ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ  
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ  
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
FORMS AND TYPES OF INTERDISCIPLINARY INTERACTION  
ON THE LESSONS OF UKRAINIAN LITERATURE IN THE CONDITIONS  
OF COMPETENCE-ORIENTED LEARNING

Статтю присвячено питанню міжпред-
метної взаємодії на уроках української 
літератури в 11-му класі ліцею в умовах 
компетентнісно орієнтованого навчання. 
Шляхом аналітичного розгляду актуаль-
них науково-методичних праць доведено, 
що в Україні утверджується методика 
компетентнісно орієнтованого навчання 
літератури в школі. Зазначено, що форму-
ванню компетентного учня-читача сприяє 
використання міжпредметних зв’язків, 
зміст яких окреслено в чинних програмах з 
української літератури для загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. Наголошено, що в 
старших класах школи доцільно застосову-
вати інтерактивні форми занять, які спону-
кають учнів не лише здобувати нові знання, 
а й застосовувати набуті навички в нових 
видах навчальної діяльності. Доведено, що 
мультимедійні технології навчання дають 
змогу застосовувати комплексні підходи до 
міжпредметних зв’язків на уроках української 
літератури. Підготовка буктрейлера за 
обраним художнім твором є одним із творчо-
розвивальних видів міжпредметної взаємодії, 
що сприяє використанню учнями комплексу 
знань з української літератури, української 
мови, історії України та цифрових техноло-
гій. Акцентовано, що учитель має націлити 
учнів на створення мультимедійного від-
гуку (рецензії) на книгу, пояснити поняття 
«буктрейлер», сформулювати вимоги до 
його укладання, рекомендувати план такої 
роботи, означити критерії оцінювання 
тощо. Читання, редагування й укладання 
енциклопедичних статей Вікіпедії розвиває 
у школярів читацьку грамотність, інформа-
ційно-цифрову та мовну компетентність, 
а також критичне мислення, навички порів-
няння, енциклопедичного стилю висловлю-
вання й самостійного пошуку інформації. 
У цьому виді навчальної діяльності учні так 
само послуговуються знаннями з комплексу 
шкільних дисциплін: української літератури, 
української мови, іноземної мови, історії 
та інформатики. У висновках зазначено, 
що інтерактивні форми навчальної діяль-
ності, виконання творчо-розвивальних видів 
навчальних завдань у рамках міжпредмет-
ної взаємодії сприяють формуванню компе-
тентного учня-читача.
Ключові слова: компетентнісно орієнто-
ване навчання, старша школа, шкільна літе-
ратурна освіта, українська література, між-
предметна взаємодія, інтерактивні форми 

роботи, мультимедійні технології, буктрей-
лер, редагування статей Вікіпедії.

The article is about the interdisciplinary interaction 
on the lessons of Ukrainian literature in the 11th 
grade of the lyceum in the frames of competence-
oriented learning. Through analytical consideration 
of current scientific and methodological works, the 
author proves that the method of competence-
oriented teaching of literature at school is 
strengthening in Ukraine. It is noted that the use 
of interdisciplinary links, the content of which is 
outlined in the current programs of Ukrainian 
literature for secondary school, facilitates the 
formation of a competent student-reader. The 
article emphasizes that in the senior forms it is 
expedient to use interactive learning activities 
that encourage students not only to acquire new 
knowledge but also to apply the acquired skills in 
new types of educational tasks. The author proves 
that multimedia learning technologies allow us to 
apply complex approaches to interdisciplinary links 
in Ukrainian literature lessons. The preparation of 
a book trailer for a selected work of art is one of 
the most creative and developmental types of 
interdisciplinary interaction, which promotes the 
use of students’ complex knowledge of Ukrainian 
literature, Ukrainian language, history of Ukraine, 
and digital technologies. The article emphasizes 
that the teacher should direct students to create 
a multimedia response (review) to the book, 
explain the concept of a book trailer, formulate 
requirements for its conclusion, recommend a plan 
for such work, define evaluation criteria, and more. 
Reading, editing, and compiling encyclopedic 
Wikipedia articles develop reading literacy, 
information, digital, and language competence of 
students, as well as critical thinking, comparison 
skills, encyclopedic style of expression, and 
independent search for information. In this type of 
educational activity, students also use knowledge 
from a wide range of school subjects: Ukrainian 
literature, Ukrainian language, foreign language, 
history, and computer science. The conclusions 
indicate that interactive forms of educational 
activities, the implementation of creative and 
developmental types of educational tasks in 
the framework of interdisciplinary interaction 
contribute to the formation of a competent student-
reader.
Key words: competence-oriented learning, 
high school, school literary education, Ukrainian 
literature, interdisciplinary interaction, interactive 
forms of work, multimedia technologies, book 
trailer, editing of Wikipedia articles.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Головною метою шкільної освіти, від-
повідно до Закону України «Про освіту», є все-
бічний розвиток людини, а також формування 
цінностей і необхідних для успішної самореалі-
зації компетентностей [1]. Компетентнісний під-

хід до навчання акцентується в низці державних 
законодавчих документів, зокрема в Національ-
ній стратегії розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 р., оновленому Державному стандарті 
початкової освіти й Концепції нової української 
школи (НУШ) [2].
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Серед ключових компетентностей у сучасному 
світі особливої ваги, як зазначається в «Національ-
ному звіті за результатами міжнародного дослі-
дження якості освіти PISA-2018», набирає поняття 
читацької грамотності – «розуміння, використання, 
оцінювання, осмислення письмових текстів і вияв-
лення зацікавленості ними з метою досягнення 
певних цілей, розширення свого світогляду, розви-
тку читацького потенціалу, формування готовності 
до активної участі в житті суспільства» [3, с. 93].

Очевидно, що читацька грамотність учнів 
формується насамперед на уроках літератури. 
Вивчення української літератури в 11-х класах 
загальноосвітніх навчальних закладів, як зазна-
чають укладачі програми, «сформовано за тема-
тично-хронологічним принципом» і передбачає 
«системне вивчення, розпочате в 9-му класі, але 
за відповідними знаковими темами, у хронологіч-
ній послідовності». Системний підхід до навчаль-
ної діяльності учнів старшої школи сприяє «фор-
муванню предметної (літературної) і ключових 
компетентностей, тісно пов’язаних зі здатністю 
молоді до читацького й особистісного самороз-
витку» [4].

У контексті компетентнісно орієнтованого 
навчання в епоху цифрового суспільства особли-
вої ваги набуває питання міжпредметних зв’язків, 
що «сприяють ефективному формуванню в учнів 
усіх структурних складників читацької та ключових 
компетентностей» [5, с. 50].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі компетентнісно орієнтованого навчання 
в сучасній українській шкільній освіті приді-
ляли увагу науковці Н. Бібік, С. Бондар, І. Єрма-
кова, С. Калашнікова, В. Луговий, Н. Мединська, 
О. Пометун, О. Савченко, В. Слінчук, С. Труба-
чова. Методичні аспекти проблеми компетентнісно 
орієнтованої шкільної літературної освіти в шко-
лах України розроблялися вченими О. Ісаєвою, 
О. Ратушняком, В. Сидоренко, О. Шкловською, 
В. Шуляром, Т. Яценко. Так, Т. Яценко зауважує, що 
в сучасній вітчизняній шкільній освіті «послідовно 
утверджується тенденція компетентнісно зорієн-
тованого літературного навчання, що передбачає 
формування компетентного учня-читача, який має 
усвідомлену потребу в постійному читанні творів 
української та зарубіжної художньої літератури, 
володіє достатнім рівнем читацької компетент-
ності щодо самостійного аналізу й інтерпретації 
художніх творів» [6, с. 262].

З метою «актуалізації <…> компетентнісного 
підходу» у Програмі для загальноосвітніх навчаль-
них закладів, 10–11-й класи (рівень стандарту), 
окреслено спектр міжпредметної взаємодії у стар-
шій школі, де навчання української літератури від-
бувається також «у форматі <…> міжпредметних 
зв’язків (далі – МЗ): українська мова, історія, зару-
біжна література, інформатика та інші [4].

Питання міжпредметних зв’язків під час 
вивчення української літератури у школі досліджу-
вали методисти М. Рибникова, В. Голубков, В. Гре-
чинська, Є. Колокольцев, В. Неділько, Є. Пасічник, 
Н. Волошина, О. Бандура, С. Жила, С. Пультер, 
В. Шуляр, Т. Яценко та інші. Зокрема, О. Бан-
дура наголошувала: міжпредметні зв’язки мають 
на меті навчити учнів «мислити діалектично, що 
забезпечить належні умови для поступового утво-
рення в учнів єдиної, узагальненої системи знань 
про навколишній світ» [7, с. 196]. Різні аспекти 
взаємозв’язаного вивчення української літера-
тури та зарубіжної літератури (опанування худож-
ніх стилів, жанрів, засобів художньої виразності 
тощо) розглядали А. Градовський, Л. Бондаренко, 
Л. Мірошниченко, Ж. Клименко, Ю. Горідько, 
В. Снєгірьова та інші. Л. Мірошниченко наголо-
шувала на тому, що учні мають вивчати зарубіжну 
літературу в «тісному взаємозв’язку» [8, с. 45] з 
українською. У цілому, як твердять науковці, інте-
грований підхід до міжпредметних зв’язків сприяє 
формуванню в учнів комплексного бачення пев-
них проблем і застосування різних підходів до 
розв’язання їх.

Мета статті. Метою дослідження є актуалізація 
комплексного підходу до міжпредметної взаємодії 
шляхом використання інтерактивних мультимедій-
них технологій на уроках української літератури в 
11-му класі ліцею.

Виклад основного матеріалу. У старшій 
школі програмою з української літератури перед-
бачено не лише засвоєння, а й практичне застосу-
вання набутих знань з аналізу художнього тексту, 
зокрема: уміння зіставляти специфіку розкриття 
певної теми (образу) в різних видах мистецтва; 
читати літературні твори, використовувати досвід 
взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуа-
ціях; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, 
спираючись на досвід і почуття та використову-
ючи відповідні зображувально-виражальні засоби 
тощо. Серед важливих завдань вивчення укра-
їнської літератури в школі в програмі зазначено 
вироблення «вміння компетентно орієнтуватися 
в інформаційно-комунікативному сучасному про-
сторі, застосовувати здобуті на уроках літератури 
знання, практичні навички для їх використання в 
практичному житті» [4]. Одним із видів робіт, що 
може поєднати учнівську діяльність на уроках 
української літератури з декількома іншими шкіль-
ними предметами та з цифровими технологіями, 
а також дати змогу самостійної інтерпретації літе-
ратурного твору з використанням зображувально-
виражальних засобів різних видів мистецтв, а 
отже, сприяти формуванню компетентного учня-
читача, є підготовка буктрейлера.

Буктрейлер – популярний засіб промоції книг. 
Цей термін ще не має чіткого визначення, зафік-
сованого в довідковій, навчальній і науковій  
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літературі. Пропонуються варіанти його тлу-
мачення, наприклад, такий: «Буктрейлер (від 
англ. book – книга, англ. trailer, тут – афіша, 
анонс) – короткий відеоролик рекламно-презен-
таційного характеру, створений у форматі відео-
анотації, що інформує про конкретний книжковий 
продукт, просуваючи та популяризуючи його на 
ринку» [9]. Або: «…ролик-мініатюра, який міс-
тить найяскравіші й найбільш упізнавані моменти 
книги, візуалізуючи її зміст. Представляючи чита-
чеві книги й пропагуючи книгочитання у світо-
вому культурному співтоваристві, буктрейлер 
перетворився на окремий самобутній жанр, який 
обʼєднує літературу, візуальне мистецтво та Інтер-
нет» [10, с. 3]. Наведені приклади дають змогу 
відзначити, що пояснення терміна «буктрейлер» 
трансформувалося від суто рекламного поняття 
до самобутнього мультимедійного жанру. Мульти-
медійність розуміємо як поєднання тексту, аудіо 
(звуку), відео, анімації, зображення (фото, малюн-
ків, графіки) під час створення певного проєкту.

У шкільній практиці укладання буктрейлера 
варто акцентувати не на рекламі видання, а на 
створенні аналітичного відгуку (рецензії) про твір, 
що вивчається на уроках української літератури, 
про книгу зі списку для додаткового (самостійного) 
читання, про улюблену книгу чи про нові видання 
до певної теми тощо. Інтерактивність у такому разі 
тлумачимо як самостійне застосування учнями 
різних цифрових інструментів і технологій під час 
виконання творчо-розвивального завдання з укра-
їнської літератури.

Наприклад, в 11-му класі в розділі «Сто-
їчна українська поезія» [4] вивчається творчість 
В. Стуса. У віршах «Крізь сотні сумнівів я йду до 
тебе…», «Господи, гніву пречистого…» відбива-
ється не лише особиста драма поета, а й атмос-
фера радянської України 60–70 рр. XX ст., а також 
проблеми абсурдності буття та свободи особис-
того вибору – чільні поняття філософії екзистенці-
алізму. Уроки вивчення творчості В. Стуса в школі 
суттєво може доповнити книга, яка нещодавно 
побачила світ і яку уклав В. Кіпіані, – «Справа 
Василя Стуса. Збірка документів з архіву колиш-
нього С74 КДБ УРСР» (2019 р.) [11]. Видання 
вміщує документи з шеститомної кримінальної 
справи, що зберігається на полицях колишнього 
архіву КДБ УРСР у Києві, а також кілька публікацій 
про маловідомі факти життя, ув’язнення та заги-
белі одного з визначних європейських поетів XX ст., 
українця В. Стуса. До початку вивчення творчості 
В. Стуса учитель може поставити завдання учневі 
чи групі учнів прочитати книжку й підготувати бук-
трейлер. Під час виконання такого завдання учні 
поєднають знання з декількох предметів: власне 
української літератури, а також української мови 
(бо титри чи аудіозапис тексту до відео укладають 
учні), історії України (бо актуалізують тему літера-

турного «шістдесятництва»; ці МЗ з історії зазна-
чено в програмі («Інтелігенція в Україні в 1960–
1970-ті роки» [4]), зарубіжної літератури (в рубриці 
«Теорія літератури» (далі – ТЛ) акцентовано: «ТЛ: 
екзистенційні ідеї в художньому творі» [4]). Кон-
цептуальним поняттям в осмисленні творчості 
й життєвої позиції В. Стуса є поняття екзистен-
ціалізму, яке суттєво висвітлено в романі фран-
цузького письменника А. Камю «Чума» (1947 р.). 
На жаль, тепер у загальноосвітніх навчальних 
закладах за програмами з зарубіжної літератури 
рівня стандарту [12] і профільного рівня роман 
Камю може вивчатися лише на уроках позаклас-
ного читання за вибором учителя (за списком 
творів для додаткового читання й за наявності 
резервного часу). Проте в програмі з української 
літератури добре виписано мистецький контекст 
(далі – МК) до теми, що допоможе учням дібрати 
матеріал для буктрейлера: «МК: «Портрет Василя 
Стуса» В. Зарецького (1989–1990 рр.). Докумен-
тальні фільми «Просвітлої дороги свічка чорна», 
«Дисиденти». Вистави за поезією В. Стуса: пое-
тична композиція (1989 р., Львівський молодіжний 
театр), «Птах душі» (1993 р., київський мистецький 
колектив «Кін»), «Іду за край» (2006 р., Національ-
ний академічний театр російської драми ім. Лесі 
Українки, Київ) та інші. Документальний фільм 
«Просвітлої дороги свічка чорна» (1992 р.)» [4].

Додатковими джерелами підготовки буктрей-
лера можуть стати й новітні культурні явища: 
художній фільм «Заборонений» (2019 р.) режи-
сера Р. Бровка, а також проєкт «Нескорений 
ПроRock. Василь Стус» (2020 р.) [13], що предста-
вив альбом композицій на вірші В. Стуса у вико-
нанні сучасних співаків і гуртів, зокрема Тараса 
Компаніченка, сестер Тельнюк, Северина Дани-
лейка та Наталі Прокопович, Василя Живосила 
Лютого, Нелі Франчук, гуртів Fata Morgana UA, 
BeTweens, «Очеретяний Кіт», «Хорея Козацька» 
та інших [14]. Доцільне використання фрагментів 
зазначених джерел і монтаж їх у форматі буктрей-
лера неабияк підвищать цифрову компетентність 
учнів.

На підготовчому етапі укладання буктрейлера 
учні мають:

1. Прочитати книгу, укладену В. Кіпіані.
2. Визначити тему буктрейлера, тобто про що 

йтиметься в мультимедіа: про біографію Стуса? 
Про поняття екзистенціалізму і стоїцизму як голо-
вні життєві концепти поета? Про архівні докази/
ілюстрації до окремих сторінок біографії поета? Чи 
буде створено атмосферне тло до віршів поета, 
що вивчаються у школі?..

3. Обрати жанр: анонс (коротка розповідь про 
укладача, книгу, її зміст, особливості видання); від-
гук (коротке суб’єктивне враження від прочитаної 
книги); рецензія (достатньо ґрунтовний аналіз про-
блемно-тематичного та стильового рівнів книги).



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

45

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

4. Обрати спосіб візуалізації: ігровий (міні-
фільм про книгу); неігровий (добірка слайдів 
із цитатами, ілюстраціями, аудіофрагментами 
тощо); анімаційний (мультфільм за книгою).

5. Визначитися з формою буктрейлера: 
сюжетний (окреслює основні сюжетні лінії книги); 
атмосферний/настроєвий (відтворює патос книги, 
формуючи читацькі емоції, тут важливими є не 
лише ілюстрації, а й гармонія кольору та звуку); 
концептуальний (відображає ключові концепти й 
загальну смислову спрямованість тексту) [9].

6. Укласти попередній сценарій буктрейлера. 
Дібрати необхідний матеріал.

7. Здійснити таймінг: попередньо розрахувати 
час на кожну ілюстрацію, текст, музичний фраг-
мент так, щоб буктрейлер тривав від 1 до 3 хв.

8. Для створення й редагування буктрейлера 
обрати програму (наприклад, PowerPoint, Windows 
Movie Maker, Camtasia тощо), або онлайн-редак-
тор (наприклад, відеоредактор YouTube дає змогу 
«нарізати» відеокліп, додати звукову доріжку; сер-
віси Animoto, Slidely допоможуть створити відео-
колаж із масиву фотографій з накладенням звуку). 
У мережі Інтернет розміщено багато відеопосіб-
ників зі створення буктрейлерів із використанням 
різних програмних засобів.

Обов’язковою умовою успішного виконання 
завдання учнем (групою учнів) є достатній рівень 
володіння інформаційно-комунікаційними техно-
логіями (далі – ІКТ), а також попередній, разом з 
учителем, спільний перегляд декількох буктрейле-
рів, наприклад, до графічного роману «Даогопак» 
(2012 р.) М. Прасолова, О. Чебикіна, О. Колова про 
пригоди козаків-характерників із лицарського ордену 
магів і майстрів бойових мистецтв Запорізької Січі, 
що виконаний у стилі західних коміксів і японської 
манги; до роману як різновиду альтернативної істо-
рії «Голова Якова» Любка Дереша, де «алхімічну 
комедію» коментує сам автор. Аналітичний роз-
гляд, дискусія, критичне оцінювання доробку інших 
авторів допоможе учням оцінити свої сили в роботі 
над книгою В. Кіпіані «Справа Василя Стуса. Збірка 
документів з архіву колишнього С74 КДБ УРСР», 
обрати тему й комп’ютерну програму, дібрати мате-
ріали для своєї роботи. Для одних учнів доступним 
буде біографічний аспект у жанрі анонсу чи відгуку 
у форматі неігрового сюжетного буктрейлера. Інші 
учні зможуть створити атмосферний чи концепту-
альний буктрейлер зі складною мультимедійною 
гармонією. Учитель має наголосити також на дотри-
манні учнями авторського права під час викорис-
тання відкритих електронних джерел.

Так само учитель має актуалізувати для учнів 
орієнтовну структуру мультимедійної рецензії на 
книгу, яка може бути (залежно від рівня підготов-
леності учня) частково, більшою чи меншою мірою 
або вичерпно, послідовно чи фрагментарно реалі-
зована в буктрейлері:

1) заголовок / назва буктрейлера (авторський 
або пов’язаний із назвою твору, що розгляда-
ється);

2) вступ: доба, контекст (історичний, націо-
нальний), стильовий напрям; автор (ім’я, доречні 
короткі відомості), особливості індивідуального 
стилю письменника; відомості про історію напи-
сання та видання твору; назва твору; оцінка 
іншими критиками (якщо є);

3) тема: головна, другорядні; тип теми (особис-
тісно-психологічна, морально-етична, суспільно-
політична, історична, воєнна, філософська тощо); 
різновид (вічна, конкретно-історична);

4) сюжет: фабула; структурні складові сюжету 
(експозиція, зав’язка, розвиток дії (перипетії), куль-
мінація, розв’язка); позасюжетні елементи: описи; 
авторські відступи (ліричні, філософські, моралі-
заторські, публіцистичні, історичні тощо); вставні 
епізоди, (їхня роль у творі);

5) образна система: головний і другорядні пер-
сонажі; портрет, історія, інтер’єр/пейзаж, поведінка, 
мовлення, вчинки, виявлення характеру в ситуаціях 
і взаємодії з іншими персонажами; засоби зобра-
ження (внутрішні монологи, діалоги, художні деталі, 
сновидіння, образи-символи тощо);

6) композиція: (види) подієва (хронологічна, 
ретроспективна, вільна/монтаж), фабульно 
закрита/відкрита, описова, некласична (діало-
гова, вкладена/«матрьошка»), циклічна (казка 
про ріпку), гіпертекстова; заголовок, епіграф, при-
свята;

7) спосіб зображення (об’єктивний, суб’єк- 
тивний, сугестивний, імпресіоністичний, експре-
сивний, сюрреалістичний тощо);

8) проблематика: головна проблема й друго-
рядні проблеми, персонажі, які її втілюють; тип 
проблематики (міфологічна, національна, соціо-
культурна, філософська тощо);

9) ідея (авторська концепція твору): прямо 
сформульована автором чи розкодована авто-
рами рецензії;

10) патос (переважний, додаткові); енергетика 
тексту, настрій;

11) поетика / художній стиль (особливості стилю 
зображення; мовностильова своєрідність);

12) рід, жанр (обґрунтувати твердження, сха-
рактеризувати традиційність / інноваційність жан-
рової форми);

13) висновки/підсумок: мистецька значущість 
твору; його функції; місце твору в історико-літера-
турному процесі України і світу; ваші особисті мір-
кування, оцінки, полемічні твердження тощо.

Варто також зорієнтувати учнів щодо крите-
ріїв оцінювання буктрейлера, а саме: змістовність 
презентації книги; оригінальність концепції; гар-
монія тексту / відеоряду / анімації та музичного 
оформлення / звуку в роботі; майстерність аніма-
ції; рівень володіння ІКТ.
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Таким чином, підготовка буктрейлера за обра-
ним твором є одним із творчих видів міжпредметної  
взаємодії, що сприяє застосуванню учнями комп-
лексу знань з української літератури, української 
мови, історії України та мультимедійних тех-
нологій. Подібні творчо-розвивальні навчальні 
завдання зумовлюють інтерактивний процес 
формування компетентного учня-читача.

Як доводять науковці та показує практичний 
досвід, використання вікі-технології на уроках 
літератури також є ефективним інтерактивним 
видом діяльності, що уможливлює педагогіку 
партнерства під час навчального процесу. Техно-
логія вимагає від учителя й учня відмінного зна-
ння предмета (української літератури), а також 
навичок роботи з відповідним програмним забез-
печенням для спільної роботи.

Питання доцільності та способів викорис-
тання вікі-технології в педагогічній практиці 
досліджували В. Биков, В. Білецький, А. Луцюк, 
Г. Онисько, О. Шкодзинський, А. Макуха, 
Г. Злобін, В. Грінченко, Т. Грінченко, Е. Патаракін, 
Е. Кулик, Н. Дягло, Г. Стеценко, І. Живюк та інші. 
Вікі-технологію розроблено в 1995 р. В. Каннін-
гемом. Вікі-сервіс («вікі» походить з гавайської 
мови й означає «хуткий», «надшвидкий» [15]). 
Це сайт, що дозволяє відвідувачам редагувати 
розміщені матеріали, створювати посилання на 
інші сторінки, створювати й обговорювати статті. 
Інтерактивну діяльність учнів на основі вікі-тех-
нологій, на переконання І. Живюк, забезпечують 
такі її характеристики: «Для редагування тексту 
на wiki-сайті не потрібне знання HTML (мови роз-
мітки гіпертексту); <…> для введення й реда-
гування матеріалу використовується простий 
онлайн-редактор; внесені виправлення момен-
тально відображаються на сайті, не потрапля-
ючи на попередню перевірку в руки редактора 
або адміністратора сайту; у середовищі онлайн-
редактора є панель інструментів, що робить 
написання й форматування тексту справою не 
більш складною, ніж у Word…» [15] тощо.

Найбільшим і найвідомішим вікі-сайтом 
стала Вікіпедія (англ. Wіkіpedіa) – загально-
доступна вільна багатомовна онлайн-енци-
клопедія, започаткована 2001 р., де будь-який 
користувач може редагувати укладені статті й 
додавати власні [16]. Перші електронні статті в 
українській Вікіпедії датуються 26 січня 2004 р. 
У статті «Українська Вікіпедія» зазначається, що 
українськомовний розділ Вікіпедії зі створення 
вікі-енциклопедії може редагувати кожний охо-
чий користувач Інтернету. «…Кількість статей 
української Вікіпедії становить 984 058 – за цим 
показником вона перебуває на 17-му місці серед 
усіх мовних розділів, на 11-му місці серед євро-
пейських Вікіпедій і на 3-му місці серед Вікіпе-

дій слов’янськими мовами. Українська Вікіпедія 
станом на 25 січня 2020 р. має 489 536 зареє-
строваних користувачів, 46 адміністраторів» [17]. 
Наприкінці 2019 р. за відвідуваністю українська 
Вікіпедія посідала 19-те місце серед усіх мовних 
розділів. Таким чином, читання та редагування 
статей Вікіпедії сприятиме не лише формуванню 
компетентного учня-читача, а й підвищуватиме 
рейтинги українськомовного сегмента популяр-
ної онлайн-енциклопедії.

Українськомовні енциклопедичні статті Вікіпе-
дії – це довідкові електронні тексти з гіперпоси-
ланнями. (Гіперпосилання – активний (виділений 
кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-
сторінці, натискання на яку (активізація гіперпо-
силання) забезпечує перехід на іншу сторінку чи 
іншу частину поточної сторінки). Під час роботи 
з ними на уроках літератури учні можуть читати 
й дізнаватися більше про певні персоналії, істо-
ричні факти й події, художні твори, стилі, жанри 
тощо. Учні можуть порівнювати чи перевіряти 
окремі аспекти статей із текстами з інших елек-
тронних енциклопедій, що укладені не волон-
терами, а фахівцями, науковцями. Наприклад: 
універсальна енциклопедія англійською мовою 
British Encyclopaedia (під час опрацювання ста-
тей іноземними мовами учні мають змогу погли-
бити навички володіння, як у цьому випадку, 
англійською мовою); УЛЕ (Українська літера-
турна енциклопедія); ЕСУ (Енциклопедія Сучас-
ної України); ВУЕ (Велика українська енциклопе-
дія); ЕІУ (Енциклопедія історії України) та інші.

Перевага вікі-технології полягає в її демо-
кратичному підході до створення й редагування 
статей, отож і вчителі, і учні можуть долучитися 
до процесу та сформувати сталі навички роботи 
з електронними текстами з гіперпосиланнями в 
інтерактивному режимі. Редактори українсько-
мовної Вікіпедії розробили методичні рекомен-
дації [16], проводять безкоштовні навчальні 
семінари для науковців, учителів, учнів із метою 
формування навичок редагування вікі-текстів.

До прикладу, розглянемо енциклопедичні 
статті про письменників. Стаття у Вікіпедії про 
лауреатку Національної премії України імені 
Тараса Шевченка 2018 р. Емму Андієвську (з її 
творчістю учні знайомляться в 6-му класі, а в 
11-му можуть актуалізувати ці знання в контексті 
понять «сюрреалізм» чи «постмодернізм») роз-
лога, ґрунтовна, вичерпна [18]. Текст доповнено 
розгорнутим списком наукових джерел і навіть 
порівнянням перекладів сонетів Петрарки, вико-
наних Д. Павличком та Е. Андієвською. Численні 
гіперпосилання пояснюють дотичні до теми 
терміни «модернізм», «авангардизм», «сонет», 
«сюрреалізм», «постмодернізм» та інші. Стаття 
доповнена ілюстраціями, аудіо та відео файлами  
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й може слугувати якісним джерелом інформації 
для учнів. Проте навіть тут можна знайти ціка-
винку, якої бракує: йдеться про музичний проєкт 
«Джалалапіта». У статті про український етнорок-
гурт із міста Львова, заснований 2012 р., зазна-
чається: «Гурт названо на честь сюрреалістич-
ного прозового твору «Джалалапіта» авторства 
Емми Андієвської». У статті про Е. Андієвську 
цієї деталі бракує.

Статті у Вікіпедії про лауреатку Національної 
премії України імені Тараса Шевченка Оксану 
Забужко 2019 р. [19], творчість якої вивчається 
в 11-му класі в розділі «Сучасна українська 
література», бракує переконливого аналізу її 
творчості (зате викладено історію несприй-
мання традиційною критикою поглядів пись-
менниці щодо національних міфів), переліку 
наукових досліджень її творчості останніх років,  
ілюстративних матеріалів (у том числі аудіо- й 
відеофайлів), відомостей про книги, що видані  
2019–2020 рр., зокрема, «Ієрихонські тру-
бачі / Код Гурніка» (автори – Ілля Гурнік, Оксана 
Забужко), «Апокриф. Чотири розмови про Лесю 
Українку» (автори – Блаженніший Святослав 
Шевчук, Леся Українка, Оксана Забужко). Гіпер-
посилання поглиблюють довідкову статтю шля-
хом відсилання до термінів «шістдесятники», 
«національна ідентичність», «гендер», «нон-
фікшн», «компаративізм». Водночас бракує 
гіперпосилань щодо багатьох термінів: «постко-
лоніальні теорії», «жіноче письмо», «фемінізм», 
«бестселер» тощо. Російськомовний варіант 
статті про Забужко є неповним і має тенденцій-
ний характер. Отож, тут для вчителя й учнів є 
можливість попрацювати з Вікіпедією ґрунтов-
ніше: створити гіперпосилання на статті Вікіпе-
дії, де пояснюються певні терміни (фемінізм, 
бестселер тощо), додати найактуальнішу інфор-
мацію про письменницю, а також зредагувати й 
доповнити російськомовну статтю про Оксану 
Забужко у Вікіпедії.

Таким чином, читання й редагування енцикло-
педичних статей Вікіпедії сприяє формуванню у 
школярів читацької грамотності, інформаційно-
цифрової й мовної компетентностей, а також 
критичного мислення, навичок порівняння, енци-
клопедичного стилю висловлювання й самостій-
ного пошуку інформації. Під час інтерактивної 
форми навчальної діяльності – редагування ста-
тей у Вікіпедії – учні послуговуються знаннями з 
кількох шкільних дисциплін: української літера-
тури, української мови, іноземних мов, історії та 
інформатики.

Висновки. Компетентнісно орієнтоване 
навчання української літератури в 11-му класі 
ліцею спонукає до застосування актуальних 
форм і видів міжпредметної взаємодії. Інтер-

активні форми роботи з використанням муль-
тимедійних технологій сприяють підвищенню 
цифрової компетентності учнів. Підготовка бук-
трейлера є одним із творчо-розвивальних видів 
міжпредметної взаємодії, що спонукає до засто-
сування учнями комплексу знань з української 
літератури, української мови, історії України та 
інформатики. Читання й редагування енцикло-
педичних статей Вікіпедії так само обумовлює 
міжпредметні зв’язки та сприяє формуванню у 
школярів читацької грамотності, інформаційно-
цифрової та мовної компетентностей, а також 
критичного мислення, навичок порівняння, 
енциклопедичного стилю висловлювання й 
самостійного пошуку інформації. Таким чином, 
інтерактивні форми навчальної діяльності, вико-
нання творчо-розвивальних видів навчальних 
завдань у рамках міжпредметної взаємодії спри-
яють формуванню компетентного учня-читача. 
Подальші перспективи дослідження орієнтовані 
на розроблення методичних рекомендацій щодо 
комплексного підходу до міжпредметної взаємо-
дії, інтерактивних форм і творчо-розвивальних 
видів навчальної діяльності учнів 11 класу ліцею 
на уроках української літератури.
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
TERMINOLOGICAL LEXIS AS A CONSTITUENT PART  
OF THE VOCATIONAL EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS  
IN THE PROCESS OF UKRAINIAN LANGUAGE TEACHING

Статтю присвячено дослідженню термі-
нологічної лексики як основного складового 
компонента українськомовного професій-
ного спілкування в процесі навчання іно-
земних студентів основних факультетів 
технічних закладів вищої освіти. Показано 
вирішальну роль професійної мовної під-
готовки в процесі навчання майбутніх іно-
земних інженерів в Україні. Теоретичною 
основою дослідження проблеми вживання 
студентами української науково-технічної 
термінології стали праці відомих учених з 
лінгвістики й лінгводидактики. Визначено 
зміст базових понять у контексті досліджу-
ваного питання. Проаналізовано специфіку 
навчання термінологічної лексики на занят-
тях з української мови іноземних студентів 
інженерно-технічних спеціальностей у про-
цесі їхньої професійної підготовки. Розгля-
нуто однокомпонентні, двокомпонентні 
й багатокомпонентні терміни з фахових 
дисциплін інженерного циклу. З метою 
пояснення на заняттях лексичного зна-
чення термінів і способів їх утворення наве-
дено приклади складних термінологічних 
одиниць. Наголошено, що в професійному 
мовленні студенти-іноземці мають вико-
ристовувати як інтернаціональні терміни, 
так і власне українські. Схарактеризовано 
особливості підрядного зв’язку – узгодження 
й керування у термінологічних сполученнях. 
У статті підкреслено значну роль наукового 
тексту за спеціальністю в засвоєнні фахової 
термінологічної лексики. З’ясовано, що про-
фесійно орієнтований текст сприяє форму-
ванню в іноземних студентів навичок і вмінь 
побудови висловлювань українською мовою, 
створенню реальної ситуації навчально-про-
фесійного спілкування. Звернено увагу на 
важливість відбору навчальних матеріалів і 
необхідність пошуку викладачами української 
мови як іноземної найбільш ефективних 
методів, що сприятимуть кращому засво-
єнню професійної термінології майбутніми 
іноземними фахівцями. Окреслено умови 
ефективного засвоєння термінологічної 
лексики студентами-іноземцями. Визна-
чено шляхи подальших наукових досліджень 
окресленої проблеми.
Ключові слова: мова спеціальності, тер-
мінологічні словосполучення, іноземні сту-
денти, науковий текст, професійне мов-

лення, галузь знань, українська мова як 
іноземна, фахова підготовка.

The article deals with the study of terminological 
lexis as the main component of Ukrainian-
language professional communication in the 
process of teaching foreign students of the 
main faculties of technical institutions of higher 
education. The crucial role of professional 
language training in the process of teaching 
future foreign engineers in Ukraine is 
represented. The theoretical basis of the study of 
the problem of the use of Ukrainian scientific and 
technical terminology by students is the works 
of famous scientists in linguistics and language 
education. The content of basic concepts in the 
context of the subject of the study is determined. 
The specifics of teaching terminological lexis at 
Ukrainian language lessons for foreign students 
of engineering and technological professions 
in the process of their vocational education are 
analyzed. One-component, two-component, and 
multi-component terms of professional subjects 
of an engineering cycle are reviewed. In order 
to explain the lexical meaning of the terms and 
means of their formation to students, examples 
of complex terminological units are given.
It has been noted that foreign students should 
use both international and Ukrainian terms 
in professional language. The features of 
a subordinate connection are described: 
terminological collocation sequence and 
processing. The article represents the significant 
role of the specialized text of scientific style in 
studying professional terminological lexis. It has 
been found that professional text contributes to 
skills and abilities formation of foreign students 
to make up Ukrainian phrases, and creates a 
real-world situation of scientific and professional 
communication. The importance of the training 
materials selection and the need to search the 
most efficient methods by teachers of Ukrainian 
as a foreign language are demonstrated. They 
should contribute to better material studying by 
future foreign professionals. Conditions of effective 
studying of terminological lexis by foreign students 
are specified. The methods of further scientific 
study on the specified issue are identified.
Key words: specialization language, terminological 
collocations, foreign students, scientific text, 
professional language, field of study, Ukrainian as 
foreign language, vocational education.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Проблема навчання іноземних студентів у техніч-
них закладах вищої освіти України за майбутнім 
фахом їхньої діяльності завжди залишалася зна-
чущою, оскільки формування сучасного фахівця 
будь-якої галузі неможливо без опанування мови 
професії: ознайомлення з фаховою лексикою й 
термінологією, уміння працювати з науковими 
текстами й виступати перед аудиторією, підтри-
мувати діалог, вести дискусію тощо. В процесі 

навчання в Україні іноземні громадяни вивчають 
державну мову країни перебування – українську. 
Мовна підготовка надзвичайно важлива для іно-
земних студентів, оскільки вона є необхідною 
умовою на шляху засвоєння мови спеціальності, 
запорукою успішного навчання професійно орієн-
тованого спілкування. Оволодіння основами будь-
якої професії розпочинається з системи загальних 
і професійних знань, тобто з опанування фахівцем 
«наукового дискурсу професії» [8, с. 62]. Навчання 
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майбутніх іноземних спеціалістів висуває на пер-
ший план необхідність отримання професійної 
освіти й оволодіння професією. Оскільки фахова 
підготовка іноземців у технічних закладах вищої 
освіти (далі – ЗВО) здійснюється нерідною мовою, 
то в центрі навчального процесу важливим є 
повноцінне використання наукового стилю мов-
лення, що передбачає в першу чергу оволодіння 
професійною термінологією майбутніх інженерів 
у прямому, номінативному значенні. Крім того, 
термінологія є лексичною основою мови спеці-
альності, що свідчить про необхідність іноземним 
студентам у процесі їхньої професійної мовної 
підготовки взагалі й навчання ними професійного 
спілкування зокрема оволодіти великою кількістю 
термінів, що за сферою вживання, на думку бага-
тьох вчених, класифікуються таким чином: загаль-
нонаукові, загальнотехнічні, галузеві й вузькогалу-
зеві терміни [4, с. 129]. Для викладача української 
мови як іноземної актуальним залишається пошук 
найбільш ефективних методів, що сприятимуть 
вивченню й засвоєнню професійної термінології 
майбутніми іноземними інженерами.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Наукові проблеми мовлення та спілкування 
висвітлено в працях лінгвістів і лінгводидактів 
О. Мітрофанової, О. Леонтьєва, К. Мотіної, Д. Іза-
ренкова, Н. Тоцької, С. Єрмоленко, Б. Головіна, 
А. Коваль, Л. Паламар, М. Пентилюк, І. Дроздо-
вої, О. Резван, Т. Окуневич, З. Бакум, Н. Ушако-
вої, І. Семененко, Е. Палихати, Л. Барановської, 
Ф. Бацевича, С. Мунтян, Л. Мацько, Л. Мамчур, 
Т. Симоненко, Н. Костриці та інших. Зокрема, різні 
складові частини проблеми навчання професій-
ного спілкування майбутніх вітчизняних й інозем-
них економістів вивчали Ю. Авсюкевич, Н. Драб, 
С. Кожушко, Л. Личко, О. Тарнопольський та інші; 
юристів – С. Кіржнер, Л. Котлярова, Г. Савченко 
та інші; медиків і фармацевтів – Г. Іванишин, 
Л. Субота, Н. Авраменко, О. Петращук, І. Рябце-
вич та інші; інженерів, працівників сфери обслу-
говування – А. Приходько, Л. Кузьміна, З. Гирич, 
С. Барсук, С. Коломієць, Н. Московчук, Л. Береза, 
О. Ковтун, О. Палка, І. Савчак, О. Гриджук та інші. 
Крім того, у мовознавстві досліджено питання, 
пов’язані з функціонуванням термінів і терміноло-
гічних словосполучень у професійному мовленні. 
Так, чимало дослідників у царині лінгвістики й 
лінгводидактики, зокрема Д. Лотте, Т. Канделакі, 
В. Даниленко, Г. Винокур, К. Авербух, В. Кара-
бан, Т. Панько, Н. Нікуліна, З. Куньч, Н. Книшенко, 
Ю. Зацний, Т. Пахомова, О. Баловнєва та інші, 
зосереджували свою увагу на вивченні особли-
востей означеного явища. Науковці неодноразово 
зверталися до різних аспектів мовлення в мето-
диці навчання української й іноземних мов, проте 
проблема відбору навчального матеріалу фахо-
вого спрямування в процесі навчання студентів-

іноземців вищих технічних навчальних закладів 
(ВТНЗ) термінологічної лексики з виходом на про-
фесійне спілкування залишається актуальною.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те що 
дослідження терміна як основного складового 
компонента професійної лексики з урахуванням 
різноманітності аспектів його висвітлення нео-
дноразово перебувало в центрі уваги як вітчиз-
няних, так і зарубіжних науковців, проте досі не 
приділено належної уваги місцю термінологічної 
компетентності у становленні майбутніх іноземних 
фахівців, які вільно орієнтуються в логічно-поня-
тійній системі інженерної галузі, лексичній системі 
мови фаху, постійно розширюють свій індивідуаль-
ний термінологічний словник. У процесі навчання 
української мови визначення складу й обсягу тер-
мінологічної лексики в межах текстів фахового 
спрямування, що відповідали б критеріям акту-
альності, новизни, доступності, практичної спря-
мованості, пізнавальним і професійним інтересам, 
сприятиме оптимізації навчання, глибшому розу-
мінню механізмів запобігання негативного мов-
ного впливу й розвитку усного й писемного про-
фесійного мовлення майбутніх іноземних фахівців 
інженерно-технічних спеціальностей під час їхньої 
професійної мовної підготовки в технічному ЗВО. 
Ця проблема потребує деталізації й подальшого 
дослідження.

Мета статті. Мета дослiдження полягає в ана-
лізі специфіки навчання термінологічної лексики 
на заняттях з української мови іноземних студен-
тів інженерно-технічних спеціальностей у процесі 
їхньої професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Як уже зазна-
чалося вище, проблема навчання фахової термі-
нології як основи термінологічної компетентності у 
сфері професійного спілкування іноземних студен-
тів технічних ЗВО була та є актуальною в сучасній 
методиці навчання української мови. Крім того, 
підготовка висококваліфікованих професіоналів 
завжди залишається найважливішим завданням 
вищої школи. Критерієм якості підготовки інозем-
ного випускника ТЗВО є професійно-комуніка-
тивна компетентність, однією зі складників якої є 
компетентність термінологічна. Вільне володіння 
термінологією для майбутніх іноземних інженерів 
є запорукою успішної комунікації. Вивчення зазна-
ченого питання перш за все потрібно розпочати з 
визначення понять «термінологія», «терміносис-
тема», «термін», «терміноелемент». Слід заува-
жити, що в сучасному мовознавстві є багато тлу-
мачень окреслених термінів і пов’язаних із ними 
суміжних понять. На нашу думку, наведені нижче 
визначення є найбільш придатними для пояс-
нення на занятті, оскільки враховують усі рівні 
мовної підготовки іноземних студентів. Так, тер-
мінологія (лат. terminus – межа, рубіж + грецьк. 
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logos – слово, поняття, вчення) означає: 1) сукуп-
ність термінів, що позначають поняття конкретної 
наукової чи виробничої галузі; 2) наука, що займа-
ється вивченням термінів (те саме, що терміноз-
навство); 3) сукупність термінів у мові загалом 
[3, с. 35]. Із термінологією тісно пов’язане поняття 
«терміносистема», що трактується як система тер-
мінів певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо, 
яка враховує лексико-семантичні й словотвірні 
зв’язки між номінаціями – термінами [1, с. 183]. 
Можна вважати, що упорядкована термінологія це 
і є терміносистема. Традиційна лінгвістика розуміє 
термін як слово чи словосполуку, що «вживається 
для точного вираження поняття з будь-якої галузі 
знання – науки, техніки, мистецтва, політики» 
[3, с. 35]. У структурі терміна виділяється компо-
нент – терміноелемент – значуща його частина, 
що мотивована ознаками вираженого терміном 
поняття [3, с. 35].

У процесі професійної мовної підготовки іно-
земні студенти мають добре знати як загальнона-
укові й міжгалузеві терміни, так і поняття з фаху 
навчання – вузькоспеціалізовані терміни. Терміно-
логізація – перехід загальновживаних слів у тер-
міни, основу якої складають метафори та спеціа-
лізація значення [3, с. 35]. Слід зауважити, що не 
лише викладачі з української мови як іноземної, 
а й викладачі-предметники мають пояснювати на 
заняттях іноземним студентам інженерно-техніч-
них спеціальностей термінологізовані слова й сло-
восполуки, що трапляються в наукових текстах чи 
в усному професійному мовленні, наприклад: збу-
дження (атома), живучість (системи), крихкість 
(матеріалу), крило (автомобіля), плече (важеля), 
старіння (металів), шлях (гальмовий), захисна 
(лісосмуга), свічка (запалювання).

Як відомо, за структурою терміни можуть бути 
однокомпонентними, двокомпонентними й бага-
токомпонентними. Серед однокомпонентних тер-
мінів, що трапляються в науково-навчальних тек-
стах і в усному й писемному мовленні іноземних 
студентів інженерно-технічних спеціальностей, є 
чимало інтернаціональних термінів, що, на нашу 
думку, сприяє швидкому оволодінню необхідним 
лексичним запасом у сфері науково-технічної тер-
мінології, оскільки здебільшого грецького й латин-
ського походження міжнародні терміноелементи 
(авто-, електр-, екс-, пневмо-, вібро-, макро-, 
мікро-, сейсм-, інтер-, а-, гідро-, -ультра тощо) є 
будівельними морфемами великої кількості тер-
мінів, що функціонують у багатьох термінологіч-
них системах, зокрема українській, французькій, 
німецькій, туркменській та інших. Однак у процесі 
професійної мовної підготовки у ТЗВО студенти-
іноземці повинні знати й поступово залучати 
до свого усного й писемного мовлення не лише 
інтернаціональні терміни (сейсмоприймач, авто-
маслянка, автозвід, автоклав, експозиметр, 

екскаватор, електродвигун, електрод, пневмо-
акумулятор, пневмохлипак, гідромеханіка, гід-
ропрес, вібробрус, віброперетворювач, макро-
ліквація, мікромір, асинхронізм, інтерполятор, 
ультрацентрифуга, ультраскло та інші), але й 
власне українські (передавач, довбило, долото, 
тремтець, заглушка, джерело, жильник, роз-
тиснення, згортка, клямка, шурник, сталка, 
півкільце, приймач, випромінювання, притискач, 
прошивка роздування, самоперекидач, змішувач 
тощо).

Дослідниця української дорожньо-будівельної 
терміносистеми Н. Книшенко зазначає, що в галузі 
дорожнього будівництва доволі розповсюджені 
двокомпонентні словосполучення (бінарні), що є 
найбільш продуктивними, і багатокомпонентні (три 
й більше компонентів), які побудовані на основі 
підрядного зв’язку, а саме таких його форм, як 
узгодження й керування [5, с. 63]. Слід зазначити, 
що терміни, які утворено аналітичним способом, 
функціонують не лише у вищезгаданій галузі, але 
й в інших галузях знань, за якими здобувають 
вищу освіту іноземні громадяни в технічних ЗВО, 
зокрема студенти Харківського національного авто-
мобільно-дорожнього університету. Так, у наукових 
текстах, навчально-методичних вказівках із дисци-
плін галузей знань, як-от транспорт, архітектура та 
будівництво, механічна інженерія, автоматизація 
та приладобудування, трапляються, наприклад, 
такі терміносполуки, що, за сприяння викладача й 
внаслідок продуктивної самостійної роботи, мають 
бути зрозумілими студентам-іноземцям: а) дво-
компонентні – гусеничний кран, багатоківшовий 
навантажувач, двовісний (двоосьовий) автомо-
біль, толоковий двигун (рушій), кермове керу-
вання, механізм розвантажування, утулковий 
отвір, гідростатичний тиск, асинхронний двигун, 
штукатурно-затиральна машина; б) трикомпо-
нентні – аналітичне конструювання регулято-
рів, величина спрацьовування реле, гнучкий зво-
ротний зв’язок, ланка дискретної дії, нейтральні 
електромагнітні перетворювачі, система авто-
матичного керування, генератор стабільного 
струму, джерела електричної енергії, надійність 
інтегрованої мікросхеми, самовільна намагніче-
ність речовини; в) чотирикомпонентні – функціо-
нальний нелінійний закон регулювання, цифрова 
система автоматичного керування, загальна 
надійність автомобільної дороги, коефіцієнт 
забезпечення розрахункової швидкості, енергія 
активації власної провідності, коливання напруги 
живильної мережі. Наведені приклади ілюструють, 
що термінологічні словосполучення в науково-тех-
нічній термінології здебільшого утворено на основі 
керування та узгодження.

Викладачеві-мовнику під час роботи з текстовим 
матеріалом доцільно повторювати зі студентами-
іноземцями засвоєні ними раніше норми сучас-
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ної української літературної мови. Так, необхідно 
нагадати, що залежне слово ставиться в певному 
відмінку, якого вимагає головне слово (найчас-
тіше в Р. в.), вивчаючи зі студентами, наприклад, 
такі термінологічні сполуки: автомат подавання, 
закон інерції, дзеркало горіння, імпульс відхи-
лення, коробка швидкостей, механіка ґрунтів, 
морфізм кілець, потужність трансформатора, 
смуга запирання, межа міцності, система жив-
лення. Крім того, на заняттях з української мови як 
іноземної потрібно пояснювати студентам особли-
вості функціонування віддієслівних іменників, що 
також можуть вимагати певних відмінків (зв’язок – 
керування), наприклад: регулювання контраст-
ності – регулювання (Н. в.) чого? контрастності 
(Р. в.), але регулювати що? контрастність  
(Зн. в.); фрезування канавок – фрезування (Н. в.) 
чого? канавок (Р. в.), але фрезувати що? канавки 
(Зн. в.); зарядження акумулятора – зарядження 
(Н. в.) чого? акумулятора (Р. в.), але заряджати/
зарядити що? акумулятор (Зн. в.); зрощування 
(з’єднування) проводів – зрощування (з’єднування) 
(Н. в.) чого? проводів (Р. в.), але зрощувати/зрос-
тити що? проводи (Зн. в.), з’єднувати/з’єднати 
що? проводи (Зн. в.). Розглядаючи наведені при-
клади, слід нагадати іноземцям про видові пари 
дієслів: заряджати (недоконаного виду; далі – 
НДВ) – зарядити (доконаного виду; далі – ДВ), 
зрощувати (НДВ) – зростити (ДВ), з’єднувати 
(НДВ) – з’єднати (ДВ).

Під час аналізу термінологічних словосполу-
чень викладач-мовник має також звернути увагу 
іноземних студентів на особливості узгодження 
прикметників з іменниками за родом, числом і 
відмінком, наприклад: надлишкова потужність – 
потужність (ж. р., однина, Н. в.) яка? надлишкова 
(ж. р., однина, Н. в.); металевого скрапу – скрапу 
(ч. р., однина, Р. в.) якого? металевого (ч. р., 
однина, Р. в.); перемикальні штепселі – штеп-
селі (множина, Н. в.) які? перемикальні (множина, 
Н. в.). Зауважимо, що в процесі фахової підготовки 
іноземні студенти основних факультетів зустріча-
ють чимало термінологічних одиниць, що утворені 
шляхом складання основ і цілих слів, наприклад: 
розчинонасос, крейдотерка, кран-балка, само-
перекидач, орієнтир-буссоль, мікросхема, само-
навантажувач, верстат-автомат, монорейка, 
автозамикач, культиватор-підгортач.

Вивчення термінологічної лексики в процесі 
навчання української мови як іноземної буде 
найбільш успішним й ефективним за умови, що 
використання відібраних професійно орієнтова-
них навчальних матеріалів доцільне й методично 
виправдане. Тексти фахового спрямування є 
базовим матеріалом, оскільки вважаються джере-
лом як для цілеспрямованої й продуктивної мов-
леннєвої діяльності іноземних студентів, так і для 
набуття ними професійних навичок і вмінь. Текст за 

фахом – це передусім засіб становлення й розви-
тку професійної, точніше мовнопрофесійної май-
стерності [6; 13]. На думку дослідниці К. Кусько, 
вдало підібраний фаховий текст виховує «куль-
туру термінологічного спілкування» студентів, роз-
ширює їхню «професійно орієнтовану ерудицію», 
формує комунікативну спроможність, необхідну 
для професійного й ситуативного спілкування в 
усній і письмовій формах. Власне читання літера-
тури за фахом збагачує термінологічний вокабу-
ляр студентів, що своєю чергою дає можливість 
«транспозиції термінологічних одиниць в усний чи 
письмовий текст за фахом», тобто будувати непід-
готовлене висловлювання за професійною тема-
тикою, вести документацію тощо [6, 17].

У процесі роботи над професійно орієнтованим 
текстом бажано, щоб у студентів-іноземців були 
власні словнички, куди б вони записували терміни 
з фаху навчання з наданим перекладом рідною 
мовою. Це дає можливість не лише систематизу-
вати знання, але й полегшує їх засвоєння. У про-
цесі підготовки до читання й аналізу тексту за 
фахом, починаючи з першого курсу, викладач-мов-
ник повинен чітко уявляти собі лексичний мінімум, 
що необхідний іноземним студентам для читання 
і сприйняття фахової літератури. Зокрема, слід 
зосередити увагу на термінологічній лексиці під 
час аналізу наукового тексту. Як свідчить прак-
тика, іноземні студенти більш зацікавлено й про-
дуктивно опрацьовують термінологію сучасних 
текстів науково-популярного стилю, періодич-
них видань за фахом лише на просунутому етапі 
вивчення української мови як іноземної.

Наукові спеціалізовані тексти насамперед 
мають бути зрозумілими викладачам-філологам, 
оскільки вони є спеціалістами з мови, а не з фаху 
підготовки студентів. Так, якщо викладач-сло-
весник добре розуміє суть викладених у профе-
сійному тексті проблем, наприклад, з галузевого 
машинобудування чи транспортних технологій, то 
дискусія чи обговорення на занятті буде мати кон-
структивний характер, оскільки студенти-іноземці 
збагачуватимуть свої знання не лише з української 
мови, але й з фаху підготовки. Слід зазначити, що 
хоча пояснення термінологічної лексики як сис-
теми спеціальних понять певного фаху є завдан-
ням викладача вузької спеціалізації, враховуючи, 
що іноземним студентам, особливо першого року 
навчання, важко сприймати професійну лексику, 
ускладнену термінами й термінологічними сполу-
ченнями, у пригоді стають навчально-методичні 
розробки й поради викладачів з української мови 
як іноземної, які змушені бути обізнаними в бага-
тьох галузях науки й техніки. Тому важливу роль у 
викладанні української як іноземної відіграє спів-
праця викладача-філолога, який не є спеціаліс-
том, наприклад, у галузі автоматики й приладобу-
дування, з фахівцем відповідної галузі.
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На нашу думку, навчання майбутніх іноземних 
інженерів спеціальної термінологічної лексики 
здійснюється ефективно лише за таких умов: 
1) навчання української мови як засобу спілку-
вання; 2) залучення студентів до активної мов-
леннєвої діяльності; 3) використання комуніка-
тивно-когнітивного підходу; 4) навчання мовних 
аспектів (вимови, лексики, граматики) і всіх видів 
мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, ауді-
ювання й письмо); 5) здійснення відбору й орга-
нізації навчального матеріалу на основі предмет-
ної спрямованості й професійної значущості. Крім 
того, вивчення професійно орієнтованої терміно-
логії іноземними студентами інженерно-технічних 
спеціальностей повинно мати послідовний і сис-
темний характер. Істотну роль у процесі форму-
вання як термінологічної, так і комунікативної ком-
петентності відіграє система завдань, що сприяє 
входженню іноземних студентів у сферу професій-
ної комунікації. Навчальні тексти, діалоги, вправи, 
проблемні завдання, ділові ігри повинні надавати 
можливість не лише виробити мовленнєві нави-
чки, засвоїти вживану професійну лексику, а й 
допомагати у створенні мотивації, сприяти роз-
витку навичок спілкування у сферах, пов’язаних з 
діяльністю майбутніх спеціалістів [8, с. 62–65].

Приділення належної уваги різноманітним 
аспектам, що пов’язані з вивченням терміноло-
гічної лексики іноземними студентами в процесі 
їхньої професійної мовної підготовки набуває 
вирішального значення, оскільки українська мова 
як іноземна для студентів є засобом і способом 
оволодіння предметною й комунікативною компе-
тенцією в галузі обраної спеціальності.

Висновки. Термінологічна лексика важлива 
для майбутніх іноземних інженерів, оскільки якісне 
володіння нею дасть змогу вільно дискутувати на 
професійні теми, працювати зі спеціалізованими 
текстами, складати номінативний, питальний і 
тезовий плани, анотувати й реферувати наукові 
статті, виступати з повідомленнями як безпосе-
редньо на заняттях з української мови або з фахо-
вих дисциплін, так і на студентських наукових 
конференціях, семінарах, олімпіадах тощо. Тому 
вирішального значення набувають методи, прин-
ципи та прийоми навчання, якісні українськомовні 
навчально-методичні матеріали. Розроблена в 
подальшому система вправ із вироблення мовно-
термінологічних умінь і навичок сприятиме опа-
нуванню й правильному застосуванню терміно-
логічної лексики в усному й писемному мовленні 

за фахом іноземних студентів у процесі навчання 
ними української мови. Формування професійної 
термінологічної компетентності студентів, що від-
бувається внаслідок поетапного виконання вправ 
і завдань під час аудиторної й позааудиторної 
роботи, має комплексний інтегрований характер. 
Зважаючи на виняткову роль термінології в про-
фесійній діяльності фахівця будь-якої сфери, важ-
ливим є пошук нових підходів й організаційних 
форм навчання за означеною проблематикою.

Репрезентоване дослідження не вичерпує 
всього кола питань, пов’язаних зі специфікою й 
аналізом термінологічної лексики в процесі про-
фесійної мовної підготовки іноземних студентів. 
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі 
вбачаємо в розробленні відповідної системи вправ, 
послідовно спрямованих як на осмислене засво-
єння термінів і термінологічних сполук, так і на 
активізацію вмінь говоріння й слухання, необхідних 
для застосування фахової термінології в процесі 
навчання української мови студентів-іноземців у 
закладах вищої освіти технічного профілю.
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КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ МАЙБУТНІМИ ФІЛОЛОГАМИ: 
ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ
ASSESSMENT OF PROSPECTIVE PHILOLOGISTS’ TRANSLATION 
PERFORMANCE: EVALUATION METHODS REVIEW

У публікації представлено огляд чинних 
дидактичних і професійних методів оці-
нювання якості виконання перекладу. На 
основі аналізу типу шкал оцінювання та 
способу їх використання для нарахування 
балів виокремлено холістичні й аналітичні 
методи оцінювання перекладу. Категорію 
класичних аналітичних методів оцінювання 
своєю чергою розширено за рахунок їх окре-
мих варіацій, а саме: 1) оцінювання за допо-
могою контрольного листа, що містить 
бінарну шкалу аналізу виокремлених крите-
ріїв; 2) ератологічний метод, що передбачає 
визначення типу і серйозності допущених 
під час перекладу помилок із подальшим 
нарахуванням штрафних балів відповідно 
до передбаченої розробником ваги кожного 
типу перекладацької помилки; 3) метод 
оцінювання на основі спеціально розробле-
них критеріїв для кожного окремого пере-
кладацького завдання. Останній метод 
охоплює як традиційне оцінювання на основі 
ситуаційно укладеного переліку критеріїв з 
огляду на характер поставленого перекла-
дацького завдання й специфічні особливості 
поданого тексту оригіналу, що вимагають 
від студентів застосування відповідних 
перекладацьких прийомів та трансформа-
цій, так і низку сучасних методів оцінювання 
якості тексту перекладу, що базуються на 
подекуди складних алгоритмах реалізації. 
До переліку таких методів зараховуємо: оці-
нювання на основі прийнятності перекладу 
потенційно проблемних фрагментів тексту 
оригіналу, попередньо виокремлених викла-
дачем (за PACTE group), метод оцінювання 
попередньо відібраних одиниць (за Kockaert 
et al.) та метод калібрування дихотомічних 
одиниць (за Eyckmans et al.). Усі зазначені 
методи оцінювання виконання перекладу 
проаналізовано за такими критеріями: сту-
пінь суб’єктивності/об’єктивності отрима-
них результатів оцінювання, переваги та 
недоліки їх застосування, формат подачі 
результатів (кількісний/якісний/комбінова-
ний), перспективність використання для 
здійснення різних видів і форм контролю в 
навчанні перекладу майбутніх філологів. 
На цій основі запропоновано послідовно 
використовувати різні методи оцінювання 
якості контролю виконання перекладу сту-
дентами в навчальному процесі, в тому 
числі й шляхом їх комбінування.
Ключові слова: контроль якості виконання 
перекладу, методи оцінювання перекладу, 

аналітичний метод оцінювання, холістичний 
метод оцінювання, ератологічний метод 
оцінювання, метод оцінювання на основі спе-
ціально розроблених критеріїв, метод оціню-
вання з використанням контрольних листів, 
комбінований метод оцінювання.

The given article presents the review of the 
available pedagogic and professional methods 
for translation quality assessment. Holistic and 
analytic evaluation ones are singled out on the 
basis of the rating scale type and ways of its 
application to score the assessee’s translation 
performance. The category of common analytic 
methods is extended with their particular 
variations. They include checklist assessment 
method involving binary rating scheme applied 
to specified criteria; error count method (the 
assessor determines the type and severity of 
translation errors / mistakes and deducts points 
according to their weight prescribed for each 
error / mistake type1); trait scoring method 
(the rating scale is defined with respect to a 
particular translation brief). The latter comprises 
conventional rating according to situationally 
developed criteria based on translation brief and 
source text peculiarities (as a rule, they require the 
efficient application of the appropriate translation 
techniques and transformations) as well as 
some modern translation quality assessment 
methods based on complicated algorithms and 
implementation schemes. The following methods 
include “rich points Method” developed by 
PACTE group (the acceptability assessment of 
the rendition of the source text fragments treated 
as the potential source of translation problems), 
the Preselected Items Evaluation (PIE) method 
suggested by Kockaert et al. and the Calibration 
of Dichotomous Items (CDI) method presented 
by Eyckmans et al. All the methods listed above 
were analysed according to the following criteria: 
scoring subjectivity / objectivity, strengths and 
weaknesses, the way the assessment results can 
be reported (quantitative / qualitative / combined), 
appropriateness to different assessment types 
and forms stipulated by prospective philologists’ 
translation training framework. Consequently, 
consecutive application and combination of 
various evaluation methods to score students’ 
translation performance are recommended.
Key words: translation quality assessment 
(TQA), translation evaluation methods, analytic 
rating, holistic rating, error count method, trait 
scoring method, checklist evaluation method, 
combined rating.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Ефективна організація й реалізація контролю є 
необхідною передумовою забезпечення належ-
ної фахової підготовки майбутніх філологів. Це 
передбачає здійснення максимально об’єктивного 
оцінювання рівня сформованості в них перекла-
дацької компетентності на відповідних відрізках 
навчального процесу, що своєю чергою вимагає 
відбору й застосування дієвих методів та адекват-

них критеріїв оцінки якості тексту перекладу й про-
цесу його продукування як ключових проявів рівня 
сформованості зазначеного конструкта [7, c. 226].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оцінювання якості отриманого тексту перекладу 
як результату складної когнітивно-креативної 
мовленнєвої діяльності, значно легше підляга-
ючи кількісному вимірюванню, вже тривалий час 
становить інтерес як для викладачів перекладу, 
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так і представників галузі надання мовних послуг, 
про що переконливо свідчить значна кількість 
наукових розвідок у цьому напрямі. Чимало праць 
останніх кількох десятиліть присвячено розробці 
й верифікації різноманітних варіацій дидактич-
них методів оцінювання якості тексту перекладу: 
визначено їх переваги і недоліки [7; 13; 14; 16] 
та окреслено шляхи їх подолання [7; 16], у тому 
числі шляхом створення й доведення права 
на існування нових [1; 2; 6; 12] чи комбінованих  
[11; 7] методів оцінювання, емпірично перевірено 
показники надійності й валідності різних методів 
для оцінки продукту як усного, так і письмового 
перекладу [1; 4; 7; 14], розглянуто методи оціню-
вання текстів перекладів у рамках проведення 
статусних сертифікаційних іспитів різними націо-
нальними перекладацькими асоціаціями [8; 11]. 
В окремих дослідженнях [10] знаходимо також 
детальний аналіз професійних методів оцінки 
якості виконання комерційного перекладу. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте досліджень, в яких 
би консолідувалися усі можливі дидактичні методи 
оцінювання виконання перекладу та впорядкову-
валися на основі певних критеріїв, нами не вияв-
лено. До того ж виникає потреба в їх комплек-
сному аналізі з метою максимально ефективного 
застосування в сучасних умовах реалізації конт-
ролю сформованості в майбутніх філологів пере-
кладацької компетентності.

Мету статті вбачаємо в класифікації чинних 
дидактичних методів оцінки якості виконання пере-
кладу, визначення їх характерних особливостей 
на основі спільних критеріїв та окреслення пер-
спектив для їх застосування в межах здійснення 
контролю в навчанні перекладу в умовах вітчизня-
них закладів вищої освіти (далі – ЗВО).

Виклад основного матеріалу. З метою визна-
чення рівня сформованості перекладацької ком-
петентності використовують низку дидактичних 
методів оцінювання параметрів отриманого тексту 
перекладу, які з огляду на тип шкал оцінювання та 
спосіб їх використання для нарахування балів поді-
ляють на холістичні й аналітичні [3, c. 142‒155]. 
Розглянемо кожен із них детальніше за схемою, 
запропонованою С.К. Уігл [15, c. 122‒125] та дещо 
модифікованою нами: 1) тип шкали та спосіб оці-
нювання; 2) ступінь об’єктивності/суб’єктивності 
результатів оцінювання; 3) переваги та недоліки в 
застосуванні; 4) формат подачі результатів; 5) при-
датність для використання в умовах здійснення 
контролю в навчанні перекладу.

Холістичний метод оцінювання полягає в 
нарахуванні певної кількості балів від передбаче-
них шкалою оцінювання, на основі загального вра-
ження від виконання перекладу, саме тому його ще 
називають інтуїтивним [6, c. 149]. Цей метод оціню-
вання характеризується високою суб’єктивністю, 

здебільшого спричиненою так званим ефектом 
ореолу та складністю розмежування різних про-
явів якості перекладацького продукту під час його 
зіставлення з наданими узагальненими дескрип-
торами. Як наслідок, отримані дані вирізняються 
низькою надійністю, інтер- та інтрарейтерською 
стабільністю, особливо в разі залучення малодос-
відчених рейтерів. До переваг холістичного методу 
оцінювання виконання перекладу належать порів-
няна простота в застосуванні, завдяки чому він 
придатний для одночасної оперативної оцінки 
значної кількості робіт [14], та змога зосередитися 
на глобальних характеристиках тексту перекладу 
(дискурсивному і прагматичному аспектах) під 
час оцінювання. Холістичний метод оцінювання 
також передбачає подачу результатів у кількіс-
ному (бал), якісному (коментар) та комбінованих 
форматах. Отриманий результат оцінювання має 
здебільшого декларативний характер, позбавле-
ний аргументованості щодо прийнятого рейтером 
рішення й пропозицій щодо перспективних шляхів 
вдосконалення студентами їхніх перекладацьких 
навичок і вмінь, будучи при цьому максимально 
наближеним до результату професійного оціню-
вання діяльності в реальних умовах. Зважаючи на 
вищезазначені особливості холістичного методу 
оцінювання, пропонуємо використовувати його з 
певними застереженнями на завершальних ета-
пах навчання перекладу майбутніх філологів.

Аналітичне оцінювання використовують як 
родовий термін для позначення широкого спектра 
методів, що базуються на сумарній оцінці якості 
явища чи продукту шляхом дискретного аналізу 
попередньо виокремлених параметрів на підставі 
визначених критеріїв, кожен з яких зіставляється 
з власною шкалою оцінювання чи дескриптором  
[6, c. 150]. Нині аналітичні методи оцінювання 
набули найбільшого практичного застосування, в 
тому числі  в галузі професійних перекладів (для 
прикладу див. SICAL, LISA QA model, SAE J2450, 
QAT, TAUS Dynamic Quality Evaluation Model тощо 
[10]). Екстраполюючи класифікацію аналітичних 
методів оцінювання іншомовного письма, запропо-
новану Е. Гріном [3, c. 142‒155], на предмет нашого 
дослідження, виокремлюємо такі варіації аналі-
тичних методів оцінювання: 1) власне аналітичні 
методи оцінювання, представлені сукупністю кри-
теріїв, що охоплюють важливі для досліджуваного 
конструкта параметри (наприклад, ступінь повноти 
передачі інформації, якість подачі, правильність 
використання засобів мови перекладу для усного 
послідовного перекладу) та оцінюються за визна-
ченими шкалами/дескрипторами; 2) ератологічні 
методи оцінювання, що передбачають визначення 
типу й серйозності допущених помилок під час 
перекладу з подальшим нарахуванням штрафних 
балів відповідно до попередньо визначеної ваги 
помилки певного типу; 3) оцінювання за допомогою  
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контрольного листа, що спирається на бінарну 
шкалу аналізу (наявність/відсутність) виокремле-
них параметрів; 4) метод оцінювання на основі 
спеціально розроблених критеріїв для кожного 
окремого перекладацького завдання.

До переваг власне аналітичних методів 
оцінювання виконання перекладу зараховують 
дещо вищу об’єктивність, що досягається шля-
хом концентрації рейтера на окремих параметрах 
перекладу, можливість надання розгорнутішого й 
інформативнішого коментаря студентам та про-
цедурну зручність у використанні [13]. Основні 
недоліки цього методу оцінювання пов’язані з 
процесом розробки й валідизації критеріїв оціню-
вання та необхідністю проведення попереднього 
інструктажу для рейтерів. Цей метод передбачає 
подачу оцінювання в усіх можливих форматах й 
активно застосовується вже протягом останніх 
50 років здебільшого для контролю якості вико-
нання різних видів усного перекладу. Відповідно, 
пропонуємо його використання для реалізації як 
проміжного, так і підсумкового контролю компе-
тентності студентів в усному та гетеровалентних 
видах письмового перекладу.

Ератологічні методи оцінювання, базую-
чись на аналізі ситуативно виокремлених пара-
метрів, надають порівняно об’єктивну інформацію 
щодо якості конкретного досліджуваного пере-
кладу, дозволяючи вдаватися до нюансів та дета-
лей. Проте вони здебільшого зосереджуються на 
локальних лексико-граматичних аспектах, нерідко 
залишаючи поза увагою макроконтекст. Це зумов-
лює мозаїчність отриманої оцінки, нерідко віді-
рваної від досліджуваного конструкта. До того ж 
отримані за їх допомогою результати оцінювання 
далеко не завжди відтворювані й інформативні для 
студентів (особливо, коли їм повідомляється лише 
отриманий бал без відповідних коментарів), хоча й 
базуються на кропітких та часозатратних процеду-
рах. Серйозним недоліком ератологічного методу 
оцінювання вважається практика нарахування 
штрафних балів, що має демотивувальний харак-
тер для студента. Саме тому його застосування у 
чистому вигляді для здійснення проміжного конт-
ролю в навчанні майбутніх філологів видається 
досить обмеженим, хоча саме цей метод вдало 
використовується в сертифікаційних іспитах [4], 
щоправда, в комбінації з іншими методами оціню-
вання. Окремими перспективами вважаємо змі-
щення фокусу з нарахування штрафних балів на 
діаметрально протилежне заохочування студентів 
балами за вдалі перекладацькі рішення, спробу 
чого знаходимо в працях А. Уртадо Альбір [5].

Оцінювання на основі контрольного листа 
дає змогу значно спростити процедуру контролю, 
забезпечуючи при цьому певну об’єктивність 
завдяки чітко визначеним параметрам оцінки 
перекладу, на яких необхідно зосередитися, екс-

пліцитно вказуючи студентам на його сильні й 
слабкі сторони, організовуючи діяльність загалом. 
Однак цей метод критикують за надмірну простоту 
оціночних рішень і суджень і далеко не завжди 
вичерпну оцінку рівня сформованості досліджу-
ваного конструкта [9, c. 78‒79]. Усе це спонукає 
активно застосовувати контрольні листи на почат-
кових етапах реалізації само- й взаємоконтролю 
в навчанні перекладу студентів вітчизняних ЗВО, 
з одного боку, та комбінувати їх з іншими аналі-
тичними методами оцінювання, як це, наприклад, 
спостерігаємо у С.-Б. Лі [7].

Метод оцінювання на основі спеціально 
розроблених критеріїв для кожного окремого 
завдання набуває дещо нового звучання в умовах 
організації контролю перекладацької діяльності. 
З метою підвищення об’єктивності та врахування 
високої ситуативності виконання перекладацького 
завдання пропонуються різні його варіації. Серед 
них визначають оцінювання на основі прийнят-
ності перекладу потенційно проблемних фраг-
ментів текстів оригіналу, попередньо виокрем-
лених викладачем з огляду на критерії якості тексту 
перекладу, розроблене PACTE Group [12] на основі 
концепції К. Норд. Такий метод вирізняється висо-
кою трудоємкістю підготовчого етапу, що компен-
суються скороченням часу оцінювання через його 
вибірковість, й порівняною суб’єктивністю, зумов-
леною процедурою відбору так званих потенційно 
проблемних фрагментів. Спроби її подолання при-
звели до появи методу оцінювання попередньо 
відібраних одиниць (Preselected Items Evalu-
ation), що передбачає аналіз фрагментів тексту 
оригіналу для оцінювання безпосередньо виклада-
чем і зовнішніми експертами на основі попередньо 
виконаних студентами перекладів [6]. У такий спо-
сіб відібрані для оцінювання фрагменти підлягають 
статистичному аналізу, а прийнятні переклади фік-
суються. Через складність процедурної реалізації 
цей метод оцінювання поки що придатний для вико-
ристання лише з метою проведення сертифікацій-
них тестів із високим статусом. Насамкінець, склад-
ний алгоритм реалізації методу калібрування 
дихотомічних одиниць (Calibration of Dichoto-
mous Items-method) [1; 2] забезпечує максимальну 
надійність і валідність отриманих даних, належить 
до нормо орієнтованих методів оцінювання й може 
застосовуватися для розробки стандартизованих 
перекладацьких тестів.

Висновки. Проведений огляд чинних методів 
оцінювання якості виконання перекладу свідчить 
про різноманітність їхніх характеристик і вказує 
на необхідність їх послідовного та обґрунтованого 
застосування для контролю виконання перекладу 
студентами вітчизняних ЗВО, в тому числі  шля-
хом їх комбінування та модифікації, що й окрес-
лює перспективи подальших наукових та практич-
них пошуків.
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 
«БІОЛОГІЯ» В 6-МУ КЛАСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
IMPLEMENTATION OF BIOLOGY SUBJECT CONTENT  
CROSS-CUTTING ISSUES IN THE 6TH GRADE OF GENERAL  
SECONDARY EDUCATION SCHOOLS

У статті описано наскрізні змістові лінії 
навчального предмета «Біологія» закладів 
середньої освіти. Мета дослідження полягає 
у вивченні можливостей реалізації наскрізних 
змістових ліній під час формування мета-
компетентностей в учнів 6-х класів під час 
вивчення навчального предмета «Біологія».
Описано основні наскрізні змістові лінії: у 
темі «Вступ» це «Екологічна безпека та 
сталий розвиток», «Здоров’я і безпека». 
В рубриці програми з біології для 6-го класу 
«Зміст навчального матеріалу» виокрем-
лено питання, що найкраще забезпечують 
реалізацію зазначених вище наскрізних зміс-
тових ліній. Це уроки «Науки, що вивчають 
життя» та «Поняття про віруси». Акцен-
тування вчителем на взаємопов’язаності 
основних розділів і напрямів природничих 
наук є елементом формування екологіч-
ної свідомості в учнів і початком реалізації 
наскрізної змістової лінії «Екологічна без-
пека та сталий розвиток». Під час вивчення 
питання «Поняття про віруси» учні дізна-
ються про те, що вірус – це одна з форм 
існування живих організмів, що є складником 
змістової лінії «Здоров’я і безпека».
Установлено, що за підсумками вивчення 
розділу «Клітина» в темах уроків «Історія 
вивчення клітини» й «Основні положення 
клітинної теорії» відбувається формування 
наскрізної змістової лінії «Підприємливість і 
фінансова грамотність».
В розділі «Одноклітинні організми. Перехід 
до багатоклітинності» наскрізні змістові 
лінії «Здоров’я та безпека» й «Екологічна 
безпека та сталий розвиток» орієнтують 
учнів на усвідомлення ролі одноклітинних в 
екосистемах. Для цього використовується 
матеріал таких уроків: «Приклади пред-
ставників одноклітинних», «Середовища 
існування одноклітинних організмів», «Коло-
ніальні організми, перехід до багатоклітин-
ності». 
Наведені в статті міркування й аргументи 
можуть допомогти вчителям біології в 
реалізації наскрізних змістових ліній під час 
вивчення біології в 6-му класі загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. 
Ключові слова: наскрізна змістова лінія, 
метакомпетентність, біологія, міжпред-

метні зв’язки, біологічні поняття, освітній 
процес.

In the article, the content cross-cutting issues 
of the biology subject in secondary education 
institutions are described. The purpose of the 
article is to explore the ways of implementation 
of the cross-cutting issues while developing the 
meta expertise of the 6th-grade pupils studying 
the biology subject.
The content cross-cutting issues are described. 
These are “Environmental Safety and Sustainable 
Development”, “Health and Safety” in the 
introduction. In the section “Content of Course 
Material” of the biology program for 6th-grade, the 
issues that best ensure the implementation of the 
described above content insights are highlighted. 
These are the lessons “Sciences Studying Life” 
and “Concept of Viruses”. A teacher making 
emphasis on the correlation between the main 
sections and fields of the natural sciences helps 
pupils to develop the environmental awareness 
and starts the implementation of the cross-cutting 
issue “Environmental Safety and Sustainable 
Development”. As pupils study the concept 
of viruses, they learn that a virus is one of the 
life forms that is part of the “Health and Safety” 
cross-cutting issue.
It is found that the cross-cutting issue 
“Entrepreneurship and financial literacy” is being 
formed on the lessons “History of Cell Studying” 
and “Fundamental Principles of Cell Theory” of 
the section “Cell”.
In the section “Unicells. Transition to 
Multicellularity”, the cross-cutting issues “Health 
and Safety” and “Environmental Safety and 
Sustainable Development” help pupils to 
understand the role of unicells in ecosystems. 
To fulfill this purpose, the material of the following 
lessons fit: “Some Representatives of Unicells”, 
“Natural Surroundings of Unicells”, “Colonial 
Organisms, Transition to Multicellularity”.
The provide considerations and arguments could 
help the biology teachers to implement cross-
cutting content issues while studying biology in 
the 6th-grade of general secondary schools.
Key words: cross-cutting content issue, meta 
expertise, biology, interdisciplinary relationships, 
biology concepts, educational process.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У навчальних програмах з усіх шкільних предметів 
виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна 
безпека та сталий розвиток», «Громадянська від-
повідальність», «Здоров’я та безпека», «Підприєм-
ливість і фінансова грамотність» [1, с. 5]. Фактично, 
наведений перелік – це ті соціальні ідеї, які мають 
у суспільстві провідне значення. Їх реалізація під 
час навчання в школі є запорукою розвитку окремої 
особистості й держави загалом. Завдяки всеосяж-
ному характеру цих ідей вони є засобом інтеграції 

навчального змісту різних дисциплін, суцільним 
«мереживом» для всіх навчальних предметів. Тому 
змістові лінії й отримали назву «наскрізні». 

Незважаючи на те що ці наскрізні лінії нази-
ваються змістовими, їх реалізація не передбачає 
зміни змісту навчальної дисципліни, його розши-
рення чи поглиблення [1, с. 5]. Це питання лише 
відповідного трактування навчальних тем, акцен-
тів, які робить учитель за навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці наскрізних змістових ліній у курсі 
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біології основної школи присвячено декілька 
ґрунтовних публікацій [5, с. 12; 6, с. 10; 7, с. 16; 
8, с. 435]. Також є подібні дослідження й у мето-
диці викладання інших природничих наук, напри-
клад хімії [2, с. 9; 3, с. 13].

Наскрізні змістові лінії «корелюються з ключо-
вими компетентностями, опанування яких забез-
печує формування ціннісних і світоглядних орі-
єнтацій учня, що визначають його поведінку в 
життєвих ситуаціях» [1, с. 5]. До них відносять так 
звані метакомпетентності, тобто такі, що можуть 
формуватися відразу засобами всіх навчальних 
предметів і є метапредметними. Це «вміння вчи-
тися, ініціативність і підприємливість, екологічна 
грамотність і здорове життя, соціальна та грома-
дянська компетентності» [1, с. 5]. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Попри згадані вище дослідження 
залишається невирішеною проблема реалізації 
наскрізних змістових ліній навчального предмету 
«Біологія» в різних класах закладів загальної 
середньої освіти.

Мета статті полягає у вивченні можливостей 
реалізації наскрізних змістових ліній під час фор-
мування метакомпетентностей в учнів 6-х класів 
під час вивчення предмета «Біологія».

Виклад основного матеріалу. У рубриці про-
грами з біології для 6-го класу «Зміст навчального 
матеріалу» виокремлено питання, які вивчаються 
в темі «Вступ» і в яких можна найкраще реалізу-
вати наскрізні змістові лінії. Це «Науки, що вивча-
ють життя» й «Поняття про віруси».

Наскрізна змістова лінія «Екологічна безпека 
та сталий розвиток» повинна орієнтувати вчителя 
на формування в учнів екологічної свідомості для 
збереження й захисту довкілля. Для цього вчитель 
повинен для себе чітко сформулювати поняття 
«екологічна безпека». Згідно зі ст. 50 Закону Укра-
їни «Про охорону навколишнього природного 
середовища» «екологічна безпека – це такий стан 
навколишнього середовища, коли гарантується 
запобігання погіршенню екологічної ситуації та 
здоров’я людини» [4].

Екологічна безпека ґрунтується на розумінні 
того, що людство – невід’ємна частина природи, 
залежна від навколишнього середовища. Тобто на 
тому, що ми називаємо «екологічна свідомість».

Під час вивчення теми «Науки, що вивчають 
життя», учнів знайомлять з основними розділами 
й напрямами природничих наук, до яких належать 
ботаніка, анатомія, фізіологія, зоологія, мікро-
біологія тощо. Важливо, що науки про людину, 
будову її тіла, фізіологію й походження пода-
ються в одному ряду зі знаннями про інші живі 
організми – рослини, тварини, мікроорганізми. Це 
робить людей «одними з», ставить їх в один ряд з 
іншими об’єктами живої природи. Також доцільно 
підкреслити залежність усього живого від сере-

довища існування. І люди знову в одному ряду з 
іншими організмами: світло для рослин і світло для 
людей, температура для тварин і температура для 
людей тощо. Діти самі можуть навести багато таких 
прикладів. Така підкреслена взаємопов’язаність і 
є елементом формування екологічної свідомості 
під час вивчення цього питання. А отже, і початком 
реалізації наскрізної змістової лінії «Екологічна 
безпека й сталий розвиток». 

Усвідомлення учнями того, що люди є части-
ною природи, автоматично підводить до думки 
про доцільність збереження довкілля. Адже тепер 
довкілля й ми – це спільні, споріднені, майже 
тотожні поняття. Тож зберігати й захищати довкілля 
означає зберігати й захищати самого себе, що для 
дітей стає очевидним фактом, як інстинкт само-
збереження. Такий підхід учителя до викладання 
цього питання забезпечує виконання головного 
завдання наскрізної змістової лінії, «орієнтує на 
формування в учнів екологічної свідомості для 
збереження та захисту довкілля» [1, с. 5].

Наскрізна змістова лінія «Здоров’я та безпека» 
має служити «сприянню усвідомлення значимості 
безпечного здорового життєвого середовища» 
[1, с. 7].

Під час вивчення питання «Поняття про віруси» 
учні дізнаються про те, що вірус – це одна з форм 
існування живих організмів, хай і дещо специфічна 
та незвичайна. Особливістю підходу вчителя до 
розгляду цього питання, на нашу думку, може стати 
те, що віруси як поняття повинні асоціюватися в 
учнів насамперед із поняттям «середовище». Це 
пов’язано з тим, що багато представників цієї групі 
організмів є хвороботворними й небезпечними для 
людини. Саме на цьому моменті потрібно в першу 
чергу робити акцент учителю в ході відповідного 
уроку: через перелік хвороб, що вони виклика-
ють, їхні тяжкі наслідки для людини тощо. Поняття 
«вірус» і «небезпека» потрібно сформувати як 
єдине ціле. Лише в такому випадку відбудеться 
реалізація наскрізної змістової лінії «Здоров’я та 
безпека» як такої, що сприяє усвідомленню значу-
щості безпечного здорового життєвого середовища.

Тема «Клітина». Наскрізна змістова лінія, яку 
програма пропонує реалізувати під час вивчення 
цієї теми, – «Підприємливість і фінансова грамот-
ність» [1, с. 10]. 

У рубриці програми «Зміст навчального мате-
ріалу» виокремлено такі питання, що належать до 
вказаної вище наскрізної змістової лінії: «Історія 
вивчення клітини» й «Основні положення клітин-
ної теорії». 

На перший погляд, реалізація наскрізної зміс-
тової лінії «Підприємливість і фінансова гра-
мотність» є достатньо проблематичною під час 
вивчення історичних питань дослідження біо-
логії. Можливо, вчителю варто спробувати від-
штовхуватися від суті слова «підприємливість».  
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У широкому значенні «підприємливість» – прак-
тична кмітливість, здатність активно діяти, ініціа-
тивність.

Що являє собою історія вивчення клітини? 
Через дуже малі розміри об’єкта це фактично 
ланцюжок винаходів, послідовні пошуки техніч-
них рішень, що застосовували біологи, почина-
ючи з окулярного майстра з голландського міста 
Мідделбурга Захарія Янсена (1560 рік). Спочатку 
була мета вивчити зовнішній вигляд клітин, роз-
міри, форму. Далі виникла потреба дослідити 
дрібніші структури – органоїди. Потім мембрани й 
таке інше. Кожного разу з ускладненням завдання 
поставала нова технічна вимога до засобів і мето-
дів дослідження (нові мікроскопи, підготування 
зразків). Тільки люди з ініціативою, здатні до 
нестандартних ідей і дій могли забезпечити вико-
нання нових завдань у біології клітини. Подання 
вчителем історії вивчення клітини під таким кутом 
продемонструє учням важливість підприємли-
вості, ініціативності науковців у своїй роботі. 

Підсумком уроку з цього питання може стати 
така теза: науковці – це люди, які не задоволь-
няються наявним рівнем знань про певний пред-
мет, ініціюють нові дослідження, пошуки шляхів 
розв’язання наукових проблем з використанням 
інтелектуальних, технічних та інших засобів. Так 
учням буде продемонстровано, що підприємли-
вість сприяє здатності успішно діяти в техноло-
гічному швидкозмінному середовищі. Це і є голо-
вним для вчителя біології в реалізації наскрізної 
змістової лінії «Підприємливість і фінансова гра-
мотність».

Питання «Основні положення клітинної теорії» 
потрібно розглядати під таким самим кутом зору. 
Адже положення клітинної теорії – це історичні 
результати дослідження клітини, сформульовані у 
вигляді коротких тез.

Стосовно теми «Одноклітинні організми. Пере-
хід до багатоклітинності» в рубриці навчальної 
програми «Зміст навчального матеріалу» виді-
лено питання, що належать до розгляду декількох 
наскрізних змістових ліній: «Приклади представ-
ників одноклітинних», «Середовища існування 
одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяль-
ності, особливості будови, роль у природі та житті 
людини», «Колоніальні організми, перехід до бага-
токлітинності (губки, ульва)» [1, с. 11].

Наскрізна змістова лінія «Екологічна безпека 
та сталий розвиток» у цій темі повинна орієнту-
вати учнів 6-х класів на усвідомлення ролі одно-
клітинних в екосистемах. Таке завдання можна 
використати для першого ознайомлення з осно-
вними характеристиками екосистеми, звичайно з 
урахуванням віку й мінімальних знань із природо-
знавства.

Одноклітинні організми в цій темі вивчаються на 
прикладі хламідомонади, евглени, амеби, інфузо-

рії. В цьому дуже вдалому переліку представлені 
дві великі групи організмів – рослини й тварини. 
Під час уроку вчителю необхідно наголосити, що 
одна з основних рис тваринних організмів, у тому 
числі одноклітинних, – споживання інших орга-
нізмів. Одноклітинні рослини в цьому процесі є 
об’єктом. Після цього вчителю доцільно зробити 
акцент на споживанні великими тваринними орга-
нізмами інших менших організмів, де має зна-
чення розмір. Наголос на таких взаємовідносинах 
фактично ілюструє одну з головних характерис-
тик екосистеми – перенесення речовин і енергії 
від одних організмів до інших. Таким чином діти 
переконуються, що навіть на рівні одноклітинних 
організмів відбуваються глобальні біологічні зако-
номірності, й усвідомлюють роль одноклітинних 
в екосистемах. Це й буде елементом реалізації 
наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та 
сталий розвиток» в цьому питанні. 

Наскрізна змістова лінія «Здоров’я та безпека» 
реалізується через характеристику паразитич-
них одноклітинних організмів, таких, наприклад, 
як дизентерійна амеба, малярійний плазмодій та 
інших. Обговорення з класом (можливо через міні-
проєкт, домашнє завдання, фільм, презентацію) 
симптоматики захворювання, викликаного одно-
клітинним організмом, швидкості його поширення, 
умов виникнення «сприяє усвідомленню небезпеки 
інфекційних і паразитарних захворювань» [1, с. 10]. 

Для реалізації наскрізної змістової лінії «Під-
приємливість і фінансова грамотність» у цій 
темі найдоцільніше використовувати питання, 
пов’язані з процесами життєдіяльності одноклітин-
них організмів, особливостями будови, ролі у при-
роді та житті людини. Остання теза безпосередньо 
виводить на вказану змістову лінію. Люди давно 
використовують продукти життєдіяльності одно-
клітинних для отримання біогумусу, біопалива, 
ліків, барвників, очищення стічних вод тощо. Саме 
науковці з такою рисою, як підприємливість, реа-
лізують теоретичні знання про мікроорганізми для 
побудови необхідних людям технологічних проце-
сів. Загалом біотехнологічні винаходи приносять 
глобальну користь людству, а також дають прибу-
ток підприємствам і збагачують бюджет держави. 
Уміння використати наукові розробки для отри-
мання прибутку неможливе без фінансової гра-
мотності. Донесення цієї думки до учнів мотивує їх 
до навчання, направляє їхні помисли в практичне 
річище, тобто «сприяє усвідомленню можливос-
тей практичного використання одноклітинних для 
отримання біогумусу, біопалива тощо» [1, с. 11].

Тема «Рослини». В цій темі наскрізна змістова 
лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» орі-
єнтує на усвідомлення ролі рослини в екосистемі. 
Ця роль дотично згадувалася в темі «Одноклітинні 
організми. Перехід до багатоклітинності», у якій рос-
лини були визначені як основний об’єкт споживання  
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тваринами. В темі «Рослини» вже можна говорити 
про передумову такої ситуації – здатність рослин 
створювати власну біомасу. Учні підтверджують, 
що рослини ніхто не «годує», але вони збільшують 
розміри й масу достатньо швидко. Чому? Очевидно 
через те, що самостійно нарощують вагу організму. 
Чи могли б тварини існувати без такого джерела 
їжі? Ні. Ці питання й відповіді дуже спрощені, але 
вони правильно спрямовують думки учнів цього віку 
на усвідомлення ролі рослин у природі (екосистемі) 
як базового елемента кругообігу речовин.

Наступна наскрізна змістова лінія в цій темі – 
«Здоров’я і безпека» – «сприяє усвідомленню зна-
чення зелених насаджень для створення сприят-
ливого середовища життя» [1, с. 11]. 

Роль рослин у створенні середовища для 
життя в основному полягає в їхній здатності виді-
ляти кисень під час фотосинтезу. В 6-му класі від-
сутність в учнів знань з хімії не дає змоги вчителю 
повноцінно й аргументовано обговорювати це 
питання в класі. Тому може бути достатньо про-
сто вказати виділення рослинами кисню як факт 
для запам’ятовування. Зрозуміло, що цей момент 
лише мінімально допомагатиме усвідомленню 
ролі рослин у створенні сприятливого середо-
вища для життя. Потрібно вдатися до простіших 
і доступніших для сприйняття учнями явищ, які 
їм знайомі з повсякденного життя. Де можна схо-
ватися від спеки? Тінь дають рослини. Чому на 
полях є лісопосадки? Рослини затримують вітер 
і перешкоджають вітровію й ерозії сільськогоспо-
дарських земель. Як можна укріпити схили балок і 
ярків? На ці питання діти самостійно шукають від-
повіді та знаходять їх, що безперечно сприяє реа-
лізації в темі «Рослини» наскрізної змістової лінії 
«Здоров’я та безпека». Як розвиток бесіди відбу-
вається перехід до змістової лінії «Підприємли-
вість і фінансова грамотність». Навіщо зберігати 
нормальний стан ґрунтів на полях, насаджувати 
лісосмуги? Щоб мати високий урожай сільсько-
господарських культур, а отже, прибуток і фінан-
сову стабільність виробникам аграрної продукції. 
Які наслідки матиме стримування розвитку нових 
ярків і балок шляхом насадження в них рослин? 
До збереження площі якісних земель і зменшення 
водної ерозії, що своєю чергою також покращує 
фінансові результати аграріїв.

Можна звернути увагу учнів і на менш очевидні 
зв’язки між зеленими насадженнями та практич-
ними економічними результатами. Наприклад, 
зелені зони в містах, уздовж доріг сприяють очи-
щенню повітря від газу й пилу, що своєю чергою 
позитивно впливає на стан здоров’я людей, вони 
менше хворіють, не йдуть на лікарняний і про-
дуктивно виконують свою роботу. Це вочевидь 
позитивно впливає на фінансову ситуацію окре-
мих громадян і держави загалом. Такі досить про-
сті напрями обговорення ролі рослин у створенні 

сприятливого середовища життя також «сприяють 
забезпеченню кращого розуміння молодими укра-
їнцями практичних фінансових питань – овочів-
ництва, садівництва, біотехнологій тощо», що є 
реалізацією наскрізної змістової лінії «Підприєм-
ливість і фінансова грамотність».

Щодо теми «Різноманітність рослин» у рубриці 
«Зміст навчального матеріалу» навчальної про-
грами з біології для 6-го класу виділено такі 
питання, що належать до розгляду кількох наскріз-
них змістових ліній: «Способи класифікації рослин 
(за середовищем існування, будовою, розмножен-
ням тощо)», «Хвощі, плауни», «Екологічні групи 
рослин (за потребою у світлі, воді, температурі). 
Життєві форми рослин». Як бачимо, сам вибір 
питань дуже вдалий для реалізації наскрізної 
змістової лінії «Екологічна безпека та сталий роз-
виток», адже різноманітність рослин «прив’язана» 
до різноманітності умов середовища їхнього існу-
вання. Ця наскрізна змістова лінія визначена в 
програмі як така, що «орієнтує на усвідомлення 
необхідності збереження рослин і їх угрупувань» 
[1, с. 13].

Саме існування рослинного угрупування 
пов’язане з двома основними моментами. Пер-
ший – це тривалий час існування рослин на певній 
території, результат довгого історичного розви-
тку, другий – складні взаємозв’язки між організ-
мами й навколишнім середовищем. Завдання 
вчителя полегшується тим, що діти вже мають 
уявлення про фактори середовища (температура, 
освітлення тощо). Тому краще почати з історич-
ного аспекту. Становлення рослинних угрупувань 
(іншими словами, різноманітності рослин) – трива-
лий процес. Після руйнування цієї різноманітності 
відновлення забере також дуже великий проміжок 
часу. Для наочності можна порівняти тривалість 
життя людини та мільйони років становлення угру-
пувань як стійкої сукупності рослин. У дітей має 
виникнути засторога проти будь-якого необдума-
ного втручання в рослинне царство. Можна також 
наголосити, що створити наново зруйнований 
фітоценоз у первісному вигляді неможливо через 
те, що неможливо повторити наново всі умови 
середовища протягом такого тривалого часу в 
такій самій послідовності. Таким чином учитель 
підводить дітей до думки про цінність, недотор-
канність наявних сукупностей рослин (степи, луки, 
ліси, болота тощо), що і є головним завданням цієї 
наскрізної змістової лінії.

Запропонований підхід до викладення 
навчального матеріалу плавно підводить учнів до 
наступної наскрізної змістової лінії, що має бути 
реалізована в цій темі. Це «Громадянська відпові-
дальність», що «сприяє формуванню відповідаль-
ного члена громади, суспільства, який розуміє 
важливість раціонального використання людиною 
рослинних угрупувань» [1, с. 13]. 
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Головна теза вчителя на уроці з цієї теми полягає 
в тому, що людство зруйнувало вже багато рослин-
них природних угрупувань для своїх потреб. Отже, 
для того щоб уникнути наступних втрат, потрібно 
максимально ефективно використовувати території, 
які раніше займали природні екосистеми. Це і є раці-
ональне природокористування. Окрім того, наступні 
кроки в освоєнні нових земель або інших природ-
них ресурсів повинні бути максимально виваже-
ними й продуманими, адже втручання людини може 
призвести до нових втрат. Ця думка й такий підхід 
властиві лише відповідальним членам суспільства, 
вихованню яких і сприяє реалізація цієї наскрізної 
змістової лінії на уроках біології у 6-му класі.

Наступна наскрізна змістова лінія «Здоров’я 
та безпека» «сприяє усвідомленню значення рос-
лин для зміцнення здоров’я» [1, с. 13]. За її реа-
лізації вчитель може виділити кілька аспектів. 
Перший – акцентування уваги дітей на цінності 
кожного окремого виду рослин, адже під час руй-
нування природних рослинних угрупувань багато 
видів зникають назавжди. А кожен вид рослин чи 
інших організмів – це сукупність властивостей, 
яких ми на сьогодні не знаємо й не уявляємо варі-
антів їх використання для потреб людини. Безпо-
воротне зникнення кожного виду – це можливе 
зникнення лікарських або продовольчих чи інших 
можливостей. Можна запропонувати учням уявити 
існування цивілізації без пшениці, рису або льону, 
ромашки лікарської, чистотілу. Ці приклади від-
разу збільшують значення рослин в очах дітей для 
забезпечення нормального, здорового існування 
людини, що і є реалізацією наскрізної змістової 
лінії теми «Здоров’я та безпека».

Ще одна наскрізна змістова лінія, що пропо-
нується до реалізації в темі «Різноманітність рос-
лин», – «Підприємливість і фінансова грамотність» 
[1, с. 13]. Виконання цього завдання частково від-
бувається в кооперації з іншими наскрізними зміс-
товими лініями. Зокрема, практичний аспект було 
первинно окреслено в попередньому абзаці. А під-
приємливість, нагадаємо, в широкому розумінні – 
практична кмітливість, здатність активно діяти, іні-
ціативність. У вузькому економічному розумінні 
це здатність людини до отримання прибутку з 
найменшими витратами. Напрями практичного 
використання рослин як продовольчої або лікар-
ської сировини були визначені вище. Різноманіття 
зовнішніх форм рослин «сприяє забезпеченню 
кращого розуміння молодими українцями прак-
тичних аспектів фінансових питань: фітодизайн, 
декоративні рослини, створення колекцій, сувені-
рів тощо» [1, с. 13]. Це найпростіший спосіб реа-
лізації наскрізної змістової лінії. Також доцільно 
спрямувати думки дітей на детальне вивчення 
хімічного складу різних рослин, шляхи їх викорис-
тання, що для підприємливих людей відкриває 
неосяжні можливості отримання прибутку.

Також у темі «Різноманітність рослин» шкільна 
програма пропонує виконання мініпроєктів за 
вибором учителя, що допоможе реалізації наскріз-
них змістових ліній. Теми доступних для виконання 
мініпроєктів можуть бути такими:

1) «Рослини-мандрівники» (присвячений рос-
линам, які останніми роками з’явилися на терито-
рії України);

2) «Рослини-захисники повітря» (визначення 
рослин, що затримують найбільше пилу в місті);

3) «Рослини різних екологічних груп у нашій 
місцевості» (дослідження видів рослин, що поши-
рені в різних біотопах (луки, ліс, водойма тощо));

4) «Комахи – друзі та вороги рослин» (визна-
чення запилювачів рослин і шкідників).

Висновки. На нашу думку, наведені міркування 
можуть допомогти вчителям біології в реаліза-
ції наскрізних змістових ліній під час викладання 
предмету в 6-му класі загальноосвітніх навчальних 
закладів. Можливо, наведена аргументація допо-
може зробити вибір на користь того чи іншого запро-
понованого підходу до виконання цього завдання. 

Подальші дослідження можуть лежати в пло-
щині оцінювання ефективності реалізації наскріз-
них змістових ліній і формування метакомпетент-
ностей під час вивчення інших тем навчального 
предмета «Біологія» в 6-му та інших класах або 
альтернативних форм роботи з учнями.
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

СТРУКТУРА ІНТРАПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЛІКАРІВ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ
THE STRUCTURE OF INTRAPROFESSIONAL COMMUNICATION  
OF DOCTORS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF STUDY

У статті йдеться про важливий аспект 
мовно-комунікативної компетентності 
лікаря, а саме інтрапрофесійне мовлення. 
Актуальність дослідження полягає в недо-
статній вивченості проблем інтрапрофе-
сійного фахового мовлення та перспектив 
розроблення методологічних концепцій 
його формування. Метою дослідження є 
аналіз феномену інтрапрофесійного спіл-
кування лікарів, його ознак, структури й 
основних закономірностей. Вторинною 
метою виступає створення теоретичної 
картини інтрапрофесійного мовлення з 
метою розробки методичного забезпе-
чення формування професійного мовлення 
майбутніх лікарів. За основні методи 
дослідження вибрано загальнотеоретичні 
(аналіз, синтез, індукцію, структурування 
соціальних феноменів і моделювання) й 
окремі спеціальні для соціонімічних наук: 
міжнаукове екстраполювання, методи з 
галузі теорії комунікації та дискурсології 
(відбір мовно-комунікативних закономір-
ностей і контенту в рамках обраного 
об’єкта дослідження; моделювання кому-
нікативних аспектів інтрапрофесійного 
спілкування лікарів). У роботі також вико-
ристано соціологічні методи (опитування 
клієнтів поліклінік віком від 18 до 70 років). 
Доведено, що інтрапрофесійне комуніку-
вання лікарів ускладнюється діапазоном 
виконуваних функцій і непередбаченістю 
професійних завдань, які вирішуються; 
деформується через численні стерео-
типи з боку як лікарів, так і клієнтів, що 
підтверджено проведеним соціологічним 
опитуванням. У статті представлено 
структуру інтрапрофесійного мовлення 
лікарів із погляду його породження та вер-
бального виявлення (внутрішнє / зовнішнє; 
усне / писемне; монологічне / діалогічне). 
Визначено професійні комунікативні функ-
ції рідної та іноземної мов у діяльності 
лікаря та їх зв’язок із лікарською деонто-
логією. Окреслено перспективи методо-
логічного забезпечення формування інтра-
професійних комунікативних компетенцій 
сучасного лікаря.

Ключові слова: компетентності, струк-
тура мовлення, деонтологія, інтрапрофе-
сійна комунікація.

The article deals with an important aspect of 
the doctor’s language and communication 
competence, namely intraprofessional speech. The 
research topicality lies in the insufficiently studied 
problems of intraprofessional speech and the 
prospects for developing methodological concepts 
of its formation. The study intends to analyse the 
phenomenon of intraprofessional communication 
between doctors, its features, structure and basic 
patterns. The secondary objective is to create 
a theoretical picture of intraprofessional speech 
in order to develop methodological support for 
the formation of professional speech of future 
doctors. The main research methods are 
general theoretical methods (analysis, synthesis, 
induction, structuring of social phenomena, and 
modelling), and special methods for socionomic 
sciences: interdisciplinary extrapolation, methods 
in the field of communication theory and discourse 
studies (selection of linguistic and communicative 
patterns and content within the selected research 
object, modelling of communicative aspects of 
intraprofessional communication of doctors). The 
paper also uses sociological methods (surveys 
of clients of clinics aged 18 to 70). The paper 
proves that intraprofessional communication 
of doctors is complicated by the range of 
functions performed and the unpredictability of 
professional tasks to be fulfilled; is deformed 
due to numerous stereotypes on the part of 
both doctors and clients, which is confirmed by 
a survey. The article presents the structure of 
intraprofessional speech of doctors in terms of 
its generation and verbal detection (internal / 
external; oral / written; monologue / dialogue). The 
professional communicative functions of native 
and foreign languages in the doctor’s activity 
and their connection with medical deontology are 
determined. The prospects of methodological 
support for the formation of intraprofessional 
communicative competencies of a modern doctor 
are outlined.
Key words: competencies, speech structure, 
deontology, intraprofessional communication.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. У соціонімічних професіях фахове мов-
лення виступає одним із основних інструментів 
визначення й вирішення професійних завдань. 
Дидактично формування такої компетентності 
здійснюється в рамках мовознавчих дисциплін за 
професійним спрямуванням.

Дисципліна «Українська мова за професійним 
спрямуванням» є рамковою і передбачає значну 
варіативність залежно від типу професії, а також 
типу професійного спілкування («спеціаліст – клі-
єнт», «спеціаліст – спеціаліст», «працівник – під-
леглий» тощо). Реалізація професійного дискурсу 
ускладнюється також багатоманітністю професі-

ональних цілей і завдань, стандартних (штатних) 
або нестандартних ситуацій. Особливо гостро ця 
проблема стоїть при підготовці майбутніх лікарів, 
а також при конструюванні ними професійного 
дискурсу за типом «спеціаліст – спеціаліст». Від 
якості та ясності такого дискурсу залежать важ-
ливі соціальні й особисті аспекти, зокрема життя 
і здоров’я пацієнта.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання професійного мовлення ставало 
предметом наукового вивчення таких науков-
ців, як Л. Урвацев [12], А. Білібін [2], Т. Ковеліна 
[7], А. Апушкіна [1], В. Болучевська, А. Павлю-
кова [3], Н. Деревльова, О. Яблонська [4] та ін.  
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Традиційно питання професійного мовлення, етики 
й деонтології лікаря вивчаються в аспекті взаємо-
дії «лікар – пацієнт», тоді як питанням інтрапро-
фесійного спілкування приділяється недостатньо 
уваги. Якщо при діагностуванні мовлення є визна-
чальним інструментом, що потребує психологіч-
них, психолінгвістичних навичок, то спілкування 
лікарів між собою часто уявляється як взаємодія 
на рівні спільного категорійного апарату, стилю й 
загальнотерапевтичних компетентностей. Втім, 
лікарі також мають різні комунікативні здібності та 
відмінну кваліфікацію. Особливо це помітно при 
проведенні консиліумів за участю фахівців різних 
спеціалізацій. Окремим аспектом інтрапрофе-
сійного спілкування лікарів є публічне мовлення, 
яке, на думку Л. Яременко, хоч і «реалізується 
у межах корпоративної субкультури, але індиві-
дуалізоване, є обличчям, «візитівкою» фахівця» 
[14, с. 350]. Н. Турсеньова вказує, що у професій-
ному спілкуванні лікар «не може пройти повз своє-
рідності людської особистості, особливе значення 
для нього мають талант, індивідуальні здібності та 
інтуїція» [11, с. 172]. Це стосується меншою мірою 
пацієнтів і більшою колег, їхнього «таланту й інту-
їції», а головне – мовно-комунікативної й терапев-
тичної компетентностей.

Отже, проблеми вивчення інтрапрофесійного 
мовлення лікарів нині є актуальними та потребують 
значної теоретичної та методологічної експлікації.

Метою дослідження є теоретичний аналіз і 
узагальнення феномену інтрапрофесійного спіл-
кування лікарів, визначення його структури й 
основних закономірностей, які надалі змогли б 
лягти в основу розроблення методичного забезпе-
чення формування відповідних компетентностей у 
майбутніх лікарів.

Методами дослідження виступають пере-
важно загальнотеоретичні (аналіз, синтез, індук-
ція, структурний і моделювання) та спеціальні 
теоретичні (екстраполювання закономірностей 
психолінгвістики, теорії комунікації, дискурсології 
на лікарську деонтологію; моделювання комуніка-
тивних аспектів професійної діяльності; релевант-
ний відбір мовно-комунікативних закономірностей 
згідно з обраним об’єктом дослідження – інтрапро-
фесійним спілкуванням лікарів). Також на цьому 
(пропедевтичому) етапі дослідження було здій-
снено соціальне опитування вибірки респондентів 
віком від 18 до 70 років у кількості 120 чоловік, які 
є спорадичними або постійними клієнтами клінік. 
Метою такого опитування було намагання оцінити 
ефективність і фаховість професійного спілку-
вання лікарів із погляду клієнта. Після окреслення 
загальних закономірностей інтрапрофесійного 
спілкування планується провести опитування й 
анкетування лікарського персоналу.

Виклад основного матеріалу. Професійна 
комунікація лікаря, як і більшості фахівців соціо-

німічних професій, визначається кількома голо-
вними аспектами: вона є інструментом діагностики 
та вирішення професійних завдань; включає пере-
важною мірою термінологічну, професіонально 
орієнтовану комунікацію, тому тісно пов’язана 
з найзагальнішими лікарськими компетентнос-
тями (морфолого-анатомічними, психологічними, 
терапевтичними, вузькоспеціальними знаннями); 
нарешті, вона органічно поєднує раціональне 
й об’єктивне з індивідуальним, ірраціональним 
та інтуїтивним. Причиною останнього є сучасна 
медична парадигма, в рамках якої не лікується 
симптом чи хвороба, а вирішується комплексна 
психологічно-медична проблема, де організм, 
індивід та особистість виступають загальною, 
цілісною детермінувальною системою.

Для інтрапрофесійного комунікативного обміну 
між фахівцями важливо об’єктивувати, опи-
сати й нозологічно інтерпретувати об’єктивні та 
суб’єктивні показники (симптоми), представлені 
пацієнтом, а також кваліфікувати й уміти пред-
метно обговорювати дані, отримані в ході проце-
дури діагностики й аналізів. Легше враховуються 
об’єктивні показники, які легко відображаються у 
вигляді цифрових і функціональних даних. Цьому 
сприяє спільний метакатегоріальний апарат 
лікаря-професіонала. Більш проблемними зали-
шаються такі аспекти: а) обговорення й нозоло-
гічна інтерпретація показників, симптомів і скарг, 
які перебувають на межі медичних спеціалізацій; 
б) визначення сфери та межі профільного лікар-
ського втручання в рамках діагнозу (рамки ком-
петенції лікаря одного профілю, спільна царина); 
в) дистанційна комунікація лікарів, які надають 
спільні послуги одному й тому самому клієнтові.

Позитивним фактором, що сприяє інтрапро-
фесійній комунікації, є потреба в комплексному 
обстеженні й лікуванні більшості хвороб і спільний 
компетентнісний загальнотерапевтичний базис 
усіх лікарських спеціальностей. Наприклад, лікар-
гастроентеролог незалежно від рівня комунікації 
враховує гормональні (ендокринологія), психосо-
матичні (клінічна психологія), гігієнічні (дієтологія), 
анатомічні (індивідуальна морфологія, стенічність / 
астенічність / гіперстенічність) і стиль життя паці-
єнта. Така настанова сама по собі є інтрапрофе-
сійною, і лікарі в цьому плані є професійно й кому-
нікативно відкритими. Подібні приклади можна 
проілюструвати в будь-якій медичній спеціалізації. 
Тобто інтрапрофесійність навіть поза комунікатив-
ним аспектом має місце у практиці кожного лікаря. 
Психологічний бар’єр, який має здолати або при-
йняти профільний лікар – це делегування повно-
важень із терапевтичного вирішення проблеми 
лікареві з іншої суміжної спеціальності.

Соцопитування респондентів на предмет інтра-
дисциплінарного вирішення й інтерпретації нозо-
логічних одиниць виявив значне домінування 
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психоневрологічних проблем, маскованих під 
соматичні нозологічні одиниці. Останні часто інтер-
претуються пацієнтами, а іноді й лікарями як про-
фільні соматичні.

Розглянемо приклад, отриманий під час соцопи-
тування. Пацієнт М., 35 років, звернувся до сімей-
ного лікаря зі скаргами на порушення травлення. 
Після обстеження сімейним лікарем був направле-
ний до гастроентеролога й ендоскопіста. Значних 
патологій не виявлено. Після лікування впродовж 
місяця самостійно звернувся до лікаря-невролога 
із супутніми симптомами (порушенням апетиту, сну 
та можливості зосереджуватися). Невролог після 
першої ж консультації направив пацієнта до лікаря-
психотерапевта з попереднім діагнозом «невроз, 
синдром подразненого кишківника». На думку рес-
пондента, інтрапрофесійне спілкування вказаних 
лікарів у цьому випадку було недостатнє, спеціа-
лісти спілкувалися «через амбулаторну карту».

Аналіз інших прикладів, отриманих під час про-
педевтичного соцопитування, виявив такі інтра-
професійні проблеми: а) небажання «відпустити 
пацієнта до іншого спеціаліста»; б) слабкий рівень 
комунікації між суміжними або несуміжними спе-
ціалістами; в) надто високий рівень самостій-
ного вибору профільного лікаря самим пацієнтом 
(часто методом спроб і помилок). Це засвідчує не 
стільки мовно-комунікативні, скільки деонтологічні 
й етичні моменти інтрапрофесійного спілкування, 
а частіше його відсутності.

Іншу картину маємо в межах стаціонарів, де 
впродовж тривалої діагностики підключається за 
необхідності дедалі більша кількість спеціалістів. 
Але й в цьому разі часто спостерігається «переклю-
чення», коли, наприклад, лікар-хірург «передає паці-
єнта» травматологові тощо. Найменш ефективним, 
на думку респондентів, є спілкування лікарів під час 
супроводу пацієнтів із тривалими хронічними захво-
рюваннями, які важко піддаються ремісії. У таких 
випадках особистісна мотивація починає перева-
жати корпоративну етику, і лікарі починають відси-
лати незручного пацієнта до інших спеціалістів без 
задіяння доцільної інтрапрофесійної комунікації.

У подальшому дослідженні проблеми плану-
ється розроблення питальника для практикуючих 
лікарів з метою з’ясування й інтерпретації цих та 
інших інтрапрофесійних комунікативних і деонто-
логічних суперечностей. Проте й на цьому етапі 
можна зробити попередній висновок, що медична 
традиція, яка, попри численні реформи, продо-
вжує існувати у вітчизняних медичних закладах, 
стимулює лікарів до діяльнісної автономності, 
низького рівня інтрапрофесійної комунікації, деле-
гування цієї комунікації самому пацієнтові, котрий 
«шукає» свого лікаря, виходячи із власних непро-
фесійних міркувань та ініціатив.

Отже, вирішення основних інтрапрофесійних 
проблем лікарської комунікації неможливе без 

зміни стереотипних вузькоспеціальних підходів до 
інтерпретації виявлених симптомів, без визнання 
більшості нозологічних одиниць об’єктом мульти-
дисциплінарного міжфахового вивчення.

Попри те, що професійна комунікація будь-
якого спеціаліста з досвідом набуває алгоритмізо-
ваних форм та індивідуального стилю (особливо в 
рамках одного колективу: стаціонару, поліклініки, 
приватної клініки), інтрамедичний дискурс залиша-
ється складною соціопсихологічною проблемою, 
оскільки вирішує щоразу максимально індивіду-
алізовані проблеми з допомогою «психолінгвіс-
тичних механізмів, що здійснюють різні когнітивні 
операції, з яких складаються головні індивідуальні 
процедури кожного комуніканта – вербалізація й 
розуміння, а також спільна процедура управління 
ходом взаємодії» [8, с. 98]. Фактор, що ускладнює 
таке спільне управління – відповідальність за паці-
єнта (групова / індивідуальна), перебування паці-
єнта під професійним супроводом, а отже, і юрис-
дикцією провідного й допоміжних спеціалістів.

В. Болучевська й А. Павлюкова пов’язують інр-
такомунікативні проблеми, як і проблему взаємо-
дії «лікар – пацієнт», із проблемою сприймання й 
орієнтації на «Іншого» у процесі вербального та 
терапевтичного втручання. Перша проблема – в 
наявності / відсутності спільного зацікавлення й 
гуманного ставлення до професійної діяльності та 
її живих об’єктів. Основа її вирішення – професійна 
зацікавленість і довіра до колег, співпереживання й 
очікування позитивного вирішення епікризу. Комуні-
кативна проблема «лікар – клієнт» часто пов’язана 
з меншою відповідальністю самого клієнта, який 
може виконувати / не виконувати рекомендації 
лікаря, ініціювати або скасовувати консультацію, 
приймати рішення піти до того або іншого спеціа-
ліста [3]. Окремий деструктивний фактор – нега-
тивні стереотипи як лікарів, так і пацієнтів, що зава-
жає інтер- та інтрапрофесійній комунікації.

Загальна ж деонтологічна відповідальність все 
одно лежить на лікареві, котрий має докладати 
усіх психолінгвістичних, комунікативних, а часто й 
особистих харизматичних зусиль і впливів на всіх 
суб’єктів терапевтичного процесу.

Треба відзначити, що проблеми інтрапрофесій-
ної комунікації пов’язані не тільки з мультимедич-
ним супроводом пацієнтів колективом (реальним 
чи формальним) медичних працівників. Окре-
мого дослідження потребує професійне спілку-
вання між лікарями різних спеціалізацій (напр.: 
хірург – ендокринолог – уролог), різного статусу 
(керівник – підлеглий), різних націй (вітчизняні 
лікарі – іноземці) тощо. Така взаємодія потребує 
окремого дослідження і планується автором у най-
ближчій перспективі. Розгляду в методологічному  
й лінгвістичному аспекті потребують також питання 
побудови дискурсу, визначення спільних епістеміо-
логічних перетинів, використання терміноапарату і 
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професійного сленгу лікарями різних спеціальнос-
тей, а також професійний дискурс нелікарського 
медперсоналу (адміністраторів, медсестр, саніта-
рів). Перспективи вирішення проблем інтрапрофе-
сійної деонтології та комунікації лежать, звичайно, 
в освітній площині підготовки майбутнього спеці-
аліста, тому головним інструментом формування 
інтрапрофесійної компетенції є мовнокомпетент-
нісна складова частина. Згідно з нею студенти 
медичних факультетів із першого року навчання 
паралельно опановують латинську й українську 
мови за професійним спілкуванням, в рамках чого 
«знайомство з фаховою термінологією, що складає 
основу професійної мови лікаря, є різноплановим і 
повинно поглиблювати мотивацію й активність сту-
дентів у подальшому вивченні терміносистем фахо-
вих дисциплін, фразеології медичної практики. На 
нашу думку, є доцільним використання латинських 
афоризмів у інтрапрофесійній комунікації лікарів, 
зокрема у публічній риториці» [14, с. 349]. Згідно з 
цією концепцією широта спеціальних і гуманітар-
них знань, а також вміння представити їх загаль-
новживаною та професійною мовами є запорукою 
ефективної внутрішньопрофесійної комунікації. 
Мовна компетентність лікаря може розглядатися з 
різних аспектів: із погляду володіння професійною 
термінологією та номенклатурою; ведення профе-
сійної ділової документації (побудова анамнезу, 
історії хвороби, звітності) тощо. Проте інтра- та 
інтерпрофесійна комунікація – царина передусім 
професійної поведінки – деонтології. Цей термін 
запропонований британським філософом початку 
ХІХ ст. І. Бентамом. Науковець розглядав деонто-
логію як морально-етичну дисципліну, яка вивчає 
спілкування та стосунки у сфері професійної діяль-
ності з метою досягнення максимального практич-
ного й духовного результату [15]. Мовна освіта 
майбутнього медика уявляється трилатеральною: 
рідна мова, латинська мова й англійська, які вико-
нують як спільні, так і відмінні функції у професій-
ній діяльності. Наводимо основні з них у вигляді 
табл. 1 (для лікаря, який працює в україномовному 
середовищі).

Як видно з таблиці, найширші функції виконує 
застосування українського професійного дискурсу 
(за умов роботи в середовищі рідної мови), проте 

вимоги нового часу передбачають, що дипломо-
ваний лікар має однаково ефективно працювати 
та комунікувати й у чужомовному (англомовному) 
середовищі. З цією метою після завершення на 
першому році навчання вивчення курсів із профе-
сійної української та латинської мов на другому 
курсі викладається дисципліна «Англійська мова 
у професійному спілкуванні лікарів».

Відмінність у володінні цими мовами не тільки у 
глибині й обсязі засвоєних знань, де лідирує рідна. 
Інтрапрофесійна комунікація – та царина, де рівень 
володіння різними мовами має бути максимально 
універсалізованим. Оптимізувальним фактором тут 
виступає домінування ділового, наукового і спора-
дичне використання розмовного та публіцистичного 
стилів. Діловий і науковий стилі максимально фор-
малізовані, містять значний відсоток термінологіч-
ної та інтернаціональної лексики. Для спільних про-
фесійних функцій компетентності з усіх трьох мов 
практично однакові, тому вивчення цих мов синер-
гічно посилює одне одного, а практика перекладу й 
усного ділового мовлення залишаються найефек-
тивнішими інструментами їх формування.

У світлі вищесказаного інтрапрофесійна кому-
нікація (за умов успішного засвоєння дидактич-
ного матеріалу ЗВО) видається простішою і при-
роднішою для лікаря, якому не потрібно залучати 
непрофесійну лексику, переходити на інші стиліс-
тичні регістри й мати справу із щоразу індивіду-
альним непрофесійним мовленням (як у випадку 
комунікації «лікар – пацієнт»).

Одна з цілей нашого дослідження – вперше 
аргументувати роль, місце і функції внутрішнього 
(за своєю суттю – інтрапрофесійного) мовлення 
лікарів. Основний методологічний постулат цієї 
тези полягає в тому, що лікар не повинен при фор-
мулюванні думки на її долокутивному етапі «пере-
кладати» індивідуальне побутове мовлення на 
професійне для подальшого висловлення. Фахі-
вець породжує внутрішній комунікативний акт уже 
професійною метамовою зі встановленням необ-
хідних максимально об’єктивних детермінантних 
зв’язків. Це сприяє природності та швидкості поро-
дження зовнішнього комунікативного акту.

Розглянемо загальну структуру інтрапрофесій-
ного мовлення лікарів (рис. 1).

Таблиця 1
Професійні комунікативні функції мов у діяльності лікаря

Комунікативна функція Рідна 
мова

Англійська 
мова

Латинська 
мова

1. Термінологічна номінація професійних об’єктів, явищ і лікарських засобів.
2. Ділове писемне мовлення (заповнення і ведення медичної документації).
3. Інтрапрофесійна комунікація.
4. Комунікація лікаря із суміжними спеціалістами  
(фармацевт, криміналіст, юрист тощо).
5. Комунікація «лікар – пацієнт і його родина».
6. Засвоєння професійних інновацій та інвентаризація досвіду.
7. Міжнародна комунікація (переважно при підвищенні кваліфікації).
8. Внутрішнє мовлення (долокутивна комунікація).
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Перший рівень класифікації типів і структури 
інтрапрофесійного мовлення видається гетеро-
генним, проте експлікація на другому рівні кла-
сифікації виявляє залежність типів мовлення за 
загальним принципом «внутрішнє – зовнішнє → 
усне – писемне → діалогічне – монологічне». 
Тобто послідовність породження, формування й 
виявлення (об’єктивації) спрямована в таблиці 
справа наліво.

У наукових джерелах під інтрапрофесійним 
мовленням мають на увазі тільки мовлення між 
медичними працівниками одного фахового рівня 
(«дерматолог – онколог»; «хірург – терапевт») 
або різного фахового рівня («лікар – медична 
сестра»; «гінеколог – акушер»). Натомість спіл-
кування спеціалістів одного фахового рівня, але 
різних спеціальностей розглядається як інтерпро-
фесійне [13, с. 490]. У свою чергу, ми пропонуємо 
спілкування між суміжними фахівцями, які вико-
ристовують спільну або подібну метамову, також 
кваліфікувати як інтрапрофесійне. Сюди відно-
симо спілкування «лікар – фармацевт»; «лікар – 
медичний представник»; «лікар – судмедексперт», 
певною мірою спільної номенклатури й ділового 
стилю дотримуються за відповідних професійних 
ситуацій і лікар та юрист, лікар та еколог, лікар і 
соціальний працівник тощо.

Енциклопедичний словник «Психологія спіл-
кування» дає визначення професійному спіл-
куванню, яке можна взяти за робоче: «Профе-
сіональне спілкування – це змістовний процес 
взаємодії суб’єктів як носіїв професіонального 
досвіду з метою обміну інформацією у виробничій 
ситуації; досягнення розуміння; функціонування 
професійної спільноти» [10, с. 452]. Як випливає 

із визначення, професійне спілкування меншою 
мірою стосується комунікації з клієнтами, а біль-
шою – з організаторами виробничого процесу. Це 
підтверджує релевантність застосування терміна 
саме до інтрапрофесійної комунікації.

Одним із найпоширеніших явищ інтрапрофе-
сійної комунікації є професійний сленг (у захід-
ноєвропейському науковому дискурсі вирізняють 
загальний (general slang) і спеціальний сленг 
(special slang)). Це явище є природним для про-
фесійних груп і містить у собі як негативні, так і 
позитивні аспекти. Медичний сленг зароджується 
ще у студентському середовищі й набуває дедалі 
більшого значення у професійній діяльності. Він 
виконує функції економії мовних ресурсів. Заува-
жимо, що, якщо в писемному й усному монологіч-
ному мовленні (науковій доповіді, звіті) це явище 
недопустиме, то в щоденному інтрапрофесійному 
воно виконує оптимізувальну функцію і не може 
бути викорінене методичними засобами.

Професійне спілкування лікаря, на думку 
Т. Ковеліної, є насамперед не стільки вузькопро-
фесійним медичним явищем, скільки соціокультур-
ним і виявляється у трьох аспектах: а) у вираженні 
«колективної професійної свідомості» в рамках 
професійних умов; б) у побудові акту комунікації, 
який утілює традиції, спадковість і новаторство 
лікарської справи; в) у суспільній і соціокультурній 
ролі лікаря як суб’єкта, що покращує, оптимізує 
якість життя людини [7, с. 20].

Окреслюючи наукові підходи до інтрапрофесій-
ного спілкування лікарів, можна виокремити три 
найрелевантніші:

1. Комунікативний. Тут лікар спілкується за 
загальними принципами соціальної комунікації, 
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Рис. 1. Структура інтрапрофесійного мовлення лікарів
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в якій, за Г. Ласвеллом, отримуються відповіді на 
питання «Хто комунікує?», «З ким комунікує?», 
«Що повідомляє?», «З якою метою?», «З яким 
ефектом?» [16]. На ці питання можна попередньо 
отримати загальні відповіді, виходячи із суті лікар-
ської професії.

2. Спілкування як взаємодія. Його суть – вза-
ємовплив і реакція учасників спілкування один на 
одного [17].

3. Діяльнісний підхід. Найскладніший і перед-
бачає багаторівневий розвиток взаємодій, спричи-
нений вирішенням спільних професійних завдань: 
інформаційний обмін, вироблення стратегій досяг-
нення цілі, спілкування у процесі діяльності з 
досягнення вищевказаних цілей.

Останній підхід видається найбільш прийнят-
ним для інтрапрофесійного спілкування лікарів, а 
перші два можуть бути його компонентами.

На цьому етапі можна розглянути загальну 
структуру й ознаки інтрапрофесійного комуніка-
тивного акту лікарів. Початок такого акту виявля-
ється в переході на специфічне метамовлення, 
а у стилістичному плані – у зміні стилістичного 
регістру. Такий перехід відбувається на основі 
об’єктивації спільної професійної мети, обставин 
її вирішення та залучення мовних засобів – про-
фесіоналізмів, сленгізмів, а головне – терміносис-
теми. У досвідчених лікарів такий перехід швид-
кий, природний, іноді автоматичний. Як зазначає 
С. Дружилов, «включення» професійного кому-
нікативного акту передбачає психолінгвістичну 
процедуру редукції мовлення, його перехід на 
професійні жанри, включення певного режиму 
роботи свідомості (розуміння, вербалізації, інтер-
акції, дискусії) [5, с. 6]. Мовлення позбавляється 
побутових засобів і конотацій, стає мовленням «по 
суті», денотатами стають об’єкти специфічної про-
фесійної дійсності, яка об’єктивується достатнім 
або високим ступенем компетентнісної зрілості, 
пригадуванням актуальних знань, використанням 
мовного і предметного інструментарію, високою 
динамікою, лаконічністю і цілісністю [6, с. 233].

Висновки. Отже, інтрапрофесійне мовлення 
лікарів – соціопсихологічний феномен викорис-
тання фахового мовлення, який може бути пред-
ставлений загальною структурою від внутрішнього 
до монологічного мовлення. Перехід до його поро-
дження передбачає мовну редукцію із залученням 
лексичних і стилістичних засобів задля вирішення 
професійних завдань у діапазоні «комуніка-
ція – взаємодія – діяльність». Отримані в цьому 
дослідженні теоретичні узагальнення потребують 
розроблення методологічних підходів для форму-
вання мовних компетентностей майбутніх лікарів.
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

«НАВЧАННЯ У СПІВПРАЦІ» ЯК ЕФЕКТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
ЗАСВОЄННЯ ІНШОМОВНИХ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК
“COOPERATIVE LEARNING” AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 
OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH SKILLS AND ABILITIES MASTERING

Досліджено роль «навчання у співпраці» як 
ефективної технології оволодіння іншомов-
ними мовленнєвими уміннями та навичками 
в ЗВО. Розкрито значення методу «навчання 
у співпраці» на заняттях з іноземної мови 
не лише як способу покращення і стимуля-
ції навчального процесу, але і як необхідного 
чинника позитивного психологічного сере-
довища і зняття розумового перенапруження 
у студентів. Виокремлено найбільш ефек-
тивні кооперовані структури та завдання 
для розвитку мовленнєвих навичок студен-
тів під час вивчення іноземної мови. З’ясовано 
основні технології «навчання у співпраці» та 
обґрунтовано необхідність застосування 
цього методу в освітньому процесі. Розгля-
нуто основні варіанти організації «навчання 
у співпраці» як педагогічної технології. Дове-
дено ефективність оволодіння кожним сту-
дентом у процесі спільної діяльності певним 
рівнем знань, навичок та вмінь, що позна-
чатимуть його індивідуальні властивості 
розвитку. Ця стаття знайомить з особли-
востями студентів, які готові допомагати 
один одному та беруть на себе колективну 
відповідальність за спільну роботу в навчаль-
ній діяльності. З-поміж сучасних педагогічних 
технологій, котрі сприяють формуванню 
комунікативної компетентності студентів, 
допомагають упровадженню індивідуалізо-
ваних методів навчання, забезпечують інди-
відуальне та диференційоване навчання на 
основі здібностей та рівня знань, у статті 
проаналізовано саме технологію «навчання у 
співпраці» як одну з найефективніших.
Зазначено, що «навчання у співпраці» – це 
взаємне спілкування у процесі навчання, адже 
цілеспрямована спільна діяльність може під-
вищити цікавість до аудиторії та значно 
збільшити час практики мовлення кожного 
студента, тим самим збільшити ефектив-
ність оволодіння мовленнєвими вміннями та 
навичками на заняттях з іноземної мови. 
Ця стаття доводить, що на основі техно-
логії спільного навчання взаємодія учасників 
навчального процесу створює можливості 
для кожного, надаючи їм право висловлю-
вати свою думку та сумніватись у правиль-
ності дій інших партнерів. Саме тому спів-
праця та партнерство з іншими можуть 
допомогти кожному учаснику цієї форми 
діяльності проявити себе максимально та 
продемонструвати свої здібності (особисті, 
знання, лідерство, навички спілкування).
Ключові слова: «навчання у співпраці», тех-
нологія, педагогічний прийом, взаємодія.

The article examines the role of “cooperative 
learning” as an effective technology for mastering 
foreign language skills at High Educational 
Establishment. The importance of “cooperative 
learning” method in foreign language classes 
has been revealed. Because it is not only 
a means of optimizing and stimulating the 
learning process, but also an important aspect 
of psychological comfort and relieving students’ 
mental strain. The most effective cooperative 
structures and tasks for the development 
of students’ speech skills while learning a 
foreign language have been highlighted. The 
main technologies of “cooperative learning” 
have been clarified and the necessity of this 
method application in educational process 
has been substantiated. The main options for 
the organization of “cooperative learning” as a 
pedagogical technology have been considered. 
The efficiency of mastering by each student in 
the course of joint activity of knowledge, skills 
and abilities at the level corresponding to his 
individual features of development has been 
proved. The peculiarities of forming students’ 
readiness to help each other in the process 
of joint educational activity and to acquire 
collective responsibility for joint work have 
been given. Among the modern pedagogical 
technologies that contribute to the formation 
of students’ communicative competence, help 
to implement a personality-oriented approach 
to learning, provide individualization and 
differentiation of learning based on abilities, their 
level of knowledge is technology of “cooperative 
learning” as one of the most effective.
It has been noted that “cooperative learning” 
is learning in the process of communication 
with each other. As purposeful cooperation 
activity it allows to increase the interest in 
classes and significantly increase the time of 
speech practice of each student, thereby to 
develop the effectiveness of mastering speech 
skills in foreign language classes. The article 
proves that interaction of participants in the 
educational process on the basis of cooperative 
learning technologies creates opportunities for 
everyone to have the right to their own opinion 
and doubts about the correctness of the actions 
of other partners. That is why cooperation with 
others and partnership help each participant 
of such form of activity to reveal themselves 
to the maximum and demonstrate their 
capabilities (personal, intellectual, leadership, 
communication).
Key words: “cooperative learning”, technology, 
pedagogicalmethod, interaction.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Розвиток освітньої парадигми вимагає від педаго-
гічної науки і практики вивчення та впровадження 
новітніх методів навчання в навчальний процес 
ЗВО. Інноваційні системні технології сприяють 
удосконаленню всього педагогічного процесу в 
освітньому закладі. Кожна з них ґрунтується на 
прагматичному філософському вченні, а теоре-

тичною базою та моделлю якої є засоби та методи 
практичного спрямування.

Сьогодні три інноваційні технології набули най-
більшого практичного застосування в педагогічній 
діяльності викладача: предметно-орієнтована, 
особистісно-орієнтована, а також партнерська 
технологія. Основна ідея партнерської технології 
або технології «навчання у співпраці» – надати 
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можливості для активного спільного навчання сту-
дентів у різних ситуаціях, що базується на взаємо-
дії студентів у групі, ідеї кооперативного навчання, 
під час упровадженні якого реципієнти беруть 
на себе не лише поодиноку, а й колективну від-
повідальність за вирішення навчальних проблем 
та за успіхи кожного й допомагають один одному. 
З огляду на це «навчання у співпраці» є ефектив-
ним інструментом оволодіння мовленнєвими вмін-
нями та навичками на заняттях з англійської мови.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання кооперованого навчання в освіті є 
досить новим. Однак відображення цієї техно-
логії в педагогіці прослідковуємо у працях таких 
науковців: С. Гончаренка, М. Євтуха, І. Зязюна, 
Я. Коменського, В. Кременя, Н. Ничкало. Позаяк 
О. Титар і Г. Пінчук уважають, що система коо-
перованого навчання ще недостатньо вивчена, 
а тому неоднозначно сприймається багатьма 
педагогами. Її остаточне теоретико-методичне 
обґрунтування та практичне впровадження в 
навчальний процес – справа майбутнього. Оче-
видно, що «навчання у співпраці» – декларує нові 
можливості для діяльності викладачів та студен-
тів, є прагматичною парадигмою активізації інте-
лектуальної діяльності та розвиваючих аспектів 
навчального процесу [5].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто зазначити, що ця 
технологія забезпечує найкраще поєднання орі-
єнтованого навчання та персоналізованого орі-
єнтованого навчання. Як відомо, найважливішою 
умовою навчального процесу є його особистісна 
орієнтація, яка спрямована на те, щоб кожен 
студент став повноцінним, самодостатнім та 
творчим суб’єктом із діяльністю, пізнанням, спіл-
куванням, свободою та самодіяльністю особис-
тості. Звідси маємо гуманістичну спрямованість 
навчально-виховного процесу, центром і метою 
якого є індивід. У процесі навчання розвивається 
або вдосконалюється самооцінка, толерантність, 
незалежність, відповідальність, прийняття думки 
інших, обговорення або відстоювання своїх пере-
конань. Власне, це й обрано основною пробле-
мою поданого дослідження, що визначає його 
актуальність.

Мета статті. У статті досліджується роль 
«навчання у співпраці» як ефективної технології 
оволодіння іншомовними мовленнєвими вміннями 
та навичками в ЗВО. Розкривається значення 
методу «навчання у співпраці» на заняттях з іно-
земної мови як не лише предмету оптимізації та 
стимулювання навчального процесу, але й важли-
вого аспекту психологічного полегшення та зняття 
психологічного стресу у студентів. З’ясовуються 
основні технології «навчання у співпраці» та 
обґрунтовується необхідність застосування цього 
методу в освітньому процесі.

Виклад основного матеріалу. «Навчання 
у співпраці» або коопероване навчання – це 
навчальна технологія, яка відбувається в неве-
ликих групах, що дозволяє виокремити проблему, 
довести, аргументувати свою думку для подаль-
шого ґрунтовнішого розуміння навчального мате-
ріалу, а також збагачення мовленнєвої діяль-
ності та мислення. Викладач ділить студентів на 
декілька малих груп і дає їм детальні інструкції. 
Кожна особа опрацьовує свої завдання, свою час-
тину матеріалу аж до остаточного розуміння проб-
леми, яка вивчається, та фінального завершення. 
Згодом учасники обмінюються результатами, тому 
робота кожного є необхідною та вагомою для 
інших, оскільки без неї проблема не буде виріше-
ною (частина важливої інформації втрачається, а 
решта реципієнтів її не отримають). Коопероване 
навчання відбувається в чітко сформованих під-
групах, що виокремлюються в межах групи. Голо-
вну увагу варто зосередити на співпраці, а не на 
конкуренції, оскільки така ідея сприятиме отри-
манню кращих результатів усіма учасниками.

Варто зазначити, що американські дослідники 
Д. Джонсон і Р. Джонсон виокремлюють основні 
умови ефективності скооперованої діяльності:

‒ «учасники розуміють свою взаємозалеж-
ність від інших членів групи та відчувають осо-
бисту відповідальність за досягнення групових 
цілей»;

‒ «учасники здійснюють взаємодію, під час 
якої допомагають один одному навчатись»;

‒ «учасники вчаться спільно працювати» [5].
Цінність кооперованого навчання була визнана 

впродовж розвитку історії людства. Організація 
індивідуальної роботи, підтримка один одного та 
постановка інтересів колективу на перше місце є 
рисами найуспішніших людей цієї епохи. Групове 
навчання бере свій початок з існування давніх пле-
мен і є частиною навчальної практики. Його ефек-
тивність доведено в численних дослідницьких 
роботах, і як наслідок, з’ясовано, що працюючи у 
групі, студенти можуть досягти очікуваного рівня 
освіти, виховання та розвитку швидше та про-
стіше. Все, що потрібно зробити, – це правильно 
керувати та організовувати роботу, щоб група від-
повідала певним вимогам.

Додамо, що основа диференціації технології 
«навчання у співпраці» – спільна мета, тобто її 
однакове бачення й розуміння студентами. Важ-
ливо, що вона має найвищий пріоритет і була важ-
ливішою за особисті цілі, для розуміння кожного 
члена групи. Ось чому педагогам потрібно більш 
глибоко вчитись, формуючи команду, й виходити 
за межі традиційного способу поділу студентів, 
тобто не лише для досягнення успіху у процесі 
навчання.

Зазначимо, що функція вчителя в кооператив-
ному навчанні має деякі нові аспекти, тобто його 
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головне завдання – прищепити студентам віру в 
можливість успішного досягнення цілей та спону-
кати їх до самостійного пошуку. Згодом він виконує 
роль «фасилітатора – помічника, рівноправного 
учасника групи, однак навантаження на педагога 
зростає, тому що він додатково має займатись 
формуванням у реципієнтів такі здатності: коор-
динувати свою діяльність із діяльністю партнерів; 
ставати на позицію інших і змінювати свою пози-
цію; надавати своїм партнерам допомогу та корис-
туватись їхньою допомогою; рефлексувати свої дії 
та дії інших членів групи; з повагою ставитись до 
кожної думки; вибудовувати міжособистісні вза-
ємини з партнерами; надавати найвищого пріори-
тету досягненню колективної мети; не допускати 
переростання суперечностей у зіткнення позицій 
та інтересів; попереджувати виникнення конфлік-
тів» [3, с. 37].

Цікавим є той факт, що нова й найвідповідаль-
ніша функція спільного аналізу вчителів із навчаль-
ним процесом, що робиться не тільки під кутом 
зору результатів, але і здійсненна з погляду вибору 
підходів, методів вирішення проблем, ефективної 
співпраці та міжособистісних стосунків тощо.

Варто зазначити, що є п’ять важливих складни-
ків успішних ситуацій «кооперованого навчання»:

‒ позитивна взаємозалежність – коли всі 
члени групи відчувають себе пов’язаними один з 
одним заради досягнення спільної мети. Кожна 
особистість повинна робити все можливе для 
досягнення успіху всієї групи загалом, а без успіху 
окремої особистості неможливий успіх групи;

‒ особиста відповідальність – робить кож-
ного члена групи відповідальним за досягнення в 
навчанні;

‒ особистісна взаємодія (взаємодія обличчям 
до обличчя) – коли учні групи знаходяться в тісній 
близькості один до одного, й діалог здійснюється 
так, що сприяє тривалому прогресу;

‒ соціальні навички – навички позитивної вза-
ємодії між людьми сприяють ефективній роботі 
групи (розподіл ролей, слухання, надання допо-
моги, перевірка розуміння, випробовування).  
Ці навички допомагають у спілкуванні, викликають 
довіру, розвивають уміння вирішувати конфлікти, 
приймати рішення;

‒ груповий процес – члени групи зосереджу-
ють їх спільні зусилля і ставлять за мету вдоскона-
лення цього процесу [7, с. 12].

Отже, ефективність кооперованого навчання 
залежить від того, наскільки кожен член усвідом-
лює важливість співпраці та взаємодії шляхом 
взаємодопомоги. Можна ввести в досвід групи 
п’ять основних елементів, унаслідок чого ці еле-
менти стають інструментами для вирішення про-
блем, пов’язаних із груповою роботою.

Далі постає таке питання: «Як працюють ці п’ять 
складників?». Групи кооперованого навчання фор-

муються на сприятливій взаємозалежності кожного 
індивіда, а цілі ставляться так, що її члени цінують 
один одного та дбають про навчальні та соціальні 
досягнення інших. Студенти несуть відповідаль-
ність за засвоєння матеріалу та заохочують інших 
до успіху, оскільки прогрес людей та груп контро-
люється та оцінюється, а керівництво ділиться між 
членами групи. Додамо, що члени команди повинні 
допомагати один одному, щоб успішно виконати 
загальну роботу. Крім того, студенти використо-
вують цілеспрямований діалог як механізм розу-
міння. Діалог може сприяти кращому розумінню 
ідей, проводити дослідження та допомагати персо-
налізувати інформацію. Цілі учасників зосереджені 
на максимальному навчанні та налагодженні ефек-
тивних стосунків між членами групи, а також на 
соціальних навичках, необхідних для здійснення 
спільної роботи. (такі, як лідерство, вміння спілку-
ватись, установлення довіри, розв’язання конфлік-
тів). Викладачі та студенти аналізують ефектив-
ність роботи групи, окреслюють цілі покращення 
роботи групи, а члени групи встановлюють тісні 
стосунки та проводять необхідні діалоги для успіш-
ного досягнення цілей групи.

Отже, далі назвемо такі плюси для студентів: 
розмаїття ідей, відкриття, відмінності, враження, 
збагачення досвіду, відкриття нових можливос-
тей і ресурсів, оцінка темпераменту, збільшення 
зацікавленості. Достовірним є той факт, що серед 
методів кооперованого навчання виокремлю-
ють такі: «думай – працюй у парі – ділись; кажи 
та переключайся; зигзаг; круглий стіл; трьохсту-
пеневе інтерв’ю; кути; графіті; навчання разом; 
команди – ігри – турніри; складана картинка; гру-
пове дослідження та інші» [8].

Очевидно, що у процесі спільної навчальної 
діяльності студенти демонструють високий рівень 
засвоєння знань та формування навичок, голо-
вним чином через те, що слабкі учасники викону-
ють на 20–30% більший обсяг вправ, ніж під час 
фронтальної роботи. Форма спільної роботи на 
занятті сприяє виховній функції навчання, оскільки 
сприяє формуванню особистого колективізму, 
моральності та людяності. Особливість групової 
роботи та розподіл функцій та обов’язків між учас-
никами, обмін думками, взаємоконтроль та вза-
ємооцінка сприяють навчальному процесу.

Основна мета навчання іноземних мов – сфор-
мувати в учнів комунікативну компетентність, що 
охоплює вміння використовувати іноземні мови як 
засіб спілкування у всіх сферах життя. Завдання 
педагога – створити практичні умови оволодіння 
мовою для кожного студента та вибрати метод 
навчання, який дозволяє кожному з них проявити 
свою діяльність та творчість.

Уважаємо, що методи кооперованого навчання 
можна використовувати на різних етапах заняття 
залежно від його типу, рівня підготовленості  
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студентів, їх кількості у групі. Варто зазначити, 
що пара не повинна містити лише інтерактивну 
роботу, а повинна поєднувати новітні технології 
з іншими видами діяльності – самостійною робо-
тою, традиційними методами.

Висновки. Отже, численні прийоми та методи 
«навчання у співпраці» дають викдадачу вибір. 
Однак варто підкреслити, що до кожного заняття 
потрібна ретельна підготовка, яка вимагає вико-
ристання інтерактивних видів роботи. Зрештою 
спочатку необхідно використовувати іннова-
ційні технології із традиційними завданнями, 
щоб передбачити та уникнути втоми студентів, 
по-друге, новітні завдання повинні створювати 
успішну ситуацію для кожного учасника навчаль-
ного процесу.

Підсумовуючи, варто зазначити, що порівняно з 
іншими технологія «навчання у співпраці» має такі 
позитивні складники: за однаковий час обсяг вико-
наних завдань є більшим; високі результати ово-
лодіння знаннями й формування вмінь та навичок; 
учасники вчаться співпраці; зростає мотивація до 
навчання, розвиваються особистісні відносини 
між студентами; підвищується освітня діяльність. 
Оскільки педагогічна робота пов’язана в осно-
вному зі спілкуванням, тому те, як педагог вибудо-
вує взаємодію зі студентами, колегами й керівни-
ками, яким стратегіям і тактикам віддає перевагу, 
і впливає на ефективність навчальної й виховної 
діяльності.

Отже, технологія «навчання у співпраці» – це 
організація процесу навчання щодо створення 
атмосфери для активної взаємодії студентів у 
різних навчальних задачах. Кожен учасник відпо-
відає не лише за результат своєї роботи, але й за 

результат роботи всієї групи. Вміння колективно 
приймати рішення й навички конструктивного 
спілкування в команді затребувані практикою, 
тому використання форм взаємодії в освітньому 
процесі, які побудовані на співпраці й партнерстві, 
є надзвичайно актуальним. Під час таких занять 
студенти розширюють пізнавальні особливості, 
засвоюють значний обсяг матеріалу за короткий 
проміжок часу, працюють у команді, висловлюють 
особисту думку, створюють «ситуації успіху».
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОФІЦЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
TOLERANCE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF THE OFFICER OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Стаття присвячена толерантності офі-
цера Національної гвардії України. Зазначено, 
що професійна діяльність військовослуж-
бовців Національної гвардії України перед-
бачає вміння встановлювати контакти з 
людьми, вести діалог, створювати атмос-
феру довіри й доброзичливості, надавати 
допомогу, знаходити індивідуальні підходи 
до кожної людини. Ставиться завдання про-
аналізувати сучасні наукові дослідження із 
проблеми формування толерантності осо-
бистості й на основі їх аналізу і професійної 
діяльності Національної гвардії України визна-
чити сукупність типів толерантності офі-
цера Національної гвардії України. У статті 
відображенні різні розуміння феномену «толе-
рантність» та визначаються певні умови її 
формування. На основі дослідження структу-
ровано найбільш вагомі наукові дослідження 
сучасних учених із проблеми формування 
толерантності особистості. Розглянуто 
різні класифікації типів толерантності. 
Проведено порівняння функцій, що виконує 
Національна гвардія України, та визначено 
типи толерантності, які необхідні для якіс-
ного виконання службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України під час виконання 
кожної з функцій. Зазначено, що діяльність 
Національної гвардії України ґрунтується на 
принципах верховенства права, забезпечення 
дотримання прав і свобод людини і грома-
дянина, позапартійності, безперервності, 
законності, відкритості для демократичного 
цивільного контролю, прозорості, відпові-
дальності, централізованого керівництва 
та єдиноначальності; в її діяльності заборо-
няється застосування тортур, катувань 
та інших жорстких, нелюдських або таких, 
які принижують гідність, видів поводження 
та покарання, що підсилює значення форму-
вання толерантності в майбутніх офіцерів 
Національної гвардії в освітньому процесі для 
успішного виконання функцій, котрі покладені 
на Національну гвардію України. Проведені 
дослідження сучасних підходів до проблеми 
формування толерантності особистості 
в різній професійній діяльності дозволило 
визначити такі типи толерантності, як 
політична, соціальна, релігійна та етнічна, 
що визначаються складниками толерант-
ності офіцера Національної гвардії та за їх 
сукупності і вдалого формування забезпе-
чать ефективну службово-бойову діяльність 
Національної гвардії України.
Ключові слова: толерантність особис-
тості, толерантність офіцера Національ-

ної гвардії України, типи толерантності, 
службово-бойова діяльність, функції Націо-
нальної гвардії України.

The article is devoted to tolerance of an officer 
of the National Guard of Ukraine. The article 
states that the professional activity of militarymen 
of the National Guard of Ukraine presupposes 
the ability to establish contacts with people, 
conduct dialogue, create an atmosphere of trust 
and friendliness, provide assistance, and find 
individual approaches to each person. The task 
is to analyze modern scientific research on the 
formation of tolerance of the individual and on the 
basis of this analysis and professional activity of 
the National Guard of Ukraine, a set of types of 
tolerance of the officer of the National Guard of 
Ukraine will be determined. The article reflects 
different understandings of the phenomenon 
of “tolerance” and defines certain conditions 
for its formation. On the basis of the research 
the most significant scientific researches of 
modern scientists on the problem of formation 
of tolerance of the personality are structured. 
Different classifications of types of tolerance are 
considered. The comparison of the functions 
performed by the National Guard of Ukraine 
is carried out and types of tolerance which 
are necessary for high-quality performance of 
service and combat activity of the National Guard 
of Ukraine at performance of each of functions 
are defined. It is noted that the activities of the 
National Guard of Ukraine are based on the 
principles of the rule of law, ensuring respect 
for human and civil rights and freedoms, non-
partisanship, continuity, legality, openness 
to democratic civilian control, transparency, 
accountability, centralized leadership and unity; 
its activities prohibit the use of torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, which enhances the importance 
of forming tolerance among future officers in 
the educational process for the successful 
performance of functions of the National Guard 
of Ukraine. Studies of modern approaches to the 
problem of forming tolerance of the individual in 
various professional activities made it possible 
to identify such types of tolerance as political, 
social, religious and ethnic, which are determined 
by the tolerance of the officer. Therefore, its use 
together will ensure effective service and combat 
activities of the National Guard of Ukraine.
Key words: tolerance of an individual, tolerance 
of an officer of the National Guard of Ukraine, 
types of tolerance, service and combat activity, 
functions of the National Guard of Ukraine.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Агресивність, насилля, нетерпимість та конфлік-
тність у людських стосунках сучасного світу зумо-
вили підвищення рівня уваги до питання виховання 
толерантності особистості. Проблема толерант-
ності стосується всіх сфери суспільного життя 
держави і найперше установ, які впливають на 
формування моделі поведінки особистості. Наці-

ональна гвардія України (НГУ) є військовим фор-
муванням із правоохоронними функціями й висту-
пає не тільки як інструмент гарантування безпеки 
держави, а і як державний орган виховання, що 
формує особистість військовослужбовця як повно-
правного громадянина суспільства, котрий, з огляду 
на свої професійні обов’язки, виступає гарантом 
соціального спокою та стабільності в суспільстві.  
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Професійна діяльність військовослужбовців НГУ 
передбачає вміння встановлювати контакти з 
людьми, вести діалог, створювати атмосферу довіри 
й доброзичливості, надавати допомогу, знаходити 
індивідуальні підходи до кожної людини. За дослі-
дженнями О. Спіциної, саме толерантні відносини 
допомагають військовослужбовцям відчувати себе 
достатньо впевнено в колективі та не переживати 
сильних психологічних стресів, пов’язаних зі специ-
фікою військового середовища [1]. VII Міжнародний 
антитерористичний форум «Формування толерант-
ної свідомості в суспільстві» визначив: «Діяльність 
органів державної влади й місцевого самоуправ-
ління, установ і організацій необхідно направити 
на реалізацію принципів толерантності як способу 
життя. Толерантність повинна стати однією з важ-
ливих домінант у питаннях виховання підроста-
ючого покоління, однією з головних компонентів 
системи демократичних цінностей громадянського 
суспільства» [2]. Недостатня увага до питання вихо-
вання толерантності призведе до негативних явищ 
у суспільстві: зневага, глузування, дискримінація, 
ігнорування, агресивність, насильство, жорстокість, 
булінг, садизм. Ураховуючи вищесказане, виховання 
толерантності особистості постає стратегічним 
завданням в освітньому процесі суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розвитку й формування толерантності 
досліджувалась ще у працях Ж.-Ж. Руссо, Г. Ско-
вороди, М. Монтессорі, Р. Штейнера, О. Швейцера, 
К. Ушинського, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі. 
Серед сучасних вітчизняних та закордонних нау-
ковців, які присвятили свої напрацювання питанню 
категорії толерантності та її формуванню, стали 
такі науковці: М. Андрєєв, О. Брюховецька, І. Бех, 
М. Карандаш, І. Кривошапка, Н. Кічук, Л. Лозинська, 
О. Максимова, Ю. Малинка, Н. Нікітіна (вітчизняні); 
О.Асмолов, В. Бойко, О. Батуріна, С. Братченко, 
Б. Гершунський, П. Гречко, Т. Загоруля, П. Комого-
ров, А. Орлов, Г. Солдатова (закордонні). Значна 
кількість науковців останнього десятиліття розгля-
дає проблему формування толерантності особис-
тості в освітньому процесі, а саме: Н. Барбелко, 
О. Брюховецька, О. Грива, І. Кривошапка, С. Крук, 
О. Столяренко, О. Шаюк та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Звернення до наукових 
досліджень із проблем толерантності особистості в 
сучасному середовищі переконує в актуальності та 
злободенності теми. Проте для нашого дослідження 
становить інтерес толерантність майбутнього офі-
цера та її зміст. Аналіз зазначених досліджень та 
змісту деяких аспектів толерантності дозволяють 
зробити висновок, що напрацювань із питань фор-
мування толерантності у професійній діяльності, 
яка забезпечує захист та охорону життя, здоров’я, 
прав, свобод і законних інтересів громадян досить 
небагато, проблема є малодослідженою.

Мета статті – на основі аналізу сучасних нау-
кових досліджень із проблеми формування толе-
рантності особистості та професійної діяльності 
НГУ визначити сукупність типів толерантності офі-
цера (НГУ).

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
у дослідженні питання щодо виховання толерант-
ності у військовослужбовців НГУ в закладах вищої 
освіти підкреслюється низкою важливих докумен-
тів, які регламентують освітній процес НГУ: Закон 
України «Про вищу освіту», Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
Національна доктрина розвитку освіти, Концепція 
розвитку Національної гвардії України на період до 
2025 року. Заступник завкафедри ЮНЕСКО Дипло-
матичної академії В. Прокаєва зауважила, що, 
починаючи із 2002 року, в нашій країні відбувається 
різкий спад рівня толерантності, згідно з резуль-
татами спеціального моніторингу, який із початку 
1990-х років регулярно проводиться Інститутом 
соціології Національної академії наук України. Як 
зазначає Міжнародний центр перспективних дослі-
джень у сучасній соціально-політичній ситуації дер-
жавні установи України, стикаються із критичним 
дефіцитом довіри населення. Проте зазначається, 
що військові формування, а саме Збройні Сили 
України, Національна гвардія України, Державна 
прикордонна служба України та патрульна поліція, 
є єдиними державними установами, яким довіряє 
більшість українського суспільства [3].

Наукові дослідження сьогодення демонструють 
різні розуміння феномену «толерантність», визна-
чають різні компоненти її структури та різні умови її 
формування, орієнтуючись водночас на особливості 
професійної діяльності особистості. Активна жит-
тєва позиція, яка формується на основі визнання 
універсальних прав та основних свобод людини, що 
виявляється в людському намірі досягнути порозу-
міння й гармонії різних мотивів, орієнтацій і думок 
без застосування сили, відображає толерантність 
майбутніх економістів, зазначає О. Шаюк, та виділяє 
такі компоненти її структури: мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, емоційно-вольовий, конативний і реф-
лексивний, указуючи на певні умови формування 
толерантності, такі як комплексні психодіагностичні 
зрізи, тренінг розвитку толерантності, навчально-
рольові ігри та кредитно-модульна система [4]. На 
думку О. Гриви, процес становлення толерантної 
особистості в полікультурному суспільстві комп-
лексний, а його складники знаходяться в тісному 
взаємозв’язку. Дослідниця доводить, що оскільки 
толерантність не є заданим порядком речей, то необ-
хідно технологічно створювати її для оптимізації від-
носин у полікультурному молодіжному середовищі  
та пропонує використовувати технології, котрі міс-
тять значну частку таких методів, як дискусії, дебати, 
тренінги, змагання, рольові ігри [5]. Досліджуючи 
зміст та специфіку організації виховного процесу в 
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коледжі, Н. Барбелко пропонує для виховання толе-
рантності застосовувати ефективні форми та методи 
аудиторної й позааудиторної виховної роботи: семі-
нари з викладачами, тренінг-курс для студентів 
«Учимось толерантності», факультативний курс, 
години наставника групи, дебати, конференції, тре-
нінги, виставки, святкові заходи, інтерактивні теа-
три, літературні вітальні, випуск студентської газети, 
конкурси відеороликів, творчі ігри, драматизація 
творів українських та закордонних драматургів та 
інше [6]. На основі емпіричного дослідження, розро-
бляючи модель формування толерантності до неви-
значеності, С. Хілько констатує, що на формування 
загального показника толерантності до невизначе-
ності позитивно впливають такі фактори: збільшення 
віку досліджуваних, перехід на вищий рівень освіти, 
на старші курси навчання, наявність стажу трудової 
діяльності. Дослідницею розроблено та апробовано 
програму формування означеної здатності, яка міс-
тить форми й методи роботи інформаційного, діа-
гностичного, праксеологічного, акмеологічного блоків 

кожної тренінгової сесії, домашні творчі завдання [7]. 
В дисертації О. Троїцької саме толерантність і діалог 
визначені як необхідні передумови, засоби й мета цін-
нісної освіти [8]. Досліджуючи діяльність працівників 
цивільного захисту, С. Крук виділяє толерантність як 
важливу особистісно-професійну рису, що забезпе-
чує витримку та самовладання та в екстремальних 
ситуаціях допомагає зберігати за собою визначальне 
положення, постійно контролювати свою поведінку, 
продумувати дії, бути розважливими і спокійними, 
чуйними та уважними до оточення. Дослідник уточ-
нює, що толерантність – складне цілісне утворення, 
котре передбачає взаємозв’язок пізнавального, 
почуттєвого та інструментального структурних ком-
понентів і підкреслює, що для визначення напрямів 
педагогічної діяльності з формування толерантності 
необхідно врахувати особливості та умови роботи [9]. 
У процесі дослідження ми структурували найбільш 
вагомі, на наш погляд, наукові дослідження із проб-
леми формування толерантності особистості сучас-
ними науковцями, що показано в таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1
Дисертаційні дослідження із проблем виховання толерантності ХХІ століття

Рік викон. 
роботи Автор і тема дослідження Середовище, в якому досліджується об’єкт

2008 Грива О. Толерантність у процесі становлення 
молоді в умовах полікультурного середовища

процес становлення особистості  
в полікультурному середовищі

2008
Кушніренко І. Міжнаціональна толерантність  
у політичному процесі сучасної України

суспільні відносини, які виникають у сфері 
забезпечення та реалізації прав національних 
меншин в Україні

2009 Гусєв А. Толерантність до невизначеності як 
чинник розвитку ідентичності особистості

особистісне змінювання як перехід до нової 
ідентичності

2011
Крук С. Формування толерантності в особового 
складу підрозділів із надзвичайних ситуацій

моральне виховання особового складу 
підрозділів із надзвичайних 
ситуацій МНС України

2011 Шаюк О. Психологічні особливості формування 
професійної толерантності в майбутніх економістів

толерантність особистості як інтегральна 
психологічна риса майбутніх економістів

2012 Бабчук О. Особливості толерантності осіб  
із різними типами емоційності

толерантність як властивість особистості  
та її індивідуально-психологічні прояви

2013
Столяренко О. Педагогічні умови виховання 
толерантності у студентів вищих навчальних 
закладів технічного профілю

процес виховання студентів вищих навчальних 
закладів технічного профілю

2015
Барбелко Н. Виховання міжкультурної 
толерантності студентів коледжів у процесі 
вивчення іноземної мови 

процес виховання толерантності студентів

2015
Кривошапка І. Виховання толерантності 
майбутніх викладачів вищої школи в умовах 
магістратури

процес виховання майбутніх викладачів  
вищого навчального закладу

2017 Троїцька О. Принципи діалогу й толерантності в 
розгортанні сучасного культурно-освітнього простору

процес розгортання сучасного культурно-
освітнього простору 

2018 Хілько С. Психологічні умови формування толе- 
рантності до невизначеності в майбутніх психологів

формування толерантності до невизначеності  
в майбутніх психологів

2018
Брюховецька О. Психологічні основи 
формування професійної толерантності в 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів

професійна толерантність керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів  
як організацій середньої освіти

2019 Гайдук Г. Мотиваційно-смислові чинники 
професійної толерантності педагога

професійна толерантність особистості 

2019
Іванова А. Політична толерантність як імператив 
процесу забезпечення соціально-політичної 
стабільності

процес забезпечення соціально-політичної 
стабільності в умовах демократичного транзиту 
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Досліджуючи сучасні підходи до проблеми фор-
мування толерантності особистості в різній профе-
сійній діяльності, важливим для нас є визначення 
тих типів толерантності, які будуть показувати 
сукупність самого поняття толерантність офіцера 
НГУ. В контексті нашого дослідження толерант-
ність офіцера НГУ – це сукупність типів толерант-
ності, що визначають здатність проявлення або 
пригнічення на підставі вимог нормативно-право-
вих актів терпимості до різних поглядів, норм пове-
дінки, звичок особи, групи осіб, з якими офіцер 
здійснює комунікації у процесі службово-бойової 
діяльності, а наявні погляди, що її потрібно роз-
глядати у двох формах [10] – внутрішній (здатність 
зберігати рівновагу в різних несподіваних ситуа-
ціях: конфлікт, невизначеність, ризик, стрес; при-
ймати рішення й діяти в цих умовах, навіть якщо 
невідомі всі факти й можливі наслідки); зовнішній 
(сформоване переконання, яке дозволяє осо-
бистості припускати наявність в інших власної 
позиції; наявність здатності розглядати конфлік-
тну ситуацію з різних поглядів, ураховувати різні 

аспекти та аргументи) – бачаться переконливими 
й доцільними. Досліджуючи соціальну психологію 
толерантності, Г. Бардіер [11, с. 27] уводить таке 
поняття, як «поле прояву толерантності», гово-
рячи про ті динамічні процеси, властивості й події, 
на фоні яких виникає й активізується толерант-
ність та інтолерантність, та стверджує, що саме 
культура виступає як інтегративна характеристика 
поля прояву толерантності. В широке поняття куль-
тури дослідниця включає численні субкультури: 
політичну, дитячу, гендерну, етнічну професійну, 
управлінську, бізнес-субкультуру, субкультуру між-
поколінь тощо. Особливу зацікавленість викликає 
дослідження Ю. Жмирової [12], котра класифікує 
толерантність за об’єктами нетерпимості та вио-
кремлює такі її види: інтелектуальна (толерант-
ність до інших поглядів, ідей, думок); конфесійна 
(толерантність до іншої віри); вікова (толерант-
ність до іншої соціальної групи); гендерна (толе-
рантність до іншої статі); міжособистісна (толе-
рантність до особистісних особливостей іншої 
людини); етнічна (толерантність до іншого етносу); 

Таблиця 2
Складники толерантності офіцера НГУ у процесі виконання функцій,  

які виконує Національна гвардія України

Функції, що виконує Національна гвардія України
Типи толерантності, котрі переважають  

у забезпеченні якісної та ефективної 
СБД Національної гвардії України

захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб 
зміни їх насильницьким шляхом;

політична толерантність

охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони 
життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян;

етнічна толерантність, соціальна 
толерантність

участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського 
порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій 
та інших масових заходів, які створюють небезпеку для життя та 
здоров’я громадян;

соціальна толерантність, релігійна 
толерантність

забезпечення охорони органів державної влади, участь у здійсненні 
заходів державної охорони органів державної влади та посадових осіб;

політична толерантність

охорона дипломатичних представництв, консульських установ 
іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні;

політична толерантність, етнічна 
толерантність

участь у здійсненні заходів, пов’язаних із припиненням збройних 
конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також 
заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону 
з території суміжних держав;

політична толерантність, етнічна 
толерантність

участь у відновленні правопорядку в разі виникнення міжнаціональних 
і міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або припиненні 
протиправних дій у разі захоплення важливих державних об’єктів 
або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує 
нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування;

релігійна толерантність, політична 
толерантність, етнічна толерантність

участь у підтриманні або відновленні правопорядку в районах 
виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного 
чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо 
великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій 
тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю населення;

соціальна толерантність

участь у відновленні конституційного правопорядку в разі здійснення 
спроб захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 
шляхом насильства, у відновленні діяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування;

політична толерантність

участь у ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на 
об’єктах, які нею охороняються;

соціальна толерантність
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міжкультурна (толерантність до іншої культури); 
сексуальна (толерантність до іншої сексуальної 
орієнтації); медична (толерантність до іншого 
стану здоров’я). Проте найбільш розповсюджена 
класифікація типів толерантності розглядається 
із соціальної, релігійної, політичної та етнічної 
сфери прояву. Соціальна толерантність визнача-
ється як здібність установлювати і зберігати спіль-
ність із людьми, між якими є соціальна нерівність, 
за умови, що остання не суперечить прийнятим 
у певній спільності, групі моральним і правовим 
стандартам [13, с. 46]. Релігійна толерантність – 
терпиме ставлення до будь-яких релігій і релігійних 
виборів індивідів із боку послідовників інших релі-
гій чи невіруючих [14, с. 300]. Толерантність полі-
тична (лат. tolerans – терпіння) – суспільно визна-
чена система установок і ціннісних орієнтирів, з 
огляду на які формуються відповідні нормативні 
критерії досягнення гармонійного поєднання сус-
пільних поглядів щодо певного явища, засноване 
на безпосередній взаємоповазі до позиції кож-
ного члена соціуму, як до індивідуального підходу 
бачення проблеми та свідомого формування своєї 
оцінки конкретної політичної ситуації [15, с. 287]. 
Як складник духовного розвитку людини, який про-
являється в терпимості до чужого способу життя, 
мислення, традицій та ідей, визначається етнічна 
толерантність [16]. Ураховуючи те, що під час 
службово-бойової діяльності військовослужбовці 
НГУ співпрацюють з іншими військовими форму-
ваннями, перебувають у військових колективах 
із різними ціннісними, моральними та духовними 
орієнтирами, під час виконання завдань та функ-
цій НГУ працюють із людьми різних соціальних 
груп, тому соціальний, релігійний, політичний та 
етнічний типи толерантності найбільш вагомі в їх 
професійній діяльності.

Досліджуючи завдання та функції, що поклада-
ються на НГУ [17] нами зроблена спроба обґрун-
тувати необхідні типи толерантності, які у процесі 
їх формування в майбутніх офіцерів НГУ під час 
освітнього процесу будуть забезпечувати ефек-
тивне виконання їх службово-бойової діяльності. 
Службово-бойова діяльність (СБД) – «це сукуп-
ність, охоронних, режимних, ізоляційно-обмежу-
вальних, захисних заходів (дій), що проводяться в 
мирний час, за надзвичайних обставин та у воєн-
ний час із метою охорони об’єктів, громадської без-
пеки, законності та правопорядку, забезпечення 
суверенітету й територіальної цілісності держави, 
її конституційного ладу» [18, с. 4]. Дослідження 
проведено в таблиці порівняння типів толерант-
ності, що є, на нашу думку, необхідними складни-
ками толерантності офіцера НГУ у процесі вико-
нання функцій, котрі виконує НГУ (табл. 2).

Відповідно до Закону України, «Націо-
нальна гвардія України виконує покладені на неї 
завдання у взаємодії із правоохоронними орга-

нами, Збройними Силами України, Управлінням 
державної охорони України, іншими утвореними 
відповідно до законів України військовими фор-
муваннями, органами місцевого самовряду-
вання, органами прокуратури, органами дер-
жавної влади, громадськими об’єднаннями та 
релігійними організаціями, а також спільно з 
адміністрацією та режимними органами об’єктів, 
котрі охороняються, та населенням» [17]. 
Принципи, на яких ґрунтується діяльність НГУ  
(а саме: верховенство права, забезпечення 
дотримання прав і свобод людини і громадя-
нина, позапартійності, законності, відкритості 
для демократичного цивільного контролю, без-
перервності, прозорості, відповідальності, цен-
тралізованого керівництва та єдиноначальності; 
в її діяльності забороняється застосування тор-
тур, катувань та інших жорстких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження 
та покарання [17]), підсилюють значення форму-
вання толерантності в майбутніх офіцерів НГУ 
в освітньому процесі для успішного виконання 
функцій, котрі покладені на НГУ.

Висновки. Отже, проведені дослідження сучас-
них підходів до проблеми формування толерант-
ності особистості в різній професійній діяльності 
дозволило нам визначити такі типи толерантності, 
як політична, соціальна, релігійна та етнічна, що, 
на нашу думку, і є складниками толерантності офі-
цера НГУ та за їх сукупності і вдалому формуванні 
забезпечать ефективну службово-бойову діяль-
ність НГУ. Формування високого рівня толерант-
ності у військовому колективі потребує чимало 
часу та певних умов із чітко визначеною техноло-
гією. Тому перспективи нашого дослідження ми 
вбачаємо у створені моделі формування толе-
рантності в майбутнього офіцера НГУ в закладах 
вищої освіти.
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ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ,  
ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАЗКОТЕРАПІЇ
MAIN EDUCATIONAL TECHNIQUES USED IN FAIRY TALE THERAPY

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

У статті виділено й розглянуто основні 
педагогічні прийоми, які використовуються 
в казкотерапії. Казкотерапія застосову-
ється з метою розв’язання психолого-педа-
гогічних проблем дитини, як-от: агресія, 
хвороблива прихильність до мами, примхи, 
упертість; якщо дитина гризе нігті; жор-
стоке ставлення дитини до тварин і при-
роди, сором’язливість, проблеми зі сном, 
несамостійність, страх, жадібність, брехня, 
дитячий песимізм, а також заради вихо-
вання в дітях цілеспрямованості, наполе-
гливості, послідовності, любові до читання, 
доброти тощо. Казкотерапія використову-
ється як метод профілактики: коли люди 
відчувають ускладнення й розгубленість, 
почуваються надто напружено в групі; коли 
необхідно згуртувати групу; коли потрібно 
дати групі вибір, для того щоб налашту-
вати на ті чи інші проблеми й завдання; коли 
потрібно активізувати взаємодію між учас-
никами групи, вивести людей із їхнього зану-
рення у свої проблеми й спонукати до більш 
активної спільної роботи. 
У психологічній практиці виділяють такі 
форми роботи з казками: використання 
народних казок, відомих авторських казок; 
створення психотерапевтичних казок і 
робота з ними (придумування, перепису-
вання або дописування, розігрування казок, 
казкова лялькотерапія, казкова іміджтера-
пія, казкове малювання, медитації на казку). 
Визначено форми роботи з казкою у групо-
вому процесі: пригадування відомої казки, 
звертання до певного казкового образу, 
індивідуальне та спільне створення казки чи 
спільного малюнка.
Проаналізовано й систематизовано основні 
прийоми, технології, ігри та вправи, які 
застосовуються в казкотерапії, а також 
наведено приклади авторських казок А. 
Руденко.
Перспективами подальших наукових пошуків 
можуть стати розроблення чітких вимог, 
методичних рекомендацій щодо роботи з 
казками не лише у психотерапевтичній, а й у 
педагогічній практиці, а також добір і ство-
рення якісних казок терапевтичного спряму-
вання для роботи з дітьми різного віку.

Ключові слова: казка, казкотерапія, арт-
терапія, педагогічний прийом, дитина з осо-
бливими освітніми потребами.

The article highlights and discusses the main 
pedagogical techniques used in fairy tale therapy. 
Fairy tale therapy is used to solve the following 
psychological and pedagogical problems of 
the child: aggression, painful attachment to the 
mother, whims, stubbornness, if the child bites his 
nails, child abuse of animals and nature, shyness, 
sleep problems, lack of independence, fear, greed, 
lies, children’s pessimism, education in children of 
purposefulness, persistence, consistency, love 
of reading, kindness, etc. Fairy tale therapy is 
used as a method of prevention: when people 
experience complications and confusion; feel too 
tense in the group; when it is necessary to unite 
the group; you need to give the group a choice in 
order to adjust the group to certain problems and 
tasks; it is necessary to intensify the interaction 
between group members; to bring people out of 
their immersion in their problems and encourage 
them to work more actively together.
In psychological practice, there are the 
following forms of work with fairy tales: the 
use of folk; famous author’s tales; creation of 
psychotherapeutic fairy tales and work with them 
(inventing, rewriting or writing, acting out fairy 
tales, fairy-tale puppet therapy, fairy-tale image 
therapy, fairy-tale drawing, meditations on a fairy 
tale). Forms of work with a fairy tale in a group 
process are determined: recollection of a well-
known fairy tale, appeal to a certain fairy-tale 
image, individual creation, joint creation of a fairy 
tale, joint drawing.
The main techniques, technologies, games 
and exercises used in fairy tale therapy were 
analyzed and systematized, as well as examples 
of A. Rudenko’s author’s fairy tales were given.
Prospects for further research can be the 
development of clear requirements, guidelines for 
working with fairy tales not only in psychotherapy 
but also in pedagogical practice, as well as the 
selection and creation of quality therapeutic fairy 
tales for working with children of different age.
Key words: fairy tale, fairy tale therapy, art-
therapy, educational technique, child with special 
educational needs.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Казка супроводжує людину впродовж усього 
життя, допомагає її успішній соціалізації й ефек-
тивному засвоєнню життєвих уроків. Казка для 
дитини – це не просто вигадка, фантазія. Це осо-
блива реальність світу почуттів. Казка розсуває 
рамки звичайного життя; тільки в казковій формі 
діти зустрічаються з такими складними явищами й 
почуттями, як життя та смерть, любов і ненависть, 
гнів і співчуття, зрада й підступність. Казка – це 

стародавній спосіб підтримати людину за допо-
могою слова. Невипадково В. Сухомлинський 
наголошував на тому, що «без казок немислимий 
повноцінний розумовий розвиток дітей». «Казка – 
це колиска думки, – писав видатний український 
педагог. – Зумійте поставити виховання дитини 
так, щоб вона на все життя зберегла хвилюючі спо-
гади про цю колиску. <…> Книга повинна стати для 
кожного вихованця другом, наставником і мудрим 
учителем». 
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Казкотерапія – це один з ефективних методів 
роботи з учнями початкових класів, які зазнають 
тих чи інших емоційних і поведінкових труднощів. 
Суть цього методу у створенні особливої казкової 
атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, дає 
змогу дитині вступити в боротьбу зі своїми стра-
хами, комплексами. Зазначимо, що письменник 
К. Чуковський вимагав високої якості літератури 
для маленьких, а його казки також мають неабия-
кий терапевтичний вплив на дитину.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні питання застосування казкотерапії 
досліджували Е. Берн, О. Бурчик [1], І. Вачков, 
М. Гетманська [2] А. Гнєздилов, Т. Грабовська, 
М. Еріксон, Т. Зінкевич-Євстигнєєва [4], Д. Кудзи-
лов, Е. Петрова та інші. Нині казкотерапія широко 
реалізується в реабілітаційній роботі: у корек-
ційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями 
інтелектуального розвитку (І. Мойсеєнкова [11]), у 
корекції мовлення (Л. Коновалова, О. Ласточкіна 
[8], Л. Калмикова [7]), як спосіб формування «Я» 
(Н. Жук [3], Н .Майбородюк [10]), як спосіб подо-
лання емоційних проблем у дітей (О. Косарева 
[9]), у психокорекційній роботі з гіперактивними 
дітьми (І. Орленко [12]) тощо. Описи роботи з 
наявною казкою як технології трапляються в пра-
цях Т. Зінкевич-Євстигнєєвої та в роботі з типологі-
зації казок А. Наговіцина й В. Пономарьової.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналіз наукових праць із теми дослі-
дження показав, що серед них бракує таких, де є 
систематизація технологій, прийомів, ігор і вправ, які 
використовуються в роботі над казкою. А це є дуже 
важливим аспектом професійної діяльності як вихо-
вателя закладу дошкільної освіти, учителя початко-
вих класів, учителя мов і літератури, природознав-
ства, трудового навчання, курсів «Основи здоров’я» 
та «Я у світі», так і фахівців у галузі спеціальної й 
інклюзивної освіти в роботі з дітьми різного віку.

Таким чином, буде доцільно розглянути основні 
педагогічні прийоми, які використовуються в казко-
терапії.

Мета статті. Метою статті є виділення основ-
них педагогічних прийомів, які використовуються в 
казкотерапії.

Відповідно до мети було сформульовано такі 
завдання статті:

1. Здійснити аналіз науково-педагогічної літе-
ратури з теми дослідження.

2. Окреслити психолого-педагогічні проблеми, 
для розв’язання яких використовується казкотерапія.

3. Виділити, проаналізувати й систематизу-
вати наявні прийоми, технології, ігри, вправи, які 
педагог може використовувати під час роботи над 
казками терапевтичного спрямування разом із 
дітьми.

4. Визначити перспективи подальших науко-
вих пошуків у напрямі окресленої проблеми.

Виклад основного матеріалу. Казкотерапія 
застосовується з метою розв’язання таких психо-
лого-педагогічних проблем дитини, як-от: агресія, 
хвороблива прихильність до мами, примхи, упер-
тість; якщо дитина гризе нігті; жорстоке ставлення 
дитини до тварин і природи, сором’язливість, проб-
леми зі сном, несамостійність, страх, жадібність, 
брехня, дитячий песимізм, а також для виховання 
в дітях цілеспрямованості, наполегливості, послі-
довності, любові до читання, доброти тощо. І це 
далеко не повний список усіх проблем, які мають 
розв’язувати педагоги, фахівці в галузі спеціальної 
освіти й батьки дітей.

Крім того, Л. Терлецька, досліджуючи форми 
роботи з казкою в групі, радить використовувати 
казкотерапію як метод профілактики в таких ситу-
аціях [16]: 

1) коли люди відчувають ускладнення й розгу-
бленість, особливо на початку роботи над собою; 

2) коли люди почуваються надто напружено в 
групі; 

3) коли необхідно згуртувати групу; 
4) коли потрібно дати групі вибір, для того щоб 

налаштувати групу на ті чи інші проблеми й задачі 
роботи; 

5) коли потрібно активізувати взаємодію між 
учасниками групи; 

6) коли треба вивести людей із їхнього зану-
рення у свої проблеми та спонукати до активної 
спільної роботи. 

У науково-психологічній літературі є різні 
погляди стосовно форм роботи з казкою. Цими 
питаннями займалися такі відомі психологи, як 
Е. Берн, В. Пропп, Д. Аллан. Останній дослідник 
зазначав, що в казковій формі свою проблему 
легше побачити й легше прийняти (не так образ-
ливо, не так боляче). Для казкового героя легше 
вигадати вихід зі скрутного становища – адже в 
казці все можна! До того ж усім відомо, що казки 
завжди добре закінчуються.

Взагалі у психологічній практиці виділяють такі 
форми роботи з казками [16]:

1. Використання народних казок для психо-
терапії. До переваг можна віднести: символічність 
казок, що забезпечує хороші можливості особис-
тих проєкцій; знайомство клієнта із сюжетом, іноді 
навіть дослівне знання тексту; сюжет «відполірова-
ний» віковим переказом, відсутні зайві подробиці; 
динамічність; різноманітність, можливість підібрати 
необхідну тематику; відповідність національному 
характеру. Недоліки: умовність характерів; відсут-
ність змін у характері героя за час дії казки. 

2. Використання відомих авторських казок. 
Можна відзначити майже ті самі переваги, що й 
за використання народних казок: популярність 
сюжету; різноманітність сюжетів. До труднощів 
використання відомих авторських казок в казкоте-
рапії можна віднести: можливе зниження інтересу; 
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безліч сюжетних ліній робить казку дуже довгою; 
авторська казка обов’язково несе в собі погляди 
автора, а вони не завжди співзвучні поглядам пси-
холога, а також поглядам клієнта; авторська казка 
вимагає до себе дбайливого ставлення, тому не 
завжди допустима зміна сюжету, запропонована 
психологом як метод роботи. Зміна може сприйма-
тися як руйнування, псування казки, що порушує 
атмосферу психологічного контакту. 

3. Створення психотерапевтичних казок. У цій 
формі роботи казки складаються з проблем, харак-
терних для того контингенту, з яким працює психо-
лог; іноді казка пишеться для конкретного клієнта. 
Казки, що створюються для психологічної роботи, 
містять «зачіпки», що спеціально закладаються для 
клієнта. Актуальна проблема представлена в казці 
в метафоричній формі; як правило, приписана зна-
чущому герою – принцу, принцесі, королю.

Представимо інші окремі форми роботи над каз-
кою терапевтичного спрямування [13] у таблиці 1.

Таблиця 1
Окремі форми роботи над казкою 

терапевтичного спрямування

Ро
зк

аз
у-

ва
нн

я 
ка

зо
к Індивідуальне розказування. 

Групове розказування казок. 
Розповідь відомої всій групі казки. 
Розповідь відомої казки й придумування 
до неї продовження.
Групове придумування казки. 

Ро
бо

та
  

з 
ка

зк
ам

и 
у 

пс
их

ол
ог

іч
ні

й 
пр

ак
ти

ці

Придумування казок.
Переписування або дописування казок.
Казкова лялькотерапія.
Розігрування казок.
Казкова імідж-терапія.
Казкове малювання.
Медитації на казку. 

У науковій літературі репрезентовано чотири 
методи чи техніки терапії казкою [16]:

1. Наївний й інтуїтивний метод передбачає 
ідентифікацію суб’єкта з казковим героєм, що ство-
рює можливість контролю за тим, що відбувається 
в поведінці людини. Б. Беттельгайм писав: «Казки 
показують дитині, що в одному персонажі можна 
втілити свої бажання до руйнування, в іншому – 
бажання задоволення, з третім – ідентифікувати 
себе, з четвертим – відчувати ідеальний зв’язок 
тощо, залежно від своїх потреб у цей момент».

2. Психодинамічна інтерпретація символів і 
мотивів у казках, перехідні об’єкти в казках.

3. Використання казки в терапії грою.
4. Створення казки та власної історії
Форми роботи з казкою у груповому процесі 

виділені Ю. Лінецьким [16]:
1. Пригадування відомої казки (улюбленої; яка 

найбільше вразила; першої, яка спала на думку) як 
привід для арттерапевтичної роботи. Згадування 
про казку терапевтом є порівняно легкою тера-
певтичною інтервенцією. Завдання згадати казку 

(як символічний текст) означає лише значеннєву 
глибину, на якій клієнтам пропонують працювати. 
Згадавши казку, що спливла в пам’яті, клієнти самі 
вирішують, що малювати. Як «посилений» варіант 
цієї форми залучення казки до арттерапевтич-
ної роботи можлива також візуалізація клієнтом 
обраного ним моменту (етапу розвитку) казки. При 
цьому діагностичним є як вибір казки (вказує на 
загальний характер глибинної проблематики осо-
бистісного зростання клієнта), так і вибір героя 
для ідентифікації, і обраний момент казки (зви-
чайно, що відповідає сучасній ситуації особистіс-
ного розвитку), і акценти, розставлені в малюнку, і 
проказування образу. Ця неконцентрована форма 
долучення казки до арттерапевтичного процесу 
є найкращою для студійних відкритих груп і тому 
широко застосовується. 

2. Звертання до певного казкового образу. 
Робота з символічним образом орієнтує учасника 
групи на деяке коло глибинних проблем. Казка 
водночас є символічним простором, що орієнтує 
клієнта. Така робота виправдана в аналітичних 
закритих групах. В арттерапевтичній програмі 
О. Вознесенської, присвяченій чоловічому й жіно-
чому в структурі особистості, спосіб звертання до 
казки саме такий. 

3. Індивідуальне створення казки. У групо-
вій формі арт-терапії воно може бути домашнім 
завданням (але практика свідчить, що зазвичай, 
через зрозумілий опір, з цим завданням може впо-
ратися не вся група). Методика «Створення чарів-
ної казки», створена в 1996 p., містить докладну 
схему екзистенціального тлумачення створюва-
ного казкового тексту. Чарівна казка – жанр, який 
мовою образів описує шлях особистісного ста-
новлення клієнта. Індивідуально створений текст 
ближчий до глибинної проблематики особистісного 
зростання, ніж текст сприйнятої казки. Послідовна 
арттерапевтична робота з образами й ситуаціями 
натягує між специфічно організованими спицями 
значеннєвого каркасу тонку емоційну тканину. 

4. Спільне створення казки, як і створення 
спільного малюнка, є процесом, що об’єднує 
групу. Специфіка казки задає ситуацію об’єднання 
на глибинних засадах – навколо процесу пошуку 
розв’язання єдиної проблеми (екзистенціально зна-
чущої, а тому такої, що стосується кожного учас-
ника групи). У техніці «Спільне створення казки» 
індивідуальна проблематика не виражена настільки 
докладно, як у створенні кожним казкарем свого 
тексту, проте ключові моменти змісту, що виявля-
ються в індивідуальному впливі на спільний текст 
(функція, яку виконує кожен казкар), свідчать про 
найбільш значущі для кожного з учасників групи 
сторони життєвої реальності, які вони актуалізують 
в умовах спілкування на глибинних символічних рів-
нях. Арттерапевтичне опрацювання казкового мате-
ріалу може бути орієнтованим на груповому процесі,  
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здійснюватися за допомогою спільного малювання 
казки (це доцільно, якщо текст казки дисгармо-
нійний). Але частіше трапляється індивідуальна 
орієнтація. Можна запропонувати кожному казка-
реві окреслити свої внески в загальний текст або 
в моменти казки, які викликали в них найяскравіші 

враження, так само як і ключові моменти в сюжеті 
(тобто ресурсні, проблемні).

Нами було проаналізовано й систематизовано 
основні прийоми, технології, ігри та вправи, які вико-
ристовуються в казкотерапії [14; 15], а також наведено 
приклади авторських казок А. Руденко в таблиці 2.

Таблиця 2
Основні прийоми, які використовуються у казкотерапії

Проблема Прийоми Ігри та вправи Технології Приклади 
казок

А
гр

ес
ія

– Прийоми, які замі-
нюють «батьківське 
бурчання»;
 – Прийом-перевтілення: 
«Був руйнівником, а став 
дослідником»;
– «Трансформація 
агресії»

– «Подарунок і урок»;
– ігри-уроки (вчимо 
дитину знаходити вихід 
із конфліктної ситуації);
– гра «Відбивання злої 
подушки» (спеціальна 
технологія екстреної 
допомоги)

«Мій маленький світ» Про взаємодопомогу  
й про те, як погано  
бути злим

Хв
ор

об
ли

ва
 

пр
их

ил
ьн

іс
ть

 
до

 м
ам

и

– Хитрий прийом для 
мам «Як іти на роботу  
й залишатися вдома»;
– тактичні прийоми: 
«Якщо мама йде на 
роботу», «Як показати 
дитині, що ви її любите» 

– «Коли закриваєш очі»;
– «Гра на відстані»;
– «Доньки-матері»

– «Керівництво до побу-
дови сімейного гнізда» 
(психотерапевтична 
казка для дорослих);
– «Тоненька ниточка, 
яка зв’язує малюка  
з мамою»

П
ри

м
хи

Прийоми від нудьги, які 
допоможуть впоратися 
з примхливістю;
– Хитрий батьківський 
прийом «Я тебе бачу»;
– «SOS! Прийом виходу 
із безвихідної ситуації»;
– Ода режиму, або пере-
конливі аргументи для 
запевнення батьків;
– Прийоми для пере-
микання

Рольова гра  
«Вередлива мама»

Супертехнологія подо-
лання примх; «Мова 
жестів для малюків»;
«Як правильно органі-
зувати режим для при-
мхливої дитини»

«Пастка для  
вередування»

Уп
ер

ті
ст

ь

– «Скажи по-іншому»;
– батьківські хитрощі:
 «Ідіть за інтересом»;
«Правильний вибір»;
– Грамотна педагогічна 
технологія правильного 
вироблення системи 
обмежень

– «Два баранчики»;
– «Наказую тобі»;
– «Тимчасова примхли-
вість»

– «Про те, як можна 
діяти по-своєму»;
– «Про маленького 
сірого віслюка  
з рожевими вушками»

Д
ит

ин
а 

гр
из

е 
ні

гт
і

«Ручні» технології, які 
допоможуть батькам 
позбавити дитину шкід-
ливих звичок: «Рав-
лик», «Гусінь»

– «Чарівна каблучка»;
– «Людина в залізній 
рукавичці»

Ж
ор

ст
ок

е 
ст

ав
ле

нн
я 

 
до

 т
ва

ри
н 

 
і п

ри
ро

ди

Ігри з котом;
Рольова гра  
«Котяче сімейство»

Виховні технології 
«Потрібні книжки», 
«Диво природи»

«Як страшний сон»

С
ор

ом
’я

зл
ив

іс
ть

 – «Я в хатці»;
– «Внутрішній стри-
жень»;
– «Якого кольору в тебе 
очі?»;
– ідеї для творчості: 
малювання пальчико-
вими фарбами, ляп-
кографія (малювання 
ложками)

– «Як приручити  
відлуння»;
– «Краще в тобі»;
– «Знайомий заєць»;
– «Спостерігач»;
– «Мікрофон»;
– «Гордий павич»;
– «Хвіст трубою»

– «Марійка й мишачий 
голосок»;
– «У коробці»;
– «Про кота й капелюх»
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Проблема Прийоми Ігри та вправи Технології Приклади 
казок

Б
ез

со
нн

я 
 

(п
ог

ан
ий

 с
он

) – Для поліпшення 
засинання: «Сонний 
ритуал»;
 «Що буде завтра?»

«Маленький оператор» 
(гра, яка допоможе 
впоратися з емоціями 
прожитого дня)

Казки Старої Подушки 
(«Марійчина подушка», 
«Про Сніговий полюс», 
«Про маленький 
дощик, зливу і старий 
віз», «Польоти уві сні 
від безсоння», «Казка 
про Країну Снів»)

Н
ес

ам
о-

 
ст

ій
ні

ст
ь

– «Навчи мене»;
– «Наочне нагаду-
вання»

– «Правий-лівий»;
– «Мишачі хвостики»;
– «Весела шнурівка»

– «Самостійний підхід»;
– «Історія про те, як 
Дмитрик все-таки 
навчився зав’язувати 
шнурки» (психотера-
певтична казка для 
дорослих) 

С
тр

ах

– «Свято мильних буль-
башок»;
– «Захисник»;
– «Чарівна зброя»;
– «Посиденьки біля 
вікна»;
– «Арттерапія»

– «Що там на стелі?»;
– «Я – веселе і жах-
ливе»;
– «Коли заплющуєш очі»

«Амулет для хоро-
брості»

Ж
ад

іб
-

ні
ст

ь – Гра-«ділилка»  
«Передай іншому»
– Рольові ігри  
«Я не жаднюга! »

– «Нерозмінний пиріг»;
– «Повний мішок»;
– «Кому краще?»

С
ім

ей
ні

 
сп

ра
ви

Якщо в дитини  
температура:
– гра «Маленький 
лікар»ж
– гра «Каляки-маляки»

Традиції:
– листи;
– плани на майбутнє;
– малюємо разом;
– пишемо казки;
– створюємо свої свята 
й традиції

Д
ит

яч
а 

 
бр

ех
ня

– «Ти брешеш!» (ефек-
тивний прийом, як пра-
вильно дати зрозуміти 
дитині, що ви знаєте 
правду);
– «Подивися мені в очі. 
Я по очах завжди точно 
бачу»;
– «Талант письмен-
ника» (прийом-перетво-
рення: був базікалом, а 
став винахідником)

– Ігри з їжею;
– «Право одного 
запитання» (гра, яка 
вчить дитину того, що 
правда – золото);
– «Гра в казку»;
– «Чудова ідея»

– «Казка про доросле 
мишеня»;
– «Два сувої та чарівне 
перо»;
– «Рюкзак гнома»

Д
ит

яч
ий

  
пе

си
м

із
м

– «Світу можна дові-
ряти!» (ігри та вправи 
для зміцнення базової 
довіри);
– «А зате... »  
(«а з іншого боку...»), 
повсякденна гра для 
розвитку оптимізму;
– «Що в кулачку?» 
(ефективне тренування 
вміння дитини переко-
нувати)

«Троє мудреців»  
(притча)

В
их

ов
ан

ня
 в

 д
іт

ей
  

ці
ле

сп
ря

м
ов

ан
ос

ті
,  

на
по

ле
гл

ив
ос

ті
,  

по
сл

ід
ов

но
ст

і

– «Акваріум»  
(гра для дорослих);
– «Нумо разом»;
– «Звертайте увагу на 
приклади наполегли-
вості у природі»  
(гра на увагу і уяву)
– квест «Амазонки,  
індіанці, пастухи, 
русалки та інші гості»
– «Подорож саваною» 
(навчання дитини 
витривалості)

– «Правильне 
завдання» (історія про 
терплячого татуся);
– «Дім для собаки»;
– «Глек»;
– «Найвища вершина»

Продовження таблиці 2
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Проблема Прийоми Ігри та вправи Технології Приклади 
казок

Л
ю

бо
в 

 
до

 ч
ит

ан
ня – «Особисте  

листування»;
– «Уся правда про 
книги» (оповіда-
ння-казка про те, як 
з’явилася перша книга)

П
ов

ся
кд

ен
ні

  
др

іб
ни

ці

– «Жаба» (чарівні при-
йоми): лічба, пісковий 
годинник, світло в кінці 
тунелю (жаба – різні 
малоприємні справи,  
які ми часто відклада-
ємо на потім);
– «Зуб за зуб» (ідеї та 
ігри, які прищеплюють 
любов до зубної щітки): 
смак ранку, масаж)

– «Вам лист»
(написання листів  
до казкових героїв);
– «Відчути букви» 
(незвичайний підхід);
– «На старт, увага, 
марш! » (поліпшення 
техніки читання);
– «Знайома книга»;
«Крила метелика»;
– «Книга про вашу 
дитину»

Д
об

ро
та

– «Змінити світ»;
– «Над хмарами»;
– «Про двох чарівників»
«Легенда про срібне 
дзеркало»

Закінчення таблиці 2

Висновки. Таким чином, усе сказане вище дало 
змогу дійти висновку про те, що серед наукових 
праць із теми дослідження бракує таких, де є сис-
тематизація технологій, прийомів, ігор і вправ, які 
використовуються у роботі над казкою. А це є дуже 
важливим аспектом у професійній діяльності вихо-
вателів, учителів і фахівців у галузі спеціальної й 
інклюзивної освіти в роботі з дітьми різного віку.

Казкотерапія застосовується з метою 
розв’язання таких психолого-педагогічних про-
блем дитини, як-от: агресія, хвороблива прихиль-
ність до мами, примхи, упертість; якщо дитина 
гризе нігті; жорстоке ставлення дитини до тварин і 
природи, сором’язливість, проблеми зі сном, неса-
мостійність, страх, жадібність, брехня, дитячий 
песимізм; а також виховання в дітях цілеспрямо-
ваності, наполегливості, послідовності, любові до 
читання, доброти тощо. І це далеко не повний спи-
сок усіх проблем, які мають розв’язувати педагоги, 
фахівці в галузі спеціальної освіти та батьки дітей.

У психологічній практиці виділяють такі форми 
роботи з казками: використання народних казок, 
відомих авторських казок; створення психотера-
певтичних казок і робота з ними (придумування, 
переписування або дописування, розігрування 
казок, казкова лялькотерапія, казкова імідж-тера-
пія, казкове малювання, медитації на казку). 
Визначено форми роботи з казкою в груповому 
процесі: пригадування відомої казки, звернення 
до певного казкового образу, індивідуальне ство-
рення казки, спільне створення казки, спільний 
малюнок (Ю. Лінецький).

Нами було виділено, проаналізовано й сис-
тематизовано наявні прийоми, технології, ігри, 
вправи, які педагог може використовувати під час 

роботи над казками терапевтичного спрямування 
разом із дітьми (таблиці 1, 2).

Перспективи подальших наукових пошуків у 
напрямі окресленої проблеми ми вбачаємо в роз-
робленні чітких вимог, методичних рекомендацій 
щодо роботи з казками не лише в психотерапев-
тичній, а й у педагогічній практиці, а також у доборі 
та створенні якісних казок терапевтичного спряму-
вання для роботи з дітьми різного віку.
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СПІВДРУЖНІСТЬ З БАТЬКАМИ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ Й НАВЧАННЯ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
COMMONWEALTH WITH PARENTS AS THE CONDITION OF UPBRINGING 
AND EDUCATING OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

У статті окреслено педагогічні умови вза-
ємодії закладу освіти та батьків щодо 
виховання дітей з особливими потребами. 
Визначено чинники виховних можливостей 
сім’ї в процесі навчання та виховання, чин-
ники, які на них впливають. Зазначено, що 
співдружність з батьками у комплексній про-
грамі навчально-виховної діяльності є одним 
із пріоритетних напрямів роботи для забез-
печення цілеспрямованого компенсуючого 
виховання дитини з особливими освітніми 
потребами. Педагоги і батьки можуть 
стати активними учасниками корекційного 
навчально-виховного процесу за таких умов: 
співпраця з родиною дитини (планування 
інтегративних дій, що забезпечать по мож-
ливості виховання дитини як рівноправного 
члена суспільства); створення сприятливих 
умов для розвитку виховання в сім’ї (родині) 
для досягнення бажаного результату; 
постійне інформування батьків про новітні 
методики, освітні інноваційні технології та 
засоби, способи і методи їх застосування. 
Основним принципом організації роботи є 
партнерська взаємодія з родиною, яка вихо-
вує дитину з особливими освітніми потре-
бами, організація якої передбачає зустрічі 
з батьками, бесіди, консультації, інформа-
ційну підтримку, складання індивідуальної 
програми розвитку з урахуванням запитів 
сім’ї, залучення батьків до корекційно-роз-
вивальної роботи, організації зустрічей 
з фахівцями тощо. Внаслідок залучення 
батьків до навчально-корекційної роботи 
сім’ї дітьми з особливими освітніми потре-
бами отримують скоординовану, всебічну 
кваліфіковану допомогу. Вмотивована та 
педагогічно керована участь членів родини 
в освітньому процесі зумовлює зменшення 
тривоги і страхів батьків і мобілізує сили на 
особистісний розвиток дитини.
Взаємодія з батьками має сприяти залу-
ченню батьків до вирішення багатьох психо-
лого-педагогічних проблем, а батьки, своєю 
чергою, можуть і повинні навчатися співро-
бітництва задля максимально комфорт-
ного процесу виховання та навчання дитини 
з особливими потребами. Значною мірою 
саме від сім’ї залежить особистісне станов-
лення дитини, формування у неї умінь розу-
міти свої потреби, можливості і нахили. 
Ключові слова: освітній процес, навчально-
корекційна робота, партнерська взаємодія 
освітнього закладу і родини.

The article has outlined the pedagogical 
conditions of interaction between the educational 
establishment and parents in raising up children 
with special needs. We have determined the 
factors of educational opportunities of the family 
during the educational process and upbringing 
process, the factors that influence them. It has 
been noted that the commonwealth with parents 
in a comprehensive program of educational 
activities is one of the priority areas of work to 
ensure targeted compensatory education of a 
child with special educational needs. Teachers 
and parents can become active participants in 
the correctional educational process under the 
following conditions: cooperation with the child’s 
family (planning of integrative actions that will 
ensure, if possible, the child’s upbringing as an 
equal member of society); creating favorable 
conditions for the development of upbringing in 
the family to achieve the desired results; constant 
informing of parents about the latest techniques, 
educational innovative technologies and tools, 
methods and techniques of their application.
The main principle of work organization is 
partnership with a family raising a child with 
special educational needs, the organization 
of which includes meetings with parents, 
conversations, consultations, information 
support, drawing up an individual development 
program based on family requests, involving 
parents into correctional and developmental 
work, organization of meetings with specialists, 
etc. As a result of the involvement of parents 
into the educational and correctional work, 
families and children with special educational 
needs receive coordinated, comprehensive 
qualified assistance. Motivated and 
pedagogically guided participation of family 
members in the educational process reduces 
the anxiety and fears of parents and mobilizes 
forces for personal development of the child.
Interaction with parents should help to involve 
parents into the solving many psychological 
and pedagogical problems, and parents, in 
their turn, can and should learn to cooperate 
for the most comfortable process of raising and 
educating a child with special needs. To a large 
extent, the personal development of a child 
mostly depends on the family, the formation of 
its ability to understand their needs, capabilities 
and inclinations.
Key words: educational process, educational 
and correctional work, partnership between the 
educational establishment and the family.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
На сучасному етапі становлення незалежної Укра-
їни для родини, в якій зростає і виховується дитина 
з особливими освітніми потребами, найважливі-
шим завданням є формування в неї особистісних 
якостей громадянина, а саме: розвиненої духо-
вності, моральної культури, особистісного розви-
тку. Проте не завжди умови виховання в сучасній 
сім’ї є сприятливими для розвитку та виховання 

дітей з особливими освітніми потребами, адже 
виховувати таку дитину дуже складно та відпові-
дально, бо цю відповідальність батьки зобов’язані 
нести перед своєю дитиною та суспільством, в 
якому вони живуть. Якщо діти з особливими освіт-
німи потребами позбавлені правильного вихо-
вання, то їхній особистісний недорозвиток погли-
блюється, а самі діти можуть стати тягарем для 
родини та суспільства.
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У Концепції сімейного виховання в сис-
темі освіти України «Щаслива родина» на  
2012–2021 роки зазначається, що «сім’я – це 
унікальний соціальний інститут, першооснова 
духовного, економічного та соціального розвитку 
суспільства. Соціальний інститут сім’ї є основним 
у суспільстві, він формує наступні покоління та 
виховує гідну зміну, що забезпечуватиме розвиток 
та процвітання як громадянина, так і всієї держави. 
За своєю природою та призначенням сім’я висту-
пає союзником суспільства у вирішенні його про-
блем, утвердженні моральних устоїв і соціалізації 
дітей, розвитку культури та економіки. Саме тому 
суспільство зацікавлене у фізично й морально 
здоровій сім’ї, здатній реалізувати свій соціаль-
ний потенціал, забезпечити не лише власне вижи-
вання, а й розвиток» [1, с. 2].

Разом із тим виховні можливості сім’ї зумовлені 
різними чинниками, а саме: готовністю батьків до 
виховання дитини, рівнем загальної і педагогіч-
ної культури дорослих членів родини, можливос-
тями його реалізації, характером взаємин і мірою 
узгодженості батьків у питаннях виховання, їхніми 
індивідуальними особливостями – темперамен-
том, моральними якостями, комунікативними зді-
бностями, станом здоров’я, а отже, загальним і 
власним досвідом виховання дітей, ціннісними 
орієнтаціями, їхньою ієрархією [1, с. 2].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми педагогічної взаємодії є предме-
том досліджень О.В. Глузман, О.М. Друганова, 
С.Т. Золотухіна, О.М. Микитюк, В.К. Майборо-
дова, Н.С. Побірченко, О.А. Рацул. Н.В. Стаднік, 
Ю.О. Волинець у своїх дослідженнях зазначають, 
що особистість дитини формується у процесі вза-
ємодії з людьми, які її оточують, і успіх цього про-
цесу залежить від соціальної ситуації її розвитку, 
системи відносин з однолітками та дорослими у 
закладі освіти та сім’ї. Педагоги можуть допомогти 
батькам з питань змісту й організації виховання 
дітей у сім’ї, виховного впливу, зацікавлені педа-
гогічно освічувати батьків, установлювати необ-
хідні взаємини між закладом освіти та батьками. 
Л.В. Божок, А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук вважа-
ють, що успішність навчально-виховного процесу 
залежить від того, наскільки адекватно члени 
родини реагують на проблеми дитини і допомага-
ють у їх подоланні. Виникаючі труднощі – резуль-
тат неправильної позиції батьків та інших членів 
сім’ї. Акцентують увагу на роботі з такими сім’ями, 
яку неможливо чітко організувати без всебічного 
вивчення проблем сім’ї, характеру родинно-дитя-
чих відносин. Особливої уваги потребують сім’ї, 
які виховують дітей з особливими освітніми потре-
бами, оскільки саме в таких сім’ях спостерігаються 
зміни на соціальному, психологічному та соматич-
ному рівнях. Адже наявні проблеми призводять до 
змін у всій сімейній системі. Реалізація батьками 

виховної функції виявляється утрудненою і потре-
бує допомоги та підтримки різних фахівців. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проблема виховання дітей з осо-
бливими освітніми потребами в Україні на сучас-
ному етапі стоїть дуже гостро. Незважаючи на те, 
що цій проблемі приділяється посилена увага, 
значна частина дітей не мають змоги отримати 
належний рівень освіти (знання, вміння, нави-
чки) для реалізації свого навчального потенціалу. 
Правильне виховання, формування особистості 
дитини, яка повинна докладати максимум зусиль 
для досягнення певного результату в різних сфе-
рах життєдіяльності, є важливою частиною успіш-
ного освітнього процесу. Необхідною і важливою в 
ньому є допомога батьків.

Метою освітнього закладу має бути здійснення 
такої політики, у разі якої батьки відчувають свою 
визначальну роль у навчально-виховному про-
цесі, адже сім’я в сучасних умовах є найважли-
вішим соціальним замовником освіти. Зважаючи 
на це, головними принципами спільної роботи 
навчально-виховного закладу та родини мають 
бути пріоритетність сімейного виховання, демо-
кратичність і гуманізм у взаєминах педагогів і 
батьків. Для цього педагогам необхідно знати 
зміст педагогічної взаємодії з сім’ями (родинами), 
методи їх дослідження; вміти досліджувати педа-
гогічний потенціал сім’ї та впроваджувати необ-
хідні методи та форми ефективного партнерства; 
вибирати власну позицію в умовах спільного вихо-
вання дітей з особливими потребами.

Насамперед це вимагає готовності педагога до 
партнерства з батьками дітей з особливими потре-
бами, що включає чималі інтегративні професійні 
знання та вміння, переконання, емоційно-вольову 
та педагогічну культуру тощо. У своїй професій-
ній діяльності педагогічні працівники закладів 
освіти повинні формувати позитивне ставлення 
до організації системи роботи з батьками на умо-
вах активної партнерської взаємодії; створювати 
й підтримувати творче, конструктивне педагогічне 
середовище; підвищувати фахову майстерність, 
ознайомлюючись з родинним досвідом виховання; 
забезпечувати інформаційну підтримку, планувати 
основні завдання та зміст взаємодії закладу освіти 
з батьками; вибирати та конкретизувати напрями 
взаємодії, здійснювати її координацію. 

З метою підвищення статусу інституту сім’ї, 
престижу толерантних сімейних відносин перед-
бачається: удосконалити систему спільної вихов-
ної роботи педагога та сім’ї з питань сімейного 
життя, родинного виховання тощо; пропагувати 
сімейні цінності під час проведення постійного 
інформування, використовуючи різноманітні кому-
нікаційні засоби (наприклад, Інтернет). І це зако-
номірно, адже побудувати повноцінну національну 
освіту та організувати корекційне навчання для 
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дітей з особливими потребами без активної участі 
й підтримки сім’ї не можливо. Саме в родині під 
керівництвом та за допомогою батьків дитина піз-
нає навколишній світ, відбувається її розвиток, 
формується світогляд, етичні та естетичні уяв-
лення. Невипадково на сучасному етапі активізу-
валися наукові пошуки щодо проблеми співпраці 
школи, сім’ї, громадськості у вихованні молодого 
покоління.

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності, 
змісту і форм взаємодії педагогів з батьками дітей з 
особливими освітніми потребами, визначенні напря-
мів їх взаємодії у навчально-виховному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Батьки, які 
виховують дітей з особливими освітніми потре-
бами, вимушені пристосовуватися до ситуації, 
яка пов’язана з особливими умовами навчання і 
виховання такої дитини. І досить часто така сім’я 
потрапляє у дисфункціональне становище не 
тільки у взаєминах між членами сім’ї, а й суспіль-
ством. Американський дослідник сім’ї Торибал 
визначив п’ять періодів, пов’язаних зі стресом 
на стадіях і переходах життєвого циклу сімей, які 
мають дітей з особливими освітніми потребами: 
народження дитини, шкільний вік, підлітковий, 
період «випуску», постбатьківський період [2]. Усі 
вони потребують об’єктивного вивчення внутріш-
ніх сімейних відносин. Для сім’ї, яка виховує осо-
бливу дитину, за висновками В.І. Гарбузова, важ-
ливими є такі функції, як: корекційно-розвивальна, 
компенсуюча та реабілітаційна, метою яких є вста-
новлення психофізичного та соціального статусу 
дитини, досягнення нею матеріальної незалеж-
ності та соціальної адаптації [3, с. 22].

Підтримка контакту з батьками дитини, яка 
має особливі освітні потреби, буде значно лег-
шою, якщо стосунки між педагогом і батьками 
налагоджені заздалегідь (з початком навчання 
такої дитини у навчальному закладі першочер-
гові зусилля мають бути спрямовані на те, щоб 
знизити бар’єр між освітнім закладом і домом. 
Позитивне підґрунтя для співпраці всього його 
персоналу з родиною є ефективною передумовою 
обговорення (або навіть попередження) проблеми 
[4, с. 97]. Створення доброзичливої атмосфери 
дає змогу членам родини зняти певне напруження, 
а це сприяє залученню її до співпраці в організації 
та здійсненні навчання та виховання. 

Серед проблем сімей, які мають дітей з осо-
бливими освітніми потребами, першочерговими є 
питання розвитку їхньої дитини у процесі навчання, 
виховання та лікування, нормалізація взаємин між 
дитиною та членами сім’ї, збереження та підтримка 
гармонійного клімату в сім’ї, розвиток позитивного 
ставлення до процесу навчання, педагогів тощо 
[4, с. 98]. Для розв’язання цих проблем не досить 
займатися лише дітьми, необхідно працювати і з 
батьками, яких можна класифікувати за типами: 

1) батьки, які не приділяють або мало приділяють 
належну увагу вихованню своєї дитини; 2) батьки, 
які не сприймають чи неналежно сприймають 
педагогічну допомогу освітнього закладу і байдужі 
до його роботи; 3) батьки, які надмірно піклуючись 
про свою дитину, висувають постійні претензії до 
роботи закладу освіти; 4) батьки, які через індиві-
дуальні та вікові особливості часто ускладнюють, 
а то й унеможливлюють налагодження необхід-
них контактів з дітьми; 5) батьки невисокого рівня 
педагогічної культури, далекі від психології сімей-
ного (родинного) виховання.

Батьків можна поділити також на групи так зва-
ного невротичного, авторитарного та змішаного типу.

Для батьків невротичного типу характерні: 
пасивність, виправдання своєї безвідповідаль-
ності, намагання відгородити дитину від усіх про-
блем (навіть від таких, які вона може розв’язати 
власними силами), постійна тривожність. Для 
батьків авторитарного типу характерні: активна 
життєва позиція, вони керуються лише влас-
ними переконаннями, не можуть стримати себе, 
що пояснюється слабким рівнем самоконтролю, 
схильні до конфлікту, спостерігається холодність у 
разі встановлення контактів з дитиною. Як вихов-
ний засіб вони часто використовують окрики, 
фізичні покарання. У батьків змішаного типу вияв-
ляються риси двох попередніх: для них характерні 
часті зміни настрою – то радість, то депресія.

В умовах навчання дітей з особливими освіт-
німи потребами всі ці типи сімей потребують зва-
женого підходу до соціального, психологічного, 
педагогічного взаємозв’язку. Педагоги можуть 
вплинути на характер взаємин батьків з дітьми, 
відкоригувати їх ставлення до дитини та її потреб, 
до інших членів суспільства. Для цього необхідно 
своєчасно виявити труднощі, проблеми взаємодії 
у сім’ї; підібрати педагогічні засоби їх врегулю-
вання; створити сприятливу атмосферу для вста-
новлення контактів батьків і дітей з особливими 
освітніми проблемами для організації спільної 
діяльності.

Основне завдання роботи з батьками – навчити 
їх оцінювати та прогнозувати поведінку для фор-
мування необхідних соціальних установок, адже 
за виховання дітей несуть відповідальність батьки, 
а соціальні інститути (в т. ч. заклади освіти) пови-
нні доповнювати їхню виховну діяльність, допо-
магаючи і підтримуючи їх. Родину слід націлювати 
на роботу зі своєю дитиною. Реалізація цього 
завдання потребує індивідуальних занять з дити-
ною, в яких обов’язково бере участь один із бать-
ків. Метою індивідуальних занять є подолання 
непедагогічної компетентності: навчити батьків 
спеціальних педагогічних прийомів, які необхідні 
для проведення занять з дитиною в домашніх 
умовах; коригувати внутрішній стан батьків та вза-
ємини між батьками та дитиною [4, с. 99].
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Орієнтуючись на цю мету, педагог розв’язує 
завдання корекції деяких форм поведінки батьків, 
наприклад, таких як агресивність, необ’єктивна 
оцінка поведінки дитини, бажання відійти від труд-
нощів; формування розуміння проблем дитини; 
переорієнтування батьків з позиції бездіяльності й 
очікування дива на позицію співдіяльності з дити-
ною, корекція внутрішнього психологічного стану 
батьків: від переживань за неуспіх – до радощів 
за маленькі успіхи, перехід до позиції творчого 
пошуку реалізації можливостей дитини. Згодом 
батьки займають позицію творчого пошуку щодо 
реалізації можливостей дитини, підвищення осо-
бистої самооцінки у зв’язку з можливістю бачити 
результати своєї праці. Творча діяльність батьків 
з дитиною допомагає їм самим позбутися нега-
тивного впливу стресу. Для реалізації цих завдань 
можна використовувати різноманітні форми 
роботи (рис. 1).

У роботі педагога з батьками можна виділити 
три етапи: 1) залучення батьків до навчального 
процесу дитини (педагог має переконати батьків у 
тому, що саме їх потребує дитина); 2) формування 
зацікавленості процесом розвитку дитини (педа-
гог демонструє батькам існування маленьких, але 
дуже важливих для їхньої дитини досягнень; вони 
навчаються відпрацьовувати вдома з дитиною ті 
завдання); 3) розкриття можливостей особистої 
участі батьків в організації навчання дитини, важ-
ливості пошуку творчих підходів у дослідженні її 
можливостей. 

Мета виховання батьків – сформувати вміння 
розуміти себе і свою поведінку, поведінку оточу-
ючих, що допоможе їм зрозуміти своїх дітей; для 
вирішення конкретних проблем, що виникають у 
сім’ї; забезпечити розуміння поведінки своїх дітей 
через обмін досвідом інших батьків, які виховують 
дітей з особливими потребами. 

У практиці діяльності педагогів можуть застосо-
вуватися різні види взаємодії з батьками залежно 
від конкретної соціальної ситуації розвитку, особ-
ливостей і специфіки конкретних батьків і особли-

вих потреб їхніх дітей. Важливими формами такої 
партнерської взаємодії із сім’ями є: спільна діяль-
ність зі створення сучасного освітнього середо-
вища в закладі освіти; ознайомлення, залучення 
батьків до планування, організації й оцінювання 
педагогічного процесу, планування життєдіяль-
ності дітей у закладі освіти; забезпечення фізич-
них, інтелектуальних і творчих здібностей дитини 
та формування необхідних для її соціалізації жит-
тєвих навичок; подолання «бар’єрів» спілкування 
в процесі організації спільної діяльності; індивіду-
альне консультування батьків щодо особистісного 
розвитку їхньої дитини; підготовка та проведення 
урочистих заходів (проєктів, фестивалів, свят, 
занять-тренінгів, семінарів-практикумів); проєк-
тування спільної діяльності педагогів і батьків з 
метою забезпечення прогресу виховання і розви-
тку дитини з особливими потребами.

Партнерська взаємодія повинна ґрунтуватися 
на таких принципах: 1) забезпечення емоційного 
благополуччя в закладі освіти та сім’ї; 2) єдність 
мети й завдань освіти дітей з особливими потре-
бами; повага до дитини вихователів і батьків; 
урахування вихователями умов та особливос-
тей сімейного виховання, а батьками – умов 
освітнього процесу в сучасному закладі освіти. 
Визнання педагогами рівноправності сторін, 
об’єднаних спільною діяльністю, підвищує соці-
альний статус батьків. 

Для організації навчально-виховного процесу 
дітей з особливими потребами спочатку доцільно 
проводити індивідуальні заняття в присутності 
батьків, бо залучення їх до продуктивної зайня-
тості допомагає реалізувати необхідну потребу в 
діяльності з дитиною. Батьки повинні усвідомлено 
приймати допомогу, яку пропонують спеціалісти. 
Взаємини з такою дитиною необхідно розпочи-
нати з установлення емоційних контактів. Інколи 
це буває дуже важко. Однак на початковому етапі 
педагог має показати батькам найпродуктивніші 
форми взаємодії з їхньою дитиною, включаючи 
способи привертання уваги і керівництва нею. 

 

Форми роботи батьків з дитиною 

Демонстрація прийомів роботи  
з дитиною 

Конспектування занять,  
які проводять педагоги 

Виконання індивідуальних 
завдань зі своєю дитиною 

Читання спеціальної літератури, 
яку рекомендує педагог 

Реалізація творчих задумів  
у роботі з дитиною 

Рис. 1. Шляхи уникнення негативного впливу стресу у взаємодії батьків з дитиною
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Під час спільних занять батьки знайомляться 
з елементарними прийомами корекційної педаго-
гіки й отримують необхідний мінімум спеціальних 
знань. Виконуючи з дитиною психологічні, корек-
ційні та навчальні завдання, батьки вправляються 
у педагогічній майстерності.

Важливо, щоб батьки навчилися використову-
вати в роботі з дитиною заохочення та покарання, 
пам’ятаючи про те, що всю свою діяльність з дити-
ною їм необхідно будувати на вихованні почуття 
добра і любові до самої себе. Їм необхідно навчи-
тися любити дитину такою, якою вона є. Навчаю-
чись любові до батьків, діти з особливими освіт-
німи потребами вчаться виявляти це почуття до 
інших. Необхідно враховувати таке почуття любові 
і до педагога, і до товаришів по групі [5, с. 34]. 
Залучаючи батьків до роботи з дитиною, педа-
гог дає змогу відчути радість успіху, який можна 
розглядати як корекційний ефект. Найголовніше 
для спеціаліста – показати батькам можливості 
їхньої особистої педагогічної діяльності, спрямо-
ваної на розвиток дитини з особливими освітніми 
потребами. Сучасні форми партнерства з бать-
ками спрямовані на привернення уваги батьків до 
змісту роботи закладу дошкільної освіти. Батьки 
краще пізнають свою дитину, якщо мають можли-
вість спостерігати за її поведінкою, спілкуванням 
і діяльністю у різних ситуаціях [6, с. 56]. Інклю-
зивні підходи дуже корисні для сім’ї. У цьому разі 
родини дітей з особливими освітніми потребами 
можуть отримувати підтримку з боку інших батьків, 
вони краще розуміють у чому розвиток їхніх дітей є 
типовим й у чому відмінним, а також беруть актив-
нішу участь у процесі навчання і виховання дітей.

Висновки. Педагогічна діяльність зумовлює 
певні вимоги і до педагогів закладів освіти, які 
працюють над забезпеченням партнерської вза-
ємодії з дитиною та її сім’єю. Специфічними осо-
бливостями такої взаємодії є: усвідомлення рів-
ноправності сім’ї у процесі плідного партнерства; 
розуміння кожної сім’ї та соціально-психологічних 
процесів, які в ній відбуваються; забезпечення 
розвивального характеру психолого-педагогічної 
взаємодії, шанобливе ставлення до сім’ї і дітей; 
упевненість батьків у розумінні та підтримці педа-

гогом розвитку їхньої дитини; залучення батьків у 
навчально-виховний процес шляхом формування 
адекватних батьківських установок на особливі 
освітні потреби дитини та соціально-психоло-
гічні її проблеми; створення у дитячому та бать-
ківському колективах доброзичливої атмосфери 
(сприйняття, взаєморозуміння, відкритість, толе-
рантність) тощо. 

Виховна і навчальна діяльність батьків нео-
дмінно сприятиме перебудові їхньої психіки на 
сприйняття дитини з особливими освітніми потре-
бами такою, якою вона є, на спокійну оцінку її 
переваг і недоліків. Батьківська причетність до 
навчання і виховання дітей з особливими освіт-
німи потребами безумовно полегшує досягнення 
цілей, які поставлені перед закладом освіти 
(практичний стимул), робить важливий внесок в 
єдиний процес виховання дитини у сімейному та 
дошкільному, шкільному середовищі (педагогічний 
стимул), також участь батьків є певною формою 
демократизації та культурної взаємодії (соціаль-
ний стимул). 

Проблема співпраці закладів освіти і сім’ї у 
процесі виховання дітей з особливими освітніми 
потребами потребує подальшого вивчення у 
сучасній педагогіці.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕСТИБУЛЯРНО-БІЛАТЕРАЛЬНО-ПОСТУРАЛЬНО-
ГРАВІТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА
FEATURES OF VESTIBULAR-BILATERAL-POSTURAL-GRAVITATIONAL 
REACTIONS OF CHILDREN FROM AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Стаття присвячена вивченню вести-
булярно-білатеральних гравітаційно-
постуральних реакцій у дітей з розладами 
аутичного спектра. Вестибулярна сис-
тема формує фундамент взаємовідносин 
дитини з силою тяжіння та світом, у якому 
потрібно виявляти рухову активність. 
Досліджено рівень розвитку вестибулярної 
реакції, білатеральної координації, граві-
таційної впевненості, постуральної реакції 
в дітей зазначеної категорії. Результати 
дослідження індивідуальних показників вес-
тибулярно-білатеральних гравітаційно-
постуральних реакцій розкрито на прикладі 
десяти дітей з розладами аутичного спек-
тра. Виявлено, що в більшості обстежених 
дітей вестибулярні реакції загальмовані, 
вони мають утруднення в процесі реагу-
вання. Дефіцит білатеральної координації 
виявляється в труднощах узгодження рухів 
правої та лівої частин тіла й розгортання 
послідовності дій. Постуральні відповіді 
відсутні. Діти мають знижений м’язовий 
тонус, у них не сформована схема тіла. 
Реципрокні координації не виконуються, або 
виконуються з порушенням і через певний, 
досить тривалий проміжок часу. Виявлені 
конкретні тенденції в гравітаційній реак-
ції дітей з розладами аутичного спектра. 
Результати проведених досліджень засвід-
чили, що діти з розладами аутичного спек-
тра мають гравітаційну невпевненість. 
Досліджено взаємозв’язок й особливості 
понять «вестибулярна реакція», «білате-
ральна координація», «гравітаційна впев-
неність», «постуральна реакція». Виявлені 
стійкі тенденції в рівнях розвитку вести-
булярно-білатерально-постурально-гра-
вітаційних реакцій. У дітей з розладами 
аутичного спектра зниження успішності 
виконання завдань пов’язано виключно з 
тривожністю й негативним реагуванням 
на стимули, які вважаються безпечними. 
Проблема формування вестибулярно-біла-
терально-постурально-гравітаційної реак-
ції як частини сенсомоторного розвитку 
вивчена недостатньо. Також мало даних 
щодо діагностики вестибулярно-білате-
рально-постурально-гравітаційних систем. 
Визначено й окреслено критерії оцінювання 
вестибулярної й білатеральної реакції, гра-
вітаційної впевненості та постуральної 
координації, що надають можливість при-
близно оцінити вестибулярну систему. 
За критеріями оцінювання було визначено, 
що розвиток вестибулярної системи в 
дітей з розладами аутичного спектра зна-
чно знижений. Подальшого дослідження 
потребують питання формування в дітей 
з розладами аутичного спектра коректних 
вестибулярних реакцій, постуральних коор-
динацій і гравітаційної впевненості.
Для виконання окреслених завдань і забез-
печення достовірності положень і висновків 
було використано загальнонаукові та специ-
фічні методи дослідження. Серед основних 
варто зазначити такі: теоретичні (для сис-
темного опису явищ, що досліджуються), 
емпіричні, метод психодіагностики, що дав 

можливість визначити показники та рівні 
сенсомоторного розвитку.
Ключові слова: сенсомоторний розвиток, 
вестибулярна реакція, білатеральна коор-
динація, гравітаційна впевненість, посту-
ральна реакція, розлади аутичного спектра. 

The article is devoted to the study of vestibular-
bilateral gravitational-postural reactions in 
children with autism spectrum disorders. The 
vestibular system forms the foundation of 
relationship between child and the world in 
which he need to move and use gravity. The 
level of development of vestibular reaction, 
bilateral coordination, gravitational confidence, 
postural reaction has researched at children of 
the specified category. The results of the study 
of individual indicators of vestibular-bilateral 
gravitational-postural reactions has revealed on 
the example of ten children with ASD. It was found 
that in most of the examined children vestibular 
reactions are inhibited and have difficulties in the 
reaction process. Deficit of bilateral coordination 
is manifested in the difficulty of coordinating the 
movements of the right and left parts of the body 
and the deployment of the sequence of actions. 
There are no postural answers. Children have low 
muscle tone, unformed body schema. Reciprocal 
coordination is not performed, or is performed in 
violation and after a long time. Specific trends in 
the gravitational reaction of children with ASD 
have been identified. The results of the study 
showed that children with ASD have gravitational 
uncertainty. The interrelation and features of 
the concepts “vestibular reaction”, “bilateral 
coordination”, “gravitational confidence”, 
“postural reaction” has researched. Stable trends 
in the levels of development of vestibular-bilateral-
postural-gravitational reactions are revealed. The 
decrease in the effectiveness of children with 
ASD is explained only by anxiety and a negative 
reaction to a stimulus that is considered safe. 
The problem of formation of VBPG reaction as a 
part of sensorimotor development is insufficiently 
studied. There is also little data on the diagnosis 
of VBPG systems. Criteria for assessing the 
vestibular and bilateral response, gravitational 
confidence and postural coordination, which 
make it possible to estimate the vestibular 
system, are defined and outlined. According to 
the evaluation criteria, it was determined that the 
development of the vestibular system in children 
with ASD is significantly reduced. Further 
research is needed on the formation of correct 
vestibular responses, postural coordination 
and gravitational confidence children with ASD 
General scientific and specific research methods 
were used to solve the outlined tasks and ensure 
the reliability of the provisions and conclusions. 
Among the main should be noted the following: 
theoretical, for a systematic description of the 
phenomena under study; empirical, a method 
of psychodiagnostics, which made it possible 
to determine the indicators and levels of 
sensorimotor development. 
Key words: sensorimotor development, 
vestibular response, bilateral coordination, 
gravitational confidence, postural response, 
autism spectrum disorders.
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Постановка проблеми. Проблеми сенсорної 
реакції серед дітей з розладами аутичного спек-
тра (далі – РАС) базуються на даних з батьків-
ських опитувань. Атипова сенсорна реактивність 
пов’язана з регуляторними функціями (увага, 
афект, рівень активності тощо) і може призводити 
до різних порушень і заважати адаптації (соціаль-
ній чи навчальній) дітей з РАС. (Baranek, 2002; Ben-
Sasson, Carter & Briggs-Gowan, 2009; Ben-Sasson 
et al., 2007; Liss, Saulnier, Fein, & Kinsbourne, 
2006; Reynolds, Millette, & Devine, 2012; Reynolds, 
Thacker & Lane, 2012). 

На основі балів різноманітних моторних тестів 
і спостережень за рухом було описано наявність 
моторних проблем у дітей з РАС (Henderson & 
Sugden, 1992; Henderson, Sugden & Barnett, 2007; 
Manjiviona & Prior, 1995; McDuffie et al., 2007; 
Minshew, Sung, Jones & Furman, 2004; Mostofsky 
et al., 2006; Rogers & Williams, 2006; Siaperas et al., 
2011; Smith & Bryson, 2007). 

Вестибулярні, білатеральні, гравітаційні та 
постуральні функції у дітей з РАС вивчаються 
не систематично й не цілеспрямовано. Дослі-
дження Jansiewicz et al. (2006); Minshew et al. 
(2004); Ayres (2005) описують труднощі, які вини-
кають у процесі зосередження, орієнтування та 
переведення погляду; дітям важко сидіти спо-
кійно й прямо під час роботи, і використовувати 
інструменти й письмове приладдя. Подібні труд-
нощі з постуральним контролем можуть впли-
нути на здатність адаптації дитини до навчання 
й викликати гальмування сенсомоторного розви-
тку. Великого значення набувають вестибулярно-
постуральні білатерально-гравітаційні функції, 
що можуть впливати на навчальну діяльність 
дітей з аутизмом.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми сенсорної обробки у дітей з РАС 
розкриваються науковою школою таких учених, 
як Ayres; Baranek, David, Poe, Stone & Watson; 
Tomchek & Dunn; Б. Ананьєв, А. Запорожець; 
О. Максимова та Б. Архіпов; Т. Скрипник. Дані щодо 
вивчення вестибулярно-білатеральних функцій 
у дітей з РАС (Jansiewicz et al., 2006; Minshew et 
al., 2004) свідчать про затримку розвитку посту-
рально-окулярного контролю. Труднощі з посту-
ральним контролем виявляються в дітей у немож-
ливості сидіти спокійно під час роботи за столом, 
використовувати письмове приладдя, ефективно 
рухатись (Ayres 1989). Гравітаційна невпевненість 
(A. Bundy) впливає на емоційний розвиток і регу-
лює поведінку дитини.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі результатів діагностики вестибу-
лярно-білатеральних гравітаційно-постуральних 
реакцій у дітей з РАС.

Мета статті. Мета дослiдження – визначити 
критерії оцінювання вестибулярної, білатеральної 
реакції, гравітаційної впевненості та постураль-
ної координації, що надають можливість оцінити 
вестибулярну систему. За критеріями оцінювання 
визначити проблеми м’язового тонусу, труднощі 
праксису пози, підтримування рівноваги, моторної 
поведінки в дітей з РАС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вестибулярна система формує фундамент вза-
ємовідносин людини з силою тяжіння й фізичним 
світом, який потребує рухової активності. «Актив-
ність вестибулярного апарату задає рамки <…> та 
«налагоджує» всю нервову систему на ефективну 
роботу» [1, с. 65].

За вченням І. Павлова про функціональну лока-
лізацію в нервовій системі будь-яка функція мозку 
є спільною діяльністю різних відділів центральної 
нервової системи. Кожний рух або дія регулю-
ються певними ланками складної функціональної 
системи. За твердженням М. Вайзмана, всі рухи 
відбуваються за участі центральної нервової сис-
теми. Прості рухи зумовлені діяльністю нижчих 
відділів центральної нервової системи (спинного, 
довгастого, середнього мозку), більш складні 
регулюються діяльністю середнього мозку, вес-
тибулярним апаратом, мозочком. Одним із видів 
вестибулярного рецептора є гравітація. Синтез 
вестибулярної аферентації (об’єднання всіх видів 
чутливості) проходить на рівні проміжного мозку 
та підкоркових ядер. Параметрами психомотор-
ної асиметрії, на думку вчених М. Бернштейна, 
Б. Ананьєва, А. Крилова, є ступінь залученості 
білатерального регулювання [3, с. 15–26].

Дж. Айрес визначала, що за умови нормальної 
роботи вестибулярної системи дія сили тяжіння 
створює постійний потік сенсорних сигналів про-
тягом усього життя. Тому гравітаційні відчуття є 
фундаментальними, на які нашаровуються інші 
відчуття. Дж. Айрес і її послідовники (А. Банді, 
Ш. Лейн) у роботі вестибулярної системи вба-
чали роботу мозочка, що виконує функцію пере-
роблення всіх видів відчуття для організації руху. 
Важливим для організації руху є ефективне регу-
лювання постуральних і білатеральних реакцій 
[1, с. 56, 88, 92].

Спираючись на думки вищезазначених уче-
них, для детального обстеження вестибулярного 
відчуття, що складаються з декількох реакцій на 
подразники навколишнього середовища, ми про-
вели обстеження вестибулярної реакції, білате-
ральної координації, гравітаційної впевненості та 
постуральної реакції. 

Комплексне обстеження містило 4 блоки 
завдань, спрямованих на оцінку сформованості 
вестибулярно-білатеральних гравітаційно-посту-
ральних реакцій (далі – ВБПГ-реакції) дитини з 
РАС. Стан розвитку ВБПГ-реакції в дітей з РАС 
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визначався за такими показниками: добре вико-
нане завдання; виконано з неточностями; уник-
нення, регідність виконання, тривожність, само-
ізольованість. У кожному блоці своя максимальна 
кількість балів, що залежить від кількості та якості 
виконаних завдань.

Результати дослідження індивідуальних показ-
ників вестибулярно-білатеральних гравітаційно-
постуральних реакцій у дітей з РАС наведені в 
таблиці 1.

Для подальшого розгляду поставлених завдань 
визначимо особливості понять, що ми вкладаємо 
у визначення вестибулярної системи й проаналі-
зуємо докладніше кожну частину окремо.

Вестибулярна чутливість – це сприймання й 
оброблення відчуттів, що надійшли від рецепторів 
і зумовлюються дією сили тяжіння й рухом голови 
(за Дж. Айрес). Вестибулярна система розгляда-
ється як первинна ланка організації сенсорної 
інформації. Вестибулярна система координує рухи 
тіла й очей; за її допомогою відбувається усвідом-
лення положення тіла у просторі; забезпечується 
стабільність зорового поля; інтегруються відчуття, 
що надходять з обох частин тіла [2, с. 213–215]. 
Вестибулярну реакцію ми діагностували за допо-
могою гри з м’ячем, вправ на балансирі, крес-
лення на різно розташованих поверхнях, стрибків.

Виконання завдань на наявність відповідних 
реакцій вестибулярної системи показали, що, на 
перший погляд, у дітей немає проблем з пере-
робленням сигналів вестибулярної системи. Але, 
більшість дітей не вміє гратися з м’ячем: штов-
хати, ловити, кидати. Не використовують руки як 
засіб для ловлі предметів. Одні діти (Веля, Ваня, 
Грицько, Матвій) намагаються ухилитися від пред-
мета, що летить, інші (Саша, Ріна, Сеня) – під-
ставляють частини тіла, щоб зупинити м’яч (груди, 
живіт). А треті (Ліза, Діана) ніяк не реагували на 
предмет, що рухається в їхньому напрямку. Біль-
шість досліджуваних не спроможні слідкувати за 
предметом, що рухається перед очима й перево-

дити погляд з однієї точки на іншу (Саша, Діана, 
Веля, Матвій, Ліза). Дослідження показали, що 
процес визначення місця предмета у просторі 
(завдання з аплікацією, будування з кубиків, пали-
чок) у дітей викликають утруднення. Балансні 
реакції загальмовані. Діти хапалися за вчителя 
або предмети, що розташовані поряд, замість того 
щоб утримувати рівновагу.

Дж. Айрес стверджувала, що тривалість 
постротатного ністагма є вірним і простим спосо-
бом вимірювань роботи вестибулярної системи. 
В нашому дослідженні цей пункт залишився не 
розкритим. У 30% дітей неможливо було зробити 
це обстеження, ще 30% мають укорочений ністагм, 
що говорить про порушення інтеграції сигналів, які 
йдуть від вестибулярної системи, а в 40% ністагм 
у межах норми. Якщо взяти негативний результат 
за 60%, можна припустити, що більшість дітей 
мають проблеми з роботою вестибулярної сис-
теми. Маючи такі цифри, ми не можемо спиратися 
на ці результати й погодимось із дослідниками 
H. Polatajko (1983) та H. Cohen (1989), що поста-
вили під сумнів валідність тесту на постротатний 
ністагм.

A. Fisher вказує, що білатеральна інтегра-
ція – це розгорнута послідовність раніше запла-
нованої дії. Вчений у 1991 р. припустив, що дефі-
цит білатеральної інтеграції, тобто порушення 
виконання послідовності рухів, відображає посла-
блення переробки вестибулярних і пропріоцептив-
них відчуттів [2, с. 301–304; 5]. Для діагностики 
постуральних реакцій нами було виділено такі 
показники: стрибки, повзання, розгойдування на 
підвісній платформі. Як бачимо з таблиці, багато 
дітей не набрали й половини з максимальної кіль-
кості балів.

Отже, за результатами нашого дослідження 
можна зробити висновок, що діти мають певні 
труднощі в узгодженості рухів правої й лівої частин 
тіла щодо розгортання послідовності дій. У певної 
частини дітей ми засвідчили наявність запобігання 

Таблиця 1
Результати дослідження індивідуальних показників вестибулярно-білатеральних  

гравітаційно-постуральних реакцій у дітей з РАС
Ім’я  

дитини
Вестибулярна 
реакція (14*)

Білатеральна  
координація (22*) Гравітація (20*) Постуральні  

реакції (22*)
1. Аліка 11 11 12 15
2. Саша 2 4 6 1
3. Діана 2 1 8 0
4. Веля 0 2 6 2
5. Ріна 3 4 6 0
6. Матвій 2 3 5 0
7. Грицько 2 3 10 4
8. Ліза 2 3 8 0
9. Ваня 1 5 3 8
10.  Сеня 6 2 8 8

*- максимальний бал виконаних завдань блоку
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перенесенню через середню лінію тіла. Подібні 
труднощі виникають під час стрибання з однієї ноги 
на іншу, стрибання з викиданням рук і ніг, стри-
бання з розведенням і зведенням рук і ніг, у процесі 
кидання та ловлі м’яча, повзання по-пластунськи, 
розгойдування на підвісній платформі. 

Постуральні реакції – реакції, що пов’язані з 
підтримуванням положення тіла в просторі, тобто 
відповідної пози (за Дж. Айрес). Вчені A.J Ayres, 
H. Fisher, A. Bundy припускали, що поза є відобра-
женням вестибулярних і пропріоцептивних проце-
сів. Постуральний дефіцит розглядався як основа 
для послаблення білатеральної інтеграції та сома-
тодиспраксії. Для діагностики постуральних реак-
цій було виділено такі показники: 

‒ тонус м’язів розгиначів;
‒ розгинання корпусу в положенні лежачи на 

животі;
‒ стабільність проксимальних відділів кінцівок;
‒ згинання шиї проти дії сили тяжіння;
‒ постуральні підстроювання, фонові рухи;
‒ підтримування рівноваги.
Будь-яка дія являє собою серію рухів, що 

плавно змінюють один одного. Нормальне вико-
нання рухових актів є неможливим без сукцесив-
ної моторної програми (послідовності рухових 
команд), інакше плавний автоматизований рух 
заміщується розірваним, поелементним, коли 
кожен наступний компонент вимагає особли-
вої команди [4, с. 228–291]. Виходячи з цього ми 
додали в тест для визначення постуральної реак-
ції пробу на реципрокну координацію дій.

Результати виконання завдань на виявлення 
постуральної реакції за наявності в дітей більш 
високих кількісних даних для всіх досліджуваних 
характерним є таке: по-перше, постуральні від-
повіді відсутні; по-друге, поза не відтворюється, 
м’язовий тонус низький; по-третє, схема тіла не 
сформована; по-четверте, постуральні фонові 
рухи не спостерігаються; по-п’яте, реципрокні 
координації не виконуються або виконуються з 
порушенням і через тривалий час.

Дитині складно опанувати нову для неї серію 
рухів за обмежений час. Серії рухів поелементні, 
інертні, з труднощами перемикання з однієї про-
грами на іншу. 

Гравітаційна безпека – базове відчуття впев-
неності в стабільності й передбачуваності впливу 
гравітаційного поля землі на тіло (за Дж. Айрес). 
A.J. Ayres відзначала важливість гравітаційної 
безпеки для емоційного здоров’я. Гравітаційна 
безпека напряму залежить від сенсорної модуля-
ції, в разі послаблення якої виникають специфічні 
порушення: сенсорний захист, гіпореактивність, 
гравітаційна невпевненість, непереносимість руху 
(рухова інтолерантність). A.J. Ayres вбачала існу-
вання двох типів гіперчутливості до вестибулярної 
стимуляції: гравітаційна невпевненість і рухова 

інтолерантність. Гравітаційний захист Т. May 
визначає як відповідь на зміну положення голови 
або зміну положення опорної поверхні. Припу-
щення H. Fisher полягає в тому, що гравітаційна 
невпевненість пов’язана з недостатньою сформо-
ваністю схеми тіла; A. Bundy гравітаційну невпев-
неність пов’язує з перцептивними порушеннями, 
розрізненням відчуття й проблемою сенсорної 
модуляції [2, с. 45; 395–420; 5; 6].

Найбільші труднощі виникали під час вико-
нання завдань, де є нахили вперед і лазіння по 
мотузковій драбині. Всі діти під час збирання роз-
киданих предметів не нахилялися вперед, а під-
ходили, сідали, брали предмет і або вставали й 
несли його на призначене місце, або ковзалися по 
полу, збираючи предмети.

Дані нашого дослідження переважно збіга-
ються з думкою вищезазначених науковців. У своїй 
роботі ми спостерігали за двома типами дітей з 
гравітаційною невпевненістю: один тип – це діти, 
які не хочуть рухатися, їхня реакція на зміни є від-
термінованою; другий тип – це діти, які лякаються 
вправ на гравітацію.

Результати проведених досліджень засвідчили, 
що діти з РАС мають гравітаційну невпевненість. 
Одна група дітей лякалася підніматися та спус-
катися шведській драбині, відмовлялася лягати 
на підвісну платформу, проходити по нерівній 
поверхні, спускатися чи підніматися по сходах, не 
вчепившись у поруччя, кататися на будь-чому. Інша 
група з руховою інтолерантністю, ці діти не ляка-
лися й не відмовлялися від виконання завдання, 
але робили вправи дуже повільно. Будь-яке при-
скорення викликало протест і відмову від вико-
нання.

Узагальнення отриманих результатів дослі-
дження ВБПГ-реакції дало змогу зазначити, що 
успішність виконання завдань дітьми була низь-
кою й становила для вестибулярної реакції 22%, 
для білатеральної координації – 17%, для посту-
ральної реакції – 17%, для гравітаційної впевне-
ності – 36%. 

Під час проведення нашого дослідження були 
виділені окремі категорії завдань, під час вико-
нання яких діти з РАС зазнавали значних трудно-
щів. Зокрема, таким завданням виявилася проба 
на реципрокні рухи (розділ – обстеження посту-
ральних реакцій). У цій пробі дітям пропонувалося 
повторити за вчителем позу протягом 3 секунд. 
Вправи виконувалися руками, долонями, паль-
цями, без перетинання середньої лінії та з пере-
тинанням середньої лінії. Під час виконання цієї 
проби учні відчували найбільші труднощі в момент 
перемикання рухів, збивалися з ритму, плутали 
положення та синхронність. До групи завдань, що 
викликали утруднення, доречно також віднести 
деякі білатеральні проби, оскільки вони передба-
чають не лише виконання точних рухів за зразком, 
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але ще й дотримання відповідної кількості повто-
рень. У дітей були значні утруднення за виконання 
перестрибувань з однієї ноги на іншу, повзання 
по-пластунськи, розгойдування підвісної плат-
форми (середній показник успішності – 10%). 

Також до групи проб, за якими були виявлені 
найменші показники успішності, слід віднести гра-
вітаційну впевненість. Варто звернути увагу, що 
всі ці проби викликали в дітей з РАС тривожність 
під час виконання, навіть паніку й реакцією було 
уникнення або ригідність виконання.

Під час проведення дослідження вестибуляр-
ної координації були виділені окремі категорії 
завдань, за виконання яких діти з РАС зазнавали 
значних труднощів. До таких завдань належить 
гра з м’ячем. Виконуючи завдання з м’ячем, діти 
відчували найбільші труднощі в момент кидання 
м’яча на задану відстань або в ціль, а також коли 
потрібно було спіймати м’яч. 

Аналіз отриманих результатів нашого дослі-
дження за рівнем розвитку дає можливість зро-
бити якісну характеристику рівня відставання 
психомоторного розвитку в дітей з РАС. На основі 
одержаних результатів можна зробити певні при-
пущення щодо місця враження й причини виник-
нення властивих проявів порушень у кожному кон-
кретному випадку.

Дані таблиць показують, що значна частина 
(82,5%) дошкільників має низький загальний 
рівень розвитку ВБПГ. Діти, які характеризуються 
труднощами щодо вестибулярної переробки та 
втримання рівноваги, слабкою координацією 
двох сторін тіла, дефіцитом виконання послідов-
ності рухів, у них відзначається уникнення пере-
несення через середню лінію, їм важко стрибати 
з поперемінним розведенням і зведенням рук і 
ніг, стрибати з поперемінним викиданням вперед 
рук і ніг, а також кидати й ловити м’яч. Виника-
ють труднощі у виконанні розгинання в положенні 
лежачи на животі, відзначаються порушення про-
ксимальних рухів, труднощі утримання вигину 
шиї під час підйому корпусу з положення лежачи 
на спині, утримання стабільного зорового поля, 
підвищена чутливість до вестибулярних стиму-
лів, діти відчувають страх від звичайних перемі-
щень, як повільних, так і швидких, особливо тих, 
які включають відхилення голови від вертикаль-

ного положення. Діти уникають тих видів актив-
ності, які пов’язані з освоєнням нових положень 
тіла або голови, особливо коли ноги не стоять на 
підлозі; уникають багатьох рухів, бояться руха-
тися в просторі. 

Діти з середнім загальним рівнем розвитку 
ВБПГ (15%) плутають ліву й праву сторони. У них 
виникають труднощі щодо втримання рівноваги в 
статичному положенні й під час руху на одній чи 
двох ногах, з відкритими чи заплющеними очима. 
Діти з середнім загальним рівнем розвитку ВБПГ 
мають ті ж самі труднощі, що й діти з низьким 
загальним рівнем розвитку ВБПГ, але виконують 
задані вправи на більш високому рівні.

І тільки 2,5% дітей мали достатній рівень роз-
витку ВБПГ. Цікаво те, що ці діти мають легкий 
ступінь прояву аутизму (за CARS) та однако-
вий вік: 6 років. Дефіцити розвитку ВБПГ серед 
дітей цієї групи поділені нерівномірно: в однієї 
дитини наявна гравітаційна невпевненість, у дру-
гої –реакції балансу, у третьої – білатеральні дії. 
Але об’єднує їх те, що всі мають труднощі в стри-
банні зі скакалкою, у постуральних реакціях, в 
іграх із м’ячем.

Таким чином, отримані результати свідчать про 
недостатній рівень розвитку вестибулярно-білате-
рально-постурально-гравітаційних реакцій. У дітей 
з РАС зниження успішності виконання завдань 
пов’язано виключно з негативним реагуванням з 
тривогою на стимули, які вважаються безпечними. 

Висновки з проведеного дослідження. 
З наведеного вище можна зробити такі висновки: 
проблема формування ВБПГ-реакції як частини 
сенсомоторного розвитку вивчена недостат-
ньо. Також мало даних щодо діагностики ВБПГ-
систем. Визначені критерії оцінювання вести-
булярної, білатеральної реакції, гравітаційної 
впевненості й поступальної координації надають 
можливість приблизно оцінити вестибулярну 
систему. За критеріями оцінювання було визна-
чено, що розвиток вестибулярної системи в дітей 
з РАС значно знижений. Діти мають проблеми 
розвитку сенсомоторики, яка впливає на адап-
тацію до навчання. Подальшого дослідження 
потребують питання формування в дітей з РАС 
коректних вестибулярних реакцій, постуральних 
координацій і гравітаційної впевненості.

Таблиця 2
Дані про результати дослідження  

вестибулярно-білатерально-постурально-гравітаційної реакції

Рівень  
розвитку

Вестибулярна 
реакція  

(% досліджу-
ваних)

Білатеральна 
координація 
(% досліджу-

ваних)

Постуральна 
реакція  

(% досліджува-
них)

Гравітаційна  
впевненість  

(% досліджуваних)

Загалом  
(% дослі-

джуваних)

низький 80% 90% 70% 90% 82,5%
середній 10% 10% 30% 10% 15%
достатній 10% 0% 0% 0% 2,5%
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК  
НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF TRAINING  
OF FUTURE OFFICERS OF THE AIR ASSAULT FORCES  
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У статті на основі огляду наукової літе-
ратури здійснено дефінітивний аналіз 
поняття «модель», яке є засадничим цієї 
наукової розвідки. Встановлено, що мето-
дологію системного дослідження педа-
гогічних об’єктів і явищ розкриває метод 
моделювання, який полягає в створенні 
спрощеного замінника досліджуваного 
об’єкта й відображає найбільш істотні ком-
поненти та зв’язки, необхідні й достатні 
для його вивчення і відтворення в педаго-
гічній практиці.
Модель підготовки майбутніх офіцерів 
десантно-штурмових військ на засадах 
акмеологічного підходу трактовано як 
структурно-функціональну ідеальну кон-
струкцію, що репрезентує графічний і сло-
весно-логічний опис цілеспрямованої педаго-
гічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу 
військового вищого навчального закладу 
з використанням засобів, методів, форм 
акмеологічного підходу й дає змогу відтво-
рювати авторські ідеї в умовах реального 
навчального процесу. Відповідно до логіки 
реалізації завдань дослідження найбільш 
оптимальною є структурно-функціональна 
модель, що поєднує такі аспекти: 1) струк-
турний аспект, який відображає компоненти 
та зв’язки в освітньому процесі вищого вій-
ськового навчального закладу, які спрямовані 
на забезпечення формування готовності 
майбутніх офіцерів десантно-штурмових 
військ до професійної діяльності на засадах 
акмеологічного підходу; 2) функціональний 
аспект, що дає змогу репрезентувати та 
спрогнозувати дію авторської методики 
формування досліджуваного феномену в 
реальних умовах і демонструє взаємозв’язки 
та взаємовплив усіх визначених компонентів 
досліджуваного процесу. 
Здійснено обґрунтування основних складни-
ків структурно-функціональної моделі підго-
товки до професійної діяльності майбутніх 
офіцерів десантно-штурмових військ на 
засадах акмеологічного підходу. Авторська 
структурно-функціональна модель підго-
товки майбутніх офіцерів десантно-штур-
мових військ до професійної діяльності на 
засадах акмеологічного підходу відображає 
зміст, логіку й етапність дослідницько-
експериментальної роботи. Основними 
складниками розробленої моделі є п’ять 
взаємопов’язаних блоків, а саме: цільовий, 
теоретико-методологічний, змістовно-
ресурсний, діяльнісно-процесуальний, контр-
ольно-оцінювальний. 
Ключові слова: модель, структурно-функ-
ціональна модель, професійна підготовка, 

майбутні офіцери десантно-штурмових 
військ, військова освіта, готовність до про-
фесійної діяльності, акмеологічний підхід.

On the basis of scientific literature review the 
article deals with the definitive analysis of the 
notion “model”, which is fundamental of this 
scientific study. It has been established that the 
methodology of system research of pedagogical 
objects and phenomena describes the method 
of modeling, which is to create a simplified 
substitute for the investigated object and displays 
the most significant components and connections 
that are necessary and enough for its study and 
reproduction in pedagogical practice. 
The model of training future officers of the Air 
Assault Forces on the basis of akmeological 
approach has been interpreted as structural-
functional ideal construction that represents 
graphic and verbal-logical description of 
purposeful pedagogical interaction of subjects of 
educational process in military higher educational 
institution with using means, methods, forms of 
akmeological approach and gives the opportunity 
to reproduce author’s ideas in conditions of real 
study process. It has been resumed that in 
accordance to the logic of realization of research 
tasks, the structural-functional model is the 
most optimal and includes: structural aspect, 
which reflects the components and relationships 
that are defined in the educational process of 
higher military educational institution, directed 
to ensuring the formation of readiness of future 
officers of the Air Assault Forces for professional 
activities on the basis of akmeological approach; 
functional aspect, which allows to represent 
and predict the effect of the author’s method of 
formation of the studied phenomenon in real 
conditions and demonstrates the relationships 
and interactions of all identified components of 
the studied process.
The substantiation of main components of 
structural-functional model of training to professional 
activity of future officers of the Air Assault Forces 
on the basis of akmeological approach has been 
carried out. The author’s structural-functional 
model of training to professional activity of future 
officers of the Air Assault Forces on the basis of 
akmeological approach reflects the content, logic 
and stages of research and experimental work. 
The main components of the developed model 
are five interconnected blocks, namely: target, 
theoretical-methodological, content-resource, 
activity-procedural, control-evaluational.
Key words: model, structural-functional model, 
vocational training, future officers of Air Assault 
Forces, military education, readiness for 
professional activities, akmeological approach.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Теоретичний пошук й обґрунтування спеціаль-
них педагогічних умов підготовки до професійної 
діяльності майбутніх офіцерів десантно-штурмо-
вих військ (далі – ДШВ) на засадах акмеологіч-
ного підходу дали змогу виявити основні напрями 
науково-дослідної діяльності з метою формування 
готовності курсантів цієї спеціальності до роботи 
за фахом з використанням концептуально-дидак-
тичного потенціалу акмеології як науки. Проте 
цього недостатньо для перенесення теоретичних 
знань у сферу практичної діяльності. На нашу 
думку, таке перенесення вимагає розроблення 
логічно вивіреної моделі, що не суперечить умо-
вам організації освітнього процесу у вищому вій-
ськовому навчальному закладі (далі – ВВНЗ) і 
сприяє виконанню актуальних завдань розвитку 
професійної військової освіти. 

Методологію системного дослідження педа-
гогічних об’єктів і явищ розкриває метод моде-
лювання, який полягає у створенні спрощеного 
замінника досліджуваного об’єкта [2], що відобра-
жає найбільш істотні ознаки основних складників і 
зв’язків між ними, необхідних і достатніх для його 
вивчення й відтворення в педагогічній практиці. 
Зважаючи на це, процес проєктування моделі 
підготовки майбутніх офіцерів тактичного рівня 
(десантно-штурмових військ) на засадах акмеоло-
гічного підходу здійснювався з урахуванням мето-
дологічних підвалин теорії систем. 

Разом із тим підготовку курсантів до професій-
ної діяльності визначено нами як один з елементів 
системи освіти у ВВНЗ, тому процес формування 
готовності розглядається з позицій загальнона-
укового системного підходу. Застосування цього 
методологічного орієнтира дає змогу розглядати 
кожен модельований компонент готовності «...
не як самостійне і незалежне утворення, а як 
елемент, ступені свободи якого підпорядковані 
загальному задуму функціонування системи, що 
спрямовується на отримання позитивного резуль-
тату» [11, с. 243].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідників системного підходу (Н. Єрошина [3], 
В. Манько [4], І. Підласий [7] та інші) у своїх працях 
актуалізують визначення низки ключових поло-
жень, апелювання до яких уможливлює виконання 
завдань нашого дослідження. По-перше, систем-
ний підхід передбачає вивчення цілісного об’єкта, 
яким у світлі авторської наукової розвідки вбача-
ємо готовність майбутніх офіцерів ДШВ до профе-
сійної діяльності, у певному співвідношенні його 
системних характеристик. По-друге, з урахуван-
ням принципу ієрархічності процес формування 
готовності курсантів до професійної діяльності на 
засадах акмеологічного підходу вивчався як час-
тина складніших систем: навчально-професійної 
діяльності курсантів, освітнього процесу ВВНЗ, 

професійної підготовки майбутніх офіцерів ДШВ. 
По-третє, вивчення педагогічної проблеми фор-
мування готовності майбутніх офіцерів ДШВ до 
професійної діяльності на засадах акмеологічного 
підходу з позицій теорії систем вимагало опори 
на принцип структурності й цілісності. Відтак, під 
час виконання дослідницьких завдань моделюва-
лася сукупність необхідних і достатніх структур-
них складників освітнього процесу ВВНЗ, певним 
чином пов’язаних між собою, що утворюють нову 
системну властивість.

Дослідження тих чи інших педагогічних фено-
менів з позиції теорії систем вимагають ура-
хування певної методологічної специфіки, яку, 
згідно з позицією Н. Бугаєць [2], І. Хачірова [10],  
О. Пєхоти [6] та інших стосовно проблеми підго-
товки майбутніх офіцерів ДШВ на засадах акмео-
логічного підходу, складають: 

– цілеспрямованість й організація − вияв-
лення спеціальних педагогічних зусиль, створення 
в освітньому процесі ВВНЗ певних педагогічних 
умов, що забезпечують ефективність формування 
готовності курсантів до професійної діяльності;

– імовірнісний характер і наявність 
суб’єктивного чинника, що визначає орієнтацію 
авторської моделі досліджуваного феномену на 
множинну диференціацію педагогічного резуль-
тату, варіативність способів його використання в 
організації індивідуальної професійної підготовки 
майбутніх офіцерів і в управлінні освітнім проце-
сом ВВНЗ; 

– поліструктурність характеру професійної 
підготовки майбутніх офіцерів ДШВ; 

– динамічність змін освітнього процесу у 
ВВНЗ України тощо. 

Метод моделювання, заснований на систем-
ному підході, досліджений у науковій спадщині 
Б. Гершунського, А. Дахіна, А. Деркача, Д. Іщенко, 
І. Колесникової та інших. Узагальнено, що моде-
лювання є методом опосередкованого пізнання, 
де спрощення й формування моделі-заступника 
досягається шляхом ігнорування інших, менш 
важливих факторів у зв’язку з необхідністю вико-
нання конкретних дослідницьких завдань. Однак 
теоретичні положення, отримані в процесі моде-
лювання, цілком доречні також для реальних 
об’єктів, оскільки не заперечують всю повноту 
їхньої структури. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Резюмування наукових доробків 
сучасних авторів засвідчило відсутність ціле-
спрямованих пошуків у напрямі розроблення 
структурно-функціональної моделі підготовки 
до професійної діяльності майбутніх офіцерів 
десантно-штурмових військ на засадах акмеоло-
гічного підходу.

Мета статті. Метою наукового дослідження є 
розроблення структурно-функціональної моделі 
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підготовки до професійної діяльності майбутніх 
офіцерів десантно-штурмових військ на засадах 
акмеологічного підходу

Виклад основного матеріалу. Сучасні підходи 
до використання методу моделювання в психо-
лого-педагогічних дослідженнях віддзеркалено в 
напрацюваннях І. Антипової, О. Вальчука, В. Глад-
кової, А. Дахіна О. Керницького, М. Мацишина, 
А. Машталіра, О. Торічного, А. Шабалдака та 
інших. Детальний аналіз наукової літератури дав 
змогу дійти висновку, що моделювання зазвичай 
розглядають як метод, що дає можливість інтегру-
вати теоретичні й емпіричні напрацювання педа-
гогічної науки, поєднувати експеримент і побудову 
формальних конструкцій. Так, наприклад, Н. Буга-
єць пропонує розглядати педагогічне моделю-
вання як самостійний напрям у загальній методо-
логії експериментального дослідження [2]. Автор 
виокремлює дві складові частини процесу моде-
лювання досліджуваного педагогічного явища/
феномену: аксіоматичну (засновану на положен-
нях загальної методології) і змістовну (пов’язану з 
проблемним полем педагогіки) [2, с. 60]. 

Модель, як підкреслює П. Полонський [8], − це 
діючий макет, що зображає (імітує) будь-які сут-
тєві особливості оригіналу. Причому увага концен-
трується на певних властивостях модельованого 
об’єкта. Натомість О. Пєхота [6] дотримується 
наукової позиції, згідно з якою модель − це штучно 
створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних кон-
струкцій, знакових форм або формул, який, 
оскільки є подібним до досліджуваного об’єкта 
(або явища), відображає й відтворює в більш про-
стому й узагальненому вигляді структуру, власти-
вості, взаємозв’язки й відносини між елементами 
цього об’єкта. 

Отже, теоретичний аналіз літературних джерел 
засвідчив, що проблематика моделювання педа-
гогічних процесів властива професійній освіті й 
відображена в багатьох наукових роботах. У дея-
ких джерелах з розвитку професійної діяльності 
описані вимоги до педагогічної моделі. На думку 
інших авторів, моделювання − це метод побудови 
певних фрагментів реальності. Вітчизняні педаго-
гічні дослідження демонструють, що моделювання 
тлумачиться як етап педагогічного проєктування. 

Метод моделювання, як відомо, набуває осо-
бливої   важливості й актуальності у зв’язку з необ-
хідністю підвищення теоретичного й практичного 
рівня наукового дослідження. Зокрема, йдеться 
про моделювання процесу практичної реаліза-
ції акмеологічного підходу в освітньому процесі 
ВВНЗ. У рамках дослідження модель професій-
ної підготовки майбутніх офіцерів ДШВ на заса-
дах акмеологічного підходу трактуватимемо як 
ідеальну конструкцію, що репрезентує графічний 
і словесно-логічний опис цілеспрямованої педаго-
гічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу ВВНЗ 

з використанням засобів, методів, форм акмеоло-
гічного підходу та дає змогу відтворювати автор-
ські ідеї в умовах реального навчального процесу 
вищого військового навчального закладу. Відпо-
відно до логіки реалізації завдань дослідження 
найбільш оптимальною є структурно-функціо-
нальна модель, яка поєднує такі аспекти: 

− структурний аспект, що відображає компо-
ненти та зв’язки, які визначаються в освітньому 
процесі ВВНЗ, спрямовані на забезпечення фор-
мування готовності майбутніх офіцерів ДШВ до 
професійної діяльності на засадах акмеологічного 
підходу; 

− функціональний аспект, що дає змогу репре-
зентувати та спрогнозувати дію авторської мето-
дики формування досліджуваного феномену в 
реальних умовах і демонструє взаємозв’язки та 
взаємовплив усіх визначених компонентів дослі-
джуваного процесу. 

Авторська структурно-функціональна модель 
підготовки майбутніх офіцерів ДШВ до професій-
ної діяльності на засадах акмеологічного підходу 
відображає зміст, логіку й етапність дослідницько-
експериментальної діяльності й відбивається у 
п’яти взаємопов’язаних блоках: цільовому, теоре-
тико-методологічному, змістово-ресурсному, діяль-
нісно-процесуальному, контрольно-оцінювальному. 
У світлі сказаного виникає необхідність здійснити 
детальнішу характеристику анонсованих блоків.

Цільовий блок розробленої структурно-функ-
ціональної моделі відображає мету дослідження: 
організувати підготовку майбутніх офіцерів ДШВ 
до професійної діяльності на засадах акмеоло-
гічного підходу. Виокремлення в моделі цільо-
вого блоку визначається системоутворювальною 
роллю мети в педагогічних дослідженнях. У межах 
нашої наукової розвідки мета репрезентується на 
двох рівнях:

1. На рівні особистості – формування готов-
ності курсантів до професійної діяльності шля-
хом самостійного проєктування, виокремлення й 
досягнення освітніх цілей, що забезпечує само-
стійність, активність і безперервність професій-
ної підготовки майбутніх офіцерів ДШВ. Перед-
бачалося, що досягнення цієї мети забезпечить 
розвиток здатності курсантів до індивідуального 
цілепокладання й індивідуального прогнозування 
професійного розвитку, актуалізує роль самокон-
тролю для досягнення індивідуальних освітніх 
цілей у свідомості майбутніх військовослужбовців; 

2. На рівні ВВНЗ − підвищення ефективності 
професійної підготовки майбутніх офіцерів й управ-
ління якістю освітнього процесу шляхом імплемен-
тації методологічних засад акмеологічного підходу. 

Наступним блоком авторської моделі визна-
чено змістово-ресурсний, що виконує власне 
функцію організації процесу підготовки майбут-
ніх офіцерів ДШВ до професійної діяльності на 
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засадах акмеологічного підходу й віддзеркалює 
сукупність освітніх ресурсів ВВНЗ, методів і форм 
експериментальної роботи. Функцію організації в 
складних педагогічних системах досліджено фраг-
ментарно. Тоді як розгорнута її характеристика 
відбивається в сучасних теоріях управління вій-
ськової освіти. Апелюючи до напрацювань сучас-
них науковців, відзначимо, що функція організації 
у світлі реалізації розробленої структурно-функ-
ціональної моделі полягає в забезпеченні певної 
матеріально-організаційної структури освітнього 
процесу ВВНЗ, яка відповідає анонсованій меті.

Змістовно-ресурсний блок авторської моделі 
відбиває сукупність організаційних структур і 
механізмів, необхідних для досягнення мети 
дослідження. Зміст цього блоку утворюють такі 
організаційні елементи (блоки, модулі): 

– акмеологічний тренінг професійної іден-
тифікації й самоусвідомлення себе суб’єктом 
навчальної діяльності (в межах курсу «Військова 
педагогіка та психологія»);

– посадова підготовка командирів і виклада-
чів (методичні заняття з використання авторських 
методичних рекомендацій щодо специфіки вико-
ристання акмеологічного підходу в освітньому 
процесі ВВНЗ); 

– навчальні завдання, виконання яких перед-
бачає: а) процедуру виокремлення майбутніми 
офіцерами частки власного незнання й окрес-
лення цих прогалин як освітніх «акме»; б) здій-
снення самоконтролю результатів навчальної 
діяльності в напрямі досягнення анонсованих 
цілей особистісно-професійного становлення (в 
навчальних дисциплінах, курсах за вибором, про-
грамах додаткової освіти); 

– самостійна підготовка курсантів (блоки само-
контролю, тренування та вправи) тощо. Оскільки 
самоконтроль навчальних досягнень визнається 
нами невіддільною частиною освоєння будь-якої 
навчальної дисципліни (досягнення проміжного 
освітнього «акме» на шляху до досягнення вершини 
навчання у ВВНЗ – готовності до майбутньої профе-
сійної діяльності), у процесі методичної роботи сфор-
мовано зрозумілі тести для перевірки результатив-
ності опанування експериментальною інформацією. 

Логіку процесу підготовки майбутніх офіцерів 
ДШВ до професійної діяльності на засадах акме-
ологічного підходу відображає діяльнісно-проце-
суальний блок структурно-функціональної моделі, 
де висвітлено принципи реалізації обраного мето-
дологічного орієнтира та його функціональне зна-
чення. Разом із тим цей блок відбиває процес 
досягнення майбутніми офіцерами ДШВ освітніх 
цілей – «акме», що розгортається в трьох послі-
довних етапах: цілеусвідомлення, цілепроєкту-
вання, цілереалізація.

Завершальним блоком структурно-функці-
ональної моделі підготовки майбутніх офіцерів 

ДШВ на засадах акмеологічного підходу є контр-
ольно-оцінювальний блок. Анонсований блок від-
биває компонентну структуру готовності курсан-
тів цієї спеціальності до професійної діяльності 
(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний, 
операційно-діяльнісний, особистісно-результатив-
ний компоненти). 

Результатом реалізації розробленої моделі є 
сформована готовність офіцерів ДШВ до профе-
сійної діяльності, що оцінюється за чотирма рів-
нями: високим, достатнім, задовільним, низьким, 
які визначалися за чітко окресленими показниками. 

Опис авторської структурно-функціональної 
моделі вважаємо за доцільне завершити пере-
ліком педагогічних умов, реалізація яких забезпе-
чить результативність дослідно-експериментальної 
роботи. Ці умови визначаються як закономірнос-
тями й механізмами професійного становлення 
особистості у військово-педагогічному процесі, так 
і особливостями акмеологічного підходу як мето-
дологічного орієнтира формування готовності май-
бутніх офіцерів ДШВ до професійної діяльності. 
Пошук таких умов пов’язаний з аналізом педагогіч-
ного досвіду використання акмеологічного знання 
в професійній військовій освіті. Узагальнюючи свої 
позиції, ми виокремлюємо такі педагогічні умови 
підготовки майбутніх офіцерів ДШВ до професійної 
діяльності на засадах акмеологічного підходу: 

– забезпечення акме-мотивації майбутніх 
офіцерів ДШВ до збагачення професійних знань, 
умінь, навичок; 

– інтеграція загальних і спеціальних профе-
сійних знань курсантів шляхом активізації підго-
товки до професійної діяльності засобами акмео-
логічних технологій; 

– збагачення акме-досвіду військово-бойо-
вого реагування майбутніх офіцерів ДШВ у змоде-
льованих навчально-професійних ситуаціях; 

– спрямування курсантів до самоконтролю 
навчальних досягнень на основі використання 
інформаційних технологій. 

Висновки. Розроблена авторська структурно-
функціональна модель підготовки до професійної 
діяльності майбутніх офіцерів ДШВ до професій-
ної діяльності на засадах акмеологічного підходу 
відображає зміст, логіку й етапність дослідницько-
експериментальної роботи й відбивається у п’яти 
взаємопов’язаних блоках, а саме: цільовому, тео-
ретико-методологічному, змістово-ресурсному, 
діяльнісно-процесуальному, контрольно-оціню-
вальному. У світлі дослідження розроблена схема 
трактується як ідеальна конструкція, що репрезен-
тує графічний і словесно-логічний опис цілеспря-
мованої педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу ВВНЗ із використанням засобів, методів, 
форм акмеологічного підходу та дає змогу відтво-
рювати авторські ідеї в умовах реального навчаль-
ного процесу військового ВНЗ.
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Перспективи подальших наукових розвідок 
у цьому напрямі вбачаємо у розкритті сутності й 
специфіки організаційних і методичних процесів 
реалізації педагогічних умов і розробленої струк-
турно-функціональної моделі в процесі прове-
дення експериментального дослідження з метою 
формування готовності курсантів цієї спеціаль-
ності до професійної діяльності на засадах акмео-
логічного підходу.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ 
З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 
ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TRAINING CADETS OF THE MILITARY 
ACADEMY IN TERMS OF MODERN TENDENCIES OF EDUCATION  
DURING THE STUDY OF AIRBORNE TRAINING

У сучасних умовах траєкторія розвитку 
системи професійної підготовки курсантів 
має інформаційну орієнтацію, обумовлену 
значним підвищенням ролі інформаційних 
потоків у функціонуванні сучасних воєнно-
технічних систем. У роботі представлені 
результати проведеного дослідження з 
розроблення педагогічної технології про-
фесійної та фізичної підготовки військо-
вослужбовців Десантно-штурмових військ 
Збройних Сил України до виконання бойових 
завдань в умовах локальних конфліктів. 
Експериментально підтверджено високу 
ефективність розробленої педагогічної 
технології.
У статті також досліджено досвід США, 
Німеччини й України з підготовки військових 
фахівців для збройних сил, зокрема офіцерів 
десантно-штурмових військ, а також вста-
новлено різні підходи до вирішення проблем-
них питань у зазначеній сфері. Враховуючи 
національні особливості й традиції викла-
дання в цих країнах, а також нові виклики 
й загрози, було запропоновано унікальний 
метод підвищення рівня професійної підго-
товки особового складу десантних військ.
Автором досліджено опосередковані й без-
посередні фактори, що впливають на сис-
тему повітрянодесантної підготовки. Опо-
середкованими факторами є: політична 
система держави; чинне законодавство; 
економічний потенціал держави (характер 
виробничих відносин). До безпосередніх фак-
торів належать: засоби й способи десанту-
вання; військова доктрина держави; погляди 
керівництва країн – імовірних противників 
на ведення бойових дій, їхні військові док-
трини та військово-стратегічні концепції; 
принципи й способи комплектування військ; 
ступінь допризовної та загальної підго-
товки; особливості театру військових дій; 
організаційно-штатна структура з’єднань, 
військових частин і підрозділів; оперативне 
(бойове) призначення з’єднань, військових 
частин і підрозділів.
Автор доходить висновку, що запрова-
дження системи інтерактивних методів 
навчання, розширення матеріально-техніч-
ної бази та збільшення обсягів державного 
замовлення для повітрянодесантної підго-
товки особового складу Десантно-штур-
мових військ дасть змогу відкрити у вій-
ськових навчальних закладах факультети 
десантно-штурмових військ, у структурі 
яких доцільно створити принаймні три 
кафедри (кафедра повітрянодесантної під-
готовки, кафедра тактичної підготовки 
десантно-штурмових військ, кафедра так-
тико-спеціальних дисциплін), що дасть 
змогу розширити кількість інтерактивних 
навчальних курсів відповідно до стандар-
тів Міністерства освіти та Збройних Сил 
України.

Ключові слова: вищі військові навчальні 
заклади, підготовка курсантів, Десантно-
штурмові війська Збройних Сил України, 
сучасні тенденції освіти.

In modern conditions, the trajectory of the 
development of the system of professional 
training of cadets has an information orientation 
due to a significant increase in the role of 
information flows in the functioning of modern 
military-technical systems. The paper presents 
the results of a study on the development of 
pedagogical technology for professional and 
physical training of servicemen of the Airborne 
Assault Troops of the Armed Forces of Ukraine 
to perform combat missions in local conflicts. 
The high efficiency of the developed pedagogical 
technology was experimentally confirmed.
The article also examines the experience of 
the United States, Germany and Ukraine in 
training military specialists for the armed forces, 
in particular assault troop officers, as well as 
establishes different approaches to solving 
problems in this area. Given the national 
peculiarities and traditions of teaching in these 
countries, as well as new challenges and threats, 
we proposed a unique method of improving 
training airborne troops staff.
The author investigates indirect and direct 
factors influencing the airborne training system. 
Indirect factors include the political system of 
the state; current legislation; economic potential 
of the state – the nature of production relations. 
Direct factors include: means and methods of 
landing; military doctrine of the state; the views 
of the leadership of the countries of probable 
adversaries on the conduct of hostilities, their 
military doctrines and military-strategic concepts; 
principles and methods of manning troops; degree 
of pre-service and general training; features of 
the theatre of operations; organizational and 
staffing structure of formations, military units and 
subdivisions; operational (combat) purpose of 
formations, military units and subdivisions.
The author concludes that the introduction 
of a system of interactive training methods, 
expansion of material and technical resources, 
and increase in the volume of state orders for 
airborne training of Airborne Assault Troops 
will allow creating faculties of airborne assault 
troops in military educational institutions. It is 
reasonable to include at least three departments 
in the structure of these faculties (Department 
of Airborne Training, Department of Tactical 
Training of Assault Troops, and Department of 
Tactical Special Subjects), which will expand 
the number of interactive training courses in 
accordance with the standards of the Ministry of 
Education and the Armed Forces of Ukraine.
Key words: military higher educational 
institutions, training of cadets, Air Assault Troops 
of Armed Forces of Ukraine, modern tendencies 
of education.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Посилення уваги до проблем удосконалення про-
фесійної та фізичної підготовки військовослуж-
бовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил 
України для виконання бойових завдань пов’язане 
з необхідністю розв’язання суперечностей між 
потребами бойової практики добре підготовлених 
військовослужбовців, здатних виконувати бойові 
завдання, та відсутністю педагогічних технологій, 
які формують такий рівень підготовленості.

На сьогодні не знайшли свого відображення 
в спеціальних дослідженнях питання, пов’язані 
з розробленням педагогічних технологій фор-
мування військово-професійної готовності вій-
ськовослужбовців десантно-штурмових військ 
до ефективного виконання бойових завдань з 
обґрунтуванням педагогічних умов, необхідних 
для підвищення рівня їхньої професійної та фізич-
ної підготовки.

Виконання цього завдання є одним із пріо-
ритетних напрямів державної політики у сфері 
освіти, що передбачає інтенсифікацію освітнього 
процесу у військових вишах, удосконалення сис-
теми професійної підготовки курсантів, її органі-
зацію відповідно до вимог Законів України «Про 
освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII [1], 
«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII 
[2], Наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо розроблення стандартів вищої освіти» від 
1 червня 2017 р. № 600 [3], Наказу Міністерства 
оборони України «Про затвердження Положення 
про особливості організації освітньої діяльності у 
вищих військових навчальних закладах Міністер-
ства оборони України та військових навчальних 
підрозділах закладів вищої освіти» від 9 січня 
2020 р. № 472 [4], Наказу Міністерства оборони 
України «Про затвердження Положення про орга-
нізацію наукової і науково-технічної діяльності 
у Збройних Силах України» від 27 липня 2016 р. 
№ 385 [5], Стандарту вищої освіти України галузі 
знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, без-
пека державного кордону».

У сучасних умовах траєкторія розвитку системи 
професійної підготовки курсантів має інформа-
ційну орієнтацію, обумовлену значним підвищен-
ням ролі інформаційних потоків у функціонуванні 
сучасних воєнно-технічних систем. Тому одним з 
основних інструментів професійної підготовки в 
умовах інформатизації суспільства та його сило-
вих відомств є використання сучасних інформа-
ційних технологій. У зв’язку з цим актуалізуються 
питання, пов’язані з необхідністю вдосконалення 
системи професійної підготовки курсантів вій-
ськових вишів, що мають професійну готовність 
до виконання службово-бойових завдань, роз-
роблення моделі вдосконалення професійної 
підготовки майбутніх офіцерів Десантно-штур-

мових військ Збройних Сил України, адаптова-
ної до постійного професійного вдосконалення в 
інформаційно-професійному середовищі, безпе-
рервного росту інформаційної складової частини 
професійної діяльності на основі застосування 
сучасних інформаційних технологій.

Мета статті полягає в теоретичному обґрун-
туванні й експериментальній апробації моделі 
вдосконалення професійної підготовки курсантів 
Десантно-штурмових військ Збройних Сил Укра-
їни з використанням сучасних інформаційних тех-
нологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прі-
оритетне значення для написання наукового дослі-
дження мають роботи А.А. Деркача, А.С. Фоміна, 
Л.А. Кандибович, С.В. Авер’янова, С.О. Іщенка, 
С.І. Жуковського, Г.К. Курзенкова, С.Г. Одинцова, 
В.Л. Марищук, В.А. Сластьоніна, Г.Н. Жукова, 
І.Б. Гроссмана, Н.М. Абрам’яна, І.М. Морозової, 
Д.І. Казанцева, Р.А. Хайрова, Е.В. Дмитрієва, в 
яких аналізується проблемно-смисловий про-
стір поняття «професійна готовність». Під час 
написання статті використовувалися роботи, 
присвячені дослідженню проблеми інформатиза-
ції суспільства й системи освіти, Д.А. Давидова, 
О.А. Козлова, С.Н. Позднякова, Б.Н. Богатиря, а 
також наукові дослідження питань забезпечення 
інформаційної безпеки в процесі професійної 
підготовки фахівців П.Ю. Філяк, Д.А. Борисова, 
С.В. Іванова та інших.

Наведені вище дослідницькі напрями допома-
гають актуалізувати питання, пов’язані з удоско-
наленням професійної підготовки майбутніх офі-
церів Десантно-штурмових військ Збройних Сил 
України, формуванням у них професійної готов-
ності до службової діяльності на основі активного 
використання сучасних інформаційних технологій 
в освітньому просторі військового вишу.

Виклад основного матеріалу. Фактори, що 
впливають на повітрянодесантну підготовку, поді-
ляються на опосередковані й безпосередні.

Опосередкованими факторами є: політична 
система держави, чинне законодавство, економіч-
ний потенціал держави (характер виробничих від-
носин) [7, с. 14]. До безпосередніх факторів нале-
жать: засоби та способи десантування; військова 
доктрина держави; погляди керівництва країн – 
імовірних противників на ведення бойових дій, їхні 
військові доктрини й військово-стратегічні концеп-
ції; принципи та способи комплектування військ; 
ступінь допризовної та загальної підготовки; осо-
бливості театру військових дій; організаційно-
штатна структура з’єднань, військових частин і 
підрозділів; оперативне (бойове) призначення 
з’єднань, військових частин і підрозділів [7, с. 15].

Крім зазначених факторів необхідно врахову-
вати також взаємний вплив елементів системи 
повітрянодесантної підготовки. Компонентами 
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цього впливу є форми й методи, що застосову-
ються в процесі повітрянодесантної підготовки, 
зміст повітрянодесантної підготовки, якісна харак-
теристика навчальної матеріальної бази, ступінь 
підготовки курсантів до вступу до навчання, орга-
нізація повітрянодесантної підготовки, послідов-
ність навчання.

Розглянемо механізми впливу опосередкова-
них і безпосередніх чинників повітрянодесантної 
підготовки. Так, на думку С.О. Іщенко, головний 
принцип дидактики, зокрема, практичної спрямо-
ваності, полягає в тому, що «...війська потрібно 
вчити в мирний час тому, що вони повинні робити у 
воєнний...» [8, с. 62], тобто зміст повітрянодесант-
ної підготовки повинен відображати зміст десан-
тування.

Стрибки з парашутом в десантно-штурмових 
військах – це не мета, а основний засіб доставлення 
десанту в тил противника й моральної підготовки 
для виконання бойових завдань. Саме це цільове 
призначення обумовлює провідну роль повітряно-
десантної підготовки в системі бойової підготовки. 
Тому основи повітрянодесантної підготовки пови-
нні вивчатися в комплексі з іншими навчальними 
дисциплінами. Роль частин і підрозділів десантно-
штурмових військ – «виконання бойових завдань в 
тилу противника, порушення управління військами 
й роботи тилу противника; заборона використання 
бойових резервів противника; боротьба з повітря-
ним десантом і військовими підрозділами проти-
вника, що прорвалися» [9].

Тобто зміст десантування об’єктивно формує 
зміст повітрянодесантної підготовки через такий 
безпосередній чинник, як засоби повітрянодесант-
ної техніки.

З’ясуємо, які чинники формують зміст десанту-
вання. На повітрянодесантну підготовку впливає 
бойове призначення підрозділів. Вплив військо-
вої доктрини держави виражається у вивченні 
тих чи інших видів десантування, засобів зброй-
ної боротьби тощо. Будь-яка армія приречена на 
поразку до початку війни, якщо вона спирається 
на свій минулий досвід, а її військова теорія зупи-
няється у своєму розвитку й не сприймає нічого 
нового [10]. Необхідність переходу до збройної 
боротьби в сучасних умовах стає засобом стри-
мування від ведення воєн нетрадиційними мето-
дами. Особливо вразливими до збройної боротьби 
стали цивілізовані країни, які пропрацювали схеми 
ведення нетрадиційних воєн [11].

Необхідно враховувати вплив такого фактора, 
як ступінь допризовної підготовки учнів. Рівень 
допризовної підготовки залежить від багатьох 
обставин, основними з яких є рівень освіти й 
фізичного розвитку призовників, наявність і кіль-
кість стрибків з парашутом.

Результат вивчення повітрянодесантної під-
готовки залежатиме й від такого важливого чин-

ника, як морально-психологічний стан курсантів. 
Морально-психологічний стан курсантів погіршу-
ється у зв’язку зі змінами в соціально-економіч-
ній політиці, впливом на армію дестабілізуючих 
чинників, посиленням соціальної напруженості у 
військовому середовищі, невизначеністю статусу 
військовослужбовців.

Розглянувши фактор морально-психологічного 
стану, перейдемо до такого фактору, як мотивація 
особового складу. У більшості з’єднань і військо-
вих частин Великої Британії, США, інших країн 
блоку НАТО військовослужбовці проходять службу 
добровільно (за контрактом). Вони одержують гро-
шове утримання залежно від спеціальності, тому 
всі педагогічні правила зводяться до однієї уніфіко-
ваної рекомендації: завжди демонструвати курсан-
там корисні навички, що дають йому навчальний 
курс або конкретний урок, і, якщо можливо, визна-
чати вартість заняття в грошовому вираженні.

Стимулом у вдосконаленні професійної май-
стерності є надбавки, які одержують військовос-
лужбовці за освоєння суміжних спеціальностей і 
підвищення класної кваліфікації. Для підвищення 
зацікавленості особового складу, крім матеріаль-
ного, використовуються різні заходи морального 
заохочення як окремих військовослужбовців, так і 
цілих підрозділів. Наприклад, регулярно визнача-
ється найкращий солдат підрозділу, найкращі від-
ділення, взводи, роти й батальйони. Найкращих 
військовослужбовців заохочують грошовими пре-
міями, правом на позачергову відпустку тощо.

Проте застосовуються й примусові засоби фор-
мування принципу негативної мотивації, які поля-
гають у застосуванні дисциплінарних стягнень і 
відрахувань з грошового утримання [12, с. 126].

Для освоєння програми повітрянодесантної 
підготовки кожен курсант повинен вивчити тео-
рію, пройти наземне відпрацювання елементів 
стрибка та зробити не менше шести стрибків з 
парашутом на рік.

Проведений теоретичний аналіз дає можли-
вість виділити дві протилежні тенденції: з одного 
боку, в розвитку змісту повітрянодесантної підго-
товки, з іншого, її організації та методики. Звідси 
формується перше об’єктивне внутрішнє проти-
річчя системи навчання повітрянодесантної підго-
товки – між збільшенням і ускладненням завдань 
повітрянодесантної підготовки та процесом її опа-
нування. Таким чином, для розв’язання цієї супер-
ечності необхідно збільшити можливості процесу 
навчання. Це збільшення може бути або екстен-
сивним, або інтенсивним.

Поряд з перерахованими факторами розвиток 
навчальної матеріальної бази обумовлює такі ком-
поненти системи повітрянодесантної підготовки, 
як її зміст і методику. Саме ускладнення змісту 
й розвиток методики вимагають удосконалення 
наявних і розроблення нових засобів навчання.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

105

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вплив зазначених факторів обумовлює тен-
денції розвитку повітрянодесантної підготовки,  
а саме:

– внаслідок науково-технічного прогресу від-
бувається розвиток повітрянодесантної техніки;

– внаслідок розвитку повітрянодесантної 
техніки відбувається розширення й ускладнення 
змісту навчання;

– своєю чергою розширення й ускладнення 
змісту навчання вимагає збільшення часу на опа-
нування шляхом змін в організації повітряноде-
сантної підготовки;

– ускладнення організації навчального про-
цесу передбачає появу нових організаційних форм 
повітрянодесантної підготовки;

– розвиток наявних форм навчання на пев-
ному етапі сприяє виникненню нових форм пові-
трянодесантної підготовки;

– ускладнення старих форм навчання, а також 
поява нових вимагає збільшення кількості об’єктів 
навчально-матеріальної бази повітрянодесантної 
підготовки та їхнього ускладнення.

Водночас протилежно спрямовані тенден-
ції зумовлюють суперечності повітрянодесант-
ної підготовки: між розширенням і ускладненням 
завдань повітрянодесантної підготовки, з одного 
боку, і можливостями методики опанування, з 
іншого; між необхідністю збільшення часу, потріб-
ного на засвоєння змісту навчального матеріалу у 
зв’язку зі збільшенням його обсягу, з одного боку, 
і відносним зниженням часу на його засвоєння, з 
іншого; між необхідністю удосконалювати форми 
навчання й розробляти нові форми, з одного 
боку, і можливістю організації застосування таких 
форм, з іншого; між потребою в наближенні умов 
навчання до обставин реального десантування, з 
одного боку, й матеріальною та методичною мож-
ливістю такого наближення, з іншого.

У підсумку ці суперечності можуть бути зве-
дені до протиріччя між вимогами до повітряноде-
сантної підготовки, які визначені міжнародними 
стандартами, та можливістю системи підготувати 
потрібних спеціалістів.

Друга тенденція зумовлена контрастом вимог 
щодо навчальної матеріальної бази і складових 
елементів системи повітрянодесантної підго-
товки, з одного боку, і фінансовими можливостями 
навчального закладу, з іншого.

Зазначені вимоги в поєднанні між собою врешті 
решт спрямовані на забезпечення максимальної 
відповідності умов навчання бойовій обстановці 
десантування.

Історичний досвід і дослідження, проведені в 
галузі освіти [12, 13], дозволяють зробити висновок, 
що інтенсифікація процесу повітрянодесантної під-
готовки є базовим напрямом розвитку її системи.

Інші суперечності визначені протилежними тен-
денціями розвитку, з одного боку, утримання пові-

трянодесантної підготовки, а з іншого, її методики 
й навчальної матеріальної бази.

Тут формується друге протиріччя системи пові-
трянодесантної підготовки – між необхідністю 
наближених умов навчання до обстановки реаль-
ного бою та можливістю такого наближення. Тому 
наближення умов навчання до обстановки реаль-
них дій під час десантування є базовим напрямом 
розвитку повітрянодесантної підготовки.

Висновки. Таким чином, напрямами вдоскона-
лення вмінь курсантів військової академії під час 
вивчення повітрянодесантної підготовки є інтен-
сифікація повітрянодесантної підготовки й набли-
ження умов навчання до обстановки реального 
десантування.

Напрямами розв’язання суперечностей пові-
трянодесантної підготовки курсантів є:

1) ретельний відбір та аналіз навчальних мате-
ріалів;

2) удосконалення інноваційних освітніх форм 
підготовки курсантів;

3) удосконалення наявних, розроблення, ство-
рення та впровадження нових інноваційних засо-
бів навчання;

4) удосконалення організації повітрянодесант-
ної підготовки.

Запровадження системи інтерактивних мето-
дів навчання, розширення матеріально-технічної 
бази та збільшення обсягів державного замов-
лення для повітрянодесантної підготовки осо-
бового складу Десантно-штурмових військ дасть 
змогу створити у військових навчальних закла-
дах факультети десантно-штурмових військ, у 
структурі яких доцільно створити принаймні три 
кафедри (кафедра повітрянодесантної підго-
товки, кафедра тактичної підготовки десантно-
штурмових військ, кафедра тактико-спеціальних 
дисциплін), що дасть можливість розширити кіль-
кість інтерактивних навчальних курсів відповідно 
до стандартів Міністерства освіти та Збройних 
Сил України.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

АНАЛІЗ ДИСБАЛАНСУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СУЧАСНОГО  
РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ НА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
ANALYSIS OF THE DEMAND BALANCE OF THE DEMAND AND THE OFFER 
OF THE MODERN MARKET OF UKRAINE’S LABOR FOR FUTURE MANAGERS

У статті досліджено проблему аналізу дис-
балансу попиту та пропозиції сучасного 
ринку праці України на майбутніх менедже-
рів. Розглянуто ситуацію на ринку праці в 
Україні. Наведено динаміку попиту та про-
позиції на майбутніх фахівців у галузі управ-
ління в Україні та її структуру. Проведено 
аналіз, який дає змогу визначити заходи 
щодо збалансування ситуації на ринку праці. 
Акцентовано увагу, що у нормативно-пра-
вових документах міжнародних організа-
цій (Європейського Союзу (ЄС), Організації 
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки 
і культури (ЮНЕСКО), Ради Європи (РЄ), 
Світового банку (СБ), Міжнародної органі-
зації праці (МОП), Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР)) 
людський капітал визнається вирішальним 
фактором економічного зростання країни, 
підвищення її конкурентоспроможності на 
світовому ринку праці. Проаналізовано ста-
тистичні дані Державної служби зайнятості 
станом на кінець 2019 року щодо кількості 
зареєстрованих безробітних за професій-
ною групою фахівців, а саме менеджерів. 
Виокремлено головні тенденції щодо попиту 
ринку праці на фахівців у галузі управління. 
Зосереджено увагу на важливості форм про-
фесійної підготовки майбутніх менеджерів, 
де провідну роль грає практична підготовка. 
Наголошено на тому, що сучасні фахівці в 
галузі управління під час своєї професійної 
підготовки у закладах вищої освіти мають 
оволодіти технічними (здатність складати 
розклад роботи, читати бухгалтерські 
звіти, комп’ютерні розпечатування), кому-
нікативними (уміння розуміти інших людей 
і ефективно взаємодіяти з ними) та аналі-
тичними навичками (здатність мислити-
бачити організацію в цілому і розуміти вза-
ємодію між її елементами). Виокремлено 
основні вимоги до професійної підготовки 
майбутніх менеджерів. Визначено кваліфі-
каційні вимоги до майбутніх менеджерів. 
Окреслено, що ефективність керівництва 
залежить також від його здібностей, які 
умовно можна поділити на загальні (інте-
лект) і специфічні (знання, вміння). Зроблено 
оцінку якості функціонування системи про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців у 
галузі управління. 

Ключові слова: ринок праці, управлінці, май-
бутні менеджери, професійна підготовка. 

The article analyzes the problem of analysis of the 
imbalance of demand and supply of the modern 
labor market of Ukraine for future managers. 
The situation on the labor market in Ukraine is 
considered. The dynamics of supply and demand 
for future management specialists in Ukraine 
and its structure are presented. An analysis is 
conducted to identify measures to balance the 
situation on the labor market. It is emphasized 
that in the normative documents of international 
organizations (European Union (EU), United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), Council of Europe 
(CoE), World Bank (WB), International Labor 
Organization (ILO), the Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD)) human 
capital is recognized as a decisive factor in a 
country’s economic growth and enhancement 
of its competitiveness in the world labor market. 
The statistics of the State Employment Service 
as of the end of 2019 on the number of registered 
unemployed by professional group of specialists, 
namely managers, were analyzed. The main 
trends in labor market demand for management 
professionals are highlighted. The focus is on the 
importance of forms of professional training for future 
managers, where practical training plays a leading 
role. It is emphasized that modern management 
specialists in their professional training in higher 
education institutions should master the technical 
(ability to make work schedules, read accounting 
reports, computer printouts), communicative 
(ability to understand other people and interact 
with them) and analytical skills (the ability to think-
see the organization as a whole and understand 
the interaction between its elements). The 
main requirements for the professional training 
of future managers are outlined. Qualification 
requirements for future managers are defined. 
It is outlined that the effectiveness of leadership 
also depends on its abilities, which can be 
divided into general (intelligence) and specific 
(knowledge, skills). The quality of functioning 
of the system of professional training of 
future specialists in the field of management  
is made.
Key words: labor market, managers, future 
managers, training.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасний ринок праці України характеризується 
процесами глобалізації та інтернаціоналізації еко-
номіки, відкриттям кордонів, зростанням трудової 
міграції. Нова парадигма розвитку людства в умо-
вах постіндустріального суспільства висуває на 
перший план не накопичення матеріальних благ, 
а розвиток людського потенціалу в формі знань, 
інтелектуальних здібностей і практичних навичок. 
У багатьох документах міжнародних організацій 
(Європейського Союзу (ЄС), Організації Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), 

Ради Європи (РЄ), Світового банку (СБ), Міжнарод-
ної організації праці (МОП), Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), що впливають 
на формування сучасних уявлень про цивілізацій-
ний прогрес, людський капітал визнається вирі-
шальним фактором економічного зростання країни, 
підвищення її конкурентоспроможності на світовому 
ринку праці [2]. У зв’язку з цим більшість країн визнає 
ключову роль освіти у підвищенні економічного і 
соціального добробуту суспільства шляхом профе-
сійної підготовки висококваліфікованих та конкурен-
тоспроможних фахівців у галузі управління. 
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В економічному розвитку держави управлінці 
відіграють важливу роль, оскільки від їх рівня про-
фесійної компетентності залежить успіх фінан-
сово-господарської діяльності всієї країни і окре-
мих підприємств. Сучасні управлінці повинні 
ефективно працювати як у межах власної країни, 
так і в міжнародному глобальному просторі, воло-
діючи знаннями, вміннями та навичками, прита-
манними професії, та максимально сприяти роз-
витку сучасного ринку праці [4].

Система вищої професійної освіти нині повинна 
працювати на випередження, оскільки підготовка 
компетентного фахівця є тривалим процесом, необ-
хідно уміти передбачити, які спеціальності будуть 
затребувані на ринку праці через декілька років.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі формування культури професійної діяль-
ності майбутніх менеджерів приділяється належна 
увага у психолого-педагогічних дослідженнях бага-
тьох авторів, зокрема, таким її аспектам: сутності 
менеджменту як соціального явища та принципів 
менеджменту (Ф. Тейлор, Г. Емерсон, А. Файоль, 
Ф. Хайєк, Н. Бутурова, І. Грачанікова, В. Маслов, 
Н. Клюкар, В. Шаркунова, Г. Щокін), професійної 
підготовки менеджерів (Є. Алілуйко, І. Зоріна, 
В. Квартальнова, Л. Володарська-Зола, Д. Дзвін-
чук, В. Денисюк, Т. Кудрявцева). У дослідженнях 
сучасних науковців розглянуто різні аспекти підго-
товки майбутніх менеджерів до професійної діяль-
ності: питання професійного становлення майбут-
нього менеджера (В. Горланчук, І. Дороховський, 
І. Черноіванов, Т. Прехул, П. Друкер, В. Зобов та 
ін.); теорія та практика підготовки до управлінської 
діяльності (І. Аннєнкова, О. Виханський, І. Драч, 
О. Ельбрехт, С. Самигін, Е. Печерська та ін.); роль 
і значення цінностей особистості в професійному 
самовизначенні та професійній діяльності (Л. Бел-
кер, А. Бербердін, Т. Стеранюк, Л. Хілл та ін.).

Метою статті є вивчення дисбалансу попиту та 
пропозиції сучасного ринку праці України на май-
бутніх менеджерів.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Cучасний ринок праці Укра-
їни як елемент економічної системи формується 
в специфічних умовах, з одного боку, під впливом 
процесів і тенденцій в економічній, соціальній сфе-
рах, соціокультурних особливостей українського 
суспільства, а з іншого – впливаючи на соціально-
економічний розвиток, визначає ефективність еко-
номіки, її конкурентоспроможність.

Аналізуючи статистичні дані Державної служби 
зайнятості, станом на кінець 2019 року кількість 
зареєстрованих безробітних за професійною 
групою фахівці, до складу якої входять і фахівці 
сфери управління, становить 42,1 тис. осіб, що у 
відсотках становить 93,4% від загальної кількості 
безробітного населення – 286, 2 тис. осіб насе-
лення України [3]. 

Усе це говорить про наявність дисбалансу 
між реальними потребами сучасного ринку праці 
у фахівцях економічної галузі певних компетент-
ностей і пропозицією, що формується закладами 
вищої освіти у вигляді випускників. А також актуа-
лізує питання дослідження проблеми дисбалансу 
попиту та пропозиції сучасного ринку праці Укра-
їни на майбутніх менеджерів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах сьогодення дисбаланс полягає у тому, 
що роботодавцям складно знайти працівників 
на вакансію через брак на ринку праці потрібних 
кадрів, водночас безробітним важко влаштуватися 
на роботу, адже на їхні професійні знання не має 
попиту. Проте залишається високим попит на про-
фесіоналів та фахівців з досвідом роботи – мене-
джерів. Згідно з даними міжнародного кадрового 
порталу HeadHunter Україна, вітчизняні компанії 
відчувають гострий дефіцит висококласних босів, 
що мають не тільки професійні навички і доско-
нальне розуміння всього процесу конкретного біз-
несу, але і здатність працювати в умовах постійних 
змін, насамперед украй нестабільної економіки, і 
головне – досягати успіху.

Нині сучасний ринок праці України висуває нові 
вимоги до професійних знань майбутніх мене-
джерів. Зараз це людина, яка здатна працювати 
по 12 годин на добу й надихати свою команду на 
нові звершення і досягти будь-яких результатів в 
умовах нестабільної економіки. Роботодавці хочуть 
бачити досвідченого управлінця, здатного вижи-
вати в умовах невизначеності, бачити на два кроки 
вперед і вести за собою команду. Тепер потрібні не 
просто гарні адміністратори, а «агенти змін».

Вимоги до управлінської компетентності май-
бутніх менеджерів безперервно зростають, тому 
серед головних тенденцій щодо попиту ринку 
праці на фахівців у галузі управління слід виокре-
мити такі як [1]: поступово зменшується ґендер-
ний дисбаланс у сфері найму менеджерів вищої 
ланки: якщо раніше жінок на такі позиції запро-
шували приблизно у 30% випадків, то незабаром 
серед топ-менеджерів їх буде половина; ступінь 
MBA; поліфукціональність; амбітність; найви-
щий професіоналізм; поєднання в собі рис адмі-
ністратора і лідера; вміння враховувати інтереси 
всіх сторін; широкий інтелектуальний кругозір; 
висока моральність; ініціативність; наполегли-
вість; комунікабельність; уміння бути стратегом; 
спроможність акумулювати інформацію; мати інту-
їцію; вміти переконувати; мати високорозвинуте 
почуття справедливості; цінувати таланти праців-
ників; уміти дослухатися до думок інших; уміння 
бути точним, діловитим, рішучим, спостережли-
вим, ретельним, об’єктивним, неупередженим, 
ініціативним; мислити логічно; не боятися визна-
вати свої помилки, але прискіпливо їх аналізувати; 
займатися самоосвітою.
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Сучасний ринок вітчизняних керівників зрос-
тає і розвивається, формуючи образ нового 
українського управлінця, здатного очолити 
велику корпорацію. Отже, сучасний менеджер 
має уміти делегувати завдання, що перед ним 
постають, бути готовим змінюватися самому і 
впроваджувати зміни навколо, допомагати під-
леглим досягати вершин, а не бути єдиним дже-
релом успіху. 

Соціально-економічний статус і освіта над-
звичайно важливі для майбутніх менеджерів, 
адже ефективний менеджер мусить мати різ-
номанітні знання в галузі управління й бізнесу, 
спеціальних наук, пов’язаних із діяльністю в 
компанії, знати іноземні мови. Ефективність 
керівництва залежить також від його здібностей, 
які умовно можна поділити на загальні (інтелект) 
і специфічні (знання, вміння). Важливою фор-
мою професійної підготовки майбутніх менедже-
рів є їх практична підготовка, яка передбачає: 
залучення до участі у засіданнях колегії органу 
управління; участь у комплексних перевірках 
підприємств; участь у нарадах та засіданнях на 
провідних підприємствах; участь у практичних 
семінарах та конференціях, коучинг-тренінгах, 
брейн-рингах, майстер-класах, вебінарах, ворк-
шопах, флешмобах, виставках, ярмарках, аукці-
онах, тематичних гостьових заходах, проєктах, 
квестах; стажування на провідних вітчизняних та 
зарубіжних підприємствах з метою набуття про-
фесійного досвіду та ін.

Сучасні фахівці в галузі управління під час 
своєї професійної підготовки у закладах вищої 
освіти мають оволодіти технічними, комуніка-
тивними та аналітичними навичками. Тому тех-
нічні навички розглядаємо з позиції здатності 
складати розклад роботи, читати бухгалтерські 
звіти, комп’ютерні розпечатування та ін. Кому-
нікативні навички полягають в умінні розуміти 
інших людей та ефективно взаємодіяти з ними, 
оскільки їхня діяльність зводиться саме до того, 
щоб досягти конкретної мети за допомогою інших 
людей. Саме спілкування сприяє безперебій-
ному веденню справ усередині компанії і вста-
новленню сприятливих взаємин фірми із зовніш-
нім середовищем. До аналітичних навичок 
відносимо здатність мислити-бачити організацію 
в цілому і розуміти взаємодію між її елементами. 
Вони стануть у нагоді в процесі опрацювання 
й аналізу інформації, розробки основних прин-
ципів, встановлення взаємозв’язків, виявлення 
труднощів і сприятливих можливостей, форму-
лювання висновків, прийняття рішень і впоряд-
кування планів.

Серед основних вимог до професійної під-
готовки майбутніх менеджерів слід виокремити: 
розуміння природи управлінської праці й проце-
сів управління; здатність мислити масштабно, 

перспективно, уміння розв’язувати нестандартні 
управлінські проблеми; знання посадових та 
функціональних обов’язків менеджерів, спосо-
бів досягнення мети і підвищення ефективності 
діяльності організації; уміння використовувати 
сучасну інформаційну технологію і засоби кому-
нікацій, необхідні для здійснення управлінського 
процесу; уміння працювати з людьми, оволо-
діння мистецтвом управління людськими ресур-
сами; опанування мистецтва налагодження 
зовнішніх зв’язків; здатність до самооцінювання; 
постійне самовдосконалення та саморозви-
ток (підвищення власної кваліфікації); уміння 
обґрунтовувати й приймати рішення в ситуаціях, 
для яких характерні висока динамічність і неви-
значеність; висока інформованість з питань роз-
витку галузі, в якій працює підприємство, про 
стан досліджень, техніки, технології, конкурент-
ності, динаміки попиту на продукцію й послуги 
та ін.; уміння ефективно управляти ресурсами, 
планувати й прогнозувати роботу підприємства, 
оволодіння способами підвищення ефективності 
управління; уміння використовувати сучасні 
інформаційні технології, засоби комунікацій  
і зв’язку. 

Кваліфікаційні вимоги до особи менеджера 
такі: розуміння природи управлінських процесів, 
знання основних видів організаційних структур 
управління, функціональних обов’язків і стилів 
роботи, володіння способами підвищення ефек-
тивності управління; спроможність розбиратися в 
сучасних інформаційних технологіях та засобах 
комунікацій, необхідних для управлінського персо-
налу; ораторські здібності й уміння висловлювати 
думки; мистецтво управляти людьми, добір і під-
готовка кадрів, регулювання відносин серед під-
леглих; спроможність налагоджувати стосунки між 
фірмою та її клієнтами, управляти ресурсами, пла-
нувати і прогнозувати їхню діяльність; здатність 
до самооцінки власної діяльності, вміння робити 
правильні висновки й підвищувати кваліфікацію; 
уміння не тільки оцінювати знання, а й виявляти 
навички на практиці.

Висновки. Таким чином, натепер проблема 
прогнозування кон’юнктури пропозиції сучасного 
ринку праці України на майбутніх менеджерів вна-
слідок швидких змін зовнішнього середовища за 
останні десятиліття стала особливо складною. 
Чинники, від яких залежать обсяги професійної 
підготовки майбутніх фахівців у галузі управління, 
мають такі параметри: зміни демографічної ситу-
ації; матеріальні, трудові, фінансові можливості 
держави; соціальні наслідки масової підготовки 
фахівців. 

Перспективи подальших наукових розвідок 
полягають у визначенні сутнісних характеристик 
процесу формування  культури професійної діяль-
ності майбутніх менеджерів.
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НАРОДНА ПЕДАГОГІКА – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
FOLK PEDAGOGY – THE BASIS OF FORMATION  
OF FUTURE TEACHERS’ NATIONAL CONSCIOUSNESS

Стаття присвячена дослідженню теоре-
тичних основ народної педагогіки та вико-
ристанню їх під час формування національної 
свідомості майбутніх учителів. Спираючись 
на теоретичний аналіз психолого-педагогіч-
ної літератури, визначено сутність понять 
«народна педагогіка» і «етнопедагогіка» та 
доведено, що вони не є синонімічними. Перше 
оперується здебільшого з метою зістав-
лення традиційно народних знань з науко-
вими, друге – підкреслює локальні особливості 
цих знань. Здійснений аналіз наукового фонду 
з предмета дослідження дав змогу вста-
новити, що під формуванням національної 
самосвідомості слід розуміти процес ціле-
спрямованого й організованого опанування 
людиною цілісних, стійких рис та якостей, 
притаманних національній спільноті, як роз-
виток її у бік усвідомлення й оцінки себе як осо-
бистості, яка у своїй діяльності спирається 
й орієнтується на цінності, що є відбиттям 
позитивного історичного досвіду етнонаціо-
нальної спільноти, вираженого у специфічних 
культурних формах і спрямованих на гуманіс-
тичні громадянські ідеали сучасної цивілізації. 
Подано авторську позицію щодо формування 
національної самосвідомості майбутніх учи-
телів із використанням відповідних принципів 
(гуманізму; природовідповідності; зв’язку вихо-
вання з життям; виховання працею; враху-
вання вікових та індивідуальних особливостей 
особистості; систематичності і послідов-
ності; єдності вимог і поваги до особистості; 
поєднання педагогічного керівництва з роз-
витком самостійності та ініціативи вихо-
ванця), методів (вправляння, привчання, 
переконання, дотримання режиму праці і від-
починку, виконання доручень та дотримання 
обов’язків, народні ігри, забави) і засобів (рідна 
мова, фольклор, навколишня природа, домаш-
ній побут, традиції, звичаї, обряди, ритуали, 
свята, символи, атрибути, реліквії, календар, 
релігія) етновиховання.
Окреслення напрямів подальшого наукового 
пошуку в розв’язанні потреби у формуванні 
національної свідомості майбутніх учителів 
уможливлює доведення отриманих резуль-
татів у здійсненому дослідженні до більш 
глибоких розвідок методологічних основ 
народної педагогіки.
Ключові слова: народна педагогіка, націо-
нальна самосвідомість, майбутні вчителі, 
принципи, методи, засоби, етновиховання.

The article is devoted to the investigation of 
theoretical basics of the folk pedagogy and its 
use in the formation of future teachers’ national 
consciousness. Based on theoretical analysis 
of psychological and pedagogical literature, 
the essence of concepts “folk pedagogy” and 
“ethnopedagogy” has been determined, as well 
as it has been proved they are not synonymous. 
The first is mostly operated by comparing 
traditional folk knowledge with scientific, the 
second emphasizes the local features of 
this knowledge. The analysis of the scientific 
fund on the subjects of research allowed to 
establish that under the formation of national 
self-consciousness should be understood the 
process of purposeful and organized mastering 
by a person of the entire, steady features and 
traits inherent in the international community, as 
well as its development towards the awareness 
and evaluation of oneself as a person, who in 
his/her activity focuses and relies on the values, 
which are the reflection of the positive historical 
experience of the ethno-national community, 
expressed in the specific cultural forms, aimed 
at humanistic civic ideals of modern civilization. 
The author’s position on the formation of future 
teachers’ national self-consciousness by using 
the appropriate principles (humanism; nature 
compliance; connection of education with 
life; education by work; taking into account 
age features and individual characteristics; 
systematicity and consistency; unity of 
requirements and respect for personality; 
combination of pedagogical guidance with 
the development of student’s independence 
and initiative), methods (exercises, training, 
persuasion, observance of work regime and 
rest, running the errands and compliance with 
obligations, folk games, entertainments) and 
means (native language, folklore, surrounding 
nature, home life, traditions, customs, rites, 
rituals, holidays, symbols, attributes, relics, 
calendar, religion) of ethnic education.
The outlining of perspectives of further 
scientific research on completing the 
requirements in forming the future teachers’ 
national consciousness enables to bring the 
results obtained in the research to the deeper 
investigation of methodological bases of the folk 
pedagogy.
Key words: folk pedagogy, national self-
consciousness, future teachers, principles, 
methods, means, ethno-education.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Актуальність дослідження зумовлена переходом 
від авторитарного до гуманного демократичного 
суспільства, створенням адекватної йому гуманіс-
тичної парадигми виховання, яка базується на спе-
цифічних особливостях українського менталітету, 
національних педагогічних і духовних цінностях, 
та наповнення його культурно-історичним надбан-
ням українського народу. Проблема формування 
національної самосвідомості майбутніх учителів 

є однією з найважливіших у процесі державотво-
рення в Україні, оскільки від її вирішення залежить 
будова єдиного духовного стрижня учнів, який має 
на меты нести загальнонаціональне значення і 
спиратися на сучасні уявлення про націю, любов 
до свого народу, мову, культуру, історію. У зв’язку з 
цим стає нагальним питання створення національ-
ної системи освіти та виховання як невід’ємного 
складника всього процесу розбудови нашої дер-
жави, що впливатиме на зростання самостійності 
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і самодостатності особистості, активізації про-
цесів її національної самоідентифікації. Згідно з 
Національною доктриною розвитку освіти високий 
рівень сформованості національної самосвідо-
мості, знання національної психології і характеру 
народу, культурно-історичних традицій, морально-
етичної спадщини, історії й сучасного буття є 
одним із найважливіших аспектів психолого-педа-
гогічної готовності вчителя до своєї професійної 
діяльності. Тому національну самосвідомість слід 
розглядати як необхідну професійну якість осо-
бистості сучасного вчителя [2].

Мета статті полягає в теоретичному обґрунту-
ванні основ народної педагогіки та використанні їх 
під час формування національної самосвідомості 
майбутніх учителів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним базисом розв’язання проблеми фор-
мування національної самосвідомості майбутніх 
учителів стали роботи С. Бевзенка, Р. Берези, 
І. Голубенко, Т. Донченко, В. Кузя, В. Онищук, 
Р. Осипець Є. Пасічник, К. Пірлієва, З. Старкової, 
О. Сухомлинської, М. Чепіль та ін. Професійну 
підготовку майбутніх учителів у своїх роботах 
висвітлювали такі науковці, як: І. Бех, І. Богданова, 
А. Богуш, А. Брушлинський, Н. Волкова, Н. Гузій, 
І. Зимня, Е. Карпова, Н. Кузьміна, З. Курлянд, 
О. Леонтьєв, А. Маркова, Л. Мітіна, І. Підласий, 
А. Реан, О. Семеног, В. Сластьонін, Л. Спірин, 
Р. Хмелюк, О. Чебикін, О. Щербаков, В. Якунін 
та ін. Незважаючи на достатню кількість наукових 
досліджень, присвячених вивченню різноманіт-
них аспектів понять «деонтологія», «етновихо-
вання», «етнопедагогіка», «народна педагогіка», 
«національна свідомість» у межах філософського, 
соціологічного, психологічного та педагогічного 
напрямів (Т. Алексеєнко, В. Борисенко, Ю. Бром-
лей, Г. Ващенко, Г. Горинь, Л. Гумильов, Р. Кирчіва, 
Т. Ковальчук, В. Кукушін, О. Любар, А. Марушке-
вич, І. Огієнко, С. Павлюк, В. Постовий, В. Рома-
риця, С. Русова, М. Стельмахович, В. Сухом-
линський, Е. Тейлор, К. Ушинський, С. Широков, 
С. Ярмусь, В. Ященко та ін.), питання розгляду 
впливу народної педагогіки на формування націо-
нальної самосвідомості майбутніх учителів зали-
шається відкритим.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Підготовка майбутніх учите-
лів повинна створювати максимально сприятливі 
умови для їх особистісно-професійного розви-
тку та відповідати реаліям сьогодення. Незважа-
ючи на наявність численних наукових розвідок із 
зазначеної проблеми, теоретичні основи народ-
ної педагогіки потребують більш ретельного 
вивчення. Особливої значущості набуває питання 
важливості принципів, методів і засобів етновихо-
вання  під час формування національної самосві-
домості майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу. Розгляда-
ючи понятійний апарат дослідження, необхідно 
зауважити, що конструкти «народна педагогіка» 
і «етнопедагогіка» не є синонімами. Народна 
педагогіка – це сукупність педагогічних знань 
і виховного досвіду, які зберігалися у традиціях 
сімейного виховання, усній народній творчості 
і народних обрядах [3]. Етнопедагогіка – наука 
про досвід народу у вихованні молодих поко-
лінь, відображений у морально-етичних ідеалах, 
поглядах на мету і засоби формування людини, 
у сукупності народних засобів, умінь і навичок 
виховання дітей [4]. Як справедливо наголошує 
В. Кукушін [7], основу народної педагогіки станов-
лять духовна культура, народні звичаї, традиції, 
соціально-етичні норми. З іншого боку, народна 
педагогіка і етнопедагогіка – це емпіричні знання 
народу про виховання. Вони знайшли своє відо-
браження у звичаях і обрядах, пов’язаних із жит-
тям дітей і молоді, у фольклорі, іграх та іграшках, 
у традиціях сімейного і громадського виховання. 
Обидва ці поняття збігаються, однак перше час-
тіше використовують у літературі на позначення 
донаукових педагогічних знань і тих, що існували 
поза теоріями і науковими системами, а також 
випливають з живого досвіду підготовки до життя 
молодих поколінь. Друге поняття переважно вка-
зує на національну самобутність, етнічну специ-
фіку й оригінальність традиційних педагогічних 
знань. Отже, якщо термін «народна педагогіка» 
оперується здебільшого з метою зіставлення тра-
диційно народних знань з науковими, то термін 
«етнопедагогіка» підкреслює локальні особли-
вості цих знань [9].

На основі аналізу літературних дже-
рел (Г. Горинь, С. Павлюк, М. Стельмахович, 
Є. Сявавко та ін.) було встановлено, що завдяки 
народній педагогіці новими поколіннями переда-
ються і примножуються здобутки матеріальної 
й духовної культури народу, утверджується його 
національна самобутність і самосвідомість. У пси-
хологічному словнику «самосвідомість» визнача-
ється як усвідомлене ставлення людини до своїх 
потреб і здібностей, мотивів поведінки, думок і 
турбот. Самосвідомість – це динамічна система 
уявлень людини про саму себе, усвідомлення нею 
своїх фізичних, інтелектуальних та інших якос-
тей, самооцінка цих якостей, а також суб’єктивне 
сприйняття факторів, що впливають на особис-
тість. Самосвідомість є властивістю особистості 
як суспільної істоти. Необхідно зауважити, що 
розвинута самосвідомість забезпечує емоційно-
ціннісне ставлення до себе, диференційованість 
та адекватність усіх усвідомлених поведінкових 
реакцій, вчинків, вербальних проявів. Результа-
том самоусвідомлення як процесу є Я-концепція, 
яка виступає продуктом розвитку особистості  
(за С. Рубінштейном) [5].
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В аспекті дослідження поділяємо твердження 
науковців (А. Деркач, О. Селезньова та ін.), які 
зауважують, що самосвідомість включає: усві-
домлення норм, правил, моделей життєдіяльності 
як еталонів для усвідомлення власних якостей; 
самооцінку власних вчинків і поведінки, розуміння 
себе; оцінювання себе загалом, визначення пози-
тивних якостей та перспектив [6].

З огляду на зазначене, доходимо висновку, що 
самосвідомість виступає як складний процес опо-
середкованого пізнання себе, що пов’язане з рухом 
у часі завдяки інтеграції подібних численних обра-
зів власного «Я». При цьому завдяки сформова-
ності самосвідомості у майбутніх учителів під час 
навчання у педагогічних закладах відбувається 
усвідомлення себе як: індивідуальності; суб’єкта 
педагогічної діяльності; суб’єкта саморозвитку.

Відомо, що національна самосвідомість – від-
носно усталена, усвідомлена, неповторна сис-
тема уявлень індивіда про себе як представника 
відповідної нації [1]. З іншого боку, теоретичний 
аналіз засвідчує, що національна свідомість осо-
бистості – це розуміння та почуття належності 
до етичної спільноти, результат засвоєння куль-
тури, традицій та звичаїв свого народу (М. Дья-
ченко, М. Кандибович). Починається цей процес із 
моменту усвідомлення дитини себе як особистості 
і проходить під впливом суспільства, школи та сім’ї. 
Значення школи як інструменту цілеспрямованого 
формування національної самосвідомості визнача-
ють майже всі сучасні дослідники. Тому головною 
фігурою, яка втілює та поширює національну ідею 
серед молодого покоління, є вчитель. Його діяль-
ність у цьому напрямі буде ефективною за умови, 
коли сам учитель має достатній рівень сформо-
ваної національної самосвідомості. Розглядаючи 
зміст національної самосвідомості, необхідно наго-
лосити, що вона містить у собі: усвідомлення себе 
як індивіда на підставі уявлень та знань про свої 
природно-біологічні властивості, зовнішній вигляд 
(«Я» – національно-фізичне); усвідомлення себе як 
носія національної психології на підставі пізнання 
її впливу на психічні процеси, почуття, прояви волі, 
розуму, мови, належності до певної нації, народу 
(«Я» – національно-психологічне); усвідомлення 
себе як носія національних властивостей особис-
тості на підставі усвідомлення своєї життєвої пози-
ції, ставлення до дійсності, до інших людей, праці, 
національної належності («Я» – національно-соці-
альне) [3].

В аспекті дослідження цілком погоджуємося з 
висновками С. Борисової [2], що під формуванням 
національної самосвідомості слід розуміти процес 
цілеспрямованого й організованого опанування 
людиною цілісних, стійких рис і якостей, притаман-
них національній спільноті, як розвиток її у бік усві-
домлення й оцінки себе як особистості, яка у своїй 
діяльності спирається й орієнтується на цінності, 

що є відбиттям позитивного історичного досвіду 
етнонаціональної спільноти, вираженого у специ-
фічних культурних формах, і спрямовані на гума-
ністичні громадянські ідеали сучасної цивілізації.

Отже, виникає питання: «За допомогою яких 
обставин формування національної самосвідо-
мості може відбуватися найбільш успішно?».  Зау-
важимо, що національна самосвідомість виступає 
системотворним чинником професійної підготовки 
вчителя національної школи, оскільки забезпечує 
усвідомлення самого себе, своїх знань, погля-
дів, переконань. Під час організації навчального 
процесу з формування національної свідомості у 
майбутніх учителів вважаємо за необхідне вико-
ристовувати комплекс заходів, які дають додаткові 
знання з історії педагогіки, порівняльної педагогіки 
та етнопедагогіки. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогіч-
ної літератури дав змогу встановити, що процес 
формування національної самосвідомості над-
звичайно складний і має насамперед історичні 
витоки. Тому вважаємо, що під час формування 
національної самосвідомості майбутніх учителів 
необхідно використовувати такі принципи етнови-
ховання:  гуманізму (зичливе ставлення до осо-
бистості, застосування найдоцільніших засобів 
впливу у процесі її виховання); природовідповід-
ності (побудова процесу виховання з урахуванням 
особливостей природи рідного краю); зв’язку вихо-
вання з життям (урахування особливостей сус-
пільно-політичного, економічного, традиційного 
укладу життя в краї); виховання працею (залу-
чення до досвіду виробничої діяльності на основі 
пізнання найпоширеніших і найнеобхідніших про-
фесій такого краю); врахування вікових та індивіду-
альних особливостей особистості (виховний вплив 
має відповідати вікові, життєвому досвіду, можли-
востям людини); систематичності і послідовності 
(доводити, переконувати, послідовно нарощуючи 
інформацію, ускладнюючи її і т. ін.); єдності вимог 
і поваги до особистості (орієнтація па покращення 
долі, небайдужість до рівня набуття життєвого 
досвіду, врахування поглядів і переконань, піклу-
вання про життя і поведінку особистості тощо); 
поєднання педагогічного керівництва з розвитком 
самостійності та ініціативи вихованця (відпрацю-
вання педагогом такого стилю взаємин, який не 
придушує, а збуджує сили вихованців, розвиває їх 
самостійність та ініціативу) [4].

Для реалізації вищезазначених принципів вва-
жаємо за доцільне використовувати такі методи, як: 
вправляння, привчання, переконання, дотримання 
режиму праці і відпочинку, виконання доручень та 
дотримання обов’язків, народні ігри, забави. Так, 
метод вправляння застосовується у тому разі, коли 
необхідно вплинути на стан дій, поведінки, став-
лення до себе і оточуючих конкретної людини. При 
цьому найчастіше застосовуються такі прийоми, 
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як: вимога, нагадування, контроль. Метод при-
вчання має свої особливості і реалізується через 
тренування, показ, спрямування на здійснення 
самоконтролю. Метод переконання впливає на 
свідомість, життєві погляди, ідеали, розуміння 
суті життя тощо. Воно здійснюється за допомогою 
роз’яснення, повчання, поради, в процесі дискусії, 
бесіди, розповіді тощо. Дотримання режиму праці і 
відпочинку є методом, який привчає економити час 
і впливає на вироблення якісних звичок. Позитивне 
ставлення до нього в народі зафіксоване у при-
казках: «Хто рано встає, тому бог дає», «Зробив 
діло – гуляй сміло», «Не відкладай на завтра того, 
що можна зробити сьогодні». Виконання доручень 
та дотримання обов’язків було і залишається чи не 
найсуттєвішим у житті кожної родини. Цей метод 
дисциплінує, впливає на розвиток ініціативності, 
вміння долати труднощі. Народні ігри через від-
творення взаємин та дій сприяють пізнанню бага-
тьох процесів, які відбуваються у людському житті, 
оскільки вони породжені трудовою діяльністю 
людини. Останній метод – забави, забавки поясню-
ються як «розривка, розвага». У переносному зна-
ченні – «легка робота». В народі вони були поши-
рені з метою організації відпочинку.

Продовжуючи розгляд основ етновиховання, 
слід звернути увагу на його засоби (природні і 
надприродні). До природних відносять рідну мову, 
фольклор, навколишню природу, домашній побут, 
традиції, звичаї, обряди, ритуали, свята, символи, 
атрибути, реліквії, календар тощо. До надприрод-
них – релігію [8].

Отже, можна виділити такі положення, які 
можуть бути впроваджені в теорію виховання 
української національної педагогіки та в підго-
товку майбутніх учителів, спираючись на висвіт-
лені принципи, методи, засоби етновиховання, як: 
оптимістичність, віра в природні задатки кожної 
дитини; позитивна прогностичність результатив-
ності виховного процесу; турбота про здоров’я 
та формування з юних років навичок здорового 
способу життя; виховання в праці; виховання в 
єдності з природою; самодіяльність учнів у житті 
та в педагогічному процесі; гармонійна єдність 
різних видів діяльності (індивідуальної, групової, 

колективної, самостійної та ін.); випереджальна 
підготовка до життя в постійно мінливому соціумі 
(за В. Кузем).

Висновки. Проведений аналіз теоретич-
них засад народної педагогіки не вичерпує всіх 
аспектів визначеної проблеми. Сама постановка 
питання не виключає можливості його доповне-
ння, удосконалення та розвитку. До перспективних 
напрямів роботи відносимо глибокі розвідки тео-
ретичних засад народної педагогіки та практичні 
розробки її впровадження під час підготовки май-
бутніх учителів до професійної діяльності.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ  
ЯК СУЧАСНА НАУКОВА ПРОБЛЕМА
DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCE OF EMPLOYEES  
OF ORGANIZATIONAL AND EDUCATIONAL DIVISIONS  
OF THE UNIVERSITY AS A MODERN SCIENTIFIC PROBLEM

Цифризація системи освіти викликана 
широким використанням цифрових тех-
нологій усіма учасниками освітнього про-
стору, зокрема і працівниками організаційно-
навчальних підрозділів ЗВО, яка позитивно 
позначається на ефективності їх роботи 
та сприяє формуванню професійної компе-
тентності.
У статті виокремлюється процес розви-
тку цифрової компетентності як осно-
вний складник у формуванні професійної 
компетентності працівників організаційно-
навчальних підрозділів ЗВО. Щоб бути сучас-
ним, мобільним та конкурентоздатним, 
працівнику необхідно мати здатність та 
вміння системно, логічно використовувати 
цифрові технології у повсякденній роботі. 
Незважаючи на різноманітність рішень для 
розвитку цифрової компетентності, сис-
тема освіти у зазначеному напрямі потре-
бує пошуку нових шляхів. У статті прове-
дено аналіз останніх досліджень із вивчення 
цифрової компетентності у різного роду 
працівників ЗВО, зокрема і фахівців організа-
ційно-навчальних підрозділів університетів. 
Авторами окреслено сутність поняття 
«цифрова компетентність» працівників 
організаційно-навчальних підрозділів уні-
верситету та визначено її компоненти і 
напрями розвитку. 
Проаналізовано європейські стандарти 
дослідження цифрової компетентності, 
які є важливим інструментарієм для підви-
щення її рівня у працівників організаційно-
навчальних підрозділів університету. Під 
час дослідження були застосовані тео-
ретичні методи аналізу та узагальнення 
наукових праць провідних науковців щодо 
розвитку цифрової компетентності в 
контексті використання цифрових техно-
логій в організації освітнього процесу; роз-
глянуто наукові публікації щодо розвитку 
цифрової компетентності у педагогічних 
працівників ЗВО. Визначено, що основними 
складниками для розвитку цифрової ком-
петентності є управління інформацією, 
співробітництво, комунікація, знання, від-
повідальність, вирішення поставлених 
завдань. 

Ключові слова: освітній процес, організа-
ційно-навчальний підрозділ, співпраця, циф-
рова компетентність, цифрові технології.

Digitization of the education system is caused 
by widespread use of digital technologies by all 
participants of the educational space, including 
employees of organizational and training 
divisions of HEI, which has a positive effect on 
the effectiveness of their work and promotes 
professional competence.
The article highlights the process of digital 
competence development as the main component 
in the formation of professional competence of 
employees working at organizational and training 
divisions of HEI. To be modern, mobile and 
competitive, an employee must have the ability 
and skills to use digital technologies systemically 
and logically in everyday work. Despite the 
variety of solutions for the development of digital 
competence, the education system in this area 
needs the search of new ways. The article 
analyzes the latest research on the study of digital 
competence in various types of HEI employees, 
including specialists of organizational and training 
divisions of universities. The authors outline the 
essence of the concept “digital competence” 
of employees working at organizational and 
training divisions of a university and identify its 
components and directions of development.
In the article European standards of digital 
competence research have been analyzed, which 
are an important tool for improving its level among 
employees of organizational and training divisions of 
a university. Conducting the study, the authors used 
theoretical methods of analysis and generalization 
of scientific works of leading scientists on the 
development of digital competence in the context 
of the use of digital technologies in the organization 
of educational process; scientific publications on the 
development of digital competence in pedagogical 
staff of HEI have been reviewed. It has been found 
out that the main components for the development 
of digital competence are information management, 
cooperation, communication, knowledge, 
responsibility, problem solving.
Key words: educational process, organizational 
and educational divisions, cooperation, digital 
competence, digital technologies.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Одним з пріоритетів України є прагнення до розбу-
дови системи освіти, в якій кожна людина повною 
мірою реалізує свій потенціал, сприяючи суспіль-
ному та особистому розвитку. Професійна компе-
тентність працівника організаційно-навчального 
підрозділу університету (ОНПУ) включає в себе: 
загальноосвітню, громадянську, комунікативну, 
науково-методичну, нормативно-правову, прогнос-
тичну, соціальну, цифрову компетентності [5]. Нині 
питання розвитку саме цифрової компетентності 

у працівників ОНПУ є актуальним та потребує 
ретельного дослідження.

Натепер доволі стрімко набувають розвитку 
цифрові технології, що вимагає від працівників 
ОНПУ готовності до динамічного розвитку (а інколи 
і формування) цифрової компетентності. Саме на 
це і спрямоване наше дослідження: розвиток циф-
рової компетентності у працівника ОНПУ під час 
використання цифрових технологій.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поглиблене реформування освіти в Україні  
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зумовлене прийняттям Закону України «Про вищу 
освіту» (1.07.2014). Зокрема, у Законі зазначено 
про провадження «міжнародної інтеграції та інте-
грації системи вищої освіти України у Європей-
ський простір вищої освіти за умови збереження 
і розвитку досягнень та прогресивних традицій 
національної вищої школи» [4], що зумовлює 
стрімке запровадження цифрових технологій в 
організацію освітнього процесу ЗВО. 

Управління освітнім процесом за допомогою 
цифрових технологій досліджується у працях 
Б.Л. Аграновича, А.І. Аржанової, В.Ю. Бикова, 
О.О. Глущенко, Г.В. Єльнікової, Н.А. Кудас, 
В.І. Маслова, С.О. Сисоєвої, О.В. Співаков-
ського, А.Н. Тихонова, Я.Б. Федорової та інших. 
Розвиток цифрової компетентності у працівників 
закладів вищої освіти досліджували Р.С. Гуревич, 
М.І. Жалдак, В.О. Калінін, С.М. Іванова, О.В. Май-
ценко, Н.В. Морзе, О.Д. Нестерова, О.В. Овчарук, 
С.Д. Петрович, Л.Л. Хоружа та ін.

Вивчаючи праці вітчизняних науковців, зокрема, 
В.Ю. Бикова [2], М.І. Жалдака [3], О.В. Співаков-
ського [6], дійшли висновку, що організаційний 
складник науково-методичної роботи є важливою 
ланкою діяльності закладів вищої освіти.

Кожен структурний підрозділ спрямовує свою 
роботу на певні аспекти діяльності, які у підсумку 
відображають ефективність діяльності універси-
тету. Тому в умовах сьогодення важливим є пошук 
шляхів підвищення ефективності саме організації 
освітнього процесу в університеті [5].

У разі організації освітнього процесу засобами 
цифрових технологій у працівників ОНПУ форму-
ється та розвивається цифрова компетентність. 
Натепер в освітньому просторі для опису навичок 
та компетентностей у сфері цифрових технологій 
вчені використовують такі терміни, як: «інформа-
ційно-комунікаційна компетентність» (information 
and communication competence), «цифрова компе-
тентність» (digital competence) та «цифрова гра-
мотність» (digital literacy).

Аналіз науково-педагогічної літератури засвід-
чив, що питання формування та розвитку цифро-
вої компетентності саме у працівників ОНПУ не 
досить вивчене і висвітлене в літературі. Зазна-
чена категорія працівників у своїй роботі здебіль-
шого використовує цифрові технології не сис-
темно, епізодично, не ефективно або навіть не 
використовує зовсім.

Мета статті полягає у дослідженні процесу 
розвитку цифрової компетентності у співробітни-
ків організаційно-навчальних підрозділів універси-
тету у разі використання цифрових технологій під 
час організації освітнього процесу.

Виклад основного матеріалу. На основі ана-
лізу наукової літератури нами визначено, що «ком-
петентність – це володіння певною компетенцією, 
а «компетенція – це наявність у суб’єкта сукупності 

взаємопов’язаних особистісних якостей, а саме 
знань, умінь та навичок» [5].

У попередніх працях визначено, що цифрова 
компетентність співробітника ОНПУ – це здатність 
співробітника використовувати цифрові технології 
для здійснення інформаційної діяльності (пошуку 
інформації, її визначення й організації, управління 
й аналізу, а також її створення і поширення) у своїй 
професійній сфері [5]. А саме: 

– здійснювати інформаційну діяльність зі 
збору, обробки, передачі, збереження інформацій-
ного ресурсу, з продукування інформації з метою 
автоматизації процесів інформаційно-методич-
ного забезпечення; 

– оцінювати і реалізовувати можливості елек-
тронного простору освітнього призначення; 

– організовувати інформаційну взаємодію між 
учасниками освітнього процесу та інтерактивними 
засобами, що функціонують на базі цифрових тех-
нологій; 

– здійснювати освітню діяльність з викорис-
танням цифрових технологій в аспектах, що відо-
бражають особливості побудови єдиного інформа-
ційно-освітнього середовища університету [5]. 

Цифрова компетентність заслуговує на осо-
бливу увагу тому, що саме вона дає можливість 
особистості бути сучасною, активно діяти в інфор-
маційному середовищі, використовувати найновіт-
ніші досягнення техніки у своїй професійній діяль-
ності.

Розглянемо, у яких обставинах, ситуаціях, діях 
формується цифрова компетентність у працівни-
ків ОНПУ:

– у разі готовності співробітників організа-
ційно-навчальних підрозділів університету вико-
ристовувати під час своєї діяльності сучасні циф-
рові технології;

– у разі забезпечення неперервного вдоскона-
лення знань та умінь щодо використання цифро-
вих технологій сьогодення під час своєї діяльності 
на основі терміна «впродовж усього життя»;

– у разі системного використання набутих 
навичок у процесі своєї діяльності;

– у разі постійного удосконалення організації 
своєї діяльності за допомогою використання циф-
рових технологій;

– у разі постійного підвищення рівня воло-
діння сучасними цифровими технологіями.

Розглянувши програму Європейської комісії 
DigComp 2.0 та зробивши висновки з вищезазна-
ченого, виокремлюємо основні компоненти про-
цесу формування та розвитку у працівника ОНПУ 
цифрової компетентності (див. рис. 1.) [8].

Наведені компоненти цифрової компетентності 
дають змогу працівникові: обробляти інформа-
ційні потоки, знаходити та отримувати цифрові 
дані, інформацію та її зміст; обробляти, керувати, 
організовувати та зберігати цифрові дані та інфор-
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мацію; співпрацювати та взаємодіяти за 
допомогою цифрових технологій, усвідом-
лення різноманітності навколишнього світу 
(поколінь, культур тощо); створювати та 
редагувати цифровий контент, вдоскона-
люючи наявний набір знань та розуміння 
того, як ці знання застосовувати; захистити 
пристрої, вміст, особисті дані та конфіден-
ційність у цифровому вимірі; розглянути та 
проаналізувати вплив цифрових техноло-
гій на навколишнє середовище та їх вико-
ристання загалом; вирішувати завдання 
за допомогою цифрових технологій, вико-
ристовуючи цифрові пристрої для реаліза-
ції інноваційних процесів; бути обізнаним 
щодо цифрової еволюції [8].

Отже, на основі вищевказаного маємо, 
що цифрова компетентність працівника 
ОНПУ повинна враховувати:

– розуміння впливу цифрових техно-
логій на розвиток організації освітнього процесу  
в університеті;

– знання сучасних програмних засобів;
– розуміння алгоритмів і механізмів застосу-

вання цифрових технологій;
– уміння здійснювати та оцінювати свою 

діяльність за допомогою цифрових технологій;
– розуміння цифрових технологій як ефектив-

них засобів здобуття знань, умінь та навичок.
Розуміємо, що сутність цифрової компетент-

ності працівника ОНПУ полягає не у володінні 
простими комп’ютерними навичками загального 
призначення, а саме: створення текстових доку-
ментів, таблиць, малюнків, діаграм, використання 
локальних мереж тощо. Зазначені вміння і нави-
чки для сьогодення є елементами цифрової гра-
мотності і не більше.

Сучасні працівники ОНПУ повинні орієнтува-
тись у мінливому цифровому просторі, уміти отри-
мувати, обробляти та використовувати необхідну 
інформацію, досконало володіти цифровими тех-
нологіями сьогодення.

Вважаємо, що сутність цифрової компетент-
ності працівника ОНПУ складається з трьох ком-
понентів:

– мотиваційного;
– когнітивного;
– діяльнісного.
Мотиваційний компонент охоплює інтереси, 

потреби, розуміння призначення цифрових техно-
логій у освітньому просторі, мотиви професійної 
діяльності працівника ОНПУ, що орієнтується на 
мету, процес, результат вдосконалення та само-
розвитку у сфері цифрових технологій, зацікавле-
ність у тенденціях сьогодення. 

Когнітивний компонент забезпечується повно-
тою, глибиною, системністю спеціальних знань з 
цифрових технологій працівника ОНПУ, які дають 

змогу забезпечити організацію освітнього процесу 
із застосуванням цифрових технологій.

Діяльнісний компонент – це можливість засто-
сування вмінь та навичок щодо використання 
цифрових технологій у професійній діяльності; це 
засіб пізнання, розвитку цифрової компетентності, 
самовдосконалення, а також можливість налаго-
джувати комунікацію між усіма учасниками освіт-
нього простору закладу та за його межами.

Для забезпечення правильного формування 
цифрової компетентності у працівників ОНПУ 
необхідні:

– наявність бажання працівника удосконалю-
вати знання та вміння використання цифрових 
технологій;

– безпосереднє використання знань, умінь 
і навичок з використання цифрових технологій у 
професійній сфері;

– володіння методами та прийомами інфор-
маційної діяльності;

– мотиви формування цифрової компетент-
ності;

– забезпечення розвитку професійних якос-
тей із допомогою цифрових технологій;

– самостійність роботи працівника;
– спроможність ефективно використовувати 

цифрові технології сьогодення у діяльності;
– наявність належного і відповідального став-

лення працівників ОНПУ до своєї діяльності;
– сформованість професійних навичок і вмінь, 

що забезпечується використанням цифрових тех-
нологій у роботі;

– сформованість уявлень щодо використання 
цифрових технологій під час професійної діяль-
ності.

Проведене нами дослідження дає змогу ствер-
джувати, що використання цифрових технологій є 
необхідним чинником щодо формування та розви-
тку цифрової компетентності у працівників ОНПУ.

 

ЦК працівника ОНПУ  

Інформація та 
цифрові дані 

Комунікація 
та співпраця 

Цифровий 
контент Безпека 

Вирішення 
завдань 

Рис. 1. Основні компоненти цифрової компетентності ОНПУ
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Висновки. Отже, увага до формування та роз-
витку цифрової компетентності працівників ОНПУ 
викликана вимогами сучасного цифрового суспіль-
ства, де орієнтиром виступають технології, що 
постійно розвиваються та оновлюються. Питання 
формування та розвитку цифрової компетентності 
працівників ОНПУ набуває нині особливого значення.

Огляд сучасних підходів до формування і роз-
витку цифрової компетентності, аналіз закордон-
ного та вітчизняного досвіду дали можливість 
дійти висновку, що питання формування і розви-
тку цифрової компетентності працівників ОНПУ в 
Україні є надзвичайно важливим, особливо в умо-
вах цифровізації освіти й інтеграції до європей-
ського освітнього простору.
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ESSENTIAL COMPONENTS OF THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL SYSTEM 
MODEL OF THE INNOVATIVE CULTURE DEVELOPMENT OF THE FUTURE 
MANAGER OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION  
IN THE MASTERS’ TRAINING PROCESS
СУТНІСНІ СКЛАДНИКИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ  
СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 
КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

It is noted that the structural-functional system 
model of the innovative culture development of 
the future manager of the general secondary 
educational institution in the masters’ training 
process includes the following blocks: theoretical 
and methodological block, which reflects the 
goal – creating the innovative culture system of 
the future manager of the general secondary 
educational institution in the masters’ training 
process; methodological approaches (systemic, 
hermeneutic, cybernetic, synergetic, acmeological, 
axiological, praxiological, culturological, student-
centered), principles (polyparadigmality, cultural 
conformity, digitalization, dynamism and flexibility, 
humanization, ego). Constructive-technological 
block – provides disclosure of the stages content 
of system of the innovative culture development 
of the future manager of the general secondary 
educational institution: (at the first stage the 
goal was to motivate educational and cognitive 
activities, the essence of this stage provided an 
understanding of the content and importance of 
innovation culture for future professional activity 
and the desire to master it; the second stage 
consisted in the formation of skills and abilities of 
innovative culture (understanding, interpretation, 
application in practice), the stage content included 
the accumulation of knowledge and experience, 
training of relevant skills and their application in 
management; the third stage demonstrated the 
possibilities of using known knowledge, skills and 
abilities to construct a fundamentally new way 
of solving a management problem; the fourth 
stage – the formation of worldview, moral and 
ethical orientations of the future manager of the 
general secondary educational institution). Control 
and evaluation block – highlights the criteria, 
indicators, levels and results of the innovative 
culture development of the future manager of 
the general secondary educational institution in 
the masters’ training process. The pedagogical 
conditions and stages of system realization of 
the innovative culture development of the future 
manager of the general secondary educational 
institution in the masters’ training process are 
outlined.
Key words: innovative culture, innovative culture 
development, future manager, general secondary 
educational institution, magister training process, 
essential components, structural-functional 
system model.

Зазначено, що до складу структурно-функ-
ціональної моделі системи розвитку інно-

ваційної культури майбутнього керівника 
закладу загальної середньої освіти означено 
такі блоки: теоретико-методологічний 
блок, який відображає мету – створення 
системи розвитку інноваційної культури 
майбутнього керівника закладу загальної 
середньої освіти у процесі магістерської 
підготовки; методологічні підходи (сис-
темний, герменевтичний, кібернетичний, 
синергетичний, акмеологічний, аксіоло-
гічний, праксіологічний, культурологічний, 
студентоцентриський), принципи (поліпа-
радигмальності, культуровідповідності, 
діджиталізації, динамічності та гнучкості, 
гуманізації, ергономічності). Конструк-
тивно-технологічний блок забезпечує роз-
криття змісту етапів системи розвитку 
інноваційної культури майбутніх керівни-
ків закладів загальної середньої освіти: на 
першому етапі метою стало мотивування 
навчально-пізнавальної діяльності, сут-
ність цього етапу передбачала розуміння 
змісту та значення інноваційної культури 
для майбутньої професійної діяльності й 
бажання оволодіти нею; другий етап поля-
гав у формуванні вмінь та навичок іннова-
ційної культури (розуміння, інтерпретація, 
застосування на практиці), до змісту етапу 
закладено накопичення знань і досвіду 
діяльності, тренування відповідних умінь 
і навичок і застосування їх в управлінській 
діяльності; третій етап демонстрував 
можливості використання відомих знань, 
умінь і навичок для конструювання прин-
ципово нового способу розв’язання управ-
лінської проблеми; четвертий етап – фор-
мування світоглядних, морально-етичних 
орієнтацій майбутнього керівника закладу 
загальної середньої освіти. Контрольно-
оцінний блок висвітлює критерії, показники, 
рівні та результати розвитку інноваційної 
культури майбутніх керівників закладів 
загальної середньої освіти у процесі магіс-
терської підготовки. Окреслено педаго-
гічні умови та етапи реалізації системи 
розвитку інноваційної культури майбут-
нього керівника закладу загальної середньої 
освіти у процесі магістерської підготовки.
Ключові слова: інноваційна культура, роз-
виток інноваційної культури, майбутній 
керівник, заклад загальної середньої освіти, 
процес магістерської підготовки, основні 
компоненти, структурно-функціональна 
модель системи.
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Formulation of the problem in general and its 
relation to the important scientific or practical 
tasks. In the modern period before the system of 
higher education of Ukraine, which is at the stage 
of its essential transformation in the globalized 

society realities of the XXI century, the problem of 
such educational process organization at higher 
educational institution (HEI) is urgent. Effective 
work, professionally mobile and competitive in the 
labor market future professionals, in particular future 
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managers of the general secondary educational 
institutions with a high level of innovative management 
culture.

At the same time, the theoretical analysis of 
scientific sources shows that the innovative culture 
development of future manager of the general 
secondary educational institution in the masters’ 
training process was not the subject of a special 
holistic research.

The relevance and expediency of the study of the 
innovative culture development of the future manager 
of the general secondary educational institution in the 
masters’ training process is determined by the need to 
overcome the contradictions that arise between: the 
society objective need and the growing demand for 
masters of education management, able to effectively 
carry out professional management activities in 
the market of changing educational services, 
and insufficient level of readiness of graduates 
of the masters’ educational program “Education 
Management” to this activity; new requirements 
to improve the quality of masters’ training in the 
innovative culture development of the future manager 
of the general secondary educational institution and 
insufficient development and scientific validity of the 
system of the innovative culture development of the 
future manager of the general secondary educational 
institution in the masters’ training process.

Consequently, there is a need for a comprehensive 
research analysis of essential components of the 
structural-functional system model of the innovative 
culture development of the future manager of the 
general secondary educational institution in the 
masters’ training process.

Analysis of latest researches and publications. 
The education development as a response to the 
needs of the information society and the globalization 
challenges is considered in the works of Ukrainian 
researchers V. Voronkova, S. Klepko, A. Kravchenko, 
S. Kutsepal, G. Nikolay, A. Sbrueva, O. Skubashevska 
and others.

The problem of formation and implementation of 
innovative culture is presented in the works of foreign 
scientists A. Asmawi, T. Baković, K. Bader, K. Bessant, 
M. Brettel, E. Duygulu, S. Dobni, N. Kleven, A. Maier, 
P. McLaughlin, E. Martins, A. Mohan, F. Terblanche, 
J. Tidd and others.

The basis of the problem study are theoretical 
concepts of the content and learning process 
at higher education, which is formulated in the 
works of domestic scientists V. Andrushchenko, 
N. Bibik, A. Boyko, V. Bugria, L. Grigorovich, 
M. Yevtukha, I. Zyazyun, V. Kremen, A. Kuzminsky, 
V. Kuril, V. Lugovoi, O. Mykhailychenko, N. Nychkalo, 
O. Ogienko, I. Prokopenko, O. Savchenko, A. Sbrueva, 
S. Sysoeva, O. Sukhomlynska and others.

Highlighting previously unresolved parts of 
the general problem. The problem of training a new 

type of the future manager, – professional manager, 
capable of creativity, rapidly and qualitative solving 
the pedagogical tasks in the professional activity, – 
becomes of particular significance in the sphere of 
higher education. A modern future manager must 
not only have a thorough basic knowledge, but also 
be an active, creative personality, capable of finding 
innovative forms and methods of management, as 
well as making independent intelligent decisions, and 
so on.

Theoretical analysis on the problem of the 
innovative culture development of the future manager 
of the general secondary educational institution in the 
masters’ training process made it possible to establish 
that the specified construct has been studied by 
a number of researchers, such as: The innovative 
culture phenomenon as a general culture component 
was studied by V. Buyko, B. Lisin, A. Nikolaev, 
and others. Pedagogical conditions and methods 
of its formation are considered in the works of 
V. Avramenko, O. Amatyeva, N. Gavrish, O. Kozlova, 
R. Milenkova, Y. Sytnyk and others. Peculiarities 
of professional, pedagogical, psychological and 
innovative culture are covered in the works of G. Ball, 
M. Bastun, I. Dychkivska, S. Ivanova, J. Kolominsky, 
M. Obozov, V. Rybalka, Z. Stanovskykh, O. Starovoit, 
N. Chepeleva, L. Stefan and others. More recent 
developments in theory of the innovative culture 
development have focussed on further developing 
these perspectives by drawing on the ideas and 
concepts of philosophers [3; 4; 6]. Parallel to these 
explorations, there has also been an emerging 
discussion surrounding ideas of complexity theory 
[1], critical pragmatism [2], actor network theory [7] 
and institutional theory [5].

However, the analysis of the above-mentioned 
studies indicates the need for a comprehensive 
research analysis of essential components of the 
structural-functional system model of the innovative 
culture development of the future manager of the 
general secondary educational institution in the 
masters’ training process.

The aim of the article. To characterize the 
structural-functional system model of the innovative 
culture development of the future manager of the 
general secondary educational institution in the 
masters’ training process and distinguish its essential 
components. 

The statement of basic materials. The structural-
functional system model of the innovative culture 
development of the future manager of the general 
secondary educational institution designed in the 
research is determined by the following characteristics: 
integrity – the blocks (theoretical-methodological, 
content-technological, control-evaluation) are 
interconnected, carrying the appropriate semantic 
load and working to achieve the end result; 
openness, as it is built into the context of the masters’ 
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training system of the future manager of the general 
secondary educational institution as an additional but 
independent link; pragmatism, due to the fact that the 
designed model serves as a means of streamlining 
the practical actions of teachers and students of the 
masters’ program aimed at the innovative culture 
development of the future managers of the general 
secondary educational institution.

The structure of the system model of the 
innovative culture development of the future 
manager of the general secondary educational 
institution defines the following components: 
theoretical and methodological block, which reflects 
the purpose – the system creation of the innovative 
culture development of the future manager of the 
general secondary educational institution; factors, 
functions and structural components of the innovative 
culture of the future manager of the general 
secondary educational institution, methodological 
approaches (systemic, hermeneutic, cybernetic, 
synergetic, acmeological, axiological, praxeological, 
culturological, student-centered), principles of 
polyparadigmism, culture, ergonomics); constructive-
methodical block – provides disclosure of the stages 
content of the innovative culture development of the 
future manager of the general secondary educational 
institution (at the first stage – motivational-cognitive – 
the purpose became motivation of educational and 
cognitive activity, essence of this stage provides 
understanding of the content and value of innovative 
culture for future professional activity). desire to 
master it, the second stage – professional and 
practical – was to develop skills and abilities of 
innovative culture (understanding, interpretation, 
application in practice), the content of the stage laid the 
accumulation of knowledge and experience, training 
of relevant skills and their application in management; 
the third stage – creative activity – demonstrates 
the possibility of using known knowledge, skills 
and abilities to construct a fundamentally new way 
to solve management problems, the fourth stage – 
professionally relevant – the formation of worldview, 
moral and ethical orientations of the future manager 
of the general secondary educational institution; 
control and evaluation block – highlights the criteria, 
indicators, levels and results of the innovative culture 
development of the future manager  of the general 
secondary educational institution in the masters’ 
training process (see Fig. 1).

The application of methods, system and structural-
logical analysis allowed distinguishing the following 
interrelated factors levels of the innovative culture 
development of the future manager of the general 
secondary educational institution: macro level, which 
sets the innovative vector of the system as a whole 
and unites global, political, economic, scientific-
technical, axiological and sociocultural components. 
It was found that the macro level of innovative culture 

is represented by collective entities that are positive 
about innovation, within the country geopolitical 
region, the local community, etc. It is concluded 
that the global component of macro-level factors 
of the innovative culture development of the future 
manager’s personality is represented by maximizing 
the dynamics of innovation development, society’s 
awareness of their global scale and exceptional 
role in organizing modern civilization dynamics and 
developing essential models of sustainable innovation 
development.

The meso-level of the innovative culture 
development of the future manager of the general 
secondary educational institution, which ensures 
the dissemination of innovations in a particular field, 
includes the institutional component represented 
by the system of vocational education, provides the 
future manager with the necessary competencies 
(knowledge, understanding, application, analysis and 
synthesis skills and abilities, ability to value activities, 
etc.), which are necessary for the implementation 
of the formed innovative culture in the direct 
management process of the educational institution.

The micro level of the innovative culture 
development of the future manager of the general 
secondary educational institution provides integration 
into individual trajectories of personal and professional 
development. 

The use of a number of general scientific methods 
of systematic, structural and logical analysis allowed 
distinguishing the innovation culture functions of the 
future manager of the general secondary educational 
institution, namely: state-building (influences the 
development of the state in terms of nature, scope and 
scale of innovation in the country, society innovative 
type of development); stimulating and motivational 
(manifests in the creation of the innovative culture of 
the competitive environment and the motives system 
that motivate educational and managerial processes 
subjects to create and disseminate innovations); 
axiological (determines the value potential and 
certifies the civilizational and socio-cultural 
significance of innovations in the modern world); 
creative (aimed at creating a new creative product, 
broadcasting management experience, promoting 
partnership and leadership in developing a quality 
management system); cognitive (highlights the ability 
of the individual to create new knowledge as a result 
of the presence of the new thinking type); worldview-
semantic (provides the ability of the personality of 
the future educational manager to find his vocation 
in the professional innovative world, allows to build 
a continuum of personal attitudes to himself, to 
others, to the world around him); anthropological 
(anthropological) (manifests the innovative culture 
subjects-innovators in the implementation of 
innovative technologies, the manifestation of creative 
and intuitive abilities; provides the ability of the 
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is grounded  

It is stipulated: 
- factors of the IC development of 
the manager of the GSEI; 
 functions of the IC development 
of the manager of the GSEI; 
-structural components of the IC 
development of the manager of the 
GSEI. 
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Aimed at: 
system creation for the innovative 
culture development of the future 
manager of the GSEI in the masters’ 
training process 
 
Specified in the tasks: 
- eradication of factors, functions, 
components of IC development of 
managers; 
- IC development of future managers of 
GSEI in the masters’ training process in 
accordance with state and European 
requirements and standards; 
- the use of valid methods for level 
diagnosing of IC development in future 
managers of GSEI; 
- comprehensive and systematic 
assessment of the level of IC 
development of students of the masters’ 
program “Educational Management” 

Relies on 
Methodological approaches: 
systemic, hermeneutic, cybernetic, 
synergetic, acmeological, 
axiological, praxiological. 
culturological, student-centered 
Principles: polyparadigmality, 
cultural conformity, digitalization, 
dynamism and flexibility, 
humanization, ergonomics 

Pedagogical conditions: ϒ
. C

reation of m
ultilevel practical training of the future m

anager of G
SEI on the basis of interaction, cooperation and co-creation of institutions of higher 

and general secondary education w
ith the use of virtual learning opportunities. ϒ
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ledge, skills, abilities and learning technologies 

is realised 

C
on

st
ru

ct
iv

e 
an

d 
m

et
ho

di
ca

l b
lo

ck
 

by stages: 
− motivational-cognitive; 
− professional-practical; 
− creative-active; 
− professionally relevant 

in the content: 
classic; 
modern; 
prognostic. 
 
Special course “Innovative culture 
of the head of the educational 
institution” 

in forms, methods, technologies: 
workshop, quest, hackathon, 
master class, team building, event 
management, networking, 
crowdfunding, fundraising, 
marketing, problem-reflexive 
polylogue, project method, 
portfolio, ICT 

provides the result 

Expected result: developed innovative culture of future managers of GSEI in the masters’ training process 
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diagnostic tools for the level of the 
innovative culture development of 
future managers of GSEI in the 
masters’ training process 

criteria: 
− cognitive-functional; 
− professional-synergetic; 
− productive and creative 

levels: 
− harmonious (high); 
− aggregative (sufficient); 
− summative (low) 
 

Fig. 1. The structural-functional system model of the innovative culture development of the future manager  
of the general secondary educational institution in the masters’ training process
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individual to adapt to new conditions of the information 
society); planetary-personal (allows to globally and 
systematically analyze the state and trends of the 
world, region and identify key problems and identify 
ways to solve them), social-stratification (is a key 
criterion for teachers’ stratification, determines the 
place and status of educational institutions in local and 
national rankings, his social image and reputation); 
integrative (ensures the formation of social ties 
between the innovation subjects in the educational 
process and ensures the innovation transfer to other 
areas (technology, politics, education, art)).

Generalization and systematization of a wide range 
of scientific sources allowed us to state that today 
there is no unified approach to defining the innovative 
culture of both the individual and the future manager 
of the general secondary educational institution. 
It is proved that the structural components of the 
innovative culture of the future manager of the general 
secondary educational institution are as follows: 
cognitive-practical (methodological-competence and 
procedural-institutional components), axiological-
reflexive (teleological-strategic, axiological-
motivational and cognitive-conceptual components) 
and prognostic (emotional-volitional and creative-
heuristic components).

It is argued that the innovative culture development 
of the future manager of the general secondary 
educational institution is more effective in the 
following pedagogical conditions: the system creation 
of teachers’ purposeful professional development 
in the information and developmental educational 
space of free economic education; pedagogical audit 
introduction in the activities of higher education; 
ensuring the monetization of knowledge, skills, 
abilities and learning technologies; creation of 
multilevel practical training on the basis of interaction, 
cooperation and co-creation of higher and secondary 
educational institutions with the use of virtual learning 
opportunities.

Conclusions. In conclusion, it’s stressed, that the 
structural-functional system model of the innovative 
culture development of the future manager of the 

general secondary educational institution in the 
masters’ training process was characterized and its 
essential components were highlighted. 

The following blocks are defined in the structure 
of the structural-functional system model of the 
innovative culture development of the future manager 
of the general secondary educational institution 
in the masters’ training process: theoretical and 
methodological block, constructive-technological 
block, control-evaluation block. The pedagogical 
conditions and stages of system realization of the 
innovative culture development of the future manager 
of the general secondary educational institution in the 
masters’ training process are outlined.

Further research should be aimed at conceptual 
foundations of development, structural components 
and diagnostic tools for the innovative culture 
development of the future manager of the general 
secondary educational institution in the masters’ 
training process.
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ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
SUBSTANTIATION OF THE CONCEPT OF FORMATION OF PROJECT 
COMPETENCE OF FUTURE BACHELORS OF SOCIAL WORK

Обґрунтування концепції формування про-
єктної компетентності майбутніх бака-
лаврів соціальної роботи здійснюється на 
основі стратегії змішування методів, в 
інтеграції різних методологічних підходів. 
У статті концепція формулюється в части-
нах щодо структури педагогічної системи, 
її цілей і змісту, а також обґрунтування 
інструментарію. Обґрунтування концепції 
в частині структури педагогічної системи 
реалізовано шляхом інтеграції висновків 
системного та синергетичного підходів. 
Обґрунтування концепції в частині цілей і 
змісту педагогічної системи здійснюється з 
використанням стратегії «перехрещення» 
історичного, тезаурусного й особистісно 
орієнтованого підходів. В обґрунтуванні 
концепції в частині інструментарію педаго-
гічної системи застосовується стратегія 
«послідовних внесків» на основі діяльнісного, 
андрагогічного, комунікативного, культу-
рологічного та праксеологічного підходів. 
Як результат отримано інтегральне фор-
мулювання концепції, що включає таке. Цілі 
та зміст педагогічної системи формування 
проєктної компетентності майбутніх бака-
лаврів соціальної роботи беруть початок 
від селфпроєктної діяльності студентів, 
надаючи їм змогу вибирати професійну 
спрямованість. Проєктна компетент-
ність передбачає здатність майбутнього 
соціального працівника на підставі влас-
ного досвіду самопроєктування виконувати 
функції співавторства у селфпроєктній 
діяльності клієнта, а також функції соці-
ально-педагогічної проєктної діяльності 
відповідно до потреб конкретних цільових 
груп у тезаурусі та стандартах соціальної 
роботи, соціально-педагогічної проєктної 
діяльності інноваційного характеру в умо-
вах невизначеності. При цьому в студентів 
має бути сформоване розуміння проєктної 
діяльності  фахівця як вбудованих у ширші 
процеси реформування системи надання 
соціальних послуг. У відповідь на складність 
сучасних соціальних систем педагогічна сис-
тема забезпечує зростання складності про-
єктної компетентності студентів, збіль-
шення кількості компонентів, які вони здатні 
усвідомити як елементарні та включити в 
поле власної професійної активності. Кому-
нікація в педагогічній системі формування 
проєктної компетентності майбутніх бака-
лаврів соціальної роботи реалізується як 
комунікаційна ситуація «спільності кількох». 
Підсилюється потужність педагогічної сис-
теми як синергетичної через співпрацю та 
взаємну допомогу студентів у реалізації 
проєктів, через розвиток згуртованості 
та самоврядування майбутніх бакалаврів, 
а також через цілеспрямоване включення в 
педагогічну систему роботодавців-настав-
ників. 
Ключові слова: проєктна компетентність, 
майбутні бакалаври соціальної роботи, сис-
темний підхід, синергетичний підхід, істо-
ричний підхід, тезаурусний підхід, особис-
тісно орієнтований підхід, діяльнісний підхід, 

андрагогічний підхід, комунікативний підхід, 
культурологічний підхід, праксеологічний 
підхід, концепція, педагогічна система.

Substantiation of the concept of formation of 
project competence of future bachelors of social 
work is carried out on the basis of strategy of mixed 
methods research with integration of various 
methodological approaches. In the article, the 
concept is formulated in parts of the structure of 
the pedagogical system, its goals and content, as 
well as the justification of the toolkit. Substantiation 
of the concept in terms of the structure of the 
pedagogical system is realized by integrating 
the conclusions of systemic and synergetic 
approaches. Substantiation of the concept in terms 
of goals and content of the pedagogical system 
is carried out using the strategy of convergent 
of historical, thesaurus and personality-oriented 
approaches. In the substantiation of the concept in 
the part of the tools of the pedagogical system the 
strategy of “sequential contributions” is used on 
the basis of activity, andragogical, communicative, 
culturological and praxeological approaches. The 
result is an integral formulation of the concept, 
which includes the following. The goals and 
content of the pedagogical system of formation of 
project competence of future bachelors of social 
work originate from the self-project activity of 
students, giving them the opportunity to choose 
a professional orientation. Project competence 
implies the ability of the future social worker on 
the basis of his own experience of self-design 
to perform the functions of co-authorship in self-
project activities of the client, as well as socio-
pedagogical project activities in accordance with 
the needs of specific target groups in thesaurus 
and standards of social work, socio-pedagogical 
project activities of an innovative nature in 
conditions of uncertainty. At the same time, 
students should have an understanding of the 
project activities of the specialist as embedded in 
the broader processes of reforming the system 
of social services. In response to the complexity 
of modern social systems, the pedagogical 
system provides an increase in the complexity 
of students’ project competence, increasing the 
number of components that they are able to 
understand as elementary and include in the field 
of their own professional activity. Communication 
in the pedagogical system of formation of 
project competence of future bachelors of 
social work is realized as a communication 
situation of “community of several”. The power 
of the pedagogical system as a synergetic one 
is strengthened through cooperation and mutual 
assistance of students in the implementation of 
projects, through the development of cohesion 
and self-government of future bachelors, as well 
as through purposeful inclusion of employers-
mentors in the pedagogical system.
Key words: project competence, future bachelors 
of social work, system approach, synergetic 
approach, historical approach, thesaurus 
approach, personality oriented approach, activity 
approach, andragogic approach, communicative 
approach, culturological approach, praxeological 
approach, concept, pedagogical system.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У відповідь на зростаючу затребуваність фахівців 
із соціальної роботи з виникненням нових сус-
пільно значимих завдань відбувається професіо-
налізація їх діяльності як на міжнародному, так і 
на національному рівнях. У 2014 році під час сві-
тового конгресу із соціальної роботи в Мельбурні 
було схвалене «глобальне визначення профе-
сії соціальної роботи» як заснованої на практиці 
професії та академічної дисципліни, що сприяє 
соціальним змінам та розвитку, соціальній згурто-
ваності, активізації та звільненню людей. З огляду 
на це визначення, соціальна робота – це не лише 
супровід і підтримка людини у вирішенні її склад-
них життєвих обставин, це робота з вирішення 
суперечностей, формування згуртованості, роз-
витку спроможності громад, включаючи як сер-
віси для інституту сім’ї, так і участь у розбудові 
соціальної сфери нових для України утворень – 
об’єднаних територіальних громад. Введено в дію 
Закон України «Про соціальні послуги» (Відомості 
Верховної Ради. 2019. № 18. Ст. 73), в якому перед-
бачено перерозподіл повноважень між органами 
державної влади та місцевого самоврядування, 
вводиться поняття базових соціальних послуг, 
започатковується реєстр отримувачів і надавачів 
соціальних послуг. Процеси реформування галузі 
висувають нові вимоги до професійної підготовки 
соціальних працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні виконано низку ґрунтовних досліджень 
щодо різних аспектів професійної підготовки, 
зокрема формування професійно-комунікатив-
ної компетентності майбутніх фахівців соціальної 
роботи (В.В. Баранюк), функціональної компетент-
ності майбутніх соціальних працівників із вуличної 
соціальної роботи (М.В. Боделан), готовності до 
професійної мобільності (Г.А. Рідкодубська), нау-
ково-дослідної діяльності (О.С. Повідайчик), про-
фесійної миследіяльності у складі методологічної 
роботи (Л.З. Ребуха), здоров’єзбережувальної 
діяльності (Л.Є. Клос), розв’язання конфліктів у 
професійній діяльності (С.М. Калаур), професій-
ної діяльності в багатонаціональному середовищі 
(Ю.М. Рябова), роботи в територіальних громадах 
(Г.І. Слозанська).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На окрему увагу заслуго-
вує проєктна компетентність як така, що покли-
кана підготувати майбутнього бакалавра соці-
альної роботи до зростаючої складності сучасних 
соціальних систем: збільшення числа тих, хто 
потребує допомоги, поява нових видів складних 
життєвих обставин, реалізація в Україні докорінної 
модернізації системи соціальних послуг у зв’язку з 
реформою децентралізації, перехід від допомога-
ючої до правозахисної моделі соціальної роботи, 
поява нових локальних і глобальних викликів.

Метою статті є обґрунтування концепції фор-
мування проєктної компетентності майбутніх бака-
лаврів соціальної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Обґрунтування 
концепції формування проєктної компетентності 
майбутніх бакалаврів соціальної роботи (далі – 
концепція) здійснюється на основі стратегії змі-
шування методів [5], в інтеграції положень різних 
методологічних підходів [1, с. 165‒166]. 

Д.Л. Морган формулює три стратегії, якими 
будемо керуватися для реалізації мети статті: 
1) «перехрещення» (convergent), яка дає змогу 
порівняти результати різних методів, що відпо-
відають на одне запитання, при цьому посилити 
результати кожного з методів, вказавши на наявні 
збіги результатів; 2) «додаткового покриття» 
(additional coverage), яка передбачає виконання 
різними методами різних дослідницьких завдань 
для розширення, насичення результатів дослі-
дження; 3) «послідовних внесків» (sequential 
contributions), яка дає змогу отримати дані для 
входу в наступний метод, визначає логіку перехо-
дів між різними частинами дослідження [5]. 

Концепція формулюється в частинах щодо 
структури педагогічної системи, цілей та змісту, 
обґрунтування інструментарію формування про-
єктної компетентності майбутніх бакалаврів соці-
альної роботи. 

Обґрунтування частини концепції, що визна-
чає структуру педагогічної системи, передбачає, 
у першу чергу, «перехрещення» положень сис-
темного та синергетичного підходів. За основу 
взята класична структура педагогічної системи 
як системи управління у взаємозв’язках її еле-
ментів: суб’єктів та об’єктів, цілей, змісту, форми, 
принципів, методів і засобів організації навчання, 
очікуваних результатів, а також неконтрольова-
них зовнішніх впливів. Виходимо з визнання ролі 
суб’єкта управління в педагогічній системі не лише 
за викладачем, але й за студентами як суб’єктами 
самоуправління в процесі професійної підготовки. 
Однак що стосується суб’єктної позиції студентів, 
то в процесі аналізу конкретної практичної ситу-
ації може виявлятися суперечність між потрібною 
готовністю студентів до самоуправління та наяв-
ністю в них пасивності, низького рівня навчальних 
досягнень, нерозвиненої автономності. Як відпо-
відь на цю суперечність у педагогічній системі роз-
глядається сукупність перехідних станів: від пря-
мого управління діяльністю тих, хто навчається, 
до співуправління та самоуправління в процесі 
професійної підготовки. Однак у цій низці станів 
залишається незрозумілим механізм  запуску від-
повідних переходів. Тому в процесі визначення 
структури педагогічної системи застосовується 
також і синергетичний підхід. 

Якщо класична теорія управління передбачає 
наявність заданої мети, то синергетика реалізує 
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динаміку, що не потребує мети як такої. Досліджу-
ються процеси спонтанного виникнення організа-
ції як ймовірнісного процесу під впливом певних 
внутрішніх факторів (серед яких важливим є осо-
бистісний вибір студентів) і зовнішнього середо-
вища (зокрема, ринку праці). 

З точки зору стратегії «перехрещення» модель 
педагогічної системи як системи управління та 
модель педагогічної системи як синергетичної сис-
теми структурно перетинаються (суб’єкт, об’єкт, 
цілі, впливи/зворотні зв’язки, зовнішнє середо-
вище), але за змістом вони різняться. Такі від-
мінності задані не лише цілями систем, але й 
розширеним колом суб’єктів (викладач, студент, 
студентська група, лідер студентської групи, робо-
тодавець, клієнти соціальної роботи) в синергетич-
ній моделі, а також різними типами впливів (пряме 
управління, співуправління, самоуправління) в 
педагогічній системі як системі управління. Кожен із 
двох названих варіантів моделей педагогічної сис-
теми має обмеження. Якщо педагогічна система як 
система управління має обмеження у відсутності 
очевидного механізму запуску самоуправління, то 
синергетична модель – у ймовірнісному характері її 
розвитку. Тому системний і синергетичний підходи 
розглядаються в їх діалектиці. 

Для обґрунтування частини концепції, що 
визначає цілі та зміст педагогічної системи, засто-
совується стратегія «перехрещення» положень 
історичного, тезаурусного й особистісно орієнто-
ваного підходів. Беремо до уваги такі вихідні тези.

По-перше, поняття «соціальна діяльність», 
за М. Вебером, – це діяльність з урахуванням 
дій іншого і для іншого, де «інші» можуть бути 
окремими особами, знайомими чи групою зовсім 
незнайомих людей [2].

По-друге, аналіз положень історичного та теза-
урусного підходів, починаючи з праць М. Річмонд 
(на зламі ХІХ та ХХ століть), засвідчує, що дія для 
іншого, допомога конкретному клієнту – це спільне 
з ним визначення мети, проєктування рішення для 
покращення складних життєвих обставин, розро-
блення плану дій, подальше його виконання, спри-
яння становленню людини як суб’єкта, здатного 
самостійно приймати рішення та їх реалізовувати. 
Тобто маємо селфпроєктну діяльність клієнта, у 
здійсненні якої допомагає соціальний працівник. 
При цьому наявне «перехрещення» з положен-
нями особистісно орієнтованого підходу, в якому 
також підкреслено необхідність підтримки людини 
в людині, актуалізації механізмів саморегуляції, 
саморозвитку, самореалізації через сприяння в 
розробленні селфпроєктів. Для того щоб соціаль-
ний працівник став співавтором та помічником 
у життєвому проєктуванні клієнта та поступово 
залучав його у самостійну діяльність та самороз-
виток, соціальний працівник має володіти досві-
дом власної успішної селфпроєктної діяльності. 

По-третє, не кожну проблему людина чи соці-
альний працівник може вирішити самостійно. Тому 
в міжнародних документах (наприклад, «Зміна 
характеру ринку праці» (Всесвітній банк), «Доповідь 
другої Всесвітньої асамблеї з проблем старіння» 
(ООН) та інших) наголошується на доцільності роз-
витку згуртованості людей для вирішення наявних 
соціальних проблем. Тобто доцільно, визначаючи 
рівень складності проєктів, до яких мають бути під-
готовлені соціальні працівники, брати до уваги не 
лише проєкти для окремого індивіда чи сім’ї, але й 
проєкти для певної громади людей. 

Отже, наведене зумовлює такі рівні розши-
рення кола активності в проєктній діяльності май-
бутніх бакалаврів соціальної роботи: 1) для себе 
та найближчого оточення; 2) для знайомих, але не 
близьких людей; 3) для сторонніх і навіть незнайо-
мих людей; 4) для певної громади людей. 

Представлений перелік рівнів розширення кола 
активності отриманий теоретичним шляхом. На 
практиці ж було виявлено, що в умовах надання 
студентам свободи вибору перші свої проєкти 
вони, як правило, розробляють та реалізують або 
для інших студентів (що загалом відповідає рівню 
«для себе та найближчого оточення»), або для 
дітей, у тому числі і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. Складність для студентів ста-
новить навіть не стільки розроблення та реаліза-
ція проєкту для знайомих чи незнайомих людей, 
скільки осмислення проєкту як комплексної діяль-
ності, яка включає кілька взаємопов’язаних і струк-
турованих заходів. 

Важливою видається демонстрація студентам 
«вбудованості» діяльності фахівця соціальної 
роботи в процеси, що відбуваються в галузі та 
державі. Маються на увазі масштабні соціально-
політичні проєкти, пов’язані з реформою децен-
тралізації в Україні, переосмисленням соціаль-
них послуг. Не менш важливими і складними є 
визначені на державному рівні реформи надання 
соціальних послуг, наприклад, для людей з інва-
лідністю або дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та інших цільових груп. Відповідно до 
цього реалізуються соціальні проєкти місцевого 
рівня, які використовують професійний тезаурус 
соціальної роботи та стандарти надання соціаль-
них послуг. Наведене означає, що бакалаври 
соціальної роботи мають розуміти власні проєкти  
(як правило, соціально-педагогічні) як вбудовані в 
ширші процеси, в загальну стратегію  розбудови 
системи надання соціальних послуг в Україні. 
Навіть, наприклад, якщо йдеться про селфпроєкти 
самих майбутніх бакалаврів соціальної роботи, 
то вони мають брати до уваги ширші процеси на 
ринку праці. 

Виходячи з наведеного, для формулювання кон-
цепції формування проєктної компетентності бака-
лаврів соціальної роботи фіксуємо необхідність  



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

127

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

розуміння студентами власних проєктів як вбудо-
ваних у ширші процеси реформування системи 
надання соціальних послуг в Україні. Також має 
бути враховано поступове зростання складності 
студентських проєктів – збільшення кількості ком-
понентів, які майбутні соціальні працівники здатні 
усвідомити як елементарні в тезаурусі соціальної 
роботи та включити в поле власної цілеспрямова-
ної активності.

В обґрунтуванні частини концепції дослі-
дження, що визначає інструментарій педагогіч-
ної системи, йдеться не про конкретні методи і 
засоби, а про основні психолого-педагогічні тео-
рії для подальшої конкретизації методів і засобів. 
Оскільки метою є не стільки досвід студентів у різ-
них видах проєктної діяльності, скільки поступове 
освоєння студентами більш складної діяльності, 
інструментарій педагогічної системи має забезпе-
чувати осмислення такої зростаючої складності. 
Основою для розроблення такого інструментарію 
є діяльнісний підхід. Для отримання проєктної 
компетентності студенти мають багато практику-
ватися і розуміти власну діяльність в її загально-
сті та конкретності. Загальний рівень розуміння 
забезпечується психологічними теоріями діяль-
ності, зокрема, доцільним видається осмислення 
студентами структури діяльності, за О.М. Леон-
тьєвим, у декомпозиції цілей, визначенні на цій 
підставі комплекту завдань, дій, операцій та умов, 
а також, за П.Я. Гальперіним, у виокремленні 
в діяльності частин створення орієнтувальної 
основи, реалізації діяльності, аналізу отриманого 
результату на предмет його відповідності постав-
леній меті та здійснення, за потреби, корегування, 
що, власне, становить психологічний сенс проєк-
тної діяльності. Педагогічна система формування 
проєктної компетентності майбутніх бакалаврів 
соціальної роботи має передбачити відповідний 
інструментарій. Також педагогічна система має 
включати інструментарій щодо безпосередньо 
проєктної діяльності, а також професійної діяль-
ності соціальних працівників, відповідний тезаурус 
та професійні стандарти. 

У контексті студентоцентрованого навчання, 
інтересів і вибору самих молодих людей при роз-
гляді історичного, тезаурусного, особистісно орі-
єнтованого підходів у стратегії «перехрещення» 
залишилася без відповіді проблема престижу 
професії соціального працівника. У пошуках вирі-
шення цієї проблеми застосовується стратегія 
«послідовних внесків», завданням є визначення 
інструментарію. У рамках андрагогічного підходу 
розглядається, за Дж. Мезіровим, поняття «транс-
формаційне навчання» як таке, що відображає 
виявлення та розпізнання людиною світогляду, 
відмінного від власного. Теорія та методика соці-
альної роботи містить низку модельних прикладів, 
що суттєво відрізняються від загальних побутових 

уявлень. Коли студенти починають знайомитися з 
такими прикладами, то виникає те, що Дж. Мезі-
ров назвав дезорієнтуючою дилемою, – невідпо-
відність між тим, що людина вважає істиною, і тим, 
що вона щойно пережила чи почула. Практика 
засвідчує, що для когось дезорієнтуюча дилема 
виникає у відповідь на сучасне сприйняття інва-
лідності в пошуку можливостей функціонування 
та забезпечення інклюзії; для інших студентів най-
більш вражаюча дезорієнтуюча дилема відкрива-
ється в процесі опрацювання сучасних технологій 
роботи з людьми, які скоїли правопорушення, та 
впровадження інституту пробації; певну частину 
молоді найбільше хвилює проблема деінститу-
алізації в роботі з дітьми, позбавленими батьків-
ського піклування; хтось дезорієнтуючою дилемою 
вважає постановку завдання підготовки майбутніх 
фахівців до інноваційної діяльності, вирішення 
проблем, які нині невідомі. Емпіричний досвід 
засвідчує, що робота з цими та подібними модель-
ними прикладами соціальної роботи за методами 
трансформаційного навчання [4] є продуктивною з 
точки зору переосмислення студентами ставлення 
до професії, за якою вони здобувають освіту. 

Окрім діяльнісного й андрагогічного, у класі 
методологічних підходів, які визначають інстру-
ментальну частину концепції формування проєк-
тної компетентності майбутніх бакалаврів соціаль-
ної роботи, розглядаються також комунікативний, 
культурологічний і праксеологічний підходи. 

У комунікативному підході розкриваються 
три основні комунікативні ситуації: «Я – Ти», 
«Я – Третій», «спільність кількох». Важливість 
врахування положень цього підходу пов’язана 
з тим, що, задаючи певну комунікативну ситуа-
цію, педагогічна система формування проєктної 
компетентності майбутніх бакалаврів соціальної 
роботи тим самим задає орієнтувальну основу 
для обрання тієї чи іншої комунікативної ситуації 
в майбутній професійній діяльності соціальних 
працівників. Керуємося тим, що в публікаціях з 
етики соціальної роботи дискутується питання 
використання ситуації «Я – Ти», акцентується на 
важливості наявності границь у професійній кому-
нікації соціального працівника і клієнта соціальної 
роботи. Натомість беремо до уваги міжнародні 
документи щодо розвитку згуртованості людей 
для вирішення соціальних проблем. З огляду на 
це доцільною для педагогічної системи форму-
вання проєктної компетентності майбутніх бака-
лаврів соціальної роботи визначається комуніка-
тивна ситуація «спільність кількох». 

На окрему увагу заслуговує комунікація студен-
тів між собою. Як це випливає із положень синерге-
тичного підходу, допомогти майбутнім соціальним 
працівникам подолати складності (у тому числі 
непрестижність професії) можна через організа-
цію спільної роботи студентів, зокрема старших 
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і молодших курсів. Емпіричним шляхом встанов-
лено такі види залучення студентів до проєктної 
діяльності: 1) участь у реалізації проєкту старшо-
курсників, що для студентів молодших курсів є 
орієнтувальною основою; 2) розроблення та реа-
лізація власного проєкту окремого заходу (за під-
тримки студентів старших курсів); 3) розроблення 
та реалізація самостійного проєкту, що включає 
комплекс взаємопов’язаних заходів, залучення до 
реалізації проєкту студентів молодших курсів.

Культурологічний підхід «перехрещується» з 
комунікативним у тому, що для соціального праців-
ника в процесі організації комунікації та розбудови 
«спільності кількох» важливим є розуміння генези 
й відмінностей різних культур і релігій, вікових, 
гендерних і регіональних груп, субкультур, носіїв 
девіантної поведінки, людей, об’єднаних певними 
функціональними обмеженнями, людей, ізольова-
них за різними характеристиками.

Стосовно зв’язків студентів із роботодавцями та 
клієнтами соціальної роботи в процесі формування 
проєктної компетентності застосовується прак-
сеологічний підхід як такий, що орієнтує на вико-
нання правильних та ефективних дій майбутнього 
фахівця. Правильність та ефективність досягається 
у зіставленні теорії, що вивчається у процесі про-
фесійної підготовки, та практики, яку студент має 
спостерігати та реалізовувати у взаємодії з робо-
тодавцем, а також в отриманні зворотного зв’язку 
від клієнтів соціальної роботи. Інструментарієм для 
цього вважається дуальна освіта, в якій важливими 
є наставник і  наставництво [3]. Варто звернути 
увагу й на те, що під час реалізації взаємодії студен-
тів із роботодавцями як успішними представниками 
галузі соціальної роботи також відбувається пози-
тивний вплив на вирішення проблеми непрестиж-
ності спеціальності «Соціальна робота». 

Висновки. На підставі наведеного отримуємо 
таке інтегральне формулювання концепції форму-
вання проєктної компетентності майбутніх бака-
лаврів соціальної роботи.

Формування проєктної компетентності майбут-
ніх бакалаврів соціальної роботи відбувається в 
умовах зростаючої складності сучасних соціаль-
них систем: збільшення числа тих, хто потребує 
допомоги; поява нових видів складних життєвих 
обставин; реалізація в Україні докорінної модерні-
зації системи соціальних послуг у зв’язку з рефор-
мою децентралізації; перехід від допомогаючої до 
правозахисної моделі соціальної роботи; поява 
нових локальних і глобальних викликів. Разом 
із тим для особистості студента, який здобуває 
звання бакалавра соціальної роботи, зовнішні 
складності посилюються внутрішніми суперечнос-
тями щодо непрестижності професії. 

Педагогічна система формування проєктної 
компетентності майбутніх бакалаврів соціаль-
ної роботи розглядається як така, що реалізує 

в собі властивості синергетичної системи (роз-
ширення кола суб’єктів системи – викладач, сту-
дент, студентська група, лідер студентської групи, 
роботодавець, клієнти соціальної роботи – та 
забезпечення динаміки через студентське само-
врядування, комбінування групової та індивіду-
альної навчальної діяльності), а також властивості 
системи управління (цілеспрямованість, надання 
орієнтувальної основи дії та забезпечення різних 
типів впливів – прямого управління, співуправ-
ління та самоуправління). 

Цілі та зміст педагогічної системи беруть свій 
початок власне від селфпроєктної діяльності сту-
дентів – майбутніх соціальних працівників. Проєк-
тна компетентність, що формується, передбачає 
здатність майбутнього соціального працівника 
виконувати функції співавторства в селфпроєктній 
діяльності клієнта соціальної роботи, соціально-
педагогічної проєктній діяльності відповідно до 
потреб конкретних цільових груп у тезаурусі та 
стандартах соціальної роботи, соціально-педа-
гогічної проєктній діяльності інноваційного харак-
теру в умовах невизначеності. При цьому в сту-
дентів формується розуміння власних проєктів як 
вбудованих у ширші процеси реформування сис-
теми надання соціальних послуг. 

У відповідь на складність сучасних соціальних 
систем педагогічна система забезпечує зростання 
складності проєктної діяльності студентів: збіль-
шення кількості компонентів, які вони здатні усві-
домити як елементарні та включити в поле власної 
цілеспрямованої активності; урізноманітнення осво-
єних методів соціальної роботи; поступове розши-
рення кола активності. Таке зростання складності 
осмислюється студентами через теорію діяльності.  

Комунікація в педагогічній системі формування 
проєктної компетентності майбутніх бакалаврів 
соціальної роботи реалізується як комунікаційна 
ситуація «спільності кількох» за умови поваги до 
різноманітності людей, чим створюється відпо-
відна орієнтувальна основа для фахової діяль-
ності соціальних працівників на розбудову згурто-
ваності громад. 

Підсилюється потужність педагогічної системи 
як синергетичної через співпрацю та взаємну допо-
могу студентів у реалізації проєктів, через розви-
ток згуртованості та самоврядування студентів, а 
також цілеспрямоване включення в педагогічну 
систему роботодавців-наставників, які посилюють 
орієнтувальну основу професійної діяльності, та 
клієнтів соціальної роботи як таких, хто надає зво-
ротний зв’язок студентським ініціативам. 

Перспективою подальших досліджень є роз-
роблення на підставі сформульованої концепції 
моделі педагогічної системи формування проєк-
тної компетентності майбутніх бакалаврів соці-
альної роботи, а також напрацювання її техноло-
гічного та методичного наповнення системи.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 
МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ
PEDAGOGICAL CONDITIONS AND METHODS OF DEVELOPMENT  
OF PROFESSIONAL REFLECTION OF FUTURE LEADERS  
OF INSTRUMENTAL ENSEMBLES

У статті досліджуються педагогічні умови 
та методи розвитку професійної рефлек-
сії майбутніх керівників інструментальних 
колективів у процесі фахової підготовки в 
мистецьких закладах вищої освіти. Розгляда-
ються визначення таких понять, як «педаго-
гічні умови» та «метод навчання» в сучасній 
науково-педагогічній літературі. У роботі 
запропоновано педагогічні умови розвитку 
професійної рефлексії майбутніх керівників 
інструментальних колективів: поетапність 
розвитку професійної рефлексії в процесі 
фахової підготовки студентів – мотивування 
та стимулювання їх до застосування про-
фесійної рефлексії в практичній діяльності; 
навчально-методичне забезпечення майбут-
ніх керівників інструментальних колективів 
щодо управління колективним виконавством 
загалом та оперування ними професійною 
рефлексією в процесі їх творчої діяльності 
зокрема; забезпечення оптимальної освітньої 
системи для розвитку творчої особистості 
керівника інструментального колективу 
шляхом створення рефлексивного середо-
вища. Також у роботі представлені методи 
розвитку професійної рефлексії майбутніх 
керівників інструментальних колективів у 
процесі фахової підготовки: пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, активно-пошу-
кові, проблемні. Зазначається, що професійна 
рефлексія зумовить формування у студентів 
таких професійно-особистісних якостей, як 
самоорганізація, самосвідомість, самооцінка, 
критичне мислення та осмисленість фахової 
сфери загалом. А це, відповідно, стане під-
ґрунтям для становлення самодостатньої 
особистості, яка здатна реалізувати себе. 
Майбутні керівники інструментальних колек-
тивів завдяки навичкам рефлексивного мис-
лення зможуть зайняти дослідницьку позицію 
щодо власного внутрішнього світу, профе-
сійного шляху, всієї сфери фахової діяльності, 
а освітнє середовище має всіляко сприяти 
цьому процесу. Вище означені педагогічні 
умови та методи зумовлять якісне вдоско-
налення навчального процесу та розвиток у 
студентів – майбутніх керівників інструмен-
тальних колективів – професійної рефлексії 
в процесі фахової підготовки в мистецьких 
закладах вищої освіти.
Ключові слова: інструментальний колек-
тив, керівник інструментального колек-
тиву, метод навчання, педагогічні умови, 
професійна рефлексія, рефлексивне сере-
довище, фахова підготовка.

The modern humanistic paradigm of art 
education requires the use of innovative methods, 

techniques and forms of organization of the 
educational process. The educational space 
should direct students to their awareness of the 
content and essence of multifunctional artistic 
activity, where they would assess the personal 
effectiveness of work from different reflective 
positions and cultivate a responsible attitude to the 
decisions made. Future leaders of instrumental 
ensembles must learn to be researchers of their 
own inner world, professional path, the whole 
field of professional activity, and the educational 
environment should facilitate this. The carried 
out theoretical searches on the problems of 
professional reflection and research on the 
specifics of professional training of students in 
art institutions of higher education confirm the 
need to justify the pedagogical conditions for the 
development of professional reflection in future 
leaders of instrumental ensembles. The purpose 
of the article is to reveal the pedagogical conditions 
and methods of developing professional reflection 
of future leaders of instrumental ensembles. 
The following pedagogical conditions for the 
development of professional reflection of the future 
leaders of instrumental groups are proposed: 
the phased development of professional 
reflection in the process of professional training 
of students – motivation and stimulation of 
them to apply professional reflection in practice; 
educational and methodological support of future 
leaders of instrumental groups for managing 
collective performance in general and using 
them with professional reflection in the course 
of their creative activity in particular; providing an 
optimal educational system for the development 
of the personality of the instrumental team leader 
by creating a reflective environment. The work 
also presents methods for the development 
of professional reflection of future leaders of 
instrumental groups in the process of training: 
explanatory, illustrative, reproductive, actively 
searching, problematic. The pedagogical 
conditions and methods mentioned above will 
contribute to the improvement of the educational 
process and the development in students – future 
leaders of instrumental ensembles – of professional 
reflection in the process of professional training. 
Professional reflection in this context will determine 
the formation in students of the professional and 
personal qualities such as self-organization, self-
awareness, self-esteem, critical thinking and 
meaningful professionalism, which will be the 
basis for becoming a self-sufficient person who is 
able to achieve self-realization.
Key words: instrumental ensemble, leader of 
the instrumental ensemble, teaching method, 
pedagogical conditions, professional reflection, 
reflective environment, professional training.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасна гуманістична парадигма мистецької освіти 
вимагає застосування інноваційних методів, при-
йомів та форм організації навчального процесу. 
Підготовка спеціалістів має бути спрямована на 

професійне становлення особистості, розкриття та 
розвиток її індивідуальних та творчих можливос-
тей. Освітній простір має зорієнтувати студентство 
на усвідомлення ними змісту і сутності поліфункці-
ональної художньої діяльності, де б вони з різних 
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рефлексивних позицій займалися оцінюванням 
особистої ефективності праці та виховували в собі 
відповідальне ставлення за прийняті рішення.

Майбутні керівники інструментальних колек-
тивів мають навчитися бути дослідниками влас-
ного внутрішнього світу, професійного шляху, всієї 
сфери фахової діяльності, а освітнє середовище 
має сприяти цьому. Ця дослідницька позиція 
забезпечить у студентів професійний самороз-
виток та самовдосконалення, ініціативність і кре-
ативність, становлення індивідуального стилю. 
Здійснені теоретичні пошуки щодо проблематики 
професійної рефлексії та дослідження специфіки 
фахової підготовки студентів у мистецьких ЗВО 
засвідчують необхідність обґрунтування педаго-
гічних умов розвитку професійної рефлексії в май-
бутніх керівників інструментальних колективів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику професійної рефлексії з позицій 
музично-теоретичної, мистецтвознавчої та пси-
холого-педагогічної наук ґрунтовно розроблено 
у працях А. Карпова, А. Бізяєвої, В. Орлова, 
Г. Падалки, Г. Щедровицького, Г. Сухобської, 
І. Зязюна, Л. Мітіної, М. Марусинець, О. Піскуно-
вої, О. Городиської, О. Олексюк, О. Рудницької, 
О. Ростовського, С. Максименка, Ю. Кулюткіного, 
Я. Сверлюка та ін.

Накопичений значний досвід у теорії та прак-
тиці вищої педагогічної та мистецької освіти 
покладено в основу обґрунтування педагогічних 
умов та методів розвитку професійної рефлексії 
майбутніх керівників інструментальних колекти-
вів. На нашу думку, питання розвитку професійної 
рефлексії вимагає фундаментальних досліджень і 
розробок як із точки зору теорії психології і педаго-
гіки, так і практики творчої діяльності та мистець-
кої освіти, оскільки професійна рефлексія є дієвим 
інструментом фахового самовдосконалення май-
бутнього спеціаліста.

Мета статті ‒ розкриття педагогічних умов та 
методів розвитку професійної рефлексії майбутніх 
керівників інструментальних колективів.

Виклад основного матеріалу. Поняття «педа-
гогічна умова» в науковій літературі трактується 
по-різному. Ця дефініція тлумачиться через 
поняття «чинник», «обставина», «вплив», «пере-
думова», «вимога», «середовище» і т.д., що мають 
вплив на розвиток певних педагогічних процесів, 
явищ або систем. Умови розкриваються крізь 
призму системного підходу як сукупність змінних 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, об’єктів, про-
цесів, відношень, які необхідні для виникнення, 
існування чи зміни явища, що досліджується [7; 9].

Педагогічна наука визначає термін «педаго-
гічна умова» як певну обставину чи обстановку, 
що впливає на формування й розвиток педагогіч-
них явищ, процесів, систем, якостей особистості 
[1, с. 97].

Розглянемо більш конкретно категорії, пов’язані 
з дефініцією «педагогічна умова». Поняття «при-
чина» та «чинник» не є тотожними, хоча вони є 
близькі за значенням. Причина – це явище, що 
викликає інші явища та події і відрізняється від 
умови невідворотністю впливу, тоді як чинник – це 
об’єктивно існуюче явище, яке зумовлює вибір спо-
собу дії дослідника і взаємодіє з іншим чинником у 
процесі розвитку цілого. Умова – це середовище, 
штучно створене дослідником, яке уможливлює 
наявність і розвиток об’єкта, що пізнається, однак 
не спричиняє його [2; 3; 8]. З огляду на вищеска-
зане, поняття «педагогічні умови» можна розгля-
дати як систему певних методів, форм, матеріаль-
них умов забезпечення, конкретних ситуацій, які 
склалися об’єктивно або були створені суб’єктивно 
задля досягнення певної педагогічної мети.

У науковій літературі педагогічні умови класи-
фікують як внутрішні – суб’єктивні та зовнішні – 
об’єктивні. Внутрішні сприяють особистісному роз-
витку суб’єктів освітнього процесу, тоді як зовнішні 
забезпечують реалізацію змістовно-процесуаль-
ного аспекту освітньої системи. Ці елементи ста-
новлять цілісну педагогічну систему і забезпечу-
ють ефективність її функціонування [4; 6]. Сучасна 
педагогічна наука тлумачить педагогічні умови як 
систему засобів, обставин та заходів педагогіч-
ного процесу, які сприяють ефективній підготовці 
майбутніх спеціалістів і класифікуються як пси-
хологічні, методичні, дидактичні, організаційні та 
комунікативні [5].

Отже, ми дійшли висновку, що «педагогічні 
умови» – це важлива складова частина фахо-
вої підготовки спеціаліста, сукупність зовнішніх і 
внутрішніх обставин та чинників, які розвивають і 
формують освітнє середовище, певні навчально-
виховні процеси, особистісні якості суб’єктів із 
метою покращення результативності та ефектив-
ності фахової підготовки та послідовного профе-
сійного росту майбутніх спеціалістів.

Здійснений аналіз проблеми розвитку про-
фесійної рефлексії та становлення особис-
тості керівника інструментального колективу 
(А. Бізяєва, А. Карпов, В. Семиченко, Г. Єржем-
ський, Г. Падалка, Г. Щедровицький, І. Зимня, 
І. Семенов, І. Стеценко, Л. Мітіна, М. Марусинець, 
О. Олексюк, О. Піскунова, Р. Павелків, С. Степа-
нов, Я. Сверлюк та ін.), дослідження специфіки 
та можливостей фахової підготовки майбутніх 
спеціалістів у вищій мистецькій школі та наяв-
ність суперечностей між об’єктивними сучасними 
викликами щодо професійно-особистісних якос-
тей майбутніх фахівців-керівників інструменталь-
них колективів та відсутністю цілеспрямованої 
системи їх фахового становлення на рефлексив-
них позиціях з урахуванням передового досвіду 
сучасної психології, педагогіки та мистецтвознав-
ства; потребою дієвого механізму самоорганізації 
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та самовдосконалення студентів, їх мобільності 
та інноваційності, зростаючими вимогами щодо 
їх фахової компетентності та практикою підго-
товки спеціалістів, в якій відсутній акцент саме на 
розвиток професійної рефлексії та самоаналізу 
в професійній сфері; якісним реформуванням 
навчального процесу задля появи генерації більш 
ефективних мистецьких кадрів та відсутністю 
науково-методичного забезпечення щодо розви-
тку професійної рефлексії в майбутніх керівників 
інструментальних колективів в процесі фахової 
підготовки – все це є підставою для визначення 
та обґрунтування педагогічних умов розвитку про-
фесійної рефлексії майбутніх керівників інстру-
ментальних колективів. 

Педагогічними умовами розвитку професійної 
рефлексії майбутніх керівників інструментальних 
колективів є:

– поетапність розвитку професійної рефлексії 
в процесі фахової підготовки студентів – мотиву-
вання та стимулювання їх до застосування профе-
сійної рефлексії в практичній діяльності;

– навчально-методичне забезпечення май-
бутніх керівників інструментальних колективів 
щодо управління колективним виконавством зага-
лом та оперування ними професійною рефлексією 
в процесі їх творчої діяльності зокрема;

– забезпечення оптимальної освітньої сис-
теми для розвитку творчої особистості керівника 
інструментального колективу шляхом створення 
рефлексивного середовища.

Сутність першої педагогічної умови полягає 
в тому, що студентство та професорсько-викла-
дацький склад мистецьких ЗВО мають усвідом-
лювати необхідність та вагомість функції про-
фесійної рефлексії у становленні й формуванні 
майбутніх фахівців. У цьому контексті розвиток 
професійної рефлексії в освітньому процесі має 
здійснюватися поступово, керовано та доцільно: 
після завершення навчання майбутній керівник 
інструментального колективу повинен мати добре 
розвинену професійно-особистісну рефлексію та 
вміти ефективно вирішувати творчо-професійні 
завдання з рефлексивних позицій. Оскільки це 
вміння є відповіддю на можливі суперечності, які 
постійно супроводжують творчий шлях, саме реф-
лексія є джерелом переосмислення професійного 
досвіду та формує у студентів високу фахову куль-
туру.

Цей підхід до змістовно-організаційних засад 
фахової підготовки студентів активізує в них стійку 
мотивацію до застосування професійної рефлексії 
в процесі життєдіяльності, оскільки молоді фахівці 
осягнуть та зрозуміють цінність вміння рефлек-
сувати та усвідомлять цю якість як необхідний 
складник успішної професійної діяльності. Стиму-
лювання студентів до розвитку професійної реф-
лексії має здійснюватися поетапно через залу-

чення їх до таких видів діяльності: навчальна – це 
предмети професійно орієнтованого циклу (лекції, 
практичні, семінарські, індивідуальні, заняття з 
виконанням творчих завдань); позааудиторна – 
самостійна, дослідницька, творча роботи, самоос-
віта й самоаналіз, навчально-виробнича практика, 
практикум роботи з художніми колективами тощо. 
Оскільки професійна рефлексія – це феномен 
складний і багатогранний, її розвиток має відбува-
тися від малого до великого, де кожен поперед-
ній рівень сформованості означеного феномена 
слугуватиме своєрідною підвалиною для наступ-
ного – більш складного та глибинного, бо рівень 
розвитку професійної рефлексії напряму залежить 
від стану сформованості світогляду суб’єкта, його 
інтелектуально-аналітичних можливостей, набу-
того ним фахового досвіду, його зрілості як ком-
петентного професіонала, його творчого чуття й 
інтуїції. Ці фахові якості формують більш глибоку 
та об’ємну професійну рефлексію в особистості і є 
джерелом її творчо-фахового потенціалу.

Друга педагогічна умова розвитку професійної 
рефлексії майбутніх керівників інструменталь-
них колективів полягає в забезпеченні освітнього 
процесу всією низкою наукового навчально-мето-
дичного доробку щодо аспектів виникнення, роз-
витку, практичного застосування та рекомендацій 
використання професійної рефлексії в роботі з 
інструментальним колективом зокрема і нюансів 
організації, координації й управління колективним 
виконавством загалом.

Важливо зазначити, що рефлексивне навчання 
в освітній теорії і практиці є явищем інноваційним 
та порівняно новим, оскільки до його вивчення 
дослідники звернулися нещодавно. А тому вища 
школа потребує наповнення новими науково-мето-
дичними матеріалами щодо цієї проблематики, які 
б закрили всі прогалини у сфері рефлексивного 
навчання, що передбачає організацію спеціальних 
прийомів та заходів, які стимулювали б у студентів 
заохочення до активних пошуків, відкриттів, обду-
мування та аналізу результатів пізнання фахової 
сфери, розвитку дослідницької позиції та відпові-
дального ставлення до навчання.

Передова наукова думка вважає, що елемен-
тарним та найбільш доступним прийомом зану-
рення студентів у рефлексивну позицію під час 
фахової підготовки є розвиток уміння бачити 
себе з боку – як у процесі життєдіяльності, так і в 
навчально-професійній діяльності. Саме активний 
фахово-особистісний самоаналіз і є професійною 
рефлексією. Занурення в рефлексивну позицію 
можливе, якщо студенти долучатимуться до «від-
критої бібліотеки» рекомендованої літератури 
щодо проблематики розвитку професійної реф-
лексії, а професорсько-викладацький склад акцен-
туватиме увагу на розвитку в студентів цієї якості 
не тільки на предметах, пов’язаних з управлінням 
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колективним виконавством, а і на суміжних. Цей 
підхід надзвичайно важливий, бо осмислення сту-
дентами особливостей власної розумової діяль-
ності, конкретних досягнутих результатів навчання 
та причин неуспішності, аналіз наявних знань та 
вмінь – все це є передумовою становлення ком-
петентного спеціаліста. Наголошуємо, що ці реф-
лексивні вміння будуть ефективними і в роботі з 
інструментальним колективом. Рефлексивний 
досвід, отриманий під час навчання, набуті вміння 
і навички майбутні керівники з легкістю транспону-
ють на свою подальшу творчу діяльність з інстру-
ментальним колективом.

Третя педагогічна умова розвитку професійної 
рефлексії майбутніх керівників інструментальних 
колективів логічним чином випливає з вищеска-
заного. Освітнє середовище ЗВО, в якому відбу-
ваються процеси навчання, розвитку і соціалізації 
студентів, є складником загального соціокультур-
ного простору. Освітня система має забезпечити 
рефлексивне середовище під час фахової підго-
товки студентів, тобто створити такі умови розви-
тку особистості, за яких би в неї природно вини-
кала потреба в рефлексії, професійній і художній, 
самодослідженні, самокорекції та самореалізації.

Досвід педагогічної практики та наші спосте-
реження свідчать про те, що більшість студентів 
мистецьких ЗВО воліє творчо реалізувати себе, 
розкрити свій потенціал та індивідуальність, мак-
симально проявити себе в художній сфері. Та 
нерідко ми помічаємо картину, коли студенти 
«вигорають» – втрачають інтерес та мотивацію до 
навчання і самовдосконалення, в них нівелюються 
цінності щодо майбутньої професії, їх стан стає 
депресивно-апатичним та аморфним. На нашу 
думку, причиною цього негативного процесу є два 
вагомих чинника.

По-перше, на цей момент існування української 
держави склалася складна політико-економічна 
ситуація, а тому студентам мистецького спряму-
вання важко знайти достойне місце в соціумі, пра-
цевлаштуватися за фахом; вони реалізують себе 
не за покликанням, а в галузях, де можна покра-
щити своє фінансове становище.

По-друге, в процесі навчання студенти доволі 
часто не можуть критично оцінити особистісні та 
фахові якості, сформувати та реалізувати власне 
«Я», що пояснюється недостатнім розвитком у них 
необхідних здібностей та відсутністю професійно 
значущих умінь та навичок, таких як професійна 
рефлексія, здатності абстрагуватися над про-
блемними ситуаціями, вміння об’єктивно порів-
нювати особистий досвід і потенціал із досвідом 
і потенціалом інших людей тощо. Усе це веде 
до таких негативних процесів, як розчарування у 
вибраній професії та своїх можливостях, втрата 
професійно-навчальних цілей, низька готовність 
подолати труднощі, які неминуче виникають у про-

цесі навчання та творчого становлення. У цьому 
контексті викладачі мистецьких ЗВО зобов’язані 
створити всі умови для забезпечення рефлексив-
ного середовища.

В освітньому середовищі педагоги нерідко під-
міняють розвиток професійної рефлексії студентів, 
їх аналіз навчально-професійної діяльності, здат-
ність до саморегуляції і самовиховання простою 
констатацією та оцінкою їх навчального доробку, 
не акцентуючи на вихованні в них критичного само-
аналізу. Якщо ж з’являються проблеми у фаховій 
підготовці студентів, то викладачі нерідко поясню-
ють причини їх неуспішності лише зовнішніми чин-
никами: недостатньою професійною підготовкою, 
низьким рівнем інтересу до пізнання, браком часу, 
слабкою матеріально-технічною базою тощо, не 
звертаючи увагу на внутрішньопсихологічні чин-
ники, а саме: на формування самодостатньої ком-
петентної особистості, яка навчилася вчитися, – 
коли вчитель виступає не як репетитор студента, 
а як консультант сформованого фахівця, який про-
сто спрямовує його в правильне русло. Ми вважа-
ємо, що саме рефлексивне освітнє середовище 
є запорукою формування компетентного майбут-
нього керівника інструментального колективу.

Процес відтворення рефлексивного освітнього 
середовища є результатом діалогічної діяльності 
суб’єктів навчання – педагогів і студентів. Така 
рефлексивна атмосфера створить умови для зану-
рення в себе, звернення до власного внутрішнього 
світу, пізнання професійної сфери та забезпечить 
засади неперервного розвитку професійної реф-
лексії особистості. Тому саме рефлексивно наси-
чене освітнє середовище ми вважаємо ресурсом 
підвищення ефективності та якості фахової освіти 
майбутніх керівників інструментальних колективів.

На основі вище викладених змістовно-органі-
заційних засад ми вважаємо за потрібне викорис-
товувати інноваційно-освітню програму розвитку 
професійної рефлексії майбутніх керівників інстру-
ментальних колективів у процесі фахової підго-
товки, яка б включала методичне забезпечення, 
активне проведення методичної роботи зі студен-
тами, впровадження ефективних методів, форм та 
засобів навчання. За словником педагогічних термі-
нів, метод навчання тлумачиться як спосіб упоряд-
кованої взаємопов’язаної діяльності викладачів і 
студентів, що спрямований на досягнення поставле-
них вищою школою цілей, у нашому випадку – роз-
витку професійної рефлексії майбутніх керівників 
інструментальних колективів [10]. Визначені під-
ходи зумовлюють доцільність використання таких 
методів навчання, як пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, активно-пошукові, проблемні.

Пояснювально-ілюстративні методи нале-
жать до традиційного навчання та відтворюються 
за допомогою розповіді, бесіди з опорою на засво-
єння рефлексивних вмінь, пояснень у поєднанні з 
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нюансами управління колективним виконавством 
та використання професійної рефлексії в цьому 
контексті, практикою застосування рефлексивного 
мислення. Пояснювально-ілюстративне навчання 
конче необхідне на початковому етапі вивчення 
аспектів використання професійної рефлексії в 
роботі з інструментальним колективом.

Репродуктивні методи спрямовані на відтво-
рення студентами навчальної інформації за визна-
ченим педагогом алгоритмом (конспектування 
наукової літератури для збагачення інформації 
про професійну рефлексію, аналіз використаних 
джерел тощо).

Активно-пошукові методи стосуються пошуку 
оптимальних шляхів подолання проблемних ситу-
ацій, забезпечують розвиток самодостатності 
мислення студентів, формують у них критичне 
ставлення до навчальної інформації, стимулюють 
пізнавальну активність. У нашому випадку – фор-
мують дослідницьку позицію щодо пізнання себе у 
фаховій сфері, окреслюють співвідношення свого 
«Я» та системи організації та управління колек-
тивного виконавства. Цей підхід характеризується 
експериментальною діяльністю керівника щодо 
роботи з інструментальним колективом, своєрід-
ною інтерпретацією виконуваних творів, підбором 
яскравого репертуару, знаходженням інноваційних 
методів та форм управління.

Проблемні методи передбачають створення 
гіпотетичних проблемних ситуацій, що можуть 
виникнути в процесі художньої діяльності з інстру-
ментальним колективом, в яких би майбутні керів-
ники самостійно методом рефлексивного ана-
лізу під керівництвом викладача успішно долали 
поточні труднощі. Цей метод активізує у студентів 
творчу навчально-пізнавальну діяльність, осмис-
леність та самостійність у прийнятті необхідних 
рішень із позиції керівника інструментального 
колективу.

Висновки. Вище означені педагогічні умови та 
методи сприятимуть вдосконаленню навчального 

процесу та розвитку в студентів – майбутніх керів-
ників інструментальних колективів – професійної 
рефлексії в процесі фахової підготовки. Профе-
сійна рефлексія в цьому контексті зумовить фор-
мування в студентів таких професійно-особистіс-
них якостей, як самоорганізація, самосвідомість, 
самооцінка, критичне мислення та осмисленість 
фахової сфери, що стане підґрунтям становлення 
самодостатньої особистості, яка здатна самореа-
лізуватися.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE SYSTEM OF METHODOLOGICAL 
WORK OF GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Стаття присвячена актуальній проблемі 
професійного розвитку вчителів початкової 
школи в системі методичної роботи закладів 
загальної середньої освіти. Здійснений огляд 
наукових джерел щодо визначення педагогіч-
них умов професійного розвитку вчителів 
початкової школи в системі післядипломної 
освіти. Основна увага зосереджується на 
визначенні термінів «умови», «педагогічні 
умови»; обґрунтовано такі педагогічні умови, 
які сприяють професійному розвитку вчите-
лів початкової школи в системі методичної 
роботи закладів загальної середньої освіти. 
Визначено, що педагогічні умови розуміють 
як певні обставини, які сприяють (або про-
тидіють) проявам педагогічних закономір-
ностей, обумовлених дією факторів, або 
обумовлюють певний напрям розвитку педа-
гогічного процесу. На основі аналітичного 
огляду психолого-педагогічної літератури 
педагогічні умови професійного розвитку 
вчителів початкової школи в системі мето-
дичної роботи закладів загальної середньої 
освіти розуміємо як сукупність обставин, 
які забезпечують ефективність процесу 
професійного розвитку вчителя початкової 
школи в системі методичної роботи закла-
дів загальної середньої освіти. Виокремлено 
такий спектр педагогічних умов: створення 
інноваційного професійного електронного 
середовища в системі методичної роботи; 
оновлення змісту діяльності методичного 
об’єднання учителів початкової школи, орі-
єнтованого на вдосконалення професійного 
розвитку вчителів початкової школи; залу-
чення вчителів початкової школи до різних 
інноваційних форм методичної роботи; 
системна взаємодія методичних установ 
(школи, району, об’єднаної територіальної 
громади); відкритість і співпраця, що забез-
печуються залученням батьків (особами, які 
їх замінюють), представників громадських 
організацій, наукових і методичних установ, 
засобів масової інформації. Передбачається, 
що формування окреслених педагогічних 
умов сприятиме ефективності технології 
професійного розвитку вчителів початкової 
школи в системі методичної роботи закладів 
загальної середньої освіти.
Ключові слова: професійний розвиток 
учителів початкової школи, система 
методичної роботи, педагогічні умови, 
педагогічні умови професійного розвитку 
вчителів початкової школи в системі мето-
дичної роботи закладів загальної середньої 
освіти, Нова українська школа.

The article is devoted to the topical problem of 
professional development of primary school 
teachers in the system of methodical work 
of general secondary education institutions.  
A review of scientific sources to determine 
the pedagogical conditions for professional 
development of primary school teachers in 
the system of postgraduate education. The 
main attention is focused on the defined terms 
“conditions”, “pedagogical conditions”, defined 
and justified such pedagogical conditions that 
contribute to the professional development 
of primary school teachers in the system 
of methodical work of general secondary 
education institutions. It is determined that 
pedagogical conditions are understood as certain 
circumstances that contribute (or counteract) the 
manifestations of pedagogical patterns due to the 
action of factors or determine a certain direction of 
development of the pedagogical process. Based 
on the analytical review of psychological and 
pedagogical literature, pedagogical conditions 
of professional development of primary school 
teachers in the system of methodical work of 
secondary schools are understood as a set of 
circumstances that ensure the effectiveness of the 
process of professional development of primary 
school teachers in the system of methodical work 
of secondary schools. The following spectrum of 
pedagogical conditions is distinguished: creation 
of innovative professional electronic environment 
in the system of methodical work; updating the 
content of the activities of the methodological 
association of primary school teachers focused 
on improving the professional development 
of primary school teachers; involvement of 
primary school teachers in various innovative 
forms of methodical work; system interaction of 
methodical institutions (school, district, UTС); 
openness and cooperation provided by the 
involvement of parents (persons who replace 
them), representatives of public organizations, 
scientific and methodological institutions, the 
media. It is assumed that the formation of the 
outlined pedagogical conditions will contribute to 
the effectiveness of the technology of professional 
development of primary school teachers in the 
system of methodical work of general secondary 
education institutions.
Key words: professional development of primary 
school teachers, system of methodological work, 
pedagogical conditions, pedagogical conditions 
of professional development of primary school 
teachers in the system of methodical work of 
general secondary education institutions, New 
Ukrainian school.
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аспірант, старший викладач кафедри 
філософії і освіти дорослих
Центрального інституту  
післядипломної освіти
Університету менеджменту освіти 
Національної академії педагогічних 
наук України

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Українська освіта переходить на новий щабель роз-
витку та є атрибутом сучасної розвиненої країни. 
Розвиток освітньої галузі має стати пріоритетом 
держави. Визначальною особливістю змін, які від-
буваються в освіті України, є перехід до навчання 

за концепцією Нової української школи (далі – 
НУШ), спрямованого на формування в учнів здат-
ностей творчо діяти, отримувати знання й застосо-
вувати їх на практиці. Відповідно до цієї концепції 
зміна мети системи освіти вказує на потребу коре-
гування методик і технологій навчання, його змісту 
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зі спрямуванням на формування світогляду й осо-
бистих ціннісних орієнтацій, навчання самостійної 
підготовки, самонавчання, розвитку здатностей до 
самопізнання й самореалізації, вміння критично 
мислити, користуватися засобами інформаційних 
технологій. У цьому контексті актуальності набу-
ває проблема професійного розвитку вчителів 
початкової школи в системі методичної роботи 
закладів загальної середньої освіти. Відповідно 
виникає необхідність виокремлення й обґрунту-
вання педагогічних умов професійного розвитку 
вчителів початкової школи в системі методичної 
роботи закладів загальної середньої освіти, що 
сприятимуть їхньому професійному розвитку й 
підвищенню соціального статусу в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У контексті нашого дослідження було виявлено, 
що проблемі професійного розвитку педагогів і 
визначенню педагогічних умов професійного роз-
витку в системі післядипломної освіти приділяли 
увагу такі науковці, як Ю. Бабанський, М. Бирка, 
Н. Бібік, Ю. Завалевський, І. Зязюн, Л. Карташова, 
Н. Клокар, О. Корнєєва, В. Кремень, Н. Кузьміна, 
В. Олійник, О. Пєхота, І. Підласий, Л. Пуховська, 
О. Савченко, В. Сластьонін, Т. Сорочан, Л. Хоружа, 
Є. Хриков, А. Хуторський та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак проведений аналіз 
наукових праць і практики досліджуваної проб-
леми дає змогу констатувати, що проблема про-
фесійного розвитку педагогічних працівників в 
системі післядипломної освіти в нових умовах 
потребує подальшого дослідження й уточнення.

Мета статті. Визначити й обґрунтувати педаго-
гічні умови професійного розвитку вчителів почат-
кової школи в системі методичної роботи закладів 
загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу. Важливим для 
розроблення технології професійного розвитку 
вчителів початкової школи в системі методичної 
роботи закладів загальної середньої освіти є виок-
ремлення педагогічних умов.

Слід зазначити, що в Академічному тлумач-
ному словнику поняття «умова» тлумачиться як 
«взаємна усна чи письмова домовленість про 
що-небудь; угода, договір» [2]. Психологи визна-
чають умову як сукупність явищ довкілля та вну-
трішнього середовища, що ймовірно впливає на 
розвиток конкретного психічного явища [4, с. 243]. 
Отже, можна дійти висновку, що умови – це певні 
обставини, які безпосередньо впливають на роз-
виток суб’єкта чи об’єкта.

З метою окреслення педагогічних умов про-
фесійного розвитку вчителів початкової школи 
в системі методичної роботи закладів загальної 
середньої освіти ми звернулися до наукових педа-
гогічних джерел. З’ясовано, що поняття «педаго-
гічні умови» розглядали такі науковці, як Ю. Бабан-

ський [3], І. Зязюн [5], Н. Кузьміна [7], О. Пєхота [9], 
І. Підласий[11], В. Сластьонін [14], Є. Хриков [15], 
А. Хуторський [16] та інші.

Так, на думку Ю. Бабанського, педагогічні 
умови – це відповідні фактору педагогічні обста-
вини, які сприяють (або протидіють) проявам педа-
гогічних закономірностей, обумовлених дією фак-
торів [3, с. 80]. Своєю чергою Є. Хриков обстоював 
думку, що педагогічні умови – це обставини, які 
обумовлюють певний напрям розвитку педагогіч-
ного процесу [15, с. 3]. Водночас О. Пєхота розгля-
дає педагогічні умови як обставини, за яких ком-
поненти навчального процесу (зміст, викладання 
й учіння) подані в найкращому взаємозв’язку та 
створюють атмосферу плідної співпраці між учите-
лем й учнями, що забезпечує плідне викладання, 
керівництво навчальним процесом, а учням – 
успішне навчання [9]. 

Узагальнюючи вищезазначене, під педагогіч-
ними умовами професійного розвитку вчителів 
початкової школи в системі методичної роботи 
закладів загальної середньої освіти пропонуємо 
розуміти сукупність обставин, які забезпечують 
ефективність процесу професійного розвитку 
вчителя початкової школи в системі методичної 
роботи закладів загальної середньої освіти.

Досліджуючи організацію методичної роботи 
з вихователями дошкільних навчальних закла-
дів, О. Корнєєва стверджувала, що ефективність 
організації методичної роботи залежить від реалі-
зації таких педагогічних умов: залучення вихова-
телів до активної самостійної пошуково-методич-
ної роботи; озброєння вихователів інноваційними 
методиками; занурення вихователів в іннова-
ційно-творчу методичну діяльність; стимулювання 
оцінно-контрольної діяльності вихователів у про-
фесійно-методичній роботі [6, с. 17]. 

Отже, на основі здійсненого аналітичного 
огляду психолого-педагогічної літератури й 
результатів констатувального етапу експерименту 
були визначені педагогічні умови, що сприяють 
професійному розвитку вчителів початкової школи 
в системі методичної роботи закладів загальної 
середньої освіти, а саме: 

1) створення інноваційного професійного 
електронного середовища в системі методичної 
роботи;

2) оновлення змісту діяльності методичного 
об’єднання вчителів початкової школи, орієнто-
ваного на вдосконалення професійного розвитку 
вчителів початкової школи;

3) залучення вчителів початкової школи до різ-
них інноваційних форм методичної роботи;

4) системна взаємодія методичних установ 
(школи, району, об’єднаної територіальної гро-
мади);

5) відкритість і співпраця, що забезпечується 
залученням батьків (особами, які їх замінюють), 
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представників громадських організацій, наукових 
і методичних установ, засобів масової інформації 
(далі – ЗМІ).

Вибір умов можна пояснити.
Перша умова: створення інноваційного профе-

сійного електронного середовища в системі мето-
дичної роботи.

Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили 
необхідність упровадження інноваційних процесів 
у системі методичної роботи закладів загальної 
середньої освіти, заміну традиційного професій-
ного середовища новим інноваційним із залучен-
ням цифрових технологій. Відповідно до сучасних 
вимог щодо організації методичної роботи з педа-
гогічними працівниками в закладі освіти, методич-
ному кабінеті району/міста (далі – РМК (ММК)), 
об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), 
окрім традиційної документації необхідно перед-
бачити наявність у друкованому та/або електро-
нному форматах таких матеріалів, як-от:

– науково-методична література (виставка, 
картотека); аудіо-, відеотека найкращих освітян-
ських доробків закладу освіти;

– авторські програми, методичні й навчальні 
посібники, розроблені педагогами закладу, профе-
сійне портфоліо;

– матеріали дослідно-експериментальної й 
інноваційної діяльності (накази, програми, реє-
страційні й інформаційні картки, договори про 
наукову співпрацю з закладами післядипломної 
педагогічної освіти, угоди про наукове керівництво 
інноваційною діяльністю);

– картотека педагогічного досвіду й освітніх 
технологій (матеріали передового педагогічного 

досвіду; банк даних про вчителів, які працюють в 
інноваційному режимі; картотека психолого-педа-
гогічної літератури й перелік рекомендованих тем 
для написання методичних розробок учителями);

–  віртуальна онлайн-спільнота професійного 
розвитку для взаємодії між учителями початкової 
школи інших закладів загальної середньої освіти 
та РМК (ММК).

В об’єктивних умовах інтенсивної цифрові-
зації освіти та з метою підсилення методичної 
роботи учитель має можливість працювати над 
створенням власного педагогічного електронного 
освітнього ресурсу, яким може бути блог (сайт), 
електронний навчальний кабінет тощо, тобто 
електронне освітнє середовище (рис. 1).

Такий ресурс варто вести за окремими орієн-
товними розділами, а саме: 

– загальні відомості про вчителя; 
– результати педагогічної діяльності; 
– науково-методична діяльність: веббібліо-

тека (матеріали, що містять обґрунтування вибору 
освітніх технологій, використання цифрових тех-
нологій в освітньому процесі; робота в методич-
ному об’єднанні, участь у методичних і предмет-
них тижнях; організація та проведення семінарів, 
вебінарів, круглих столів, майстер-класів; розро-
блення авторських програм тощо) та інші.

Друга умова: оновлення змісту діяльності мето-
дичного об’єднання учителів початкової школи, 
орієнтованого на вдосконалення професійного 
розвитку вчителів початкової школи. 

Нами здійснено аналітичний огляд 25 планів 
методичного об’єднання (методичних осеред-
ків) учителів початкових класів з різних областей 

 
Рис. 1. Електронне освітнє середовище вчителя початкової школи
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України за останні два роки за такими критеріями: 
індивідуальний підхід до учнів (дитиноцентризм); 
інтерактивна участь учителів початкової школи в 
різних формах методичної роботи; компетентніс-
ний підхід до планування діяльності вчителя; педа-
гогіка партнерства. Було виявлено недостатню 
позитивну результативність методичної роботи 
вчителів початкової школи, а саме: відсутність 
компетентнісного підходу до планування діяль-
ності вчителя й індивідуального підходу до учнів 
(дитиноцентризм), майже не відображено інтерак-
тивної участі вчителів у різних формах методичної 
роботи й реалізації педагогіки партнерства.

Варто зазначити, що методична робота вчите-
лів початкової школи потребує поліпшення, але є 
перспективною, оскільки стала більш відкритою 
на сайтах закладів загальної середньої освіти.

Під час оновлення змісту діяльності методич-
ного об’єднання учителів початкової школи варто 
враховувати вимоги Концепції НУШ, пропозиції й 
конкретні методичні запити педагогів. План роботи 
має містити вступну частину, в якій необхідно дати 
аналіз результативності роботи закладу освіти, 
РМК (ММК), ОТГ щодо реалізації положень зако-
нодавчих і нормативних документів про освіту; 
проаналізувати роботу методичної служби з 
вивчення, узагальнення та впровадження в прак-
тичну діяльність інноваційних технологій, пере-
дового педагогічного досвіду, експериментально-
дослідницької роботи за рік; окреслити проблеми, 
над якими буде працювати колектив, і визначити 
шляхи їх розв’язання.

Зміст планів роботи методичного об’єднання 
може доповнюватися відповідними змістовими 
додатками: діаграмами, графіками, скріншотами, 
схемами, наказами про структуру методичної 
роботи з педагогічними кадрами тощо.

У плануванні необхідно передбачити 
вивчення перспективного педагогічного досвіду, 
узгодженість методичних заходів з РМК (ММК), 
ОТГ. У цьому контексті варто розпочати роботу 
з підбору й опрацювання науково-методичної 
літератури з проблеми вивчення досвіду, а також 
розробити відповідні пам’ятки-рекомендації. 
Важливо надавати методичну допомогу з 
питань, які виникали під час вивчення досвіду. 
Матеріали досвіду повинні бути систематизовані 
й містити узагальнений опис, який вноситься до 
районного/міського/територіального й облас-
ного банку передового педагогічного досвіду. 
В сучасних умовах оновлений зміст діяльності 
методичного об’єднання вчителів початкової 
школи доцільно розміщувати на сайті закладу 
загальної середньої освіти.

Третя умова професійного розвитку вчи-
телів початкової школи в системі методичної 
роботи – залучення вчителів початкової школи до 
різних інноваційних форм методичної роботи.

Для того щоб методична робота сприяла про-
фесійному розвитку вчителів початкової школи, 
їхній підготовці до інновацій, засвоєнню змісту 
нових програм і технологій, варто залучати їх до 
різних інноваційних форм методичної роботи. 
І тому під час вибору інноваційних форм методич-
ної роботи необхідно враховувати освітні завдання 
закладу освіти, РМК (ММК), ОТГ, кількісний і якіс-
ний склад педагогічного колективу, матеріальні та 
морально-психологічні умови.

Четвертою умовою професійного розвитку вчи-
телів початкової школи можна вважати системну 
взаємодію методичних установ (школи, району, 
міста, ОТГ). 

Традиційна система методичної роботи, що 
функціонує в закладах освіти, РМК (ММК), ОТГ, 
охоплює індивідуальні, колективні й групові форми, 
що перебувають в органічній єдності та взаємодії. 
В сучасних умовах системна взаємодія методичних 
установ має орієнтуватися на інноваційний зміст і 
нові методики навчання, що включатимуть в себе: 
розроблення методичних веббібліотек і надання 
вчителям вільного доступу до них; можливість 
скласти індивідуальний навчальний план (ство-
рення вебресурсів, де вчитель зможе отримувати у 
вільному доступі консультацію та, за необхідності, 
пройти навчання у форматі вебінару); можливість 
навчатися вдома (створення й запровадження адап-
тивних е-платформ для такої форми навчання); 
оновлену систему контролю якості освіти (роз-
роблення вебінструментарію з вільним доступом 
учителів для контролю й оцінювання успіхів учнів); 
оновлену систему мотивації для вчителів (прове-
дення конкурсів, запровадження заохочувальних 
заходів, застосування матеріальних винагород, 
які залежать від рівня цифрових компетентностей, 
педагогічної діагностики професійного розвитку 
вчителів початкової школи). Вибір конкретної мето-
дики залежить від практичної підготовки педагогів і 
їхнього досвіду, морально-психологічного клімату в 
школі, РМК (ММК), ОТГ.

П’ятою умовою професійного розвитку вчителів 
початкової школи в системі методичної роботи в 
закладах загальної середньої освіти є відкритість і 
співпраця, що забезпечуються залученням батьків 
(осіб, які їх замінюють), представників громадських 
організацій, наукових і методичних установ, ЗМІ.

На засадах педагогіки партнерства пропону-
ємо створити методичну афішу як на рівні закладу 
освіти, так і на рівні РМК (ММК), ОТГ. Методичну 
афішу розглядаємо як анонс науково-методич-
них заходів, які проводитимуться на шкільному, 
районному (міському), територіальному, облас-
ному рівнях. До таких заходів можуть бути відне-
сені безкоштовні або за кошти учасників тренінги, 
квести, семінари, вебінари, конференції, екскур-
сії, коучинги тощо, які проходять як у робочі, так 
і у вихідні дні. Учитель відповідно до власного  



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

139

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

педагогічного інтересу зможе обрати види, форми, 
суб’єктів освітньої діяльності та сформувати інди-
відуальний навчальний план.

 Висновки. Отже, передбачається, що форму-
вання окреслених педагогічних умов сприятиме 
ефективності технології професійного розвитку 
вчителів початкової школи в системі методич-
ної роботи закладів загальної середньої освіти, 
що є перспективою подальших розвідок у цьому 
напрямі.
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ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВІДДІЛЕННЯ ЛІКАРНІ» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ (СТАТТЯ 2)
STUDY OF THE THEME “HOSPITAL DEPARTMENTS” AT THE LESSONS  
IN UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN ESTABLISHMENTS  
OF HIGHER MEDICAL EDUCATION (ARTICLE 2)

У статті запропоновано систему завдань 
до вивчення теми «Відділення лікарні» (друге 
заняття) на заняттях з української мови як 
іноземної в закладах вищої медичної освіти. 
Закцентовано, що опанування курсу «Укра-
їнська мова як іноземна» не лише передбачає 
формування базових комунікативних умінь 
і навичок, необхідних для успішної адапта-
ції в чужомовному соціокультурному про-
сторі, а й відіграє важливу роль у здобутті 
обраної спеціальності, оскільки практичне 
оволодіння мовою дає змогу бути актив-
ним учасником фахово зорієнтованого ком-
петентного спілкування. Підкреслено, що 
актуальним в сучасній лінгводидактиці є 
розроблення навчально-методичного забез-
печення, яке сприяло б формуванню комуні-
кативної компетенції, готовності до забез-
печення базових комунікативних потреб у 
навчально-професійній сфері.
Комплекс вправ, представлений у цій статті, 
є логічним продовженням попередньої 
роботи. Він спрямований на закріплення гра-
матичного й лексичного матеріалу, вивче-
ного на першому занятті, присвяченому 
темі «Відділення лікарні» (лексика на позна-
чення відділень лікарні, систем організму, 
частин тіла людини, хвороб, травм і їхніх 
симптомів; уживання дієслів у теперішньому 
часі, узгодження слів у реченні). Система 
завдань розроблена відповідно до програмних 
вимог, ґрунтується на принципах науковості, 
доступності, систематичності й послідов-
ності, зв’язку теорії з практикою. Запропо-
нований навчально-методичний матеріал 
спрямований на реалізацію комунікативного 
підходу до вивчення іноземних мов, має на 
меті розширення словникового запасу медич-
ної тематики, розвиток умінь оперувати 
вивченою лексикою, будувати висловлювання 
відповідно до граматичних норм української 
мови, розвиток навичок усного й письмового 
мовлення та апробований авторами публіка-
ції на заняттях з української мови як інозем-
ної. Авторська методична розробка орієнто-
вана на студентів, що володіють мовою на 
початковому рівні.
Ключові слова: українська мова як іноземна, 
методична розробка, професійне спілку-

вання, навчально-методичні матеріали, 
комунікативна компетенція.

The article proposes a system of tasks for studying 
the topic “Hospital Departments” (second lesson) 
in classes in the Ukrainian language as a foreign 
one in institutions of higher medical education. It is 
emphasized that mastering the course “Ukrainian 
as a foreign language” not only involves the 
formation of basic communication skills necessary 
for successful adaptation in a foreign socio-cultural 
space, but also plays an important role in obtaining 
the chosen specialty, as practical language 
acquisition allows competent communication. It is 
emphasized that relevant in modern linguodidactics 
is the development of educational and 
methodological support, which would contribute 
to the formation of communicative competence, 
readiness to provide basic communicative needs in 
the educational and professional sphere.
The set of exercises presented in this article is a 
logical continuation of previous work and aims to 
consolidate the grammatical and lexical material 
studied in the first lesson on the topic “Hospital 
Departments” (vocabulary to denote hospital 
departments, body systems, human body parts, 
diseases, injuries and their symptoms, the use 
of verbs in the present tense, the coordination 
of words in a sentence). The system of tasks 
is developed in accordance with the program 
requirements, is based on the principles of 
scientificity, accessibility, systematicity and 
consistency, the connection of theory with practice. 
The proposed educational and methodical material 
is aimed at implementing a communicative 
approach to learning foreign languages, aims 
to expand the vocabulary of medical topics, 
the development of skills to use the learned 
vocabulary, to build utterances in accordance with 
grammatical norms of the Ukrainian language, 
oral and written skills and is tested by authors in 
Ukrainian language as a foreign one classes. The 
methodological instruction proposed in the article 
is aimed at students who speaks the language at 
the elementary level. 
Key words: Ukrainian language as foreign 
one, methodical instruction, professional 
communication, educational and methodical 
materials, communicative competence.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У закладах вищої освіти України навчаються 
багато іноземних студентів, які, окрім іншого, 
повинні опанувати й курс «Українська мова як іно-
земна», зорієнтований на формування як базових 
комунікативних умінь, необхідних для спілкування 
в побуті, навчанні тощо, так і на підготовку до спіл-
кування в українськомовному професійному сере-
довищі. Курс має важливе значення для адаптації 
в чужому соціокультурному просторі та є необхід-
ним для результативного навчання, оскільки прак-
тичне оволодіння мовою допомагає бути активним 

учасником фахово зорієнтованого компетентного 
спілкування. Розроблення навчально-методичного 
забезпечення дисципліни «Українська мова як іно-
земна» є актуальним у сучасній лінгводидактиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема методики викладання курсу «Українська мова 
як іноземна» є предметом наукового зацікавлення 
багатьох учених, зокрема Н.С. Голод, Н.В. Кобзей, 
І.М. Кочан, С.М. Луцак, К.Л. Стефанишин, М.П. Тиш-
ковець та інших. Навчально-методичні матеріали, 
спрямовані на формування вмінь і навичок фахо-
вого спілкування майбутніх медичних працівників, 
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запропоновані в працях І.Я. Заліпської, В.І. Зевако, 
Т.П. Мельник, О.І. Новіцької, Л.П. Шеремети та інших 
[1; 2; 3; 4; 5].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальність запропонова-
ної праці обумовлена тим, що формування укра-
їнськомовної комунікативної компетенції інозем-
них студентів у сфері професійного спілкування 
фахівців медичних спеціальностей у лінгводидак-
тиці ще недостатньо розроблене. 

Мета статті. Мета статті – розробити комплекс 
завдань до теми «Відділення лікарні» для другого 
практичного заняття. Запропонований дидактич-
ний матеріал апробований на заняттях авторами 
публікації та зорієнтований на формування вмінь і 
навичок професійної комунікації майбутніх лікарів.

Виклад основного матеріалу. Тему «Відді-
лення лікарні» студенти вивчають на двох практич-
них заняттях. У попередній публікації ми запропону-
вали методичну розробку для викладача до першого 
заняття з цієї теми [2]. Комплекс вправ, представле-

ний у статті, є логічним продовженням попередньої 
роботи, спрямований на закріплення вивченого 
граматичного й лексичного матеріалу, розширення 
фахового словникового запасу, розвиток умінь і 
навичок будувати власне висловлювання.

Завдання 1. Відповідайте на запитання.
1. Який лікар лікує захворювання сечовиділь-

ної системи? 2. Який лікар лікує захворювання 
вуха, горла й носа? 3. Який лікар лікує захворю-
вання органів зору? 4. Який лікар лікує захворю-
вання серцево-судинної системи? 5. Який лікар 
лікує захворювання органів травлення? 6. Який 
лікар лікує захворювання органів дихання? 7. Який 
лікар лікує захворювання ендокринної системи?  
8. Який лікар видаляє апендикс при апендициті? 
9. Який лікар забезпечує анестезію? 10. Який лікар 
лікує захворювання опорно-рухового апарату?  
11. Які є органи травлення? 12. Які є органи 
дихання? 13. Які частини тіла належать до опорно-
рухового апарату? 14. Які органи належать до сер-
цево-судинної системи?

Завдання 2. Поєднайте слова з колонок А і Б. Утворіть речення за зразком.
Зразок: В ортопедо-травматологічному відділенні лікують вивих, перелом. 

А
Відділення лікарні

Б
Хвороби, травми

1. Ендокринологічне відділення А. Гастрит, виразка, гепатит С, панкреатит, холецистит
2. Офтальмологічне відділення Б. Бронхіальна астма, пневмонія
3.Оториноларингологічне відділення В. Міокардит, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, розлад кровообігу
4. Гастроентерологічне відділення Г. Сечокам’яна хвороба, цистит, патологія сечового міхура
5. Кардіологічне відділення Ґ. Цукровий діабет, патологія щитоподібної залози
6. Урологічне відділення Д. Короткозорість, далекозорість, катаракта, астигматизм
7. Пульмонологічне відділення Е. Аденоїдит, синусит, отит, тонзиліт. 

Завдання 3. Прочитайте та запам’ятайте назви хвороб і їхні симптоми.
№ Хвороба, травма Симптоми

1. Апендицит Гострий біль справа внизу живота, набряк живота, нудота, блювота
2. Перелом ноги Сильний біль, деформація кінцівки, кінцівка набрякає

3. Синусит Гнійні виділення з носа жовтого або зеленого кольору, головний біль, втрата нюху, 
підвищення температури

4. Інфаркт міокарда Інтенсивний біль у серці, що поширюється в руку, спину або шию, блідість, 
задишка, слабкість

5. Пневмонія Кашель, підвищена температура, біль у грудях, хворого морозить, задишка
6. Пульпіт Сильний зубний біль, біль посилюється від гарячої їжі, біль поширюється на всю щелепу
7. Бронхіальна астма Свистяче дихання, нестача повітря, задишка, важкість у грудях
8. Цукровий діабет Хронічна втома, суха шкіра, спрага, повільне загоєння ран

9. Грип Підвищена температура, головний біль, біль у м’язах і суглобах, слабкість,  
потовиділення, біль у горлі

10. Отит Біль у вусі, знижується слух, підвищена температура, гнійні виділення з вуха
11. Астигматизм Біль в очах, почервоніння очей, знижується зір
12. Алергія Набряк губ, язика, шиї, обличчя, нежить, сльозотеча, кашель, висип, свербіж 
13. Гіпертонічна хвороба Головний біль, запаморочення, шум у вухах, біль у серці
14. Отруєння Нудота, блювота, діарея, хворого морозить, підвищена температура

Завдання 4. Доповніть речення. Використо-
вуйте слова з завдання 3. 

(Пневмонія) Це Мартин. Він сильно … . У нього 
підвищена … , і його … . Він відчуває … . Крім того, 
у нього … . Це симптоми … . Хворих на пневмонію 

лікують у … відділенні. Потрібно, щоб його також 
оглянув пульмонолог.

(Апендицит) Це Анна. У неї ... . Крім того,  
у неї … і ... . Це симптоми ... . Апендицит лікують  
у … відділенні. Потрібно, щоб її оглянув … .
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(Перелом) Це Катя. У неї сильно болить … .  
Кінцівка здеформована і … . Це симптоми … . 
Травми опорно-рухового апарату лікують у … від-
діленні. Потрібно, щоб її оглянув … .

(Синусит) Це Олексій. У нього … з носа. У нього 
сильний … і підвищена … . Це симптоми … . Захво-
рювання носа лікують у … відділенні. Потрібно, 
щоб його оглянув … .

(Інфаркт міокарда) Це Максим. У нього … . Він 
блідий, у нього … та … . Це симптоми … . Захво-
рювання серцево-судинної системи лікують у … 
відділенні. Потрібно, щоб його оглянув … .

(Бронхіальна астма) Це Софія. У неї … дихання. 
Вона відчуває … . Також її турбують … та … .  
Це симптоми … . Захворювання органів дихання 
лікують у … відділенні. Потрібно, щоб її оглянув … .

(Отит) Це Єва. У неї болить … . Слух знизився. 
Також у неї … та … . Це симптоми … . Хвороби 
вуха лікують в … відділенні. Потрібно, щоб її  
оглянув … .

Завдання 5. Розгляньте малюнки та дайте 
відповіді на запитання. (Викладач показує сту-
дентам малюнки, на яких зображені шпатель, 
шприц, термометр, щипці, тонометр, хірургічні 
ножиці, стетоскоп, скальпель.)

1. Що зображено на малюнку?
2. Хто використовує цей предмет? 
3. Для чого його застосовують?
Використовуйте слова з довідки.
Зразок: На малюнку зображений шприц. Най-

частіше його використовує медсестра. Шприц 
використовують для ін’єкцій. 

Довідка: ін’єкції, проведення хірургічних опе-
рацій, видалення зубів, вислуховування шумів 
внутрішніх органів (серця, легень), вимірювання 

температури, зняття швів, вимірювання артеріаль-
ного тиску, огляд горла.

Завдання 6. Перепишіть речення. Поставте 
дієслова в теперішній час. 

1. Хірург оперував хворого. 2. В Арсена була 
температура. Він пив багато рідини. 3. Кардіо-
лог рекомендував хворому багато відпочивати. 
4. Лікарі радили їсти здорову їжу. 5. Медсестра 
робила хворому укол. 6. Пульмонолог оглядав 
пацієнта, вислуховував легені. 7. Я хворіла на 
гастрит. 8. Ви вивчали анатомію? 9. У мене вчора 
боліла голова. 10. Ми вчилися надавати першу 
медичну допомогу. 11. Лікар виписав рецепт. 
12. Арсен працював стоматологом. Він вида-
ляв зуби, лікував пульпіт. 13. Ми бачили Настю 
в аптеці. Вона купувала ліки та термометр.  
14. Олена погано себе почувала. Її турбував силь-
ний кашель і нежить.

Завдання 7. Запишіть речення, вставляючи 
потрібне слово.

1. Учора Денис впав з велосипеда і … ногу. Зараз 
він у лікарні, йому … гіпс. 2. У Софії … на котів. 
Вона чхає весь день. 3 Хірург в … кімнаті оперує 
хворого. 4. У хворого висока температура, його … .  
5. … – це посиніле місце на тілі, що виникає внаслі-
док удару. 6. … – часте, важке дихання, нестача пові-
тря. 7. В Ореста сильно болить вухо. Йому потрібно 
негайно звернутися до … . 8. У кардіологічному від-
діленні лікують захворювання … системи. 9. Хворим 
з високою температурою потрібно … багато рідини. 
10. Якщо болить голова, потрібно прийняти ... .  
11. У хворого симптоми анемії. Потрібно зробити 
аналіз ... . 12. Стоматолог-терапевт лікує пульпіт, 
ставить … . 13. Судинний хірург оперує … . 14. Лікар 
бере … , щоб виміряти артеріальний тиск.

Завдання 8. Поєднайте словосполучення з колонок А і Б. Утворіть речення за зразком.
Зразок: У хворого алергія, тому йому потрібно прийняти антигістамінний препарат.
Якщо у хворого алергія, то йому потрібно прийняти антигістамінний препарат.

А Б
1. Серцевий напад А. Викликати швидку допомогу
2. Знепритомніти Б. Прийняти аспірин 
3. Сильний кашель В. Зробити флюорографію
4. Болить голова Г. Накласти гіпс 
5. Зламати руку Ґ. Прикласти холодне або лід 
6. Висока температура Д. Забезпечити доступ свіжого повітря
7. Синець Е. Пити багато рідини 

Висновки. Формування умінь і навичок фахо-
вого спілкування є одним із важливих факторів 
успішного навчання. Лексичний і граматичний 
матеріал, на якому побудовані вправи, підібра-
ний з урахуванням комунікативних і пізнавальних 
потреб студентів. Система завдань, запропоно-
вана у статті, має на меті розширення словнико-
вого запасу, розвиток умінь граматично правильно 

використовувати його у власному мовленні, буду-
вати власне висловлювання та розроблена з ура-
хуванням комунікативного підходу, ґрунтується на 
принципах науковості, доступності, систематич-
ності й послідовності, зв’язку теорії з практикою. 

Перспективу подальших пошуків у напрямі дослі-
дження вбачаємо в розробленні навчально-мето-
дичних матеріалів для занять медичної тематики.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF COMMON CULTURAL 
COMPETENCE OF FUTURE PHILOLOGISTS

Стаття присвячена проблемі формування 
загальнокультурної компетентності май-
бутніх філологів засобами інноваційних тех-
нологій. Визначено, що загальнокультурна 
компетентність майбутнього філолога – це 
складне особистісне утворення, що охоплює 
знання й орієнтації на цінності національної 
та світової культури, такі як повага до тра-
дицій, злагода між людьми, толерантність і 
вміння почути й зрозуміти інших, і забезпечує 
здатність їх дотримання у власній поведінці 
й міжособистісних відносинах. Поняття 
«інноваційні педагогічні технології» розумі-
ється як нововведення в освітній царині, в 
яких утілюється комплексне використання 
новітніх досягнень дидактики й перебудова 
освітнього процесу в аспекті реалізації 
принципів гуманізації й особистісної орієн-
тації тих, хто навчається. Виокремлено 
набір компетентностей підготовки філо-
логів. З’ясовано, що для забезпечення умов 
формування в майбутніх філологів куль-
турного світогляду, загальнокультурної 
компетентності,розширення знань щодо 
культури й традицій країни, мова якої вивча-
ється, вдосконалення соціокультурних 
знань і вмінь доцільно використовувати такі 
інноваційні технології, як ігрові, діалогові, 
метод проєктів, комп’ютерні й телекому-
нікаційні технології, диспут, робота в парах 
або мікрогрупах тощо. Визначено переваги 
застосування вебтехнології в навчальному 
процесі. Встановлено, що дистанційне 
навчання в процесі підготовки майбутніх 
філологів сприяє виконанню низки завдань: 
формуванню навичок у галузі інформаційних 
комп’ютерних технологій; систематичному 
використанню інформаційно-комунікаційних 
технологій у позанавчальній діяльності; роз-
витку вмінь працювати з різними новими 
інформаційними технологіями; засвоєнню 
знань щодо культури й традицій країни, мова 
якої вивчається; інтенсифікації процесу фор-
мування загальнокультурної компетент-
ності майбутніх філологів Виявлено, що 
організація занять з іноземної мови за допо-
могою інноваційних технологій забезпечує 
краще усвідомлення культури власної країни 
та країн мови, яка вивчається, сприяє фор-
муванню загальнокультурної компетент-
ності майбутніх філологів.
Ключові слова: загальнокультурна ком-
петентність, компетентність, майбутні 

філологи, інноваційні технології, іншомовна 
культура.

The article deals with the problem of innovative 
technologies in formation of common cultural 
competence of future philologists. It is determined 
that common cultural competence of future 
philologists is an integrative resource of a person, 
which includes a set of common cultural knowledge 
and skills. It is revealed that the organization 
of foreign languages lessons with the help of 
innovative technologies ensures cultural studies 
focus, it contributes to the formation of common 
cultural competence of future philologists. The 
article presents various innovative technologies 
such as gaming technology, interactive 
technologies, project method, computer and 
telecommunication technologies, media 
technology, debate, pair or group work and so on. 
It is proved that innovative technologies diversify 
the teaching process of foreign languages. It is 
emphasized that modern innovative technologies 
allow to develop comprehensively the cultural 
horizons of future philologists, the ability to 
assess works of art, a strong demand for self-
education, self-development, self-improvement, 
forming secondary language personality; 
overcome cultural and language barriers. 
Multimedia technology can significantly enhance 
student’s capability in problem solving and in 
learning by doing. The technical advantage of 
teaching English with the help of multimedia 
technology is that sound cards allow users to 
record their speech and then compare it with 
the pronunciation of native speakers. Graphics 
capabilities of computers can represent any type 
of activity in the form of pictures or animation. 
This is particularly important when learning new 
vocabulary, as images on the monitor allow 
students to associate English phrases directly with 
actions, rather than with phrases in their native 
language. It is highlighted that the media are an 
excellent means of interactive communication 
between different linguistic groups, which is 
particularly evident in the application of computer 
networks. This could be a local area network 
connecting several machines, or the Internet – a 
global network of millions of users. Multimedia 
presentations can make the material more 
meaningful and engaging.
Key words: common cultural competence, 
studying, innovative technologies, future 
philologists, teaching process.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
На сучасному етапі розвитку освітнього про-
цесу пріоритетними є формування особистості, 
становлення її моральних, духовних, патріо-
тичних якостей. Орієнтація на гуманістичні іде-
али передбачає зосередженість навчального 
процесу на забезпеченні загальнокультурного 
розвитку студентів. Вивчення іноземних мов 
відіграє важливу роль в гуманізації й гуманіта-
ризації освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз наукової літератури свідчить, що формування 
загальнокультурної компетентності майбутніх 
філологів, розвиток їхньої загальної та педагогіч-
ної культури – це складна багатоаспектна про-
блема, яка досліджувалася в працях вітчизняних 
і зарубіжних учених. Професійна компетентність 
розглядається Н. Боярчук [2], К. Савченко [11]; 
соціокультурна – О. Усик [16]; предметні – Г. Удо-
виченко [15]; міжкультурна − Н. Самойленко [12];  
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лексична – З. Соломко [14] та інші. Загальнокуль-
турну компетентність виокремлено в досліджен-
нях Н. Бібік [1], О. Пахомової [9], Д. Равена [10], 
С. Харитонової [17], А. Хуторського [18].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Недостатньо висвітленою в науко-
вих працях залишається проблема формування 
загальнокультурної компетентності в майбутніх 
філологів, яка набуває значущості в умовах світо-
вих тенденцій, що впливають на освіту й культуру.

Мета статті – проаналізувати особливості фор-
мування загальнокультурної компетентності май-
бутніх філологів засобами інноваційних технологій.

Виклад основного матеріалу. В. Луговий роз-
глядає компетентність як інтегральну характерис-
тику фахівця, вказуючи, що певна компетентність, 
з огляду на галузь її використання, може розгля-
датися як ключова, соціальна чи професійна [7].

На думку Н. Кузьминої, основа професійно-
педагогічної діяльності складається з п’яти видів 
компетентності: 1) спеціальна й професійна ком-
петентність у галузі тієї дисципліни, що виклада-
ється; 2) методична компетентність у галузі спо-
собів формування знань, умінь, навичок учнів;  
3) соціально-психологічна компетентність у галузі 
процесів спілкування; 4) диференційно-психоло-
гічна компетентність у галузі мотивів, здібностей 
учнів; 5) аутопсихологічна компетентність у галузі 
гідності й недоліків власної діяльності й особис-
тості. Дослідниця не виокремлює загальнокуль-
турну компетентність, хоча й пов’язує всі компе-
тентності в одну цілісну систему [5].

Серед науковців немає єдиної думки щодо 
визначення загальнокультурної компетентності 
особистості. Так, на думку С. Зубчевської, загаль-
нокультурна компетентність – це складне особис-
тісне утворення, що охоплює знання й орієнта-
ції на цінності національної та світової культури, 
такі як повага до традицій, злагода між людьми, 
толерантність і вміння почути й зрозуміти інших, 
і забезпечує здатність їх дотримання у власній 
поведінці й міжособистісних відносинах [4].

С. Ренчинова визначає загальнокультурну ком-
петентність як здатність до взаємодії з людьми, 
які мають інакші цінності й поведінкові коди, тому 
вона є фундаментом, першим ступенем, на якому 
позначається компетентність відносно певної 
культури або різних культур.

Н. Бібік зазначає, що сутністю культурної компе-
тентності є здатність жити та взаємодіяти з іншими 
в умовах полікультурного суспільства, керуючись 
національними й загальнолюдськими духовними 
цінностями [1].

Ґрунтуючись на нормативних документах щодо 
підготовки фахівців за спеціальністю «Філологія», 
визначимо набір загальнокультурних компетен-
цій: здатність удосконалювати й розвивати свій 
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; 

здатність до самостійного оволодіння новими 
методами дослідження, володіння українською й 
іноземними мовами як засобом ділового спілку-
вання; здатність проявляти ініціативу, нести від-
повідальність за власне рішення; здатність само-
стійно здобувати за допомогою інформаційних 
технологій і використовувати у практичній діяль-
ності нові знання й уміння; здатність породжувати 
нові ідеї (креативність), адаптуватися до нових 
ситуацій, оцінювати накопичений досвід, аналізу-
вати свої можливості; здатність орієнтуватися в 
соціальних процесах, використовувати знання й 
методи суспільно значущих наук у виконанні про-
фесійних завдань; здатність до толерантної пове-
дінки з урахуванням етнокультурних відмінностей, 
до роботи в колективі, запобігання та розв’язання 
конфліктних ситуацій у процесі професійної діяль-
ності; здатність проявляти психологічну стійкість у 
складних умовах, застосовувати методи емоційної 
й когнітивної регуляції для оптимізації психічного 
стану, здатність застосовувати методи психо-
лого-педагогічних досліджень з метою вивчення 
особистості та колективу, здатність до критики й 
самокритики; вміння працювати в команді, співп-
рацювати з експертами в інших предметних облас-
тях; сприймати різноманітність і міжкультурні від-
мінності; працювати в міжнародному контексті.

Застосування інноваційних технологій у 
навчальному процесі є важливим компонентом 
підготовки майбутніх філологів.

В освітній технології повинні бути всі ознаки 
системи (цілісність, структурованість, взаємозв’я-
зок усіх частин тощо) й науково обґрунтовані цілі. 
Н. Самсонова зазначає: оскільки будь-яка техно-
логія є іманентною частиною навчального процесу, 
вона повинна мати й основні ознаки цього процесу 
[13]. Науковці виокремлюють такі ознаки техно-
логії: постановка цілей, оцінювання педагогічних 
систем, оновлення планів і програм на альтерна-
тивній основі, операційні компоненти, засоби та 
способи організаційної діяльності, постійне зрос-
тання ефективності процесу, педагогічні резуль-
тати, які потенційно можуть відтворюватися.

Поняття «інноваційні педагогічні технології» 
розуміється як нововведення в освітній царині, в 
яких утілюється комплексне використання новіт-
ніх досягнень дидактики й перебудова освітнього 
процесу в аспекті реалізації принципів гуманізації, 
гуманітаризації й особистісної орієнтації тих, хто 
навчається [8].

Поширеною на заняттях з іноземної мови є 
технологія проблемного навчання [6], що передба-
чає самостійне виконання пізнавальних і творчих 
завдань через критичне переосмислення та збіль-
шення знань і вмінь, дає змогу реалізувати умови 
вдосконалення в студентів пізнавальних універ-
сальних дій, створювати атмосферу співтвор-
чості у спілкуванні, підвищувати рівень особистої  
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зацікавленості студента, вчитись враховувати 
емоційну сферу особистості, здійснювати спіль-
ний пошук істини, розвивати самодостатність.

На заняттях з іноземної мови доцільним є 
використання різноманітних видів проєктів, як-от: 
драматизація, інсценування; дослідницькі; творчі; 
мультимедійні презентації.

Проєктний метод допомагає розвивати мовні, 
мовленнєві, інтелектуальні, творчі здібності сту-
дентів, інтерес до вивчення мови та культури 
країни, мова якої вивчається, потребу до само-
вдосконалення, досягнення певного рівня загаль-
нокультурної компетентності, комунікативних і 
мовленнєвих умінь і навичок.

Важливим засобом навчання, контролю й 
управління навчальним процесом є інформа-
ційно-комунікаційні технології, що відповідають 
сучасним соціокультурним вимогам до навчання 
іноземних мов. Педагогічна значущість інформа-
ційно-навчального середовища полягає в посту-
повому розвитку необхідних іншомовних і загаль-
нокультурних знань і вмінь, посиленні активної 
позиції того, хто навчається.

Вивчення сучасних досліджень [14] і науко-
вої літератури дає можливість стверджувати, що 
інформаційно-комунікаційні технології на заняттях 
з іноземної мови дають можливість забезпечити 
умови для творчого засвоєння писемних й усних 
мовленнєвих умінь і навичок; сприяють організації 
пізнавальної комунікативної діяльності з носіями 
мови; допомагають формувати на основі мовних 
знань сучасну інформаційну культуру, яка дозво-
ляє працювати в комп’ютерному й телекомуні-
каційному середовищі, оперативно передавати 
інформацію будь-якого обсягу та виду, забезпе-
чувати інтерактивність й оперативність зворот-
ного зв’язку, доступ до різних джерел інформації, 
організовувати спільні телекомунікаційні проєкти, 
шукати інформацію через систему електронних 
конференцій.

Застосування комп’ютерних і телекомунікацій-
них технологій у навчальному процесі передбачає 
самостійну діяльність студентів. Вони надають 
можливість студентам корегувати й відпрацьову-
вати фонетичні, інтонаційні, граматичні моделі та 
структури, мовленнєві зразки, опановувати мов-
леннєву культуру країни, мова якої вивчається.

І. Злотнікова визначила переваги застосування 
вебтехнології в навчальному процесі: 1) дає змогу 
реалізувати дидактичний принцип наочності шля-
хом широкого використання мультимедіа – статич-
ної й динамічної (анімованої) графіки, відео, звуку; 
2) надає майбутнім фахівцям можливості вибору 
власної освітньої траєкторії, що суттєво допо-
магає реалізувати диференційний й особистісно 
зорієнтований підходи до викладання навчального 
матеріалу; 3) створює умови для навчання корис-
туватися різними сервісами Інтернету (електронна 

пошта, відеоконференції, навчальні чати тощо) з 
єдиним вебінтерфейсом; 4) навчальні матеріали 
у вигляді вебсайтів розміщені на локальному сер-
вері, на жорсткому диску, на різних електронних 
носіях інформації; 5) студенти можуть створювати 
власні вебсайти, навчальні проєкти, презентації з 
будь-якої навчальної дисципліни; 6) можна прово-
дити онлайн-тестування студентів, яке допомагає 
оптимізувати контроль за якістю їхніх знань, умінь 
і навичок [3].

Цікавим із точки зору формування загально-
культурної компетентності майбутніх філологів є 
дистанційне навчання, що ґрунтується на вико-
ристанні сучасних комп’ютерних телекомунікацій. 
В результаті аналізу наукових робіт нами визна-
чено, що дистанційне навчання в процесі підготовки 
майбутніх філологів сприяє виконанню певних 
завдань, а саме: 1) формуванню навичок у галузі 
інформаційних комп’ютерних технологій; 2) сис-
тематичному використанню інформаційно-комуні-
каційних технологій у позанавчальній діяльності, 
передусім у самостійній роботі студентів; 3) роз-
витку вмінь працювати з різними новими інформа-
ційними технологіями; 4) засвоєнню знань щодо 
культури й традицій країни, мова якої вивчається; 
5) інтенсифікації процесу формування загально-
культурної компетентності майбутніх філологів [3].

Інноваційні технології (в тому числі й сучасне 
програмне забезпечення), які використовуються 
в педагогічному процесі, дають можливість під-
вищити рівень професійної культури майбутнього 
філолога та його загальнокультурної компетент-
ності. Організація занять з іноземної мови за допо-
могою інноваційних технологій забезпечує краще 
усвідомлення культури власної країни, а також 
країни, мова якої вивчається, розвиває вміння 
презентувати її засобами іноземної мови, сприяє 
формуванню загальнокультурної компетентності 
майбутніх філологів.

Висновки. На основі проведеного дослідження 
встановлено, що загальнокультурна компетент-
ність майбутнього філолога – це культуроорієн-
товані спеціальні професійні знання; володіння 
способами й нормами використання мови в різних 
ситуаціях комунікації та педагогічній діяльності; 
досвід спілкування, а також особистісне став-
лення до фактів іншомовної культури.

З’ясовано особливості застосування іннова-
ційних технологій у процесі формування загаль-
нокультурної компетентності майбутніх філоло-
гів. Встановлено, що для забезпечення умов для 
формування в майбутніх філологів культурного 
світогляду, розширення знань щодо світової, 
національної культури, культури й традицій країни, 
мова якої вивчається, формування загальнокуль-
турної компетентності, вдосконалення соціокуль-
турних знань і вмінь доцільно використовувати такі 
інноваційні технології, як ігрові, діалогові, метод  
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проєктів, комп’ютерні й телекомунікаційні техноло-
гії, медіатехнології, диспут. Перспективи подаль-
ших досліджень вбачаємо у вивченні проблеми 
професійного самовдосконалення майбутніх 
філологів.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPROVING THE PROFESSIONAL 
TRAINING OF FUTURE NURSES

У статті обґрунтована потреба вдоско-
налення професійної підготовки майбутніх 
медичних сестер. Доведено, що медичні 
навчальні заклади мають готувати ком-
петентного фахівця сестринської справи, 
готового до професійного росту та здат-
ного до самовдосконалення. Встановлено, 
що вагому роль у підвищенні якості освіт-
нього процесу майбутніх медичних сестер 
відіграють концептуальні підходи. Підхід 
є основою організації освітнього процесу і 
виступає носієм методологічної інформації 
про методи, форми та прийоми професійної 
підготовки. У методичній площині визна-
чено: концептуальними у професійній під-
готовці мають бути компетенісний, прак-
сеологічний та особистісно-орієнтований 
підходи.
У ході дослідження з’ясовано, що компе-
тентнісний підхід безпосередньо пов’язаний 
із вдосконаленням інтегральних, загальних і 
спеціальних (фахових) компетентностей і 
має позитивний вплив на забезпечення тіс-
ного зв’язку теорії з практикою. Його впро-
вадження забезпечить перехід від кількісних 
змін до якісного перетворення компетенцій. 
Із психолого-педагогічного погляду праксео-
логічний підхід дозволяє ефективно форму-
вати практичні уміння й навички у майбутніх 
фахівців і сприяє оптимізації практичних дій. 
Цей підхід дозволить майбутнім фахівцям 
оволодіти практичними уміннями шляхом 
розробки практико орієнтованих завдань. 
Праксеологічний підхід позитивно впливає 
на формування раціонального мислення 
та пропагує методи ефективної діяль-
ності. Під час його впровадження потрібно 
переводити теоретичні знання у площину 
практичної діяльності. Особистісно орієн-
тований підхід відіграє вагому роль у акти-
візації саморозвитку особистості, передба-
чає виявлення індивідуальних особливостей 
студентів. Він дозоляє кожному студенту 
навчатися відповідно до здібностей і потреб 
на основі налагодження співпраці між викла-
дачем і студентами.
Ключові слова: майбутні медичні сестри, 
професійна підготовка, методологія, кон-
цептуальні підходи, компетентнісний підхід, 

праксеологічний підхід, особистісно-орієнто-
ваний підхід.

The article substantiates the need to improve the 
professional training of future nurses. It is proved 
that medical schools must train a competent 
specialist in nursing, who is ready for professional 
growth and capable of self-improvement. It is 
established that conceptual approaches play 
an important role in improving the quality of 
the educational process of future nurses. The 
approach is the basis for the organization of the 
educational process and serves as a carrier of 
methodological information about the methods, 
forms and techniques of professional training. 
In the methodological plane, it is determined 
that conceptual in professional training should 
be competency, praxeological and personality-
oriented approaches.
The study found that the competency approach 
is directly related to the improvement of 
integrated, general and special (professional) 
competencies and has a positive impact on 
ensuring a close connection between theory 
and practice. Its implementation will ensure the 
transition from quantitative changes to qualitative 
transformation of competencies. From the 
psychological and pedagogical point of view, the 
praxeological approach allows to effectively form 
practical skills and abilities of future specialists 
and helps to optimize practical actions. This 
approach will allow future professionals to master 
practical skills by developing practice-oriented 
tasks. Praxeological approach has a positive 
effect on the formation of rational thinking, and 
promotes methods of effective action. During 
its implementation it is necessary to translate 
theoretical knowledge into the plane of practical 
activity. Personality-oriented approach plays 
an important role in enhancing personal self-
development, involves identifying individual 
characteristics of students. It allows each student 
to study according to abilities and needs, based 
on the establishment of cooperation between 
teacher and students.
Key words: future nurses, professional 
training, methodology, conceptual approaches, 
competence approach, praxeological approach, 
personality-oriented approach.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Одним зі стратегічних завдань, що стоїть перед 
охороною здоров’я у час світової пандемії, спри-
чиненої Covid-19, є забезпечення якості медичної 
допомоги. Розв’язання цього завдання безпосе-
редньо пов’язане із професійною підготовкою ква-
ліфікованих медичних фахівців. Беручи до уваги 
той факт, що професійна підготовка майбутніх 
фахівців сестринських служб не повною мірою 
спрямована на реалізацію потенційних можли-
востей і здібностей медичної сестри, медичні 
навчальні заклади мають спрямовувати свою 
діяльність на підготовку висококваліфікованого, 

компетентного фахівця сестринської справи, гото-
вого до професійного росту, здатного до самоос-
віти та самовдосконалення.

Ураховуючи Концепцію побудови національної 
системи охорони здоров’я України, а також поло-
ження Наказу МОЗ України «Про затвердження Поло-
ження про особливості ступеневої освіти медичного 
спрямування», головним показником якості профе-
сійної медсестринської підготовки вважаємо профе-
сійну компетентність, що формується на основі вико-
ристання в освітньому процесі інноваційних підходів, 
до яких відносимо компетентнісний, праксеологічний 
та особистісно-орієнтований підходи.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У ході дослідження було з’ясовано, що теоретичні 
та практичні питання професійної освіти майбут-
ніх фахівців сестринської справи протягом остан-
ніх десяти років проаналізовані у працях україн-
ських науковців Л. Борисюк [1], М. Демянчука [2], 
С. Левківської [3], Л. Романишиної [8], З. Шарло-
вич [14] та ін. Однак методологічні аспекти органі-
зації освітнього процесу для майбутніх медичних 
сестер ґрунтовно не були розглянуті.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Встановлено, що в медичний 
навчальний заклад, як і в будь-який інший освіт-
ній заклад, вступають на навчання молоді люди з 
різним рівнем освітнього потенціалу, однак після 
закінчення навчання переважна більшість сту-
дентів мають стати фахівцями з високим рівнем 
професіоналізму. Для досягнення такого резуль-
тату необхідно цілеспрямовано та системно пра-
цювати з майбутніми медичними сестрами над 
виробленням у них нових форм поведінки та ціле-
спрямовано організовувати їхній освітній процес 
шляхом впровадження компетентісного, особис-
тісно-орієнтованого та праксеологічного підходів. 
Саме цим питанням приділено недостатню увагу у 
наукових дослідженнях, що і спонукало нас до роз-
криття потенціалу означених концептуальних під-
ходів та аналізу практичних аспектів, пов’язаних 
із їхнім впровадженням у професійну підготовку 
майбутніх медичних сестер.

З огляду на наведені факти мета статті спря-
мована на аналіз основних концептуальних підхо-
дів до організації професійної підготовки майбут-
ніх медичних сестер, які мають позитивний вплив 
на вдосконалення професійної компетентності та 
висвітлення механізмів їх впровадження.

Виклад основного матеріалу. На основі 
вивчення й узагальнення філософських, педа-
гогічних, соціологічних і психологічних наук вста-
новлено, що головною методологічною основою 
розвитку сучасної освіти має бути комплексне і 
системне вирішення проблеми формування про-
фесійної компетентності майбутніх фахівців. Не 
є винятком і медичні фахівці, зокрема медичні 
сестри. Наголосимо, що сучасні виклики, продик-
товані боротьбою зі світовою пандемією, спри-
чиненою коронавірусною інфекцією, диктують 
необхідність вирішення теоретичних і практичних 
проблем підвищення якості професійної підго-
товки медичних сестер, котрі володіють високим 
рівнем компетентності.

На основі аналізу напрацювань І. Сірак [10], 
О. Солодовник [11] і К. Соцького [12] встановлено, 
що професійна компетентність майбутніх медич-
них сестер – це інтеграційна характеристика осо-
бистості, яка передбачає сукупність компетенцій 
у професійній сфері, що базується на сформо-
ваних моральних якостях, які дозволять особис-

тості бути конкурентоспроможною на ринку праці. 
Отже, можна констатувати, що освітній процес у 
закладах вищої освіти, які готують медичних сес-
тер, має базуватися на правильно підібраних кон-
цептуальних підходах, що позитивно впливають 
на формування професійно успішного фахівця.

У психолого-педагогічній літературі дефініція 
«підхід» розглядається як наукова категорія, яка 
становить методологічну орієнтацію дослідження, 
як позиція, з якої розглядається об’єкт вивчення 
(спосіб визначення об’єкта), як поняття, що керує 
загальною стратегією дослідження. Тобто під-
хід виступає основою для визначення практич-
них площин організації освітнього процесу, адже 
є носієм узагальненої методологічної інформації 
про практичні методи, форми та прийоми організа-
ції професійної підготовки майбутніх фахівців. Вва-
жаємо, що опора на конкретні «підходи» в аспекті 
методологічного забезпечення професійної підго-
товки дозволить викладацькому корпусу вибуду-
вати чіткі та взаємопов’язані психолого-педагогічні 
дії, а також дасть ефективний поштовх для вива-
женого методологічного забезпечення якісної про-
фесійної підготовки майбутніх медичних сестер, 
розробки конкретного змісту освітнього процесу.

Наголосимо на тому, що професійна підготовка 
студентів у медичних закладах має бути безпо-
середньо пов’язаною з формуванням ключових 
компетентностей і компетенцій, необхідних для 
якісного виконання усіх професійних функцій та 
обов’язків (компетентнісний підхід), а також спів-
відноситися з майбутньою професійною діяль-
ністю (праксеологічний підхід). Методологія сучас-
ної медичної підготовки є гуманістичною, а тому 
в її центрі має перебувати студент, його духовний 
розвиток і система деонтологічних цінностей (осо-
бистісно орієнтований підхід). Таким чином, вису-
ваємо припущення про те, що центральними (кон-
цептуальними) у професійній підготовці мають 
бути саме ці три підходи: компетенісний, праксео-
логічний та особистісно-орієнтований.

У ході дослідження було встановлено, що про-
фесійна компетентність майбутнього фахівця 
виступає базовою характеристикою його діяль-
ності, яка «включає як змістовий (знання), так і 
процесуальний (уміння) компоненти і має головні 
суттєві ознаки, а саме: мобільність знань, гнучкість 
методів професійної діяльності та критичність 
мислення» [4, с. 127]. Виходячи з такого визна-
чення, компетентнісний підхід дозволяє студентам 
стати активними суб’єктами освітнього процесу. 
У методологічній площині компетентнісний підхід 
позитивно вплине на три вектори: по-перше, на 
формування стійкого інтересу до обраної профе-
сії; по-друге, на розвиток особистісно-професій-
них рис; по-третє, на організацію професійного 
самовдосконалення. Отже, цей підхід безпосеред-
ньо пов’язаний із вдосконаленням інтегральних, 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

150 Випуск 26. 2020

загальних і спеціальних (фахових) компетентнос-
тей, а також позитивно впливає на апробацію та 
впровадження інноваційних педагогічних техноло-
гій під час організації освітнього процесу майбут-
ніх фахівців.

Компетентнісний підхід в іноземних публіка-
ціях розглядається як загальна методологія, що 
базується на потребі формування основних ком-
петентностей, які мають вагомий вплив на само-
вдосконалення і саморозвиток студентів. До при-
кладу, у статті Е. Ґонкзі доведено, що цей підхід 
має позитивний вплив на руйнування стереотипів 
і забезпечення тісного зв’язку теорії з практикою, 
а також подолання дихотомії між «знаю, що» і 
«знаю, як» [15, с. 182–184].

Вважаємо, що на основі системного та ціліс-
ного впровадження компетентісного підходу в 
освітній процес можна досягнути усвідомленого 
і самостійного набуття професійних компетенцій 
і домогтися формування особистісних якостей, 
необхідних для реалізації себе як компетентного 
фахівця. Внаслідок цього відбувається перехід від 
кількісних змін у складі та змісті освітньої діяльності 
майбутніх медичних сестер до її якісного перетво-
рення. Розвитку пізнавальної активності сприяють 
застосування нових технологій організації освітньої 
діяльності, диференціація навчання з урахуванням 
освоєння обов’язкових і вибіркових курсів.

Зупинимося на аналізі праксеологічного під-
ходу. Так, у тезаурус праксеологічного підходу, як 
доводить Т. Пщоловский [7], входять такі наукові 
категорії, як «результат», «якість діяльності», «діє-
вість», «продуктивність». Основою праксеологіч-
ного підходу є досягнення ефективності професій-
ної діяльності на основі дієвого, результативного 
навчання. Праксеологічний підхід «забезпечує 
ефективне управління діяльністю через її всебіч-
ний самоаналіз, самооцінювання, цілеспрямо-
ване моделювання умов і засобів удосконалення 
на основі синтезу теоретичних знань та емпірич-
ного досвіду» [13, с. 56]. Із психолого-педагогіч-
ного погляду праксеологічний підхід дозволяє 
ефективно формувати практичні уміння й нави-
чки у майбутніх фахівців на основі розширення 
цілей їхньої професійної підготовки. Це зумовлено 
тим, що він передбачає розвиток у студентів, які 
навчаються у медичних закладах, умінь практично 
діяти, застосовувати здобуті знання у ситуаціях 
професійної діяльності.

Передбачаємо, що реалізація праксеологічного 
підходу дозволить майбутнім фахівцям оволодіти 
необхідним арсеналом практичних умінь, а також 
позитивно вплине на формування таких важливих 
особистісних якостей, як відповідальність та ініці-
ативність. Впровадження цього підходу відповідає 
сучасним вимогам науково-методичного забез-
печення освітнього процесу, адже спрямоване на 
удосконалення методичного забезпечення освіт-

нього процесу шляхом розробки практико орієнто-
ваних завдань.

У методологічній площині праксеологічний під-
хід передбачає формування у майбутніх фахівців 
раціонального мислення та пропагує методи ефек-
тивної діяльності, а тому базується на тому, що 
навчальні дисципліни в медичному навчальному 
закладі покликані формувати зміст, структуру і 
форми діяльностей у професійній сфері. Зокрема, 
викладачам важливо домогтися оптимального 
поєднання варіативних логічних структур змісту 
освіти з його практичним втіленням. Тобто прак-
сеологічний підхід базується на переведенні тео-
ретичних знань у площину практичної діяльності. 
Лише на цій основі можна досягнути ефективної 
взаємодії на основі широкого використання інно-
ваційних педагогічних технологій.

Вважаємо, що праксеологічний підхід за умови 
його цілеспрямованого впровадження в освітній 
процес професійної підготовки майбутніх медич-
них сестер збагатить процесуальну сторону, 
сприятиме оптимізації практичних дій. Його вико-
ристання суттєво посилить практичну сторону 
освітнього процесу шляхом інтеграції теоретичних 
знань із практичною підготовкою.

У процесі вивчення публікацій Л. Ніколенка 
[5], С. Подмазіна [6], С. Сисоєвої [9] встановлено, 
що особистісно-орієнтований підхід оптимальний 
для активізації саморозвитку особистості, адже 
передбачає виявлення індивідуальних особливос-
тей студентів як суб’єктів навчально-пізнавальної 
діяльності. Із психолого-педагогічного погляду 
він передбачає дотримання права студента на 
обрання власної траєкторії розвитку на основі 
врахування власних пріоритетів. У методичній 
площині цей підхід дозоляє кожному майбутньому 
фахівцеві навчатися відповідно до своїх здібнос-
тей і потреб, а також передбачає налагодження 
партнерських позиції співпраці між викладачем і 
студентами.

У методологічному контексті особистісно-орі-
єнтований підхід передбачає творчу спрямова-
ність особистості та пропагує професійне вдо-
сконалення на основі «творення образу людини 
в людині», передбачення невичерпних джерел 
натхнення і вдосконалення особистості. Необхід-
ність впровадження особистісно-орієнтованого 
підходу є очевидною, оскільки суспільство очікує, 
щоб випускники усіх закладів, які готують майбут-
ніх медичних сестер, були креативними, профе-
сійно компетентними особистостями, прагнули до 
успіху й уміли будувати індивідуальну траєкторію 
особистісно-професійного розвитку. З практичного 
погляду, організовуючи освітній процес майбутніх 
медичних сестер, ми радимо викладачам дотри-
муватися таких вимог особистісно-орієнтова-
ного підходу: має бути пріоритет індивідуального 
підходу до кожного, оскільки студенти – активні 
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носії суб’єктного досвіду; налагодження суб’єкт-
суб’єктної взаємодії; системне збагачення особис-
тісного досвіду студентів.

На основі особистісно-орієнтованого підходу 
маємо можливість створити належні умови для 
формування майбутніх медичних сестер як кре-
ативних особистостей, котрі зі студентської лави 
готові до реалізації своїх професійних обов’язків.

Висновки. Отже, у методологічному контексті 
формування професійної компетентності май-
бутніх медичних сестер зумовлене необхідністю 
підняття престижу медичних працівників в україн-
ському суспільстві та забезпечення якості фахової 
підготовки фахівця із середньою медичною осві-
тою, конкурентоспроможного на ринку праці, на 
основі використання компетентнісного, праксео-
логічного й особистісно-орієнтованого підходів до 
організації освітнього процесу. Зокрема, встанов-
лено, що у методологічному контексті компетен-
тісний підхід передбачає оптимізацію структурних 
елементів освітнього процесу шляхом проєкту-
вання навчальної програми, визначення методів 
і відбору засобів навчання. Праксеологічний під-
хід охоплює цілеспрямоване формування про-
фесійної свідомості студентів для максимального 
усвідомлення їхньої майбутньої місії, цілей і прі-
оритетів через реалізацію цілей, визначених для 
кожної професійно-орієнтованої дисципліни. Осо-
бистісно-орієнтований підхід базується на спів-
праці педагога зі студентами з метою введення їх 
у майбутню професійну діяльність. На його основі 
освіта розглядається як формування нових цілей і 
особистісних позицій, а розвиток передбачає ста-
новлення здатності особистості до самостійного 
вдосконалення та розвитку потреб і цінностей.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Борисюк Л.О. Теоретичні основи професій-

ної компетентності бакалаврів сестринської справи. 
Науковий вісник Ужгородського національного уні-
верситету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 
2014. Вип. 31. С. 36–38.

2. Демянчук М.Р. Система професійної підго-
товки майбутніх молодших спеціалістів сестринської 
справи у коледжах. Науковий часопис НПУ імені 
М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії 
та перспективи. Вип. 71. 2019. С. 92–96.

3. Левківська С.М. Формування фахової ком-
петентності майбутніх медичних сестер як наукова 

проблема. Вісник Житомирського державного уні-
верситету. Вип. 1 (73). Педагогічні науки, 2014. 
С. 124–131.

4. Мачинська Н.І. Психологічна компетентність – 
необхідна складова професійної компетентності май-
бутнього фахівця. Інженерні та освітні технології  
в електротехнічних і комп’ютерних системах. 
2013. № 1 (1). С. 125–130.

5. Ніколенко Л.Т. Особистісно орієнтована 
освіта: проблеми та шляхи реалізації в системі під-
вищення кваліфікації. Ученые записки. № 3. 2005. 
С. 23–27.

6. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований 
освітній процес. Принципи. Технології. Педагогіка і 
психологія, 1997. № 2. С. 37–43.

7. Пщоловский Т. Принципы совершенной дея-
тельности: Введение в праксеологию. Киев : Изд-во: 
«Институт праксеологии», 1993. 272 с.

8. Романишина Л.М., Хмеляр І.М., Лукащук М.М.  
Формування ключових компетентностей майбутніх 
фахівців у процесі навчання в медичному коледжі. 
Наукові записки Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гна-
тюка. Серія Педагогіка. 2011. № 2. С. 71–78.

9. Сисоєва С.О. Особистісно-орієнтовані тех-
нології: сутність, специфіка, вимоги до проекту-
вання. Професійна освіта: педагогіка і психологія. 
2003. С. 159–160.

10. Сірак І.П. Формування готовності майбут-
ніх медичних сестер до професійної самореаліза-
ції : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Вінниця, 2017. 
296 с.

11. Солодовник О.В. Формування готовності май-
бутніх молодших спеціалістів з медичною освітою до 
професійного самовдосконалення у процесі фахової 
підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Жито-
мир, 2017. 279 с.

12. Соцький К.О. Формування готовності майбут-
ніх молодших медичних спеціалістів до професій-
ного самовдосконалення : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04. Вінниця, 2016. 314 c.

13. Чайка В.М. Основи дидактики : навчальний 
посібник. Київ : Академвидав, 2011. 238 с.

14. Шарлович З.П. Пошук шляхів формування 
професійно-педагогічної компетентності медичної 
сестри сімейної медицини в системі фахової підго-
товки. Східноєвропейський журнал громадського 
здоров’я. Спецвипуск. 2012. С. 125–126.

15. Gonczi A. Competency-based learning: a dubi-
ous past – an assured future? Understanding learning at 
work / eds. D. Boud and J. Garrck, Routledge, London 
and New York, 1999. P. 180–197.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

152 Випуск 26. 2020

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ  
ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ  
ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF READINESS  
OF BACHELORS IN CYBERSECURITY FOR PROFESSIONAL ACTIVITY  
IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL AND DIGITAL ENVIRONMENT

Стаття присвячена проблемам педагогіч-
них умов формування готовності бакалав-
рів із кібербезпеки до професійної діяльності 
засобами освітньо-цифрового середовища. 
Уточнено поняття «умова» та «педагогічна 
умова». Проаналізувавши поняття «умова», 
котре закладає в основу педагогічні вимоги, 
обставини, за яких компоненти навчального 
процесу подані в найкращому взаємозв’язку, 
уточнено, що педагогічні умови – це сукуп-
ність різнопланових (зовнішніх і внутрішніх) 
соціально-педагогічних і дидактичних чинни-
ків, необхідних і достатніх для виникнення 
та раціонального стійкого функціонування 
певної педагогічної системи. Установлено, 
що сутність поняття «педагогічні умови» 
стосується різних аспектів усіх складників 
процесу навчання, виховання й розвитку: 
мети, змісту, принципів, методів, форм, 
засобів тощо. Зазначено, що реалізація 
педагогічних умов формування готовності 
має на меті забезпечити процес оволодіння 
основними методами прогнозування, що 
дозволяє здійснювати аналіз, моделювання, 
проєктування та конструювання навчально-
виховного процесу. Розглянуто педагогічні 
умови формування готовності бакалаврів 
із кібербезпеки до професійної діяльності 
засобами освітньо-цифрового середо-
вища. Виділено такі педагогічні умови, як 
стимулювання мотивації та активізація 
навчально-пізнавальної діяльності у процесі 
формування готовності до професійної 
діяльності в бакалаврів із кібербезпеки в умо-
вах освітньо-цифрового середовища; органі-
зація підготовки бакалаврів із кібербезпеки 
як наукове дослідження; інтеграція репро-
дуктивної та творчої діяльності бакалаврів 
із кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового 
середовища; технологізація індивідуальної 
траєкторії навчання в умовах освітньо-циф-
рового середовища. Установлено, що визна-
чені нами взаємопов’язані педагогічні умови 
покликані забезпечити якісну організацію 
процесу формування готовності бакалаврів 
із кібербезпеки до професійної діяльності. 
Реалізація визначених педагогічних умов 
здатна забезпечити процес оволодіння 
основними методами прогнозування, що 
дозволяє здійснювати аналіз, моделювання, 
проєктування та конструювання навчально-
виховного процесу бакалаврів із кібербезпеки 
в умовах освітньо-цифрового середовища.
Ключові слова: умова, педагогічна умова, 
бакалавр, підготовка бакалаврів із кібербез-
пеки, середовище, освітньо-цифрове сере-
довище.

The article is devoted to the problems of 
pedagogical conditions of formation of readiness 
of bachelors in cybersecurity for professional 
activity by means of educational and digital 
environment. The concepts of “condition” 
and “pedagogical condition” are specified. 
Analyzing the concept of “condition”, which 
is based on pedagogical requirements, the 
circumstances under which the components of 
the educational process are presented in the 
best relationship, it is specified that pedagogical 
conditions are a set of diverse (external and 
internal) socio-pedagogical and didactic factors, 
necessary and sufficient for the emergence and 
rational sustainable functioning of a particular 
pedagogical system. It is established that 
the essence of the concept of “pedagogical 
conditions” refers to various aspects of all 
components of the process of learning, education 
and development: goals, content, principles, 
methods, forms, means and so on. It is noted that 
the implementation of pedagogical conditions 
for the formation of readiness aims to ensure 
the process of mastering the basic methods of 
forecasting, which allows for analysis, modeling, 
design and construction of the educational 
process. Pedagogical conditions of formation 
of readiness of bachelors in cybersecurity for 
professional activity by means of educational 
and digital environment are considered. Such 
pedagogical conditions as stimulation of 
motivation and activization of educational and 
cognitive activity in the process of formation of 
readiness for professional activity at bachelors 
in cybersecurity in conditions of educational and 
digital environment are allocated; organization of 
bachelors in cybersecurity as a scientific research; 
integration of reproductive and creative activities 
of bachelors in cybersecurity in the educational 
and digital environment; technologicalization of 
individual learning trajectory in the educational-
digital environment. It is established that the 
interconnected pedagogical conditions defined 
by us are called to provide the qualitative 
organization of process of formation of readiness 
of bachelors on cybersecurity to professional 
activity. The implementation of certain 
pedagogical conditions can provide a process 
of mastering the basic methods of forecasting, 
which allows the analysis, modeling, design 
and construction of the educational process of 
bachelors in cybersecurity in an educational and 
digital environment.
Key words: condition, pedagogical condition, 
bachelor, preparation of bachelors in 
cybersecurity, environment, educational and 
digital environment.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Філософське осмислення феномену підготовки 
бакалаврів із кібербезпеки розкриває загальні 
аспекти, які характерні для досвіду різних країн. 
Саме тому загальні аспекти їх підготовки мають 

бути побудовані на філософських концепціях, роз-
криваючи ідеї й особливості процесу підготовки як 
неподільного освітнього процесу. Об’єктивність 
підготовки бакалаврів із кібербезпеки переважно 
залежить від вибору методології дослідження. 
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Вибір методологічних підходів щодо підготовки 
бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-циф-
рового середовища є проблемою на науково-педа-
гогічному рівні й потребує додаткового аналізу та 
розв’язання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зважаючи на практичну значущість, спрямова-
ність на вдосконалення функціонування педагогіч-
них систем, підвищення ефективності освітнього 
процесу, поняття «умови» займають ключову 
позицію в напряму професійної підготовки фахів-
ців, зокрема бакалаврів із кібербезпеки. Психо-
лого-педагогічні дослідження спираються зазви-
чай на філософське тлумачення категорії «умова» 
як вираження відношення предмета до навколиш-
ніх явищ, без яких він існувати не може [1], а також 
на психологічне осмислення умов як причин, чин-
ників, засобів, під впливом яких відбувається роз-
виток особистості. У своїх працях М.А. Данілов 
підкреслює, що предметом методології педагогіки 
є: самі педагогічні знання, способи їх здобуття, 
умови їх упровадження у практику й визначення 
предмета педагогіки [2, c. 14]. Аналогічної думки 
дотримується й А.В. Хуторський: «Предметом 
дидактики є не лише процес навчання, а й умови, 
необхідні для його перебігу (зміст, засоби, методи 
навчання, комунікації між педагогом та учнями 
тощо), а також результати, які отримуються, їх діа-
гностика й оцінювання» [3]. В нашому дослідженні 
будемо дотримуватись визначення, що пропонує 
А.А. Літвін: педагогічні вимоги – це обставини, за 
яких компоненти навчального процесу подані в 
найкращому взаємозв’язку; сукупність зовнішніх і 
внутрішніх впливів. Педагогічні умови пов’язують 
із конструюванням освітньої системи, де вони 
виступають одним із компонентів (чинників, обста-
вин) [4, c. 67].

Узявши за основу педагогічний аналіз категорі-
ально-поняттєвого поля, невирішені раніше час-
тини загальної проблеми відносимо до актуальної 
потреби окреслення педагогічних умов форму-
вання готовності бакалаврів із кібербезпеки до 
професійної діяльності засобами освітньо-цифро-
вого середовища.

Мета статті. Проаналізувати педагогічні умови 
формування готовності бакалаврів із кібербезпеки 
до професійної діяльності засобами освітньо-
цифрового середовища.

Виклад основного матеріалу. Філософ-
ське та, відповідно, загальнонаукове тлумачення 
поняття «умова» зводиться до істотного компо-
нента комплексу об’єктів (речей, їх станів, взаємо-
дій), за наявності якого з необхідністю випливає 
існування певного явища (об’єкта). Умова – це 
те, від чого залежить дещо інше; те, що робить 
можливим наявність предмета, стану, процесу [5]. 
Тоді «умови – сукупність об’єктів (речей, процесів, 
відносин тощо), необхідних для виникнення, існу-

вання або зміни цього об’єкта» [6, c. 707]. Інакше 
кажучи, умови – це стабільні обставини, які оточу-
ють об’єкт і визначають природу впливу на нього, 
імплікаційний зв’язок.

За С.Л. Рубінштейном, зовнішні умови впли-
вають на розвиток особистості опосередковано 
через внутрішні, суб’єктивні умови, які формує 
сам індивід [7, c. 251]. Учений указує на карди-
нальну проблему причини й умов її дії, потребу 
розведення зовнішніх і внутрішніх умов. На його 
думку, виникає необхідність розкрити внутрішню 
природу, внутрішні зв’язки й залежності та їх від-
мінність від зовнішніх. Зовнішні умови визначають 
кінцевий результат не прямо й безпосередньо, а 
«переломлюючись» через дію внутрішніх умов, 
власну природу певного об’єкта чи явища. Вну-
трішні умови виступають як причини (саморозви-
ток, саморух, рушійні сили розвитку, джерела роз-
витку знаходяться в самому процесі розвитку як 
його внутрішні причини), а зовнішні – як обставини 
[7, с. 289–290].

Поняття «педагогічні умови» стосується різних 
аспектів усіх складників процесу навчання, вихо-
вання й розвитку цілей, змісту, принципів, методів, 
форм, засобів тощо. Воно може вживатись щодо 
цілісного навчально-виховного процесу під час 
характеристики педагогічної системи або окремих її 
сторін чи елементів. Як правило, під педагогічними 
умовами розуміють такі, що спеціально створюються 
в освітньому процесі з метою підвищення його ефек-
тивності або реалізації певних інновацій [8].

На думку більшості дослідників, педагогічні 
умови певним чином піддаються регулюванню, 
підвищують, а в разі відсутності чи неповноти – 
утруднюють, знижують ефективність педагогічної 
взаємодії. Однак, як правило, викладені умови 
стосуються лише окремих сторін навчання [9].

Погоджуємось із В.І. Андреєвим [10], який роз-
глядає педагогічні умови як комплекс заходів, зміст, 
методи (прийоми) й організаційні форми навчання 
й виховання. Ю.К. Бабанський [11, c. 115] визна-
чає педагогічні умови як чинники (обставини), від 
яких залежить ефективність функціонування педа-
гогічної системи. За А.Я. Найном [12, c. 44–49], це 
сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, 
методів, засобів і матеріально-просторового сере-
довища, спрямованих на вирішення поставлених 
завдань.

Досліджуючи організацію процесу навчання, 
О.С. Пюра [13, c. 172] стверджує, що важливим є 
створення сприятливих педагогічних умов. Термін 
«педагогічні умови» він тлумачить як сукупність 
взаємопов’язаних і взаємозумовлених чинників, які 
забезпечують бажану ефективність навчального 
процесу та сприяють досягненню зазначених цілей.

Під «педагогічними умовами» А.М. Алексюк, 
А.А. Аюрзанайн, П.І. Підкасистий, В.А. Козаков 
[14, c. 85] розуміють чинники, що впливають на 
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процес досягнення мети, водночас поділяють їх 
на зовнішні (позитивні відносини викладача і сту-
дента; об’єктивність оцінки навчального процесу; 
місце навчання, приміщення, клімат тощо) і вну-
трішні (індивідуальні властивості здобувачів: стан 
здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, 
навички, мотивація тощо).

На думку О.М. Пєхоти [15], педагогічні умови 
розглядаються також як категорія, що визнача-
ється як система певних форм, методів, матері-
альних умов, реальних ситуацій, які об’єктивно 
склались чи суб’єктивно створені, необхідних для 
досягнення конкретної педагогічної мети.

Передусім під умовами розуміють педагогічні 
вимоги, обставини, за яких компоненти навчаль-
ного процесу подані в найкращому взаємозв’язку; 
сукупність зовнішніх і внутрішніх впливів. Педаго-
гічні умови пов’язують із конструюванням освіт-
ньої системи, в якій вони виступають одним із ком-
понентів (чинників, обставин) [4, с. 67].

Підтримуючи цю думку, під педагогічними 
умовами розуміємо сукупність різнопланових 
(зовнішніх і внутрішніх) соціально-педагогічних і 
дидактичних чинників, необхідних і достатніх для 
виникнення та раціонального стійкого функціону-
вання певної педагогічної системи.

Реалізація педагогічних умов формування 
готовності має на меті забезпечити процес ово-
лодіння основними методами прогнозування, що 
дозволяє здійснювати аналіз, моделювання, про-
єктування та конструювання навчально-вихов-
ного процесу. В нашому експериментальному 
дослідженні формування готовності бакалаврів із 
кібербезпеки до професійної діяльності в умовах 
освітньо-цифрового середовища забезпечують 
такі педагогічні умови:

1. Стимулювання мотивації та активізація 
навчально-пізнавальної діяльності у процесі фор-
мування готовності до професійної діяльності в 
бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-циф-
рового середовища.

2. Організація підготовки бакалаврів із кібер-
безпеки як наукове дослідження

3. Інтеграція репродуктивної та творчої діяль-
ності бакалаврів із кібербезпеки в умовах освіт-
ньо-цифрового середовища.

4. Технологізація індивідуальної траєкторії 
навчання в умовах освітньо-цифрового середо-
вища.

Визначені нами взаємопов’язані педагогічні 
умови покликані забезпечити якісну організацію 
процесу формування готовності бакалаврів із 
кібербезпеки до професійної діяльності.

Стимулювання мотивації та активізація 
навчально-пізнавальної діяльності у процесі фор-
мування готовності до професійної діяльності 
в бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-
цифрового середовища.

Стимулювання мотивації закладає в основу 
дефініцію «мотив». Мотив – це внутрішній потяг 
людини до діяльності, особисті причини, котрі спо-
нукають людину до дій, учинків, те, заради чого 
діяльність відбувається (якийсь привабливий для 
неї предмет) [16].

Для того, щоб підсилити мотивацію бакалав-
рів із кібербезпеки, необхідно працювати щонай-
менше у трьох напрямах:

1) задіяти (актуалізувати) якомога більшу кіль-
кість мотивів;

2) збільшити збуджувальну дій найзначущих 
мотивів;

3) забезпечити необхідні ситуативні фактори.
Для виявлення співвідношення різних мотивів 

у збудженні складних видів діяльності бакалав-
рів із кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового 
середовища може бути корисною схема, запро-
понована Б.І. Додоновим [17]. Виділимо такі групи 
мотивів формування готовності бакалаврів із 
кібербезпеки до професійної діяльності в умовах 
освітньо-цифрового середовища:

– задоволення бакалаврів із кібербезпеки від 
самого процесу діяльності в умовах освітньо-циф-
рового середовища;

– прагнення бакалаврів із кібербезпеки до 
отримання результату діяльності (продукту, знань 
тощо) в умовах освітньо-цифрового середовища;

– прагнення бакалаврів із кібербезпеки до 
винагороди діяльності (оцінки, плати, підвищення 
в посаді, отримання диплому) в умовах освітньо-
цифрового середовища;

– запобігання бакалаврами з кібербезпеки 
санкцій (покарання), які б погрожували у разі ухи-
лення від діяльності в умовах освітньо-цифрового 
середовища або її неякісного виконання.

Організація підготовки бакалаврів із кібербез-
пеки як наукове дослідження.

Напрям наукового дослідження визначається 
галуззю науки, специфікою наукових інститутів. 
Конкретизація напряму наукових досліджень про-
водиться на базі вивчення виробничих, суспіль-
них потреб і стану досліджень [18]. Під науковим 
напрямом розуміють сферу наукових досліджень 
наукового колективу, яка спрямована на вивчення 
певних фундаментальних, теоретичних та експе-
риментальних завдань у відповідній галузі науки. 
Науковий напрям – сфера дослідження науко-
вого колективу, який упродовж відповідного часу 
розв’язує ту чи іншу проблему [19, с. 11].

Головними напрямами організації науково-
дослідної роботи бакалаврів із кібербезпеки в умо-
вах освітньо-цифрового середовища можуть бути 
такі:

– підвищення якості навчального процесу в 
умовах освітньо-цифрового середовища завдяки 
спільній участі здобувачів і викладачів у виконанні 
науково-дослідних робіт;
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– участь бакалаврів із кібербезпеки у прове-
денні прикладних, пошукових і фундаментальних 
наукових досліджень у межах дистанційних курсів 
освітньо-цифрового середовища;

– розвиток у бакалаврів із кібербезпеки здат-
ності до самостійних обґрунтованих наукових 
суджень і висновків;

– надання здобувачам можливостей у процесі 
навчання в межах дистанційних курсів освітньо-
цифрового середовища спробувати свої сили в 
різних напрямах сучасної науки.

Завданнями науково-дослідної роботи є:
– навчання здобувачів методики й засобів 

самостійного вирішення наукових завдань, нави-
чок роботи в наукових колективах;

– ознайомлення з методами організації твор-
чої роботи;

– сприяння успішному розв’язанню акту-
альних проблем науки та соціального розвитку 
суспільства.

Науково-дослідна робота майбутніх бакалав-
рів із кібербезпеки, виступаючи продовженням і 
поглибленням навчально-дослідної, надає здобу-
вачеві можливість виявити творчу ініціативу в умо-
вах освітньо-цифрового середовища, перевірити 
у процесі виконання практичних і лабораторних 
робіт (на практиці) вивчений матеріал, опановує 
збирати, систематизувати, аналізувати й узагаль-
нювати його, самостійно вести науково-дослідну 
роботу.

Форми організації та проведення науково-
дослідної роботи в умовах освітньо-цифрового 
середовища різні та передбачають:

– роботу бакалаврів із кібербезпеки в науко-
вих гуртках, які організовують загальнонаукові і 
спеціальні віртуальні кафедри в умовах освітньо-
цифрового середовища;

– участь бакалаврів із кібербезпеки групами 
або в індивідуальному порядку в науково-дослід-
них темах кафедр факультету в умовах освітньо-
цифрового середовища;

– лекторську роботу з розповсюдження знань 
у галузі науки та освіти для бакалаврів із кібербез-
пеки в умовах освітньо-цифрового середовища;

– участь здобувачів у наукових організаційно-
масових і змагальних заходах різного рівня (кафе-
дральних, факультетських, регіональних, всеукра-
їнських, міжнародних), що стимулюють розвиток як 
системи науково-дослідної роботи, так і творчості 
кожного бакалавра з кібербезпеки. До них відно-
сять такі типи занять в умовах освітньо-цифрового 
середовища: наукові семінари, конференції, сим-
позіуми, конкурси наукових і навчально-дослідних 
робіт здобувачів вищої освіти, олімпіади з дисци-
плін та спеціальностей.

Інтеграція репродуктивної та творчої діяль-
ності бакалаврів із кібербезпеки в умовах освіт-
ньо-цифрового середовища.

Погоджуємось із В.М. Дружиніним, який під-
ґрунтя творчості вбачає в репродуктивній діяль-
ності, в наслідуванні зразка. Автор підкреслює, що 
для того, щоб творити, необхідно шляхом насліду-
вання засвоїти зразок активності людини-творця, 
вийти на новий рівень оволодіння культурою та 
самостійно спрямуватись далі [20].

У своїх дослідженнях А.В. Хуторський [21] 
зазначає, що творча діяльність здобувачів освіти 
не передбачає в них попередніх умінь діяльності 
за зразком. Навпаки, репродуктивна діяльність, 
якщо вона попередньо засвоюється та закріплю-
ється, негативно впливає на можливість творчості 
в наступному, створюючи в учнів шаблонні уяв-
лення про освітні продукти. Так, репродуктивна 
діяльність бакалаврів із кібербезпеки може спри-
яти творчості лише в тому разі, якщо за її допо-
могою засвоюються способи діяльності, а не зміст 
професійної підготовки.

Репродуктивна діяльність бакалаврів із кібер-
безпеки в умовах освітньо-цифрового середовища 
характеризується тим, що матеріал подається в 
готовому вигляді та його використовують у типо-
вих ситуаціях. Ця діяльність має на меті засвоєння 
готових знань та способів дії в певних ситуаціях. 
Основними розумовими діями бакалаврів із кібер-
безпеки тут виступають сприйняття, засвоєння, 
запам’ятовування та відтворення знань, поданих 
у готовому вигляді.

Репродуктивний метод навчання в умовах 
освітньо-цифрового середовища використову-
ється для формування вмінь і навичок у бакалав-
рів із кібербезпеки на рівні, що дозволяє застосо-
вувати їх в умовах, які раніше розглядались, або 
трохи змінених. За допомогою системи завдань у 
контексті дистанційного курсу освітньо-цифрового 
середовища організовує діяльність із неодноразо-
вого відтворення повідомлених знань або спосо-
бів діяльності.

Технологізація індивідуальної траєкторії 
навчання в умовах освітньо-цифрового середо-
вища.

Перебуваючи в умовах освітньо-цифрового 
середовища під час фахової підготовки, кожен 
учасник освітнього процесу рухається в межах 
індивідуальної траєкторії навчання. Погоджує-
мось з А.В. Хуторським, який розглядає індивіду-
альну освітню траєкторію як персональний шлях 
реалізації особистісного потенціалу кожного учня 
в освіті [22]. Індивідуальна траєкторія – це прояв 
стилю навчальної діяльності кожного здобувача 
освіти, який залежить від його мотивації, здатності 
до навчання і здійснюється у співпраці з педагогом 
[23; 24].

Індивідуальна освітня траєкторія має бути 
орієнтована на створення умов для самовира-
ження особистості бакалавра з кібербезпеки за 
обов’язкового досягнення поставлених цілей 
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навчання. Для бакалавра з кібербезпеки під «інди-
відуальною освітньою траєкторією» в умовах 
освітньо-цифрового середовища ми розуміємо 
обраний ним за власним бажанням і під власну 
відповідальність рух до досягнення, визначеного 
стандартом освіти, рівня професійної компетент-
ності, що здійснюється за умови постійної педа-
гогічної підтримки й контролю, у процесі якого 
відбувається його творча самореалізація, прояв 
і розвиток сукупності особистісних якостей, від-
повідно, індивідуального освітнього маршруту в 
умовах освітньо-цифрового середовища. Індиві-
дуальний освітній маршрут являє собою персо-
нальну програму формування професійної ком-
петентності, що відповідає його віку і здібностям, 
інтересам, мотивації, психодинамічним характе-
ристикам і яка спроєктована на базі освітньо-про-
фесійної програми підготовки фахівця.

Індивідуально-освітня траєкторія є персональ-
ною та будується особистістю бакалавра з кібер-
безпеки залежно від мети, яку вона переслідує; 
наявності вільного часу; ступеня розвиненості 
освітньої інфраструктури країни; рівня достатку 
в родині; особистих вподобань; стереотипів, що 
склались у суспільстві; зовнішнього оточення 
людини; ступеня наявного взаємозв’язку між 
суб’єктами господарювання та освітніми устано-
вами, а також широкого кола інших суб’єктивних 
та об’єктивних факторів.

Технологізація індивідуальної траєкторії 
навчання бакалавра з кібербезпеки в умовах освіт-
ньо-цифрового середовища передбачає аналіз 
навчального плану спеціальності, ознайомлення з 
анотаціями дисциплін, які входять до навчального 
плану, аналіз компетентностей, які формуються у 
процесі вивчення конкретних дисциплін.

Технологізація індивідуальної траєкторії 
навчання в умовах освітньо-цифрового середо-
вища передбачає аналіз навчального плану, вибір 
дисциплін і тем, опрацювання анотацій до кожної 
дисципліни навчального плану та інформації про 
викладачів, за якими закріплена конкретна дисци-
пліна, виконання завдань та формування звітів на 
основі збережених і оброблений даних.

Висновки. Отже, проаналізувавши поняття 
«умова», котре закладає в основу педагогічні 
вимоги, обставини, за яких компоненти навчаль-
ного процесу подані в найкращому взаємозв’язку, 
уточнено, що педагогічні умови – це сукупність 
різнопланових (зовнішніх і внутрішніх) соціально-
педагогічних і дидактичних чинників, необхідних і 
достатніх для виникнення та раціонального стій-
кого функціонування певної педагогічної системи. 
У нашому експериментальному дослідженні фор-
мування готовності бакалаврів із кібербезпеки до 
професійної діяльності в умовах освітньо-циф-
рового середовища забезпечують такі педагогічні 
умови, як стимулювання мотивації та активізація 

навчально-пізнавальної діяльності у процесі фор-
мування готовності до професійної діяльності в 
бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-циф-
рового середовища, організація підготовки бака-
лаврів із кібербезпеки як наукове дослідження, 
інтеграція репродуктивної та творчої діяльності 
бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-
цифрового середовища та технологізація індиві-
дуальної траєкторії навчання в умовах освітньо-
цифрового середовища. Реалізація визначених 
педагогічних умов здатна забезпечити процес ово-
лодіння основними методами прогнозування, що 
дозволяє здійснювати аналіз, моделювання, про-
єктування та конструювання навчально-виховного 
процесу бакалаврів із кібербезпеки в умовах освіт-
ньо-цифрового середовища.
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СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА  
ГАРАНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ,  
ОСНОВА РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ
THE EDUCATION SYSTEM AS AN INCREDIBLE PART  
OF PROVIDING THE STATE SECURITY OF UKRAINE, THE BASIS  
OF DEVELOPMENT AND THE FUNCTIONING OF THE STATE

Висвітлено результати теоретичних дослі-
джень проблеми розвитку національної освіти, 
проаналізовано законодавство України щодо 
питань національної безпеки та визначення 
ролі освіти у функціонуванні системи націо-
нальної безпеки України, а також важливість 
пріоритетності галузі освіти в державі.
Необхідність дослідження зумовлена потре-
бою підвищення мотивації студентів, викла-
дачів, працівників закладів освіти, широких 
мас суспільства до самовдосконалення, 
підвищення кваліфікації, навчання впродовж 
життя, поліпшення їх обізнаності із сучас-
ним станом розвитку технологій, досвідом 
використання програмного забезпечення, 
сучасних технологій.
Для досягнення мети роботи були вико-
ристані загальнонаукові методи: 1) тео-
ретичні – аналіз психолого-педагогічної 
літератури із проблеми дослідження; уза-
гальнення вітчизняного й зарубіжного 
досвіду; теоретичний аналіз, систематиза-
ція та узагальнення наукових фактів і зако-
номірностей 2) емпіричні – анкетування; 
опитування; бесіди з учасниками освітньо-
наукового середовища; педагогічні спосте-
реження за начальною й науковою діяль-
ністю суб’єктів освітнього процесу.
У роботі обґрунтовано, що реформування 
будь-якої галузі в державі буде неефективним 
без синхронної модернізації галузі освіти від-
повідно до поставленої мети реформування.
Сучасні інформаційні технології, які фактично 
охоплюють усі сфери людського життя, здій-
снюючи вже тотальне підключення людини 
до різноманітних мереж, повинні максимально 
бути залучені в галузі освіти. Державним 
органам необхідно розглянути можливості 
створення національної освітньої онлайн-
мережі з можливістю залучення сучасних 
освітніх порталів закладів вищої освіти.
Окремо потрібно звернути увагу на ство-
рення умов для навчання людей старшого 
віку. Необхідно створити різноманітні про-
грами, які б ураховували їх уразливість перед 
темпами розвитку прогресу, адаптації до 
професійних вимог сьогодення.
Ключові слова: національна безпека, 
освіта, наукоємна продукція, людський капі-
тал, дистанційне навчання.

The article deals with the results of theoretical 
research of problems national education 
system of Ukraine, analyzes the legislation 
of Ukraine on national security issues and 
defining the role of education in the functioning 
of national security system of Ukraine, as 
well as the importance of the priority area of 
education in the country.
The need for research is due to the need to 
increase the motivation of students, teachers, 
employees of educational institutions, the 
masses of society to self-improvement, 
professional development, lifelong learning, 
improving their awareness of the current state 
of technology development, experience in using 
software, modern technologies.
To achieve the goal of the work were used 
scientific methods: 1) theoretical - analysis of 
psychological and pedagogical literature on the 
problem of research; generalization of domestic 
and foreign experience; theoretical analysis, 
systematization and generalization of scientific 
facts and patterns 2) empirical - questioning; poll; 
conversations with participants of educational 
and scientific environment; pedagogical 
observations on the initial and scientific activity of 
the subjects of educational process.
The paper argues that reforming any sector in the 
country will not be effective without synchronous 
modernization of education sector in accordance 
with the stated goal of reform.
Modern information technologies, which 
actually cover all spheres of human life, making 
the total connection of a person to various 
networks, should be maximally involved in the 
field of education. Public authorities should 
consider creating a national online education 
network with the possibility of involving already 
existing educational portals in higher education 
institutions.
Particular attention should be paid to creating 
conditions for education of older people. Various 
programs need to be created to take into account 
their vulnerability to the pace of progress, 
adaptation to the professional requirements of 
today.
Key words: national security, education, 
knowledge-intensive products, human capital, 
distance learning.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Біля входу у Стелленбоський університет Пів-
денно-Африканської Республіки встановлено 
дошку, на якій зазначено: «Знищення будь-якої 
нації не потребує атомних бомб або використання 
ракет дальнього радіуса дії. Потрібно тільки зни-
ження якості освіти й дозвіл обману на іспитах 
тих, хто навчається. Пацієнт помирає від рук таких 
лікарів. Будинки руйнуються від рук таких інжене-
рів. Гроші втрачаються від рук таких економістів 

та бухгалтерів. Справедливість губиться в руках 
таких юристів і суддів. Крах освіти – це крах нації».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз попередніх досліджень свідчить, що проблематиці 
розгляду національної системи освіти як невід’ємної 
базової частини національної безпеки приділяється 
багато уваги. Цій темі присвячені публікації низки нау-
ковців, зокрема Д. Дзвінчука, Г. Дмитренка, К. Корсака, 
В. Лугового, С. Ніколаєнка, В. Огнев’юка, М. Степка, 
С. Пролеєва та інших вітчизняних науковців.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мета статті. Метою статті є аналіз законодав-
ства України щодо питань національної безпеки та 
визначення ролі освіти у функціонуванні системи 
національної безпеки України, опис досвіду Спо-
лучених Штатів Америки із цього питання, визна-
чення впливу державних інституцій України на 
розвиток освіти та реакції освіти на рівень затра-
чених ресурсів, пріоритетність та ефективність 
функціонування системи освіти, на розвиток еко-
номіки та ефективність функціонування держави.

Для досягнення мети роботи були використані 
загальнонаукові методи:

1) теоретичні – аналіз психолого-педагогічної 
літератури із проблеми дослідження; узагаль-
нення вітчизняного й зарубіжного досвіду; теоре-
тичний аналіз, систематизація та узагальнення 
наукових фактів і закономірностей;

2) емпіричні – анкетування; опитування; бесіди 
з учасниками освітньо-наукового середовища; 
педагогічні спостереження за начальною й науко-
вою діяльністю суб’єктів освітнього процесу.

Виклад основного матеріалу. Поняття націо-
нальної безпеки України та національних інтересів 
України визначені в чинному Законі України «Про 
національну безпеку України» [1] прийнятому 
у 2018 році (Про національну безпеку України, 
2018). Статтею 1, зокрема пунктами дев’ять та 
десять, зазначено:

- національна безпека України – захищеність 
державного суверенітету, територіальної ціліс-
ності, демократичного конституційного ладу та 
інших національних інтересів України від реаль-
них та потенційних загроз;

- національні інтереси України – життєво 
важливі інтереси людини, суспільства й держави, 
реалізація яких забезпечує державний суверені-
тет України, її прогресивний демократичний роз-
виток, а також безпечні умови життєдіяльності й 
добробут її громадян;

У статті 3 цього Закону зазначені принципи дер-
жавної політики у сферах національної безпеки 
й оборони. Зокрема, третім розділом зазначе-
ної статті визначені фундаментальні національні 
інтереси України:

1) державний суверенітет і територіальна 
цілісність, демократичний конституційний лад, 
недопущення втручання у внутрішні справи 
України;

2) сталий розвиток національної економіки, 
громадянського суспільства й держави для забез-
печення зростання рівня та якості життя насе-
лення;

3) інтеграція України в європейський політич-
ний, економічний, безпековий, правовий простір, 
набуття членства в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору, роз-
виток рівноправних взаємовигідних відносин з 
іншими державами.

До прийняття Закону України «Про національну 
безпеку України» діяв Закон України «Про основи 
національної безпеки України», прийнятий Верхо-
вною Радою України 2003 році [2]. Стаття 6 визна-
чала пріоритети національних інтересів України, а 
саме:

− гарантування конституційних прав і свобод 
людини і громадянина;

− розвиток громадянського суспільства, його 
демократичних інститутів;

− захист державного суверенітету, територі-
альної цілісності та недоторканності державних 
кордонів, недопущення втручання у внутрішні 
справи України;

− зміцнення політичної й соціальної стабіль-
ності в суспільстві;

− забезпечення розвитку й функціонування 
української мови як державної в усіх сферах сус-
пільного життя на всій території України, гаранту-
вання вільного розвитку, використання й захисту 
російської, інших мов національних меншин 
України;

− створення конкурентоспроможної, соці-
ально орієнтованої ринкової економіки та забезпе-
чення постійного зростання рівня життя й добро-
буту населення;

− збереження та зміцнення науково-техно-
логічного потенціалу, утвердження інноваційної 
моделі розвитку;

− забезпечення екологічно та техногенно без-
печних умов життєдіяльності громадян і суспіль-
ства, збереження природного довкілля та раціо-
нальне використання природних ресурсів;

− розвиток духовності, моральних засад, інте-
лектуального потенціалу українського народу, 
зміцнення фізичного здоров’я нації, створення 
умов для розширеного відтворення населення, 
збереження та зміцнення інституту сім’ї;

− створення умов для повноцінного життя й 
розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зрос-
тання в безпечному сімейному оточенні;

− інтеграція України в європейський полі-
тичний, економічний, правовий простір із метою 
набуття членства в Європейському Союзі та в 
євроатлантичний безпековий простір із метою 
набуття членства в Організації Північноатлантич-
ного договору; розвиток рівноправних взаємови-
гідних відносин з іншими державами світу в інте-
ресах України.

Унаслідок порівняння визначимо, що в новому 
законі відсутні норми, які б визначали одним із 
фундаментальних національних інтересів збере-
ження та зміцнення науково-технологічного потен-
ціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку, 
а також розвиток духовності, моральних засад, 
інтелектуального потенціалу українського народу, 
зміцнення фізичного здоров’я нації, створення 
умов для розширеного відтворення населення, 
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збереження та зміцнення інституту сім’ї. Як про-
писано в попередньому законі.

Гіпотетично можна припустити, що сталий роз-
виток національної економіки, громадянського 
суспільства й держави для забезпечення зрос-
тання рівня та якості життя населення, як пропи-
сано в чинному Законі, у глибині своєї реаліза-
ції передбачають зміцнення науково-технічного 
потенціалу. Інтеграція держави Україна до Євро-
пейського Союзу та НАТО охоплює розвиток духо-
вності, моральних засад, інтелектуального потен-
ціалу українського народу, а також створення 
умов для повноцінного життя й розвитку дитини, 
її безпеки, благополуччя, зростання в безпечному 
сімейному оточенні.

Питання освіти як невід’ємної частини націо-
нальної безпеки країни досліджувалось у Сполу-
чених Штатах Америки. Була підготовлена знакова 
доповідь, безпосередньо присвячена взаємозв’язку 
розвитку освіти та стану національної безпеки, в 
якій розглядаються загрози та виклики початку ХХІ 
століття. Доповідь було видано у 2012 р. у Нью-
Йорку під назвою «Реформа американської освіти 
й національна безпека» [3]. У складі робочої групи, 
котра готувала доповідь, брала участь колишній 
державний секретар США К. Райс. Фактично ця 
доповідь зазначає, чому освіта є невід’ємним скла-
диком національної безпеки.

Автори виділяють п’ять основних загроз у 
разі зволікання діям, спрямованим на подолання 
невідповідності освіти вимогам сьогодення:

− загроза для економічного зростання й конку-
рентоспроможності;

− загроза для воєнної безпеки;
− загроза для інформаційної безпеки;
− загроза для глобальних інтересів США;
− загроза для єдності і згуртованості нації. 
Автори доповіді наголошують, що «військова 

сила вже не є достатньою умовою для гаранту-
вання безпеки держави. Національна безпека нині 
тісно пов’язана з людським капіталом, а сила чи 
слабкість людського капіталу країни визначається 
станом системи освіти».

Як зазначено вище, на перше місце виходить 
поняття людського капіталу.

Експертна інформація про рівень розвитку 
людського капіталу в Україні була висвітлена на 
Всесвітньому економічному форумі у 2015 р. у 
вигляді рейтингової оцінки розвитку людського 
капіталу. Україна посіла 31 позицію (між Республі-
кою Корея й Угорщиною) серед 124 країн світу, які 
брали участь у дослідженні. Ця достатньо висока 
позиція пов’язана з тим, що 100% населення здо-
буває початкову освіту. Щодо середньої освіти, то 
Україна перебуває в першій десятці [4].

Найбільш неочікуваний результат цього дослі-
дження полягає в тому, що для багатьох розви-
нених країн (деякі з них входять до складу Євро-

пейського Союзу) нагальну проблему становлять 
недостатній рівень базових освітніх навичок, 
зокрема писемності [5].

За Індексом глобальної конкурентоспромож-
ності Україна посідає 76 місце серед 144 країн. 
На цей результат вплинув показник загальної кіль-
кості науковців та інженерів (48 місце), це доволі 
низький і знаковий для нашої держави показник.

За такими показниками як здатність залучати 
та здатність утримувати таланти Україна посіла 
130 місце і 132 місце відповідно [6].

Показник нездатності залучати таланти озна-
чає наявність неповороткої забюрократизованої 
державної системи, яка перебуває у власній пара-
дигмі, комфортного корпоративного світосприй-
няття, відірваного від великого реального світу. 
Навіщо утримувати таланти? Можливо, їх уза-
галі ні до чого залучати, якщо державні програми 
пишуться для підтримання і збереження самого 
державного апарату та функціонування економіки 
як сировинної, не маючи на меті з моменту свого 
створення досягти якогось реального позитивного 
результату. Тільки так можливо пояснити наяв-
ність різноманітних освітніх, економічних програм 
і таке соціально-економічне відставання від решти 
європейських країн.

Виявляти та утримувати таланти – це, перш 
за все, створення відповідного середовища для 
реалізації наявного потенціалу. Відсутність такого 
середовища не тільки створює загрозу міграцією 
талановитих людей, а, перш за все, це створює 
посил для молоді, яка все частіше обирає для 
себе місце навчання та реалізацію свого творчого, 
наукового потенціалу за межами України. Ми втра-
чаємо молодь, яка володіє іноземними мовами, 
здатністю швидко адаптуватись до іншого культур-
ного простору. Фактично процеси, які відбуваються 
в контексті виїзду молоді на навчання до зарубіж-
них країн, можна назвати Освітньою міграцією.

Яскравим прикладом поєднання освіти й науки 
в межах реалізації фундаментальних інтересів 
України, що зазначено у ст. 3 Закону України «Про 
національну безпеку України» (а саме сталий роз-
виток економіки), є володіння державою сучас-
ними високими технологіями.

Світовий ринок наукоємної продукції оціню-
ється приблизно у 2,3–3 трлн. дол. США. Процес 
наукоємного виробництва забезпечують близько 
п’ятдесяти макротехнологій. Сім провідних країн, 
які володіють 46 макротехнологіями, контролюють 
понад 80% ринку наукоємної продукції: США отри-
мують від експорту цієї продукції 700 млрд. дол. 
США щорічно, Німеччина –530 млрд. дол. США, 
Японія – 400 млрд. дол. США.

Україна входить до п’ятірки країн, які володі-
ють передовими аерокосмічними технологіями, – 
із 22 базових технологій ракетнокосмічної галузі 
Україна володіє 17.
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Частка ж вітчизняної наукоємної продукції на 
світовому ринку високотехнологічної продукції 
становить 0,05–0,1% [7].

Сьогодні все помітнішими стають ознаки 6-го 
й 7-го технологічних укладів (6-й дає поштовх до 
нового етапу в розвитку медицини та біотехного-
гій, 7-й – до створення технологій «холодного тер-
моядерного синтезу», що має докорінно змінити 
енергетичний потенціал земної цивілізації) [8].

В економці України частка продукції вищих тех-
нологічних укладів має такі значення: 4% – для 
5-го і 0,1% – для 6-го. Зростання ВВП завдяки 
введенню нових технологій в Україні оцінюється 
всього в 0,7%, тоді як у розвинених країнах цей 
показник досягає 60% і навіть 90% [7].

Людський капітал у національному багатстві 
світового співавторства сягає 64%, природний 
капітал – 20%, а фізичний – лише 16%. Питома 
вага людського капіталу в розвинених країнах, 
таких як США, Німеччина, Японія, становить до 
80% їхнього національного багатства.

Вищезазначені факти яскраво підкреслюють 
пріоритетність галузі освіти як базової, котра фак-
тично є фундаментом розвитку країни. Водночас 
це означає відсутність стратегічного бачення в 
розвитку держави, і, як наслідок, – розкоординова-
ність державних реформ та програм, відсутність 
чітко визначених пріоритетів. Кожна галузь в Укра-
їні розглядається і пропонується реформуватись 
окремо, а не як взаємопов’язані системи, котрі 
впливають одна на одну.

Відомий шведський педагог Т. Хусен, один з 
авторів реформи Шведської освіти, сформував 
правила реформування освіти, які визнанні в усіх 
країнах Європейського Союзу. Їх суть вкладається 
в одне невелике речення, яке має величезний 
зміст. А саме: будь-які зміни в освіті мають стати 
частиною цілісної програми соціального, еконо-
мічного й культурного реформування країни й бути 
однією з передумов їх ефективності [9].

Ми повністю погоджуємось із поданим вислов-
люванням. Реформування освіти як окремої 
системи в межах держави без синхронного 
взаємопов’язаного реформування економіки, реа-
лізації соціально-культурних програм виявилось у 
нашій державі неефективним.

Стрімкий розвиток у світі технологій здій-
снює глобальний вплив і формує нові вимоги та 
виклики до системи освіти й держави як запо-
руки її ефективного функціонування. Протягом 
2,5 років учасники «Форсайта компетенцій 2030» 
проводили системний аналіз технологічних, еко-
номічних і соціальних змін у 19 ключових галузях 
економіки та проєктували галузеві «карти май-
бутнього». Це дозволило сформувати перелік 
перспективних професій за галузями, визначити 
професії, які в найближчі 15–20 років утратять 
свою актуальність. Сформований «Атлас нових 

професій» містить 140 нових професій у 19 галу-
зях [10].

Складається таке особисте враження, що над 
цим питанням у контексті реалізації Закону Укра-
їни «Про національну безпеку України» ніхто не 
замислюється, це ж буде не сьогодні. Однак якщо 
ми бажаємо, щоб держава залишалась конкурент-
ною, всім, напевно, повинно бути зрозумілою необ-
хідність проведення глибокого аналізу економічних, 
технологічних тенденцій розвитку науки і промисло-
вості, і вже зараз розпочинати адаптовувати систему 
освіти під запити найближчого майбутнього, відмов-
ляючись від напрямів підготовки фахівців, які фак-
тично в найближчий час почнуть зникати. Якби для 
навчальних закладів та педагогічних працівників це 
не було болісно. Освітнє відставання, технологічне 
відставання як наслідок, призведе до незворотних 
процесів руйнації виробництва, економіки, і, як наслі-
док, утрати суверенітету. Держава може опинитись у 
повній інтелектуальній, технологічній залежності.

Потрібно розуміти, що значні процеси транс-
формації ринку праці, виникнення нових профе-
сій, заміна в багатьох галузях людської праці робо-
тизованим обладнанням може ввести багатьох 
людей у стан стресу й депресії. Потрібно психоло-
гічно готувати фахівців середнього і старшого віку 
отримувати нову професійну освіту. Підготувати 
їх сприйняти необхідність бути більш гнучкими на 
професійному й освітньому рівні, постійно займа-
тись самовдосконаленням.

Дійсно, як свідчить аналіз, населення припиняє 
підвищувати свою освітню підготовку у 35 років 
[11, c. 76]. Незважаючи на те, що цьому аналізу 
вже більше десяти років, ураховуючи те, які потря-
сіння суспільного життя та економіки Україні дове-
лось пережити за останні 6 років, уважаємо цей 
аналіз актуальним і на сьогодні.

Освітнім закладам і викладачам необхідно 
бути готовими миттєво реагувати на освітні запити 
економіки й суспільства. На думку розробників 
«Атласу нових професій», першими почнуть зни-
кати професії, які можна автоматизувати і профе-
сії, суть яких – «посередництво» між ринком і спо-
живачем товарів та послуг.

Окремо хочу привернути увагу до розвитку 
у світі дистанційного навчання. На моє переко-
нання, ефективною є змішана форма навчання. 
Однак фактично відбувається підключення учнів, 
студентів до певних порталів, які виконують 
освітню функцію. Якщо глибше розглянути мету 
цих порталів, то разом з освітою впродовж життя 
вони пропонують підключення до інформаційної 
мережі на все життя. Без розвитку національ-
них освітніх інформаційних порталів і мереж, які 
будуть генерувати актуальні для сьогодення зна-
ння ми можемо опинитись у залежності від іно-
земних освітніх мереж, які на своє бачення будуть 
вирішувати, який об’єм інформації нам надавати.
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Так, у Давосі в січні 2013 р. відбувся «круглий 
стіл», присвячений дистанційній освіті за участі 
екс-міністра фінансів США й почесного президента 
Гарвардського університету Ларрі Саммерса, пре-
зидента Массачусетського технологічного інсти-
туту Рафаеля Рейфа, засновника Microsoft Білла 
Гейтса, співзасновника платіжної системи PayPal 
Пітера Тіля та інших зацікавлених осіб.

Головним висновком зустрічі стала теза: май-
бутнє – за онлайн-освітою. І вже нині ця теза 
знаходить широке підтвердження. У низці країн 
(Китай, Латвія, Нідерланди, Алжир, Велика Бри-
танія, Туреччина та інші) від 10 до 25% студен-
тів отримують освіту в закладах дистанційного 
навчання. У 2012 р., згідно з результатами дослі-
дження Babson Survey Research Group, 32% сту-
дентів вищих навчальних закладів США (понад 
6,7 млн) пройшли хоча б один курс дистанційного 
навчання [12].

Серед американських ЗВО 65% уже ввели дис-
танційне навчання у стратегію свого розвитку.

Американський президент Рональд Рейган, 
виступаючи в Пентагоні, сказав, що бюджет на 
освіту перевищив бюджет на оборону. Генерали 
з Пентагону спитали в нього, як так може бути. 
І Рейган відповів просто. Він зазначив: «А ви дума-
єте, що питання безпеки вирішується в Пентагоні? 
То ви помиляєтесь. Питання оборони вирішується 
за шкільною партою».

Висновки. Основою стабільності та розвитку 
економічно розвинених країн є людський капі-
тал. Рівень людського капіталу в державі відпо-
відає рівню освіти, розвитку науки, що впливає 
на рівень технологій, які створюються та засто-
совуються, що, зі свого боку, впливає на рівень 
економіки держави та її обороноздатності, а далі 
впливає на рівень безпеки та якості життя насе-
лення. Тому сучасна економічна думка основною 
умовою росту національного багатства країни 
вважає створення умов для розвитку, розкриття 
людського потенціалу. Враховуючи вищевикла-
дене, ще раз хочу нагадати місце України щодо 
здатності залучати та здатності утримувати 
таланти, де Україна посіла 130 і 132 місце від-
повідно. Це досить знаковий показник, який ста-
вить все на свої місця. Якщо ця ситуація не буде 
швидко виправлена, перспективи модернізації 
країни мінімальні.

Щорічно проходить оновлення в обсязі 5% тео-
ретичних та 20% професійних знань. У Сполуче-
них Штатах Америки визначили таку величину, 
як одиниця старіння знань фахівця. Зниження 
компетентності фахівця на 50% унаслідок появи 
нової інформації. За багатьма напрямами підго-
товки фахівців цей період настане менш ніж через 
5 років, тобто менше терміну навчання в ЗВО, щоб 
отримати спеціальність. Це означає, що державна 
програма освіта впродовж життя повинна з фор-

мальної трансформуватись у конкретні реальні 
системні дії. Потрібно зрозуміти, що базова освіта 
в сучасних умовах – це скоріше фундамент для 
подальшого навчання й підтримання професійної 
компетенції впродовж усього професійного життя. 
А це передбачає найперше значні інвестиції в 
освіту й передусім у людей, викладачів, щоб було 
чому застарівати.

Сучасні інформаційні технології, які фак-
тично охоплюють усі сфери людського життя, 
здійснюючи вже тотальне підключення людини 
до різноманітних мереж, повинні максимально 
бути залучені в галузі освіти. Державним орга-
нам необхідно розглянути можливості створення 
національної освітньої онлайн-мережі з можли-
вістю залучення сучасних освітніх порталів наці-
ональних ЗВО.

Окремо потрібно звернути увагу на ство-
рення умов для навчання людей старшого віку. 
Необхідно створити різноманітні програми, які б 
ураховували їх уразливість перед темпами роз-
витку прогресу, адаптації до професійних вимог  
сьогодення.

Реформування будь-якої галузі в державі буде 
неефективним без синхронної модернізації галузі 
освіти відповідно до поставленої мети реформу-
вання. Потрібно зрозуміти керівникам держави, 
що освіта це і є той фундамент, на якому трима-
ється держава. Якщо виникає потреба перебуду-
вати або добудувати певний поверх, то спочатку 
потрібно посилити фундамент, а потім братись за 
інші роботи, щоб уся конструкція не завалилась. 
Так і в державі.
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ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  
ФАХІВЦІВ ІЗ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
FORMATION OF ADMINISTRATIVE COMPETENCE  
IN THE PROCESS OF VOCATIONAL TRAINING  
OF FUTURE SPECIALISTS IN MILITARY MANAGEMENT

У статті розглянуто проблему нових аспек-
тів кадрового забезпечення Збройних Сил 
України, котра зумовлює реформування сис-
теми військової освіти. Виявлено основний 
шлях підвищення якості вищої військової спе-
ціальної освіти, який передбачає розвиток і 
модернізацію її змісту, посилення практичної 
спрямованості освітніх програм. Розглянуто 
специфіку формування управлінської компе-
тентності майбутніх фахівців із військового 
управління. Детально охарактеризовані 
управлінські компетенції, котрі формуються 
у процесі професійної підготовки майбутніх 
військових фахівців з управління. Представ-
лено авторський аналіз особливостей управ-
лінської компетентності як одного з найваж-
ливіших результатів професійної підготовки 
майбутніх фахівців з управління. Розширено 
й обґрунтовано професійно орієнтоване 
поняття «управлінська компетентність» 
як здатність особистості здійснювати 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію, ухвалювати 
управлінські рішення на основі знань, умінь, 
досвіду, ціннісних установок та емоційно-
вольових якостей, зорієнтованих на «діалог 
позицій». Управлінську компетентність май-
бутніх фахівців із військового управління роз-
глянуто як структурний елемент загальної 
професійної компетентності, котра забез-
печує ефективність службово-бойової діяль-
ності та безпосередньо відображається 
на якості військової діяльності, настроях 
і дисципліні підлеглих. Управлінська компе-
тентність є значущим чинником, що зумов-
лює військову діяльність, бойову готовність 
підрозділу та морально-психологічний стан 
колективу. Обґрунтовано актуальність 
розвитку управлінської компетентності 
майбутніх фахівців із військового управління 
та її вплив на показники навчально-бойової 
діяльності підлеглих. Рівень сформованості 
управлінської компетентності відображає 
функціональну надійність та адекватно 
забезпечує виконання поставлених перед 
майбутніми фахівцями з військового управ-
ління управлінських завдань.
Ключові слова: управлінська компетент-
ність, майбутні фахівці з військового управ-
ління, професійна підготовка, військові 
заклади вищої освіти.

The article deals with the problem of new 
aspects of staffing of the Armed Forces of 
Ukraine that leads to the reform of the system of 
military education. The main way of increasing 
quality of higher military special education, 
which provides for the development and 
modernization of its essence, strengthening 
the practical orientation of educational 
programs has been revealed. The specifics 
of the formation of administrative competence 
of future specialists in military management 
have been analyzed. The administrative 
competencies, which are formed in the process 
of vocational training of future military specialists 
in management, have been characterized in 
details. The author’s analysis of peculiarities 
of administrative competence as one of the 
most important results of vocational training 
of future specialists in management has been 
presented. The professionally-oriented notion 
of “administrative competence” as person’s 
ability to carry out subject-subjective interaction, 
to make managerial decisions on the basis of 
knowledge, skills, experience, valuable settings 
and emotional and volitional qualities focused 
on “dialogue of positions” has been extended 
and substantiated. Administrative competence 
of future specialists in military management 
has been analyzed as a structural element 
of general professional competence, which 
provides the effectiveness of service and 
combat activities and directly affects the quality 
of military activities, attitudes and disciplines 
of subordinates. Administrative competence is 
a significant factor that determines the military 
activity, combat readiness of the subdivision 
and the moral and psychological state of the 
team. The relevance of the development of 
administrative competence of future specialists 
in military management and its influence on the 
indicators of training and combat activities of 
subordinates has been grounded. The level of 
formation of administrative competence reflects 
the functional reliability and adequately ensures 
the implementation of the set administrative 
tasks assigned to future specialists in military 
management.
Key words: administrative competence, future 
specialists in military management, vocational 
training, military institutions of higher education.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Зміна військово-політичної обстановки, ескалація 
напруги на прикордонних територіях, діяльність 
терористичних організацій і незаконних збройних 
формувань, активізація діяльності радикально 
налаштованих опозиційних елементів всередині 
держави, скорочення штатної чисельності сило-
вих структур в умовах економічної кризи, зроста-
ючі вимоги, які висуваються до випускників вій-
ськових закладів вищої освіти (ВЗВО) – чинники, 

що зумовлюють необхідність виведення системи 
підготовки офіцерських кадрів на якісно новий 
рівень. Військова освіта визначається як про-
цес і результат засвоєння військово-професійних 
компетенцій, які дозволяють майбутнім офіцерам 
якісно виконувати службові обов’язки [10, с. 75]. 
На сучасному етапі серед проблем педагогіки 
вищої військової школи, що досліджує шляхи вдо-
сконалення базової системи підготовки офіцер-
ських кадрів, провідне місце посідають ключові 
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питання підвищення ефективності освітньої діяль-
ності військових закладів вищої освіти. Якісно 
змінюються комбінації вимог до багаторівневих 
контурів підготовленості та управлінської компе-
тентності сучасних офіцерів, зокрема й фахівців із 
військового управління [4, с. 20]. Системно підви-
щуються кінцеві критерії відповідальності та ролі 
особистості в сучасних просторових умовах фор-
мування багатополярного світу. Як свідчить прак-
тика, сучасні умови бойової діяльності підрозділів 
Збройних Сил України вимагають від майбутніх 
фахівців із військового управління вміння швидко 
реагувати на нові завдання, ухвалювати нестан-
дартні рішення, передбачити наслідки прийнятих 
рішень. Майбутні фахівці з військового управління 
повинні володіти не лише достатньою компетент-
ністю для вирішення професійних завдань у мир-
ний і воєнний час – вони повинні вміти швидко 
орієнтуватись у мінливих умовах та адаптуватись 
до них, ухвалювати своєчасні, оптимальні та дієві 
управлінські рішення.

З огляду на це особливої актуальності та уні-
кальності набуває «вічна» проблематика сучас-
ної педагогіки – пошук траєкторій і формату опцій 
щодо підвищення ефективності процесів підго-
товки майбутніх фахівців, зокрема й майбутніх 
офіцерів із військового управління, інструмента-
рію формування в них управлінської компетент-
ності, готовності своєчасно і якісно вирішувати 
службово-бойові завдання будь-якої категорії 
складності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних джерел із проблеми дослі-
дження свідчить, що вітчизняними та зарубіжними 
науковцями проведено низку досліджень, у яких 
аналізуються проблеми військового управління 
офіцерів (О. Бойко, Т. Мацевко, С. Мосов, Л. Олій-
ник, О. Прохоров, І. Руснак, В. Стасюк, В. Телелим, 
Р. Торчевський, В. Ягупов та інші). В окреслених 
наукових розвідках управлінську діяльність роз-
глянуто як міждисциплінарну наукову проблему в 
декількох аспектах: філософському (обґрунтовано 
методологічні основи поняттєво-категорійного апа-
рату, критерії, принципи і структуру управлінської 
діяльності (І. Зязюн, І. Смоліков, Г. Щедровицький 
тощо)); військовому (з’ясування сутності управ-
ління військами, внормування військової термі-
нології у сфері керівництва (С. Мосов, І. Руснак, 
В. Телелим та інші); психологічному (психологічне 
забезпечення управлінської діяльності, особис-
тісний потенціал керівника, психологізація про-
цесу підготовки майбутніх фахівців до специфіки 
управлінської діяльності, гуманізація професійної 
підготовки управлінських кадрів (Л. Карамушка, 
В. Рибалка, О. Романовський, В. Стасюк тощо); 
педагогічному (обґрунтування педагогічних про-
блем підготовки фахівців до здійснення управлін-
ської діяльності (О. Бойко, Т. Мацевко, Л. Олійник, 

О. Прохоров, О. Романовський, В. Свистун, В. Ягу-
пов), менеджменту освіти (В. Луговий, В. Маслов, 
В. Пікельна та інші), системи підготовки військо-
вих фахівців (М. Нещадим, В. Ягупов), зокрема 
до управлінської діяльності (В. Король, Р. Торчев-
ський)) тощо.

Сучасними науковцями визначено педагогічні 
умови вдосконалення професійної підготовки май-
бутніх офіцерів та формування їхньої готовності до 
керування підрозділами (М. Жиленко, Л. Мерзляк, 
І. Радванський); розглянуто етику управлінської 
діяльності військового керівника (М. Тарнавський); 
педагогічні аспекти управлінської діяльності офі-
церів (Г. П’янковський); формування готовності до 
управлінської діяльності в майбутніх магістрів вій-
ськово-соціального управління (О. Бойко); психо-
логічні особливості розвитку управлінської компе-
тентності майбутніх магістрів військового профілю 
(Т. Мацевко).

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Актуальність теоретичних і прак-
тичних аспектів формування управлінської ком-
петентності майбутніх фахівців із військового 
управління задля якісного вирішення завдань 
службової діяльності зумовлена гуманізацією, 
гуманітаризацією, демократизацією Збройних Сил 
України. Водночас, як свідчить аналіз наукових 
джерел та вивчення теорії та практики профе-
сійної підготовки у ВЗВО, системна проблема – 
формування управлінської компетентності май-
бутніх фахівців із військового управління в межах 
освітньої діяльності – залишається практично не 
дослідженою, відсутні адекватні умови й техноло-
гії супроводу досліджуваного процесу, що значною 
мірою позначається на якості підготовки випускни-
ків військових ЗВО.

Мета статті полягає в розкритті сутності управ-
лінської компетентності майбутніх фахівців із вій-
ськового управління.

Виклад основного матеріалу. Сучасна сис-
тема військової освіти переживає період рефор-
мування [6, с. 150], ключова мета якого полягає в 
забезпеченні стабільного комплектування військ 
кваліфікованими офіцерами з урахуванням новіт-
ніх соціально-економічних умов шляхом оптимі-
зації організаційно-штатної структури військових 
ЗВО, вдосконалення організації підготовки, змісту 
військової освіти, її управління та ресурсного 
забезпечення. Тому надзвичайно значущою стає 
проблема формування управлінської компетент-
ності майбутніх військових фахівців з управління.

Нині управлінська компетентність визнача-
ється як сегмент професійної компетентності 
майбутніх військових фахівців [9, с. 19] і розгляда-
ється як глобальний фундамент внутрішніх ресур-
сів офіцера, що застосовується для ефективного 
навчання та керівництва підлеглими й особовим 
складом згідно з основними арсеналом складників 
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його діяльності (принципи, цілі, технології тощо) 
[2, с. 24]. Початкові етапи формування і станов-
лення концептуальних основ і подальшого розви-
тку управлінської компетентності почали активно 
розроблятись у Великобританії й до кінця XX сто-
ліття сформувались два фундаментальні різно-
види компетентнісного підходу:

‒ особистісно-орієнтований (інтелектуальний 
контекст, заснований на побудові психологічної 
характеристики особистості);

‒ функціонально-аналітичний (регламентує 
аналіз посадових обов’язків, коли діяльність пра-
цівника заснована на встановлених посадових 
обов’язках).

За наявних відмінностей обидва аспекти опи-
раються на загальні характеристики управлінської 
компетентності, суть яких, на думку науковців, зво-
диться до таких положень [5, с. 103]:

‒ концентрація уваги на виконавчій діяльності 
та її результатах, а не на природних даних, інте-
лекті або здобутій освіті майбутніх фахівців;

‒ прагнення визначати й розвивати поняття 
управлінської компетентності, зважаючи на широ-
кий емпіричний аналіз реальної поведінки.

У межах проведеного дослідження поняття 
«управлінська компетентність» доцільно визна-
чити як особливу інтегральну якість суб’єкта, 
наділеного функціями управління, який поєднує 
істотний інструментарій ефективного здійснення 
управлінської діяльності, представлений мотива-
ційно-ціннісними, світоглядними, комунікативними 
складниками (знаннями, вміннями та здібностями 
тощо), вираженими в термінах спостережуваної 
поведінки.

Зміст управлінської компетентності П. Гонча-
ров визначає як готовність і здатність керівника 
виокремлювати, точно формулювати, цілісно і гли-
боко аналізувати проблеми і знаходити з більшої 
кількості альтернативних підходів до їхнього вирі-
шення найдоцільніші й ефективніші щодо конкрет-
ної ситуації [3, с. 128]. Водночас розуміння сутності 
управлінської компетентності та особливостей 
її формування Л. Олійник пов’язує з виконанням 
управлінцем низки специфічних функцій у межах 
управлінської діяльності [8, с. 45], структура яких 
представлена на рис. 1.

Задля відображення сутності управлінської 
компетентності вважаємо за доцільне розглянути 
окреслені функції. Організаційно-виконавча функ-
ція полягає у встановленні постійних і тимчасових 
взаємин між усіма суб’єктами управління, визна-
чення порядку й умов функціонування [7, с. 127]. 
Реалізація планово-прогностичної функції є почат-
ком будь-якого управлінського циклу [4, с. 33] й під-
сумком певного управлінського рішення, яке пови-
нно бути обґрунтованим, актуальним, своєчасним 
і мати цільову спрямованість. Інформаційно-ана-
літична функція зводиться до створення інформа-
ційної бази стану об’єктів управління, умов і пара-
метрів процесу управління. Мотиваційно-цільова 
функція пов’язана з умінням майбутніх військових 
фахівців з управління ставити перед собою цілі 
та формувати в підлеглих уміння формулювати 
й усвідомлювати цілі й мотиви діяльності. Форму-
вання мотивів суб’єкта відбувається під впливом 
норм, правил, зразків, наявних у культурі суспіль-
ства. Водночас характерною рисою мотиваційно-
цільової функції є узгодження індивідуальної, гру-
пової й колективної мети, дотримання намічених 
планів і регламенту діяльності [2, с. 23]. Зміст регу-
лятивно-корекційної функції відображає контроль, 
постійну діагностику та корекцію стану керованих 
об’єктів. Регулятивно-корекційна управлінська 
функція дозволяє зіставити досягнуті результати 
із запланованими цілями. Отже, процес форму-
вання управлінської компетентності безпосеред-
ньо пов’язаний з оволодінням управлінськими 
вміннями, які забезпечують компетентне вико-
нання управлінських функцій.

На основі теоретичного аналізу наукової літе-
ратури управлінську компетентність майбутніх 
фахівців із військового управління розглядаємо як 
актуальний вияв у діяльності таких базових і спе-
ціальних компетенцій:

‒ здійснення випереджувального планування 
й моделювання;

‒ прогнозування процесів навчання;
‒ реалізація управлінських функцій шляхом 

удосконалення індивідуальних особистісних 
якостей;

‒ самостійне набуття нових знань і вмінь у 
галузі управління;

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Організаційно-
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Рис. 1. Функції управлінської діяльності
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‒ удосконалення професійної компетентності 
на основі осмислення перебігу та результатів 
власної діяльності;

‒ теоретичні та практикозорієнтовані знання, 
вміння й навички у сфері управління та управління 
власною діяльністю.

Висновки. Отже, управлінська компетентність 
майбутніх фахівців із військового управління відо-
бражає: розуміння процесу управління, індивіду-
альної та групової поведінки, системного аналізу, 
методів планування й контролю та кількісних мето-
дів прийняття рішень; уміння передбачити можливі 
наслідки (позитивні й негативні) від застосування 
управлінських рішень; здатність правильно інтер-
претувати ситуацію, визначати, які чинники є най-
важливішими в конкретній ситуації і який ефект 
може спричинити зміна однієї або декількох змін-
них; уміння застосовувати конкретні управлінські 
прийоми, що забезпечують ефективне досягнення 
мети військового управління.

Специфічними особливостями управлінської 
компетентності майбутніх фахівців із військо-
вого управління за метою, завданнями, умовами, 
змістом, технологіями та результатами військової 
діяльності є: зумовленість мети й завдань військо-
вої служби соціальним замовленням суспільства 
та їхнє закріплення в законах, військових стату-
тах і наказах; поєднання в завданнях різноманіття 
складників, які визначають поліфункціональність 
військової управлінської діяльності; інтегрований 
характер результатів військової діяльності, що 
охоплює боєготовність підрозділу (частини), 
морально-психологічного стану особового складу; 
відповідність індивідуальних якостей і дій військо-
вослужбовця меті, завданням і функціям, котрі 
висуваються; соціально-правова, функціональна 
та часова регламентація військової управлінської 
діяльності (військово-професійної діяльності, від-
носин та особистісного розвитку військовослуж-
бовців); екстремальність умов виконання профе-
сійних обов’язків; колективний характер військової 
служби й безпосередня взаємодія військовослуж-
бовців у процесі діяльності та спілкування.

Перспективи подальших наукових розвідок 
убачаємо в розробці методичного забезпечення 

для цілеспрямованого формування управлінської 
компетентності майбутніх фахівців із військового 
управління.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ  
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК
RELEVANCE OF APPLICATION OF AKMEOLOGICAL APPROACH  
IN VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE OFFICERS  
OF THE AIR ASSAULT FORCES

У статті підкреслено, що сучасна армія відчу-
ває значну потребу в компетентних, високок-
валіфікованих офіцерах. Адже саме від військо-
вих залежить міць та незалежність нашої 
держави. Висвітлено актуальність застосу-
вання акмеологічного підходу у професійній 
підготовці майбутніх офіцерів десантно-
штурмових військ (ДШВ). Підготовка майбут-
ніх офіцерів ДШВ до професійної діяльності 
пов’язана з розвитком пізнавальної актив-
ності, їхніх особистісних якостей, готов-
ності військово-професійної діяльності, твор-
чого потенціалу. Однак нині у вищих закладах 
військової освіти недостатньо дидактичних 
засобів для формування окреслених здатнос-
тей. Резюмовано, що акмеологічний підхід 
поєднує дослідницькі стратегії з позицій сис-
темного підходу у вивченні освітніх систем, 
цілісного підходу до вивчення людини та тео-
рії функціональних систем. Цей методологіч-
ний підхід в освіті спрямований на самовдоско-
налення людини в освітньому середовищі, на 
її саморозвиток, на рух особистості від однієї 
вершини до іншої, на досягнення «акме» в її 
професійному становленні та розвитку.
Акмеологічний підхід та акмеологічні тех-
нології сприяють розвитку внутрішнього 
потенціалу, формуванню готовності до 
здійснення мобільних дій підчас виконання 
фахових завдань, високого професіоналізму 
та творчої майстерності, що є основою 
професійного зростання майбутнього офі-
цера десантно-штурмових військ. Конста-
товано, що досвід останніх десятиліть, за 
час яких у світі трапилось кілька десятків 
локальних війн і збройних конфліктів, пере-
конливо свідчить, що мобільні дії військ у про-
цесі сучасної війни стають однією з головних 
умов успіху.
Підсумовано, що ключовою метою реалізації 
акмеологічного підходу в підготовці майбут-
ніх офіцерів ДШВ є розробка акмеологічної 
технології особистісного та професійного 
становлення курсантів та формування 
їхньої готовності до майбутньої професій-
ної діяльності.
Ключові слова: курсанти, майбутні офі-
цери десантно-штурмових військ, акмеоло-
гічний підхід, акмеологія, професійна підго-
товка.

The article stresses that modern army feels a 
significant need for competent, highly qualified 
officers. After all, the power and independence of 
our state depend on the militaries. The relevance 
of application of akmeological approach in 
vocational training of future officers of the Air 
Assault Forces (AAF) has been outlined. Training 
of future officers of the AAF for professional 
activities is related to the development of cognitive 
activity, their personal qualities, readiness for 
military and professional activities, creative 
potential. However, there are not enough didactic 
means for the formation of the outlined abilities 
at present time in higher educational institutions 
of military education. It has been resumed, 
that akmeological approach includes research 
strategies and system approach positions in 
studying educational systems, holistic approach 
to the study of human and theory of functional 
systems. This methodological approach in 
education is directed to self-improvement of 
human in educational environment, to his/her 
self-development, to movement of the individual 
from one top to another, to achievement of 
“acme” in his/her professional formation and 
development.
Akmeological approach and akmeological 
technologies promote to the development 
of internal potential, formation of readiness 
to implementation of mobile actions 
while performing professional tasks, high 
professionalism and creative skills, which are 
the basis of professional growth of future officer 
of the Air Assault Forces. It has been stated that 
the experience of recent decades, during which 
the world has experienced dozens of local wars 
and armed conflicts, convincingly shows that 
the mobile actions of troops during the modern 
war are becoming one of the main conditions for 
success.
It has been concluded that the key goal of the 
implementation of akmeological approach 
in training of future officers of the AAF is 
development of akmeological technology of 
personal and professional development of 
cadets and the formation of their readiness for 
future professional activities.
Key words: cadets, future officers of the 
Air Assault Forces, akmeological approach, 
akmeology, vocational training.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Нині однією з актуальних проблем сучасного 
суспільства є підвищення конкурентоспромож-
ності майбутніх фахівців на світовому ринку праці. 
Армія відчуває значну потребу в компетентних, 
висококваліфікованих офіцерах. Адже саме від 
військових залежить міць та незалежність нашої 
держави. Події на сході України засвідчили важ-
ливість підготовки держави до збройного захисту 
національних інтересів. Основною метою такої 

підготовки, як наголошено у Воєнній доктрині, є 
досягнення рівня обороноздатності, достатнього 
для стримування інших держав від застосування 
воєнної сили проти України, а в разі воєнного кон-
флікту – для оперативного і злагодженого переходу 
держави з мирного на воєнний стан і відсічі зброй-
ній агресії, ліквідації (локалізації, нейтралізації) 
збройного конфлікту, територіальної оборони та 
цивільного захисту України [3]. А для захисту дер-
жави необхідні добре підготовлені професіонали 
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військової справи. З огляду на це в Україні гостро 
постає проблема формування професійної компе-
тентності майбутніх офіцерів, оскільки здоров’я й 
навіть життя військових часто залежать саме від 
їхнього професіоналізму, а некомпетентність вій-
ськового керівництва та командирів спричиняють 
провали бойових операцій та людські жертви, про 
що свідчить ситуація в Донбасі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні питання підготовки майбутніх офіцерів 
Збройних Сил України (ЗСУ) знайшли своє відо-
браження у працях О. Барабанщикова, В. Бачев-
ського, А. Борисовського, К. Вербицького, В. Гера-
симчука, П. Онищука, Г. П’янковського та інших. 
Нині розробляються окремі напрями фахової під-
готовки майбутніх офіцерів (морально-політична 
(А. Аронов), фізична (М. Зубалій), військово-при-
кладна (Л. Чернишова), виховна (А. Галімов) 
тощо). Питання підготовки майбутніх офіцерів 
до виконання службових обов’язків перебували 
в центрі уваги військових педагогів та психоло-
гів (І. Платонов, Т. Бунєєв, О. Багас, Ю. Худо-
леев, О. Михайлишин тощо). Загальні основи 
підготовки фахівців у вищих військових закладах 
освіти розроблено М. Дьяченком, Л. Кандибови-
чем, С. Кубіцьким, О. Євсюковим, М. Нещадимом, 
В. Раковим, Е. Сарафанюком, В. Ягуповим. Однак 
проблема реалізації акмеологічного підходу у про-
фесійній підготовці майбутніх офіцерів десантно-
штурмових військ залишилась поза межами нау-
кових розвідок сучасних науковців.

Підготовка майбутніх офіцерів ДШВ до про-
фесійної діяльності пов’язана з розвитком їхньої 
пізнавальної активності, визначенням важливих 
професійних якостей як особистісних вершин, 
формуванням готовності до майбутньої військово-
професійної діяльності з використанням творчого 
потенціалу тощо. Однак нині у військових закла-
дах освіти недостатньо використовуються дидак-
тичні засоби для формування в курсантів окресле-
них здатностей. Водночас, за словами А. Деркача, 
саме реалізація акмеологічного підходу у фаховій 
підготовці майбутніх військовослужбовців забез-
печить спрямованість курсантів на виокремлення 
та досягнення власних індивідуальних навчаль-
них вершин («акме») [3, с. 34]. За таких умов про-
фесійна компетентність майбутніх офіцерів ДШВ 
стане результатом усвідомленої навчально-пізна-
вальної роботи кожного курсанта не стільки для 
отримання позитивної оцінки, скільки для опану-
вання необхідної сукупності знань, умінь, навичок 
для вирішення конкретного фахового завдання.

Професійна компетентність майбутніх офіцерів 
є індикатором розвитку й саморозвитку фахівця, 
проявом його військово-професійної культури, 
базисом його військової майстерності й фактором 
успішної соціальної та професійної реалізації згідно 
з вимогами й потребами сучасного суспільства. 

Однак теоретичний аналіз військової, педагогіч-
ної, психологічної літератури засвідчив відсутність 
цілеспрямованих наукових розвідок щодо дослі-
дження дидактичних індикаторів засобів акмеоло-
гічного підходу в дослідженні підготовки майбутніх 
офіцерів ДШВ до професійної діяльності.

Мета статті полягає в обґрунтуванні суті і 
змісту засобів акмеологічного підходу в підготовці 
майбутніх офіцерів ДШВ до професійної діяль-
ності.

Виклад основного матеріалу. Пошук шля-
хів удосконалення системи підготовки майбутніх 
офіцерів ЗСУ нині здійснюють багато дослідни-
ків із різних наукових позицій. Однак акмеологіч-
ний підхід, який орієнтує офіцера ДШВ на досяг-
нення вершин творчого саморозвитку, високого 
рівня продуктивності і професійної готовності, в 
теорії і практиці вітчизняної вищої освіти вивчено 
недостатньо. До того ж актуальною є наукова 
проблема, яка полягає в необхідності визначити 
умови й чинники впровадження акмеологічного 
підходу в теорію і практику вищої військової освіти 
в Україні, зважаючи на реалії сьогодення й орі-
єнтуючись на перспективні завдання, визначені 
у провідних нормативних державних документах 
щодо розвитку освіти (Закон України «Про освіту», 
Національна доктрина розвитку освіти України у 
XXI столітті, Концепція національного виховання, 
Концепція військової освіти в Україні тощо).

Витоки акмеологічного підходу беруть початок 
із теоретичних напрацювань у галузі акмеології. 
Вважаємо за доцільне констатувати, що акмеоло-
гія – досить нова наукова галузь знань у системі 
наук про людину, яка з’явилась наприкінці 80-х р. 
ХХ ст. [1, с. 6] та вивчає «закономірності й фено-
мени розвитку людини на ступені її зрілості й особ-
ливо під час досягнення нею найбільш високого 
рівня в цьому розвитку» [3, с. 11]. Так, Н. Кузь-
міна [6] переконана, що акмеологія – це наука 
про вдосконалення, корекцію й реорганізацію 
творчої діяльності досвідчених фахівців. Зі свого 
боку, А. Деркач [4] стверджує, що акмеологія – це 
поклик майбутнього. Зазначимо, що акмеологію як 
науку на сучасному етапі розвитку характеризує 
фундаментальність, інтегрований характер і гума-
ністична спрямованість. Нам імпонують висновки, 
зроблені В. Георгієвим, який зазначає, що акмео-
логія «розглядає розвиток як постійне вдоскона-
лення, а підсумком його є результат, досягнутий 
особою й суспільством» [3, с. 52]. Зважаючи на 
вищенаведені трактування науковців, підготовка 
сучасного фахівця неможлива без урахування 
нових тенденцій становлення й розвитку особис-
тості, які розглядаються в акмеології.

Мета акмеології полягає в удосконаленні осо-
бистості шляхом досягнення нею вершин фізич-
ного, духовного, морального і професійного розви-
тку, а також гуманізації такого розвитку. З огляду на 
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це предметом вивчення в акмеології виступають 
«закономірності самореалізації творчих потенці-
алів дорослих людей на шляху до вищих рівнів 
продуктивності та професіоналізму» [2, с. 147]. 
На основі комплексного дослідження дорослої 
людини [9, с. 9] фахівцями було сформульовано 
основне завдання, котре полягало в дослідженні 
та аналізі закономірностей розвитку дорослої 
людини як: індивіда (складного живого організму), 
особистості (ядром якої виступають ставлення 
людини до різних аспектів об’єктивної дійсності) й 
суб’єкта діяльності (фахівця-професіонала); зако-
номірності досягнення в цьому розвитку найбільш 
високого оптимального рівня. Як бачимо, мета, 
предмет та завдання акмеології в контексті нашого 
дослідження безпосередньо дотичні до процесу 
формування готовності до професійної діяльності 
майбутніх офіцерів ДШВ та суттєво впливатимуть 
на його результативність.

Варто констатувати, що нині активно прово-
дяться науково-дослідні роботи в таких напрямах:

– дослідження теоретичних проблем і роз-
робка інтегративних методів формування «акмео-
соціуму» як національної стратегії;

– дослідження теоретичних проблем і роз-
робка методів формування акмеологічної концеп-
ції розвитку професіоналізму;

– дослідження й розробка структури та складу 
акмеологічного інструментарію в системі приклад-
ної акмеології [2, с. 49–50].

Акмеологію як науку вирізняють фундамен-
тальність, гуманістична спрямованість, інтегра-
тивність і прикладна орієнтація. Фундаменталь-
ність акмеології виявляється у створенні системи 
спільних і конкретних методологічних принципів, 
котрі визначають її проблемний простір, специ-
фіку підходів до людини та об’єкта науки – особи, 
яка розвивається. Водночас гуманістична спрямо-
ваність акмеології виявляється в тому, що акме-
ологічні знання допомагають людям в особистій і 
професійній самореалізації, професійних та жит-
тєвих досягненнях. Усе, що вивчається акмеоло-
гією, спрямоване насамперед на благо конкретної, 
а не абстрактної людини, гармонізацію її розвитку 
та стосунків [2, с. 17]. Необхідно зауважити інте-
гративність акмеології, яка виявляється в тому, що 
вона змістовно об’єднала низку суміжних наук та 
галузей знання. Саме інтегративність акмеології 
забезпечує синтез відомостей, отримання ціліс-
ної картини життєдіяльності суб’єкта, в межах якої 
об’єднуються не лише дослідницькі, але й діяль-
нісні, розвивальні моделі, алгоритми та технології.

Отже, акмеологічний підхід синтезує в собі 
дослідницькі стратегії з позицій системного підходу 
під час вивчення освітніх систем, цілісного підходу 
до вивчення людини та теорії функціональних 
систем [6, с. 68]. Окреслений підхід в освіті спря-
мований на самовдосконалення людини в освіт-

ньому середовищі, на її саморозвиток, на рух під-
ростаючої та дорослої людини від однієї вершини 
до іншої, на досягнення «акме» в її творчості та 
здоров’ї, в розвитку всіх її життєвих сил; конкрети-
зує ідеї гуманізації освіти і створює основу нової, 
сучасної ідеології навчання та виховання.

У реалізації акмеологічного підходу врахову-
ються закономірності досягнення вершин про-
фесіоналізму особистості, що є одним із прогре-
сивних шляхів підготовки майбутніх фахівців для 
сучасної вищої школи. Науковці припускають, що 
саме цей інноваційний підхід та акмеологічні тех-
нології сприяють розвитку внутрішнього потен-
ціалу, формуванню готовності до здійснення 
мобільних дій під час виконання фахових завдань, 
високого професіоналізму та творчої майстер-
ності, що є основою професійного становлення і 
зростання молодого офіцера ДШВ. Адже досвід 
останніх десятиліть, за час яких у світі трапилось 
кілька десятків локальних війн і збройних конфлік-
тів, переконливо свідчить, що мобільні дії військ у 
процесі сучасної війни стають однією з головних 
умов успіху.

Водночас перебіг бойових дій на сході України 
засвідчив необхідність якісної підготовки укра-
їнських десантників до дій у населених пунктах, 
ділянках місцевості з обмеженою видимістю та 
інших нестандартних умовах, які вимагають від 
військових фахівців особливих індивідуальних 
навичок у переміщенні та застосуванні зброї. Зва-
жаючи на це, до актуальних завдань сучасного 
акмеологічного підходу у професійній підготовці 
майбутніх офіцерів ДШВ відносимо:

1) формування особистісних професійно важ-
ливих характеристик особистості майбутнього 
офіцера ЗСУ, які стали б передумовою успіш-
ного руху до досягнення індивідуальних «акме» й 
суб’єктно-діяльнісної зрілості;

2) створення методичного інструментарію, що 
дозволив би виявити стан сформованості готовності 
до здійснення професійної діяльності, досягнутий 
курсантом на конкретному етапі навчання [9, с. 13];

3) простеження особливостей прояву 
суб’єктно-діяльнісних характеристик у професіо-
налів десантно-штурмових військ [9, с. 21].

Вагомим підґрунтям реалізації акмеологічного 
підходу в підготовці майбутніх офіцерів ДШВ є роз-
робка акмеологічної технології особистісного та 
професійного становлення курсантів і формування 
їхньої готовності до професійної діяльності. Саме 
із цієї позиції ми розглядали навчання майбутнього 
офіцера у вищому військовому закладі освіти.

Отже, на основі уточнення сутності акмеоло-
гічного підходу підготовку майбутнього офіцера 
десантно-штурмових військ можна трактувати як 
поетапний процес визначення й досягнення част-
кових вершин («мікроакме») в навчанні та основ-
ного результату – максимально можливого для 
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кожного курсанта рівня готовності до майбутньої 
професійної військової діяльності на основі сфор-
мованих стійких мотивів, знань, умінь, навичок, 
досвіду, необхідних для роботи за фахом.

Висновки. Сучасний етап реформування 
Збройних Сил України висуває нові вимоги до 
офіцерських кадрів, організації, змісту та мето-
дики їхньої військово-професійної підготовки, 
якісних параметрів випускників військових ЗВО. 
До військових офіцерів висуваються особливі 
вимоги, адже значно зросли обсяги завдань, 
які вони мають виконувати. Крім того, оскільки 
Україна бере активну участь у миротворчих опе-
раціях, підготовка офіцерського складу повинна 
відповідати світовим вимогам. Але як засвідчив 
аналіз періодичної військової преси, у зв’язку із 
проблемами фінансування соціального захисту 
та кадрової політики в останні роки ЗСУ відчу-
вають брак висококваліфікованих офіцерських 
кадрів. Особливо гостро постає проблема про-
фесійної підготовки майбутніх офіцерів ДШВ. 
Сутність акмеологічного підходу у формуванні 
готовності майбутніх офіцерів ДШВ до професій-
ної діяльності полягає у здійсненні комплексного 
дослідження особистості курсанта, котрий прохо-
дить етап професійного становлення, коли його 
індивідуальні, особистісні й суб’єктно-діяльнісні 
характеристики вивчаються в єдності, в усіх 
взаємозв’язках й опосередкуваннях для того, 
щоб сприяти досягненню вищих рівнів професі-
оналізму, на які може піднятись кожен. Інтеграція 
даних, одержаних за такого підходу до вивчення 
людини, – процес надзвичайно важкий і вимагає 
створення особливої методології, а також техніки 
науково-коректного сполучення цих даних.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі 
вбачаємо у виокремленні форм, методів, засобів 
підготовки майбутніх офіцерів ДШВ до професійної 
діяльності на засадах акмеологічного підходу.
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РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

У статті досліджено самотність як психо-
логічний і соціальний феномен. Проаналізо-
вані основні підходи до визначення поняття 
самотності. Аналізуються соціальні пере-
думови виникнення явища самотності 
внаслідок відокремлення особистості від 
соціуму, змін у структурі свідомості осо-
бистості та появи її особливої форми – 
«Я свідомість». Наголошується на парадок-
сальності сучасного світу, проявом якого є 
поява дедалі більшої кількості людей, котрі 
потерпають від почуття самотності за 
умов розширення засобів комунікації, зрос-
тання кількості міжособистісних співвід-
носин. Вказується на особливості форму-
вання суспільної свідомості української нації 
під впливом історичних і сучасних ідеологіч-
них, політичних, соціокультурних процесів. 
Як інтегрований соціальний чинник, який 
сприяє зростанню соціально-психологічної 
напруги у співвідношенні «людина – суспіль-
ство», автор відстежує події на сході 
країни. У статті стверджується, що 
складнощі процесу адаптації до нових умов 
проживання внутрішньо переміщених осіб, 
психологічні особливості частини біженців 
провокують почуття самотності як серед 
молоді, так і серед літніх людей. У статті 
самотність розглядається у двох аспек-
тах: як психологічний стан людини (вну-
трішнє емоційне переживання) та як харак-
теристика її фізичних відносин із іншими 
людьми (зовнішнє відчуження від людей). 
Досліджено особливість формування емо-
ційного переживання самотності залежно 
від соціального стану та віку особи. Про-
аналізовано наявне законодавство із соці-
альної підтримки осіб різних вікових груп, 
наголошується на патерналістському 
характері чинних законів. Запропоновано 
організаційно-педагогічні засоби профі-
лактики та пом’якшення відчуття само-
тності при залученні особи до активної 
діяльності: волонтерство студентської 
молоді та навчання в університеті тре-
тього віку літніх людей. Висвітлюється 
діяльність спеціалізованих соціальних 
служб із реалізації програм навчання людей 
похилого віку та досвід волонтерської прак-
тики студентів Приазовського державного 
технічного університету.
Ключові слова: особистість, самотність, 
соціокультурні чинники самотності, 
«Я свідомість», культурна самотність, 
зовнішня, внутрішня самотність, віртуаль-

ний світ спілкування, вікові соціальні групи, 
студентське волонтерство, університет 
третього віку.

The article examines loneliness as a psychological 
and social phenomenon. The main approaches 
to the definition of loneliness are analyzed. The 
social preconditions for the emergence of the 
phenomenon of loneliness as a result of the 
separation of the individual from society, changes 
in the structure of individual consciousness and the 
emergence of its special form – “Consciousness” 
are analyzed. Emphasis is placed on the paradox 
of the modern world, the manifestation of which is 
the emergence of an increasing number of people 
suffering from loneliness in terms of expanding 
means of communication, increasing the number 
of interpersonal relationships. The peculiarities of 
the formation of the public consciousness of the 
Ukrainian nation under the influence of historical 
and modern ideological, political, socio-cultural 
processes are pointed out. As an integrated 
social factor that contributes to the growth of 
socio-psychological tension in the relationship 
“man-society”, the author traces the events in 
the East. The article argues that the difficulties 
of the process of adaptation to the new living 
conditions of internally displaced persons, the 
psychological characteristics of some refugees 
provoke feelings of loneliness among both young 
people and the elderly. The article considers 
loneliness in two aspects: as a psychological state 
of a person (internal emotional experience) and as 
a characteristic of his physical relations with other 
people (external alienation from people). The 
peculiarity of the formation of emotional experience 
of loneliness depending on the social status 
and age of the person is studied. The existing 
legislation on social support for people of different 
ages is analyzed, the paternalistic nature of the 
existing laws is emphasized. Organizational and 
pedagogical means of prevention and mitigation of 
loneliness in the involvement of a person in active 
activities are offered: volunteering of student youth 
and studying at the university of the third age of the 
elderly. The activity of specialized social services 
on realization of programs of training of elderly 
people and experience of volunteer practice of 
students of Priazovsky state technical university 
is covered.
Key words: personality, loneliness, sociocultural 
factors of loneliness, “Consciousness”, cultural 
loneliness, external, internal loneliness, virtual 
world of communication, age social groups, 
student volunteering, university of the third age.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Одним із парадоксів сучасного світу є поява дедалі 
більшої кількості людей, котрі потерпають від 
почуття самотності за умов постійно зростаючого 
інформаційного потоку, розширення засобів кому-

нікацій, об’єктивної необхідності соціальної вза-
ємодії індивідів і стрімких змін суспільного життя.

Політичні, соціально-економічні процеси, що 
відбуваються в українському суспільстві, супро-
воджуються такими негативними соціальними  

СОЦІАЛЬНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОТИДІЇ 
САМОТНОСТІ ОСІБ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
SOCIAL, ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FACTORS AGAINST 
LONELINESS OF PERSONS OF DIFFERENT AGE GROUPS
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явищами, як майнове розшарування суспільства, 
бідність, безробіття. Зміна особистісних ціннос-
тей під впливом кардинальних суспільних пере-
творень призвела до занепаду властивої україн-
ській нації моралі гуманізму, взаємодопомоги та 
панування у суспільстві принципів індивідуалізму, 
виправдання досягнення успіху за будь-яку ціну, 
зневаги до «не успішних». Державні інститу-
ції втрачають здатність протистояти анархічним 
тенденціям у суспільстві, забезпечити правовий 
захист людини. Подібний стан суспільних відносин 
сприяє формуванню у свідомості молодої людини 
розгубленості, зневіри у власні сили, досяшнення 
особистої успішності, неможливості самореаліза-
ції, ворожості навколишнього світу та як наслідок – 
почуття самотності серед людей.

Почуття самотності у літніх людей форму-
ється внаслідок багатьох чинників об’єктивного 
та суб’єктивного характеру, є наслідком зміни 
соціального статусу індивіда та недостатньої пси-
хологічної адаптації до цієї зміни.

Інтегрованим чинником, що сприяє зростанню 
соціально-психологічної напруги у співвідношенні 
«людина – суспільство», є події на сході країни. 
Вперше в історії незалежної держави в Україні 
з’явилася особлива соціальна група – внутріш-
ньо переміщені особи. Міграційні процеси стали 
соціальним чинником негативних змін у психоло-
гічному стані людини, сприяли виникненню вну-
трішнього емоційного переживання розгубленості, 
пов’язаного з тим, що її цінності, уявлення, ідеали, 
які сформувалися у певному культурному сере-
довищі, не знаходять відгуку і розуміння в новому 
середовищі. Протягом шести років громадяни 
України, які стали внутрішньо переміщеними осо-
бами у власній країні, переживають те, що М. Мов-
чан називає культурною самотністю [1]. Необ-
хідність швидкої переорієнтації на нові цінності 
породжує особистісний конфлікт і може привести 
до емоційного переживання самотності навіть за 
умов проживання серед рідних людей. Складнощі 
процесу адаптації за нових умов проживання, 
психологічні особливості частини біженців стають 
чинниками формування почуття самотності як 
серед молоді, так і серед літніх людей.

Зазначені соціально-економічні, соціокультурні 
зміни впливають на структуру міжособистісних 
взаємин, на самосвідомість людини, загострюють 
вікові й особистісні зміни, викликаючи відчуже-
ність і переживання людьми почуття самотності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Самотність як складна комплексна проблема 
розроблялася представниками різних напрямів 
філософії, психології, соціологічних теорій, релі-
гії, мистецтва. Е. Фромм розглядає самотність як 
універсальне, стійке переживання, притаманне 
вільній особистості на всіх етапах її розвитку. 
Ю.М. Швалб і О.В. Данчева аналізують різні епохи 

розвитку суспільства в контексті виокремлення 
«Я-свідомості» на противагу «Ми-свідомості» як 
умови, з одного боку, зростання відчуженості особи, 
з іншого – необхідної умови розвитку особистості, 
її самосвідомості. Р. Вейс виділяє типи само-
тності – «соціальну ізоляцію» й «емоційну ізоля-
цію», що мають різні передумови та різний процес 
перебігу. Представник соціальної психології К. Боу-
мен покладає відповідальність за виникнення стану 
самотності на суспільство. Л. Симеонова зробила 
спробу згрупувати типи поведінки людей, схильних 
до самотності. О.В. Помазова досліджує різницю 
між самотністю, ізоляцією та усамітненням. Дослі-
дженням самотності в аспекті вікових змін займа-
лися такі науковці, як О.Б. Долгінова, І.С. Кон та ін.

Крім теоретичних розробок, вкажемо на соці-
ально-практичний досвід подолання соціальної 
ізольованості молоді з непідконтрольних терито-
рій Донбасу як соціальний чинник відродження 
почуття єдності молодої особи із суспільством, 
проаналізований Н.М. Півень. Заслуговує на увагу 
міжнародний досвід залучення до суспільства літ-
ніх людей через освітню діяльність адекватними 
організаційно-педагогічними методами.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Між тим потенційні можли-
вості державних органів влади, місцевого само-
врядування, закладів освіти недостатньо, на наш 
погляд, проаналізовані з огляду на попередження 
чи пом’якшення особистісного відчуття самотності. 

Мета статті – дослідити теоретичні питання 
проблеми самотності та соціальну практику 
організаційно-педагогічних напрямів соціальної 
роботи з віковими соціальними групами україн-
ського суспільства задля уникнення та подолання 
відчуття самотності.

Виклад основного матеріалу. Самотність 
як проблема особистості виникла за часів появи 
самого явища «особистість». До часів античності 
конкретна людина була тільки носієм і представ-
ником колективних родоплемінних уявлень, норм 
і цінностей. Тому один індивід ніколи не проти-
стояв іншому індивіду як особистість. Тільки в 
античні часи починається поступова зміна у струк-
турі свідомості та виникає її особлива форма – 
«Я свідомість», яка все ще не є самосвідомістю 
особистості. Людина уявляє себе не чимось осо-
бливим і унікальним, а одним із багатьох типових 
осіб монолітного суспільства [2]. В епоху Відро-
дження починають виокремлювати індивідуаль-
ність як психологічну характеристику людини та 
її самосвідомість. Наявність унікальних, непо-
вторних властивостей і якостей стає самоцінною 
та визначальною рисою «Я свідомості». Саме 
тоді виникає проблема самотності, яка трактува-
лася як благо та необхідна умова становлення 
творчості та індивідуальності людини. Тільки 
в Новий час – останні 300 років, коли відбулося  
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відокремлення особистості від соціуму, – 
«Я свідомість» стала домінуючою. Відтоді почуття 
самотності перетворюється на психологічну якість, 
а його переживання – на одну із глобальних люд-
ських проблем [3].

Щодо формування суспільної свідомості укра-
їнської нації, то слід зазначити вплив соціаль-
ного експерименту – побудови соціалістичного 
суспільства. Протягом десятиліть пропагувалися 
ідеї рівності людей, можливості загального бра-
терства. Ідея братерства втілювалася у принцип 
колективізму як основу міжособистісних відносин. 
Ідеологія соціалістичного суспільства не перед-
бачала можливості самотності як соціального 
явища. Сучасне українське суспільство набуває 
якостей, притаманних світовій практиці. Процеси 
глобалізації, урбанізації, трансформації знищують 
традиційні етнокультурні цінності в угоду панівним 
у світі принципам масового суспільства. Людина 
губиться серед досягнень науки і техніки, які 
несуть за собою не тільки комфортніші умови, але 
й духовний нігілізм і занепад. Новітні технології 
майже замінили людині безпосереднє спілкування 
з іншими, бо здебільшого співрозмовника уосо-
блює якийсь технічний засіб, що віддаляє людину 
від оточуючих.

Суспільні науки розглядають самотність у 
двох аспектах: як психологічний стан людини 
(внутрішнє емоційне переживання) та як харак-
теристику її фізичних відносин з іншими людьми 
(зовнішнє відчуження від людей). Це зумовлює 
методологію дослідження самотності у соціально-
психологічному дискурсі.

Самотність – відчуття суб’єктивне. Людина 
може жити усамітнено, але вести досить активне 
соціальне життя і не почуватися самотньою. 
Водночас людина може мати сім’ю, працювати 
в колективі, але бути самотньою. Причиною є 
нестача емоційних стосунків, що провокує почуття 
окремого існування навіть у великій спільноті. 
Людина самотня, якщо у своїх думках вона почу-
вається нікому не потрібною, покинутою, зайвою 
[4, с. 216–217].

Н.В. Хамитов виділяє форми самотності: 
зовнішню та внутрішню. Під зовнішньою само-
тністю розуміється самотність, яка є результатом 
випадкової суперечності людини та соціального 
середовища. Зовнішня самотність фізично від-
окремлює людину від інших людей, викидаючи 
за межі соціуму. У цьому разі відбувається психо-
логічне відокремлення людини від інших людей. 
Фізична та психологічна форми зовнішньої само-
тності близькі у тому, що їхні причини виступають 
стихійними щодо людини. Внутрішня самотність 
є результатом суперечності людини із собою, яка 
приводить до втрати та пошуку самодостатності 
і вже на цій основі – до суперечності людини та 
суспільства [5].

Розуміння самотності як результату взаємодії 
об’єктивних соціальних чинників та індивідуаль-
них психоемоційних характеристик особи дозво-
ляє проаналізувати сучасні проблеми особистості 
різних вікових соціальних груп, зокрема молоді та 
літніх людей.

Дослідники проблем молодіжної самотності 
акцентують увагу на ерзацних формах спілку-
вання за допомогою комп’ютерних технологій. 
Сучасні наука і техніка надають людині невідомі 
раніше можливості отримання інформації, зв’язку 
з будь-якою частиною світу. Масова заглибленість 
у комп’ютерні ігри дітей і підлітків обмежує можли-
вості підростаючого покоління розвивати такі важ-
ливі для людства якості, як колективізм, дружба, 
солідарність. Молода людина проживає своє 
життя у віртуальному світі, замінюючи живі, яскраві 
емоційні стосунки на ілюзію взаємин із великою 
кількістю осіб. Віртуальні «дружба», «любов» не 
можуть замінити живі переживання від спілкування 
з друзями та рідними у реальному світі.

Сучасне суспільство характеризується висо-
кою мобільністю серед молоді. Молоді люди 
полишають домівки за різних причин, у т. ч задля 
отримання вищої освіти. Переїзд до незнайомого 
міста, а тим паче до іншої країни може болісно 
відчуватися як втрата безпосереднього зв’язку із 
сім’єю та звичної захищеності. Перед студентом 
постають завдання вступити в абсолютно нові 
соціальні зв’язки, але це не відразу вдається і не 
всім. Молоді люди з непідконтрольних територій 
Донбасу, котрі вирішили отримати диплом укра-
їнського зразка, не тільки вперше живуть окремо 
від батьків, але й можуть стикатися із недоброзич-
ливим ставленням оточення, яке не поділяє дер-
жавну політику з надання квот на вступ до вишів 
абітурієнтам з окупованих територій. Сукупність 
всіх чинників провокує емоційний стан розгубле-
ності перед незнайомим оточенням, що сприяє 
появі почуття самотності.

Тенденцією світового розвитку є подальше ста-
ріння населення. В українському суспільстві проб-
леми літніх людей зумовлені не тільки зростан-
ням їх кількості, але й соціально-економічними, 
політичними, соціокультурними процесами, що 
ускладнюють пристосування до умов життя після 
виходу на пенсію. Різке зниження соціального ста-
тусу, скорочення кола спілкування, розрив про-
фесійних, соціальних зв’язків викликають складні 
психологічні проблеми аж до появи відчуття вилу-
чення із суспільства, «зайвості» своєї особи і, як 
наслідок, почуття самотності.

Переживання самотності також часто викли-
кане змінами у фізіологічному стані – обмеженою 
мобільністю, погіршенням зору та слуху, іншими 
віковими змінами у стані здоров’я, які не дозволя-
ють ефективно комунікувати та залишатися соці-
ально включеним у суспільство.
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В Україні прийняті закони та нормативні акти, 
спрямовані на соціальний захист та підтримку 
вікових соціальних груп. Законодавство України 
визначає загальні засади створення організа-
ційних, соціально-економічних, політико-право-
вих умов соціального становлення та розвитку 
молоді, основні напрями реалізації державної 
молодіжної політики в Україні. Закон України «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні» у 
ст. 1 наголошує: держава гарантує кожному вете-
рану праці та громадянину похилого віку належ-
ний рівень життя, задоволення різноманітних жит-
тєвих потреб, подання різних видів допомоги [6]. 
Законодавство щодо вказаних вікових соціальних 
груп має патерналістський характер, більш опіку-
ється молоддю як об’єктом соціальної допомоги, 
а не активним суб’єктом суспільних відносин. 
Щодо людей похилого віку в законах відобра-
жено домінуюче у суспільстві ставлення до старо-
сті як немічного етапу життя людини, приреченої 
пасивно сприймати допомогу суспільства та рід-
них. Закордонний досвід і вітчизняна соціальна 
практика свідчать про можливість профілактики 
та пом’якшення відчуття самотності при залученні 
особи до активної діяльності – будь то волонтер-
ство студентської молоді чи навчання в універси-
теті третього віку літніх людей.

Участь студентської молоді у волонтерській 
діяльності є проявом соціальної активності, з 
одного боку, та чинником, що змінює структуру 
особистості – цінності, інтереси, потреби. Волон-
терство дозволяє особі відчути соціальну зна-
чущість своєї діяльності, реалізуватися як інди-
відуальність, що сприяє формуванню почуття 
гармонійного співвідношення «Я-суспільство». 
Таким чином створюються зовнішні умови профі-
лактики почуття самотності, яке може виникати 
внаслідок можливих кардинальних змін життєвого 
устрою студентів, котрі задля отримання вищої 
освіти полишили рідне середовище.

В Україні розвивається волонтерський рух у 
закладах вищої освіти як напрям виховної роботи 
у виші. Ефективність навчально-виховної роботи 
у вищій школі залежить від багатьох чинників: 
змісту, форм, методів навчання, впровадження 
інноваційних методів виховання тощо. Одним із 
таких методів може стати участь у волонтерській 
діяльності. З метою активізації волонтерського 
руху в місті Маріуполь викладачі та студенти спе-
ціальності «соціальна робота» Приазовського 
державного технічного університету заснували 
громадську організацію «Майбутнє Маріуполя». 
Основними напрямами діяльності організації 
є: організація проведення громадських робіт 
на базі лікарень, шкіл, територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціаль-
них послуг) і реабілітаційних центрів для дітей з 

інвалідністю, управлінь соціального захисту насе-
лення, інших соціальних установ міста, за міс-
цем мешкання одиноких громадян похилого віку, 
ветеранів тощо. Було впроваджено у навчальний 
процес нову форму самостійної роботи студентів 
у межах вивчення професійно-орієнтованих дис-
циплін – волонтерську практику. Студенти всіх 
курсів у межах вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін мають можливість за бажанням прохо-
дити додаткову волонтерську практику, яка вклю-
чає знайомство з особливостями майбутньої про-
фесії та виконання певних функцій соціального 
працівника в соціальних службах міста Маріуполь 
під наглядом керівників практики від навчального 
закладу та соціальної служби.

Одним із напрямів державної політики з 
розв’язання проблеми самотності літніх людей 
є геронтоосвіта як галузь соціальної структури 
суспільства. Специфіка геронтоосвіти полягає у 
виявленні у людей похилого віку їхніх особистіс-
них ресурсів, реінтеграції, підтримці фізичних, 
психологічних і соціальних здібностей. Мотива-
цією людей третього віку, які прагнуть продовжу-
вати навчання, є стимуляція розумової активності; 
бажання бути в соціумі, спілкування та підтримка; 
підвищення самоповаги та самореалізація; мож-
ливість духовного відновлення.

Залучення старших людей до опанування 
сучасними технологіями та навчання комп’ютерній 
грамотності в поєднанні з іншими важливими 
темами дає неймовірний ефект: розкриваються 
нові горизонти, нові сфери діяльності, покращу-
ється емоційний фон і врешті-решт покращується 
якість життя [7].

На виконання наказу Міністерства соціальної 
політики України від 25 серпня 2011 р. № 326 «Про 
впровадження соціально-педагогічної послуги «Уні-
верситет третього віку» на базі Територіального 
центру соціального обслуговування Центрального 
району м. Маріуполь функціонує Університет тре-
тього віку, де проходять волонтерську практику сту-
денти спеціальності «Соціальна робота» Приазов-
ського державного технічного університету.

Для того, щоб працювати з людьми похилого 
віку, потрібно знати їхнє соціальне становище (у 
минулому і сьогоденні), особливості психіки, мате-
ріальні та духовні потреби, і в цій роботі спиратися 
на науку, дані соціологічних, соціально-психологіч-
них та інших видів досліджень. Необхідні знання 
для роботи в Університеті студенти отримують під 
час навчання на кафедрі соціології та соціальної 
роботи. У межах волонтерської практики най-
більш підготовлена частина студентів бере участь 
у роботі Університету третього віку на базі Тери-
торіального центру соціального обслуговування 
Центрального району м. Маріуполь. Разом із 
викладачами студенти проводять заняття з опану-
вання слухачами навичками роботи на комп’ютері,  
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готують тематичні програми з питань, які цікавлять 
літніх студентів.

Співпраця літніх людей і студентів сприяє подо-
ланню певного розриву між поколіннями, форму-
ванню принципів взаємодопомоги, толерантного 
ставлення до вікових особливостей, почуття осо-
бистої причетності до суспільних процесів і, як 
наслідок, допомагає протистояти психоемоцій-
ному почуттю самотності в осіб різних вікових 
соціальних груп.

Висновки. Самотність як проблема особис-
тості виникає внаслідок цивілізаційних проце-
сів, що призвели до відокремлення особистості 
від суспільства. Самотність має різні причини та 
форми прояву у різних вікових групах. Як комп-
лексне явище, самотність зумовлена не тільки 
індивідуально-психологічними чинниками, а і є 
наслідком певних соціальних умов життєдіяль-
ності індивідів. В Україні створена необхідна 
нормативно-правова база соціальної роботи з 
попередження або пом’якшення особистісного 
почуття самотності та накопичено певний досвід із 
залучення особи до активної діяльності – будь то 
волонтерство студентської молоді чи навчання в 
університеті третього віку літніх людей.

Виклики сьогодення – пандемія з необхідністю 
впровадження соціальної ізоляції, дистанційного 
навчання – загострюють проблему соціальних 

чинників самотності та потребують нових мето-
дологічних, психолого-педагогічних підходів до 
вивчення проблеми самотності та її подолання.
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РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

У статті розглядаються питання педагогіч-
них принципів, функцій, цілей міжкультурної 
освіти, метою якої є формування особи, гото-
вої до життєдіяльності в мультикультур-
ному середовищі, до життя в мирі й злагоді 
з людьми різних націй, а також до розвитку 
мультикультурної рівноваги в освітньому 
процесі. Положення про підготовку фахів-
ців повинні ґрунтуватися на пріоритетах 
загальнолюдських цінностей, необхідності 
розвитку комунікативної мультикультурної 
компетентності, планетарного мислення, 
розуміння й відчуття особи як невіддільної 
частини єдиного, взаємопов’язаного світу, 
формування позитивних міжособистісних 
стосунків студентської молоді в багато-
національному середовищі. Тобто вища 
школа має бути сконцентрована на вико-
нанні головного завдання – виховати не лише 
висококваліфікованого у своїй галузі знань 
фахівця, а фахівця такого рівня політехніч-
ної культури, який буде здатний реалізувати 
позитивні міжособистісні стосунки в умовах 
полікультурного середовища. Стаття при-
свячена вивченню напрямів, у яких розвива-
ється полікультурна освіта. Акцентовано 
увагу на тому, що у формуванні комуніка-
тивної компетентності завжди надавалося 
велике значення знанням культурного ети-
кету як важливого компонента створення 
бази знань й освітньої картини життя особи, 
регулятора й кореляційного процесу міжосо-
бистісних стосунків. У статті обґрунтовано 
необхідність акцентування уваги на між-
культурній освіті як засобі соціалізації особи 
в полікультурному середовищі в освітньому 
процесі, соціальна значущість і практична 
необхідність формування в студентів між-
особистісних стосунків у полікультурному 
середовищі у вищих педагогічних навчальних 
закладах.
Ключові слова: полікультурна освіта, 
вищий навчальний заклад, міжетнічна куль-
тура, концепція кроскультурної освіти, про-
цес навчання та виховання; міжособистісні 
стосунки, міжкультурна толерантність, 
ідеї гуманізму, процес глобалізації, націо-
нальна етнічна проблема.

The article covers the issues of pedagogical 
principals, functions, aims of cross cultural 
education, the aim of which is a formation of 
the person who is ready for the vital activity in 
a multicultural environment, to live in peace 
and consent with people of different nations 
and also to develop multicultural balance in 
the educational process. Provisions in the 
specialist’ training must be based on the 
priorities of the universal values, the need to 
form a communicative multicultural competence, 
planetary thinking, understanding and the feeling 
of the personality like an integral part of a single 
and interconnected world, the formation of 
positive interpersonal relations of student youth 
in a multi-ethnic environment. That is, the higher 
school should be focused on the solution of the 
main task – to educate not only a specialist of 
high for his branch of knowledge qualification 
but a specialist of such a level of a polytechnic 
culture, who is capable of implementing positive 
interpersonal relationships in the conditions of 
multicultural environment. The article is devoted 
to further admitting of directions in which cross 
cultural education develops and is focused on 
the fact that in the formation of communicative 
competence there was always attached high 
status of cultural etiquette knowledge as an 
important component of creating knowledgebase 
and educational picture of the individual life, the 
current regulator and correlative process of 
interpersonal relationships.
It is also devoted to substantiation of the 
necessity of accentuating attention to cross 
cultural education as means of personality 
socialization in multicultural environment in 
the educational process, discusses the social 
importance and practical necessity of the 
formation of students interpersonal relations in a 
multicultural environment at higher pedagogical 
educational institutions.
Key words: cross cultural education, high 
educational establishment, cross ethnic culture, 
conception of cross cultural education, process 
of studying and upbringing; inter personality 
relations, cross cultural tolerance, humanism 
ideas, process of globalization, national ethnic 
problem.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Процеси інтеграції, глобалізації, що відбуваються 
в сучасному світі, призводять до зростання інтен-
сивності зіткнення різних точок зору, культур. Разом 
із тим у світі є протилежні погляди на людське 
суспільство: виникають ідеї націоналізму, шовінізму 
й культурної винятковості, створюються різні теорії, 
що базуються на ідеї соціальної нетерпимості.

Вища школа в Україні переживає процес модерні-
зації, який пов’язаний із входженням в європейський 

простір і скерований на збереження національних 
традицій вищої освіти, підготовку фахівців міжна-
родного рівня й високодуховних людей, здатних 
до ствердження та збагачення духовних цінностей.  
Це зумовлює необхідність у розробленні нових нау-
кових підходів до виховання студентської молоді у 
вищих навчальних закладах педагогічного напряму 
в умовах полікультурного простору, гостру потребу в 
міжкультурних комунікаціях, що забезпечують духо-
вну спрямованість планетарного виховання.

МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМИНИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ 
ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
STUDENTS’ INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN THE CONDITIONS  
OF THE TEACHERS TRAINING UNIVERSITY POLYCULTURAL ENVIRONMENT
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Особливого значення сьогодні набуває про-
блема формування міжособистісних взаємин сту-
дентської молоді в умовах полікультурного сере-
довища педагогічного університету. Саме вчитель 
забезпечує в суспільстві відтворення й трансляцію 
духовних цінностей, здійснює духовний зв’язок 
поколінь і передає духовний досвід людства.

Розв’язання проблеми формування толерант-
ності в молодого покоління набуває істотного 
значення, оскільки в студентської молоді остан-
німи роками поряд із високим інтелектом, глибо-
кими знаннями, широким кругозором, активною 
моральною позицією, духовними запитами часом 
розвивається почуття своєї винятковості, зайва 
самовпевненість, прагнення до самоствердження, 
незалежності.

Студентський вік – особливий період розв’я- 
зання проблеми розвитку толерантних характерис-
тик людини, що є сензитивним етапом морального 
дозрівання, під час якого відбувається подальше 
становлення самосвідомості й світогляду того, 
хто навчається, самооцінки й уявлення про себе 
самого, відзначається максимальна спрямова-
ність на навколишній світ [3, с. 210].

Слід зауважити, що сьогодні надзвичайно важ-
ливою є необхідність урахування полікультурного 
простору, в якому виховується особистість як май-
бутній професіонал. Полікультурне середовище – 
це взаємодія культурних способів діяльності в різ-
них сферах життя соціуму. Включення в систему 
вищої освіти підсистеми формування міжосо-
бистісних взаємин студентської молоді в умовах 
полікультурного середовища педагогічного універ-
ситету узгоджується з загальними тенденціями 
реформування змісту освіти, позначеннями в нор-
мативно-правових документах, концепціях освіти, 
поглядами теоретиків і практиків вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літератури й практичної діяльності свідчить 
про значну увагу до проблем розгляду педагогіч-
них умов оптимізації формування міжособистісних 
взаємин студентської молоді в умовах полікуль-
турного середовища педагогічного університету.

Упродовж останніх десятиліть вагомий внесок 
у розкриття проблеми формування міжособистіс-
них взаємин студентської молоді в умовах полі-
культурного середовища педагогічного універси-
тету внесли І.Д. Бех, О.В. Дубовик, І.Ф. Лощенова, 
О.В. Сухомлинська.

Взаємодії як формі суб’єкт-суб’єктних відносин 
велику увагу приділяють такі вчені, як В.І. Андрєєв, 
Л.А. Байкова, Л.К. Гребьонкіна, Н.Д. Дьоміна, 
В.І. Журавльов, Є.В. Коротаєв, В.В. Кутьєв, 
В.П. Панюшкін, В.В. Рибалко, В.А. Семиденко, 
М.П. Шульц та інші.

Проблему полікультурного виховання дослі-
джують Н.М. Воскресенська, Н.І. Ганнусенко, 
З.Т. Гасанов, В.С. Заслуженюк, Г.Г. Філіпчук.

Серед різноманітних науково-педагогічних роз-
відок останніх років на особливу увагу заслуговує 
ідея продуктивної сучасної освіти (М.І. Башмаков, 
І. Бем, Г.П. Васянович, Н.Б. Крилова, Н.Г. Нич-
кало, Л.О. Савенкова, М. Сікорова, С.О. Сисоєва, 
Й. Шнейдер, Л.О. Хомич та інші), що передбачає 
встановлення паритетно-партнерських взаємин 
на всіх рівнях взаємодії. Проблему продуктив-
ної взаємодії в контексті міжособистісного спіл-
кування досліджували зарубіжні вчені М. Аргіл, 
Г. Баннер, Е. Врегг, П. Екман, Х. Кеннон, Д. Крістал,  
Б. Скінер та інші.

Особливе місце в ряду робіт, що розкривають 
розуміння освітнього середовища, посідає підхід, 
розроблений В.І. Слободчиковим, який спира-
ється на два різних сенси самого поняття «середо-
вище»: 1) «як сукупність умов, обставин, оточення 
індивіда й відповідно кордон, який визначається 
масштабом захисту від середовища та його ути-
лізації (здатності до асиміляції й акомодації»;  
2) як середовище, що тлумачиться через «інший 
ряд уявлень, де середовище є середина = серце-
вина, зв’язок = середостіння, засіб = посередни-
цтво» [8, с. 108].

Освітнє середовище – частина соціокультур-
ного простору, зона взаємодії освітніх систем, 
їхніх елементів, освітнього матеріалу та суб’єктів 
освітніх процесів. Полікультурний освітній заклад 
як локальне соціальне утворення є модулем ціліс-
ного полікультурного освітнього простору. Це не 
просто інститут формування знань, умінь, нави-
чок й організації виховного процесу впливовості, в 
якому здійснюється об’єднання загальнокультур-
ного, соціального, власне освітнього й особистіс-
ного [3, с. 157].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на посилення інте-
ресу до виховного процесу у вищій школі, який 
пов’язаний зі зміною парадигми освіти ХХІ сто-
ліття, досягнення сучасної гуманітарної науки 
про людину як найвищу духовну цінність, про-
блема виховання духовних цінностей у студентів 
педагогічних закладів все ще залишається недо-
статньо вивченою й недостатньо технологічно 
розробленою. Актуальність визначеної проблеми 
й об’єктивна потреба суспільства й педагогічної 
науки в її методологічному, теоретичному та прак-
тичному розробленні зумовили вибір теми дослі-
дження.

Попри всю безсумнівну наукову й прак-
тичну значущість досліджень, їхню важливість 
у розв’язанні актуальних проблем педагогічної 
науки, сьогодні відсутній науково обґрунтований 
підхід формування міжособистісних взаємин сту-
дентської молоді в умовах полікультурного сере-
довища педагогічного університету.

Таким чином, недостатня теоретична розро-
бленість названої проблеми, що має особливу 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

179

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

психолого-педагогічну значущість, викликає 
суперечність між потребою суспільства в системі 
соціальних установок, орієнтованих на позитивні 
міжособистісні взаємини, та відсутністю адекватно 
розробленої системи формування цих взаємин в 
умовах полікультурного середовища педагогічного 
університету.

У зв’язку з цим виникає проблема, пов’язана з 
необхідністю наукового обґрунтування педагогіч-
них умов формування міжособистісних взаємин 
студентської молоді в умовах полікультурного 
середовища педагогічного університету.

Актуальність порушеної теми, доцільність 
наукового обґрунтування психолого-педагогіч-
них основ формування міжособистісних взаємин 
студентської молоді в умовах полікультурного 
середовища педагогічного університету зумовили 
вибір теми нашого дослідження, об’єктом якого 
є процес формування міжособистісних взаємин 
студентської молоді, а предметом – педагогічні 
умови формування міжособистісних взаємин сту-
дентської молоді в умовах полікультурного сере-
довища педагогічного університету.

Мета статті. Мета дослiдження полягає в 
теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 
апробуванні педагогічних умов формування між-
особистісних взаємин студентської молоді в умо-
вах полікультурного середовища педагогічного  
університету.

Провідна концепція дослідження полягає в роз-
гляді формування міжособистісних взаємин сту-
дентської молоді в умовах полікультурного сере-
довища педагогічного університету.

Виклад основного матеріалу. Феномен полі-
культурності став предметом дослідження в педа-
гогіці з 60-х років ХХ століття. Закордонною педа-
гогічною наукою накопичено багатий фонд щодо 
полікультурності. Наші вчені почали розробляти 
полікультурну педагогіку в 1990-ті роки. Опублі-
ковано багато статей, де обговорюються окремі 
питання про суб’єкти, функції, склад і цілі полі-
культурного виховання. Одне з перш нормативних 
трактувань терміна «полікультурне виховання» 
дано у 1977 р. У ньому говорилося, що це вихо-
вання, яке містить організацію та зміст педагогіч-
ного процесу, де присутні дві чи більше культури, 
які відрізняються за мовною, етнічною, національ-
ною ознакою. Далі було визначено, що полікуль-
турне виховання фокусується на декількох педа-
гогічних принципах, а саме: виховання людської 
гідності, виховання для існування соціальних груп 
різних рас, релігій, етносів разом на одній терито-
ріальній одиниці, виховання толерантності й готов-
ності до взаємної співпраці. Потім учені визнали, 
що полікультурне виховання має три групи цілей, 
які можна означити поняттями «плюралізм», «рівні 
права» та «єднання». Перша – про повагу культур-
ного різноманіття, друга – про рівні права на освіту 

й виховання, а третя – про формування духу спіль-
них політичних, економічних, духовних цінностей.

Для виконання зазначених завдань потрібно 
звернути серйозну увагу на середовище освіт-
нього закладу (в нашому випадку вишу), щоб воно 
стало місцем можливої культурної дискусії, дало 
змогу студентам пережити особистісні відмін-
ності, сформувати систему цінностей, пов’язаних 
з реальністю моделі світу; дати уявлення про най-
важливіші життєві проблеми людини й людства в 
цілому, сформувати особистісні якості, необхідні 
людині для її інтеграції в іншу культуру, навички 
толерантної поведінки в полікультурному суспіль-
стві. Простір вищої школи виконує ряд функцій, 
головними з яких є соціально-адаптаційна, культу-
рологічна й виховна.

Ставлення до студента як до соціально зрілої 
особистості, носія наукового світогляду перед-
бачає врахування того, що світогляд – система 
поглядів людини не лише на світ, але й на своє 
місце в ньому. Іншими словами, формування сві-
тогляду студента означає розвиток його рефлексії, 
усвідомлення себе суб’єктом діяльності, носієм 
певних суспільних цінностей, соціально корисною 
особистістю [6, с. 56].

Своєю чергою це зобов’язує викладача думати 
про посилення діалогічності навчання, спеціаль-
ної організації педагогічного спілкування, ство-
рення для студентів умов можливості відстою-
вати свої погляди, цілі, життєві позиції в процесі 
навчально-виховної роботи в навчальному закладі 
(І.А. Зимня).

Цей період становлення особистості людини 
вирізняється складністю становлення особистіс-
них рис (Б.Г. Ананьєв, Н.Ф. Головатий, М.Г. Дзугко-
єва, А.В. Дмитрієв, В.Т. Лісовський та інші). Харак-
терною рисою морального розвитку в цьому віці 
є посилення свідомих мотивів поведінки. Помітно 
зміцнюються ті якості, яких бракувало повною 
мірою в старших класах, – цілеспрямованість, 
рішучість, наполегливість, самостійність, ініціатив-
ність, уміння володіти собою. Підвищується інте-
рес до моральних проблем (мети, способу життя, 
обов’язку, любові, вірності тощо) [2, с. 134].

Толерантна особистість намагається розібра-
тись у своїх перевагах і недоліках, ставиться до 
себе критично й не прагне в усіх своїх неприєм-
ностях звинуватити оточення; відчуває себе в без-
пеці, тому не прагне захиститися від інших людей; 
не перекладає відповідальність на інших, завжди 
готова відповідати за свої вчинки; бачить світ у 
всьому його різноманітті; орієнтована більше на 
себе в роботі, творчому пошуку, роздумах, у про-
блемних ситуаціях; соціально чутлива, вміє форму-
лювати правильні судження про інших людей, адек-
ватно оцінює як толерантних, так і інтолерантних 
людей; не прагне до переваги над іншими; воліє 
жити у вільному демократичному суспільстві.
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Висновки. У статті охарактеризовано поняття 
«полікультурне виховання», проаналізовано при-
чини виникнення цього терміна, характер роз-
витку й розроблення поняття «полікультурна 
педагогіка», висунуто принципи та цілі, розкрито 
актуальність полікультурного виховання в контек-
сті проблем сьогодення.

Модель випускника вишу розуміється нами як 
якийсь ідеал, який може бути досягнутий в разі 
реалізації структурно-функціональної моделі фор-
мування толерантності. Водночас успіх виконання 
цього завдання залежить від бажання й уміння 
професорсько-викладацького складу вищого 
навчального закладу наблизити реальні резуль-
тати до бажаних.

Перспективи подальших розробок: заплано-
вано провести апробацію моделі формування 
міжособистісних взаємин студентської молоді в 
умовах полікультурного середовища педагогіч-
ного університету. Буде перевірено ефективність 
педагогічних умов формування міжособистісних 
взаємин студентської молоді в умовах полікуль-
турного середовища педагогічного університету. 
Буде вперше визначено теоретико-методологічні 
основи формування міжособистісних взаємин сту-
дентської молоді в умовах полікультурного сере-
довища педагогічного університету, представлено 
новий концептуально-методичний підхід до фор-
мування міжособистісних взаємин студентської 
молоді як складової частини цілісної структурно-
процесуальної моделі підготовки майбутніх вчи-
телів на основі системно-цілісного, особистісно-
діяльнісного, інтегративного, культурологічного, 

антропологічного, контекстного, методологічного 
підходів, сучасних теорій професійної підготовки, 
буде розроблено методику діагностики сформова-
ності досліджуваної якості, уточнено поняття між-
особистісних взаємин студентів, подальшого роз-
витку набуде проблема підготовки сучасної молоді 
до професійної діяльності.
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РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Представлено значення організації спів-
праці з батьками вихованців у закладі 
дошкільної освіти. Окреслено опрацювання 
досліджень психологів і педагогів із питання 
співпраці з батьками вихованців. Пред-
ставлено результати опрацювання шляхів 
взаємодії педагогів дошкільних закладів і 
батьків вихованців в останніх нормативних 
документах, а саме: Рекомендаціях слу-
хань у Комітеті Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій (2000 р.) 
та «Концепції освіти дітей раннього та 
дошкільного віку» (2000 р.). Нами пред-
ставлена запропонована науковцями кла-
сифікація форм взаємодії педагогів закладів 
дошкільної освіти та батьків вихованців 
(індивідуальні, групові та наочно-інформа-
ційні). Опрацьовано результати досліджень 
вітчизняних і зарубіжних вчених щодо психо-
логічних особливостей молодих батьків, що 
належать до покоління Z, та необхідності 
врахування їх у співпраці педагогів і бать-
ків вихованців закладу дошкільної освіти. 
Наведено приклади комп’ютерних програм, 
інструментів, сервісів, які користуються 
популярністю серед молодих батьків (сайт 
дошкільного закладу та сайт групи, блог 
вихователя, інтерактивні онлайн-дошки 
або стіни Padlet, wiki-сторінки, QR-коди на 
допомогу батькам, використання програм 
і сервісів Google Мееt, Zoom, Sign Up Free, 
Google Classroom, Ding Talk та ін. хмарних 
технологій). Перераховані приклади інтер-
активних форм взаємодії педагогів і бать-
ків вихованців закладу дошкільної освіти 
(фото- та відеоколажі, презентації «Неза-
баром Великдень», «Вікенд разом», інтерак-
тивні ігри спільно з дітьми «Тут і тепер», 
«Кольори і звуки навколо», онлайн-квести 
«Скульптури малих форм у нашому місті», 
«Парки і сквери нашого міста», альбоми 
малюнків дітей, збірочки висловлювань 
дітей, забавлянок, колискових тощо). На 
конкретних прикладах доведено, що вико-
ристання інтерактивних форм взаємодії з 
батьками вихованців – це  веління часу, а не 
данина моді. 

Ключові слова: інтерактивні форми вза-
ємодії, батьки вихованців, педагоги закладу 
дошкільної освіти, покоління Z.

The importance of organizing cooperation 
with parents of pupils in preschool education 
is presented. The elaboration of researches 
of psychologists and teachers on the issue of 
cooperation with parents of pupils is outlined. 
The results of elaboration of ways of interaction of 
preschool teachers and parents of pupils in the last 
normative documents are presented, namely: in 
Recommendations of hearings in Committee of the 
Verkhovna Rada of Ukraine on education, science 
and innovations (2000) and “Concepts of education 
of children of early and preschool age” (2000). We 
present the classification of forms of interaction 
between teachers of preschool institutions and 
parents of pupils (individual, group and visual 
information) proposed by scientists. The results 
of research of domestic and foreign scientists on 
the psychological characteristics of young parents, 
referred to generation Z and the need to take 
them into account in the cooperation of teachers 
and parents of preschool students. Examples 
of computer programs, tools, services that are 
popular among young parents (preschool site 
and group site, educator’s blog, interactive online 
boards or walls Padlet, wiki-pages, QR-codes to 
help parents, use of programs and Google Meet, 
Zoom, Sign Up Free, Google Classroom, Ding 
Talk and other cloud technologies). Examples of 
interactive forms of interaction between teachers 
and parents of preschool students (photo and video 
collages, presentations “Soon Easter”, “Weekend 
together”, interactive games with children “Here 
and now”, “Colors and sounds around”, online 
quests are listed “Sculptures of small forms in 
our city”, “Parks and squares of our city”, albums 
of children’s drawings, collections of children’s 
expressions, toys, lullabies, etc.). On concrete 
examples it is proved that the use of interactive 
forms of interaction with the parents of pupils is a 
command of time, not a tribute to fashion.
Key words: interactive forms of interaction, 
parents of pupils, teachers of preschool 
education, generation Z.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сім’я і дитячий садок…Одвічна про-
блема налагодження стосунків між найріднішими 
дитині людьми, з одного боку, і вихователями – з 
іншого. Від того, як вона розв’язується, значною 
мірою залежить, чи відчуває зростаюча особис-
тість вдома і в садочку психологічний комфорт, 
захищеність, чи розвивається в неї довіра до ото-
чуючого світу, чи своєчасно вона оволодіває жит-
тєво необхідними уміннями і навичками. Сім’я і 
дитячий садок – два найважливіші виховні інсти-

тути, на які покладена відповідальність за розви-
ток особистості в період дошкільного дитинства. 
Саме позиції про роль сім’ї в дошкільній освіті та 
відповідальність сім’ї за здобуття дітьми дошкіль-
ної освіти чітко окреслені в Законі України «Про 
дошкільну освіту» (2001 р.) зі змінами і доповне-
ннями (ст. 8; 9) [4].

Відрізняючись своєю специфікою, особливос-
тями впливу на дитину, як зазначає О. Кононко, вони 
є взаємовиключними, не конкурують, а доповню-
ють і коректують впливи кожного. Обидва виховні  

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВЕЛІННЯ ЧАСУ ЧИ ДАНИНА МОДІ
INTERACTIVE FORMS OF INTERACTION WITH PARENTS OF PRESCHOOL 
EDUCATION INSTITUTIONS: ORDER OF TIME OR TRIBUTE TO FASHION
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інститути по-своєму необхідні і бажані для гармоній-
ного розвитку малюка. Нині вкрай важливо, щоб спів-
праця педагогів і батьків була партнерством рівних 
учасників спілкування, підпорядковувалась необхід-
ності, з одного боку, виробити спільну стратегію і так-
тику у підходах до дошкільнят, а з іншого – зберегти 
своєрідність, неповторність, специфіку кожного з 
виховних інститутів [8, с. 4].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання співпраці дошкільного закладу і сім’ї 
були і є предметом дослідження вітчизняних педа-
гогів і психологів, а саме: Т. Алєксєєнко, І. Беха, 
Г. Бєлєнької, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко, 
М. Машовець, О. Осадько, Т. Піроженко, Т. Поні-
манської, Н. Стаднік та ін. Предметом їхніх дослі-
джень є особливості роботи з батьками та її зміс-
тове наповнення. Питання педагогічних проблем 
молодої сім’ї досліджуються Т. Алєксєєнко. У робо-
тах А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Голубєвої, Л. Ост-
ровської, Н. Стаднік та ін. знаходимо розкриття 
змісту роботи з батьками, в роботах Г. Бєлєнької, 
О. Кононко, А. Марушкевич, Т. Піроженко, В. Посто-
вого, Т. Титаренко та ін. – підходи до формування 
педагогічної культури сучасних батьків, у роботах 
В. Оржеховської, Т. Поніманської, І. Рибальченко 
та ін. – форми роботи з батьками тощо.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Нині є велика кількість практич-
ного матеріалу, присвяченого питанням роботи 
дошкільного закладу з батьками вихованців: посіб-
ники, методичні рекомендації, окремі розробки різ-
них форм роботи з батьками тощо. Водночас поза 
увагою залишились дослідження з питання зміни 
форм співпраці з батьками вихованців у дошкіль-
ному закладі, зокрема організації і проведення 
інтерактивних форм співпраці та причин необхід-
ності цих змін.

Мета статті ‒ окреслити значення і необхід-
ність удосконалення наявних традиційних форм 
співпраці з батьками вихованців у дошкільному 
закладі, організації і проведення інтерактивних 
форм співпраці.

Виклад основного матеріалу. Ефективна 
робота закладу дошкільної освіти неможлива без 
активного залучення членів сімей вихованців до 
участі в освітньому процесі, підвищення педаго-
гічної культури батьків, формування в них відпо-
відального й усвідомленого ставлення до батьків-
ства, що є однією з передумов зміцнення сім’ї та 
реального захисту прав дітей. 

Це підтверджено новими документами з питань 
дошкільної освіти, опрацьованих нами. Зокрема, 
пильна увага питанню удосконаленню співпраці 
дошкільних закладів із батьками вихованців була 
приділена на слуханнях у Комітеті Верховної 
Ради України з питань освіти, науки та інновацій 
на тему: «Стан і проблеми законодавчого забез-
печення розвитку дошкільної освіти в Україні» 

(2020). Зокрема, у п. 3 Рекомендацій слухань було 
окреслено таке: «<…> розширення соціально-
педагогічного патронату сім’ї, в якій зростають діти 
раннього віку; надання сім’ям, які мають дітей ран-
нього та дошкільного віку педагогічної допомоги 
з питань дошкільної освіти та освітнього розви-
тку дитини; проведення роз’яснювальної компанії 
серед батьків та родин щодо особливого значення 
для подальшого розвитку дітей цього періоду; 
вікових особливостей дітей, ролі і функцій закладу 
дошкільної освіти у розвитку дитини, а також влас-
ної ролі та завдань» [7].

Вагоме місце питанню взаємодії дошкільного 
закладу з батьками вихованців відведене в «Кон-
цепції освіти дітей раннього та дошкільного віку» 
(2020). У ній одним із завдань, яке потребує під-
тримки держави і громадянського суспільства, 
науково-педагогічного супроводу і належного 
інформаційного забезпечення, є завдання «фор-
мування культури відповідального батьківства». 
Окрім того, в Концепції визначено стимули для 
розвитку партнерства держави і батьків, що 
передбачають відновлення психолого-педаго-
гічного патронату дітей, які з різних причин не 
відвідують заклади дошкільної освіти, з метою 
виявлення потреб сімей у підтримці раннього 
розвитку дітей і їх навчання, розширення участі 
батьків у громадських об’єднаннях, піклувальних 
радах, громадських асоціаціях, психолого-педа-
гогічне просвітництво батьків, зокрема із застосу-
ванням інформаційно-комунікаційних технологій 
тощо [10, c. 6].

Опрацьовуючи питання форм співпраці з бать-
ками вихованців, ми переконались у тому, що 
більшість науковців (А. Богуш, Г. Бєлєнька, Т. Поні-
манська, М. Машовець та ін.) подають таку їх кла-
сифікацію: колективні (групові), індивідуальні та 
наочно-інформаційні. 

Однак аналіз публікацій та власний досвід 
педагогічної діяльності переконує в тому, що 
сучасні батьки до традиційних заходів ставляться 
байдуже, часто ігноруючи їх проведення. Саме 
тому перед більшістю закладів дошкільної освіти 
та окремих педагогів, зокрема, доволі гостро сто-
їть питання залучення батьків до садочка і спів-
праці з ними. 

У цьому ключі перед нами постали три питання: 
чому не «йдуть» батьки на співпрацю з педаго-
гами, як із ними порозумітись, як залучити до вза-
ємодії та співпраці і які форми співпраці обрати? 

Аналізуючи перше питання, ми виокремили такі 
проблеми: непідготовленість молодих батьків до 
нової ролі; відсутність усвідомленості ролі влас-
ного батьківства та персональної відповідальності 
за виховання і навчання власної дитини; зміна 
структури сім’ї (неповна сім’я, дві мами, два тата, 
вихованням дитини опікується бабуся, а батьки 
виїхали на кілька років на заробітки тощо). 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

183

  ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Є ще одна проблема, яку необхідно аналізувати 
і брати до уваги. Батьками вихованців ЗДО нині є 
молодь, народжена наприкінці 90-х рр.– початку 
2000-х рр. Науковці (Н. Хоув, В. Штраус та ін.) це 
покоління називають поколінням Z. Чи добре зна-
ємо ми його особливості і чи враховуємо ми ці осо-
бливості у співпраці з батьками цього покоління 
в садочку заради дитини? Науковці зазначають, 
що представники цього покоління є першими, для 
кого світ життя і світ цифрових технологій – невід-
дільні. Вони виросли і виховані на величезній кіль-
кості інформації, інтернету і прямого ефіру. Нау-
ковці зазначають, що для представників покоління 
Z характерні етичне споживання, підприємницькі 
амбіції, креативність, прогресивні погляди на різні 
теми – від освіти і до питань статі, індивідуалізм і 
волелюбність, кліповий зір і мислення, невміння і 
небажання затримувати свою увагу, якщо не дуже 
цікаво, понад 5 хв., відсутність інтересу до папе-
рових друкованих джерел; міжособистісне спілку-
вання в них здійснюється не емоційно віч-на-віч, 
а віртуально, через соцмережі; у більшості пред-
ставників покоління Z високий рівень самооцінки, 
побутовий мінімалізм, вони не готові працювати 
в певних часових і дисциплінарних рамках тощо  
[9; 11; 14‒16]. 

Аналізуючи друге питання, на основі опрацю-
вання рекомендацій психологів ми дійшли висно-
вку: щоб порозумітись із молодими батьками 
вихованців дошкільного закладу і залучити їх до 
співпраці, ми маємо намагатись спілкуватись із 
ними однією мовою. Тому спершу, на наше переко-
нання, необхідно надолужити прогалини в їх нор-
мативно-правовій обізнаності, демонструючи на 
конкретних документах їх персональну юридичну 
відповідальність за виховання і навчання власних 
дітей і санкції за порушення законодавства. Здій-
снити це можна безпосередньо в дошкільному 
закладі силами представників адміністрації ЗДО 
та запрошених фахівців на волонтерських заса-
дах. Показовою в цьому плані є діяльність майбут-
ніх студентів-правників Київського університету 
імені Бориса Грінченка, які понад 5 років поспіль 
працюють на волонтерських засадах в Юридичній 
клініці «АСТРЕЯ».

Аналізуючи третє питання щодо вибору форм 
співпраці з молодими батьками вихованців, ми 
дійшли кількох висновків. По-перше, такий класич-
ний термін, як «робота з батьками», який викорис-
товується в більшості наукових досліджень ХХ ст., 
вже не просто не діє, а відлякує молодих батьків, 
оскільки він передбачає повчання, настанови, про-
повіді, нотації тощо. Терміни «взаємодія» і «спів-
праця» (Т. Алєксєєнко, І. Бех, Г. Бєлєнька, А. Богуш, 
Н. Гавриш, Л. Калуська, О. Кононко, Т. Піроженко 
та ін.) [1‒3; 5; 8] більше відповідають сьогоденню 
й означають бажання слухати і чути один одного, 
толерантність у ставленні, взаємоповагу і взаємо-

допомогу тощо. Доступно та емоційно окреслю-
ють кроки до партнерських стосунків Г. Бєлєнька, 
Н. Швець та ін. [2, c. 4‒6].

По-друге, обираючи форми взаємодії, перевагу 
варто надавати індивідуальним формам, врахову-
ючи особливості кожної конкретної сім’ї.

Зважаючи на те, що міжособистісне спілку-
вання представниками покоління Z здійснюється 
здебільшого не емоційно віч-на-віч, а віртуально, 
через соцмережі, доцільно надавати батькам 
право вибору форми спілкування (адже саме це 
вони дуже цінують). Про шкоду «гаджетоманії» 
сказано чимало. Але цього разу необхідно бачити 
і використовувати її з користю.

Принагідно на порядок денний виходить ще 
одне питання – підвищення рівня ІКТ грамотності 
та технічного забезпечення закладів дошкільної 
освіти загалом і педагогів дошкільнят зокрема. 
Психологи (І. Бех, С. Ройз, Г. Солдатова, М. Смуль-
сон та ін.) переконані: щоб претендувати на роль 
експертів і помічників, педагоги повинні мати 
вищий рівень цифрової грамотності, ніж молоді 
батьки [ 9 ].

Таких програм, інструментів, сервісів, як ство-
рення і ведення сайту закладу загалом і певної 
групи зокрема, спілкування з батьками за допо-
могою Viber вже замало, і це підтвердили останні 
кілька місяців карантинних обмежень. За останні 
роки добре себе зарекомендували у взаємодії 
з батьками вихованців сайти і блоги вихователів 
[13], інтерактивні онлайн-дошки або стіни Padlet 
[12], телеграм-канали вихователів, проведення 
вебінарів, створення wiki-сторінок, створення і 
використання QR-кодів на допомогу батькам, 
використання програм і сервісів Google Мееt, 
Zoom, Sign Up Free, Google Classroom, Ding Talk 
та ін. хмарних технологій тощо [6].

За допомогою цих сервісів можна не тільки 
регулярно інформувати батьків про життя групи, 
просування кожної дитини за її траєкторією роз-
витку, а й мати зворотний зв’язок. Цікавими для 
молодих батьків є такі форми взаємодії, як пред-
ставлення тематичних фото- та (або) відеоко-
лажів, презентацій «Вікенд разом із дитиною», 
«Незабаром Великдень», «Наша відпустка», 
участь в інтерактивних іграх спільно з дітьми 
(«Тут і тепер», «Кольори і звуки навколо»), 
онлайн-квести «Скульптури малих форм у 
нашому місті», «Парки і сквери нашого міста» та 
ін., альбоми малюнків дітей, збірочки висловлю-
вань дітей, забавлянок, колискових тощо. Форм 
взаємодії та співпраці з батьками вихованців 
доволі багато. Цікавими є тематичні зібрання 
батьків, коворкінги, «Батьківська цукерня», 
«Вечірня цитринка» тощо. Але головне  за фор-
мою не загубити змісту, тобто пам’ятати, заради 
чого і найголовніше КОГО ці заходи організову-
ються і проводяться.
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Висновки. Модернізація традиційних та вико-
ристання нових інноваційних форм взаємодії з 
батьками вихованців не тільки створюють пози-
тивний імідж дошкільного закладу і конкретного 
педагога, сприяють активній участі батьків у житті 
садочка, встановлюючи позитивний тон взаємин 
батьків і педагогів, довірливе ставлення один до 
одного, а найголовніше – сприяють усвідомленню 
батьківства, наближенню батьків до власних дітей 
та пізнанню їх, забезпеченню комфорту дитині як 
вдома, так і в садочку.
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ  
ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА
NATURE AND NECESSITY OF PERSONAL MATHEMATICAL  
DEVELOPMENT AT THE STAGE OF PRESCHOOL CHILDHOOD

У статті акцентовано на проблемі створення 
цілісної стратегії і тактики математичної 
підготовки, які спрямовані на математичний 
розвиток дошкільників. Зауважено, що важли-
вість математичної освіти дітей та молоді 
визначається на державному рівні. Генеральна 
мета загального розвитку людини є й мате-
матичний розвиток особистості.
Окреслено можливості актуалізації про-
дуктивних розвідок, надбань, учених другої 
половини ХХ століття для сучасних психо-
лого-педагогічних теорій й практик у про-
сторі дошкільної освіти щодо математич-
ного розвитку дитини.
У статті розглянуто особливості трак-
тування та порівняння понять «цілісний 
розвиток», «пізнавальний розвиток», 
«математичний розвиток», «логіко-мате-
матичний розвиток», «математичні уяв-
лення», «логіко-математична компетент-
ність», «розвиваюче навчання».
На основі аналізу науково-теоретичних та 
методичних доробків вчених (Ю. Афонькіної, 
Н. Баглаєвої, О. Брежнєвої, Г. Урунтаєвої, 
Л. Плетеницької, А. Сазонової, К. Щербако-
вої), які наголошують, що математичний 
розвиток дошкільника є складником загаль-
ного розвитку особистості, розглянуто 
теоретичні підходи, методики застосу-
вання психодіагностики сформованості 
математичної компетентності дошкільни-
ків старшого віку.
З огляду на зміст короткого ретроекскурсу 
щодо математичної освіти дошкільнят, 
розкрито проблемні питання формування 
математичної компетенції в дітей стар-
шого дошкільного віку. 
Авторами виокремлено компоненти мате-
матичної компетенції дошкільнят, критерії, 
показники, які мали функції: контролюючу, 
навчальну, діагностико-коригувальну, стиму-
лювально-мативуючу, виховну, які сприяють 
послідовному, ефективному логіко-матема-
тичному розвитку особистості на сучас-
ному етапі дошкільного дитинства.
Ключові слова: цілісний розвиток, пізна-
вальний розвиток, математичний розви-
ток, логіко-математичний розвиток, мате-
матичні уявлення, логіко-математична 
компетентність, розвиваюче навчання.

The article focuses on the issue of creating a 
holistic strategy and tactics of mathematical 
training aimed at the mathematical development 
of preschoolers. It is noted that the importance 
of mathematical education for children and youth 
is determined at the state level. The main goal 
of the general human development is also the 
mathematical development of the individual.
The possibilities of actualizing productive 
research, achievements of the scientists of the 
second half of the twentieth century for modern 
psychological and pedagogical theories and 
practices in the space of preschool education 
regarding the mathematical development of the 
child have been determined.
The article considers the peculiarities of 
interpretation and comparison of the concepts 
“integral development”, “cognitive development”, 
“mathematical development”, “mathematical 
representations”, “mathematical competence”, 
“developing education”.
Based on the analysis of scientific, theoretical 
and methodological achievements of scientists 
(Yu. Afonkina, N. Bahlaieva, O. Brezhnieva, 
H. Uruntaieva, L. Pletenytska, A. Sazonova, 
K. Shcherbakova), who emphasize that 
mathematical development of preschoolers is a 
component of the general personal development, 
theoretical approaches, methods of applying 
psychodiagnostics of formation of mathematical 
competence of preschoolers of senior age are 
considered.
Taking into account the content of a short 
retro-course on mathematical education of 
preschool children, the problematic issues of 
the mathematical competence formation in older 
preschool children are revealed.
The authors identified the components of the 
mathematical competence of preschoolers, 
criteria, indicators that had the following functions: 
controlling, teaching, diagnostic and corrective, 
stimulating, educational, which contribute to 
the consistent, effective personal mathematical 
development at the present stage of preschool 
childhood.
Key words: integral development, cognitive 
development, mathematical development, 
mathematical representations, mathematical 
competence, developing education”.

УДК 372.36:51
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2020/26.37

Ляпунова В.А.,
докт. пед. наук,
професор кафедри дошкільної освіти  
і соціальної роботи
Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького

Добровольська Л.П.,
канд. пед. наук,
доцент кафедри дошкільної освіти  
і соціальної роботи
Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького

Жейнова С.С.,
старший викладач кафедри дошкільної 
освіти і соціальної роботи
Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького

Городнича С.В.,
магістр з дошкільної освіти
Мелітопольського державного 
педагогічного університету  
імені Богдана Хмельницького

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Актуальність дослідження зумовлена тими транс-
формаціями, які відбуваються впродовж останніх 
десятиліть: сучасна українська освіта вбудована 
в глобалізований історико-культурний простір XXI 
століття, пріоритетними завданнями якої є форму-
вання покоління нової формації з активною життє-
вою позицією, ноосферним мисленням, здатністю 
до самовизначення, самоосвіти, самореалізації. 
Це визначає зовсім іншу стратегію розвитку освіти, 
починаючи з її першої ланки. Висока якість дитин-
ства свідчить про зрілість суспільства, усвідомлення 

ним цінності цього періоду та визначає спрямова-
ність соціальної енергії не лише на найближчу пер-
спективу, а й у віддалене майбутнє [6, с. 8] Сучасна 
система дошкільної освіти спрямована на конструю-
вання цілей, змісту, форм, методів навчання і вихо-
вання, що забезпечують розвиток кожної дитини, її 
пізнавальних здібностей й особистісних якостей. 

В Україні важливість математичної освіти дітей 
та молоді визначається на державному рівні. Під-
твердження цього є «Державна цільова соціальна 
програма підвищення якості шкільної природничо-
математичної освіти на період до 2015 року», 
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Концепція реалізації цієї соціальної програми під-
вищення якості дошкільної природничо-матема-
тичної освіти, в яких визначено головне завдання 
математичної освіти на сучасному етапі – форму-
вання загальнонаціональної математичної ком-
петентності дошкільників. На жаль, спостеріга-
ється тенденція до мінімізації вмісту математики 
в програмах закладів загальної середньої освіти, 
що супроводжується перевагою застарілих мето-
дичних підходів до математичної підготовки, які 
не відповідають не лише соціальним запитам, а 
й інтересам і можливостям сучасних дітей. Одним 
із найбільш важливих завдань педагогів є розви-
ток у дитини інтересу до математики в дошкіль-
ному віці. Педагог дошкільного закладу має дати 
дитині відчути, що вона зможе зрозуміти, засвоїти 
не тільки окремі поняття, але й загальні законо-
мірності. При такому підході математичний розви-
ток дошкільника науковці розглядають як складник 
загального розвитку особистості [5, с. 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зауважимо, що в останні роки місце і роль мате-
матики в сучасній системі наук значно змінилися: 
розширилося поле її використання, а головне – 
icтотно змінилися зміст самої математичної науки 
та її особливе місце в загальній культурі людства. 
Аналіз психолого-педагогічних джерел із проб-
леми математичного розвитку дав змогу виокре-
мити певні напрями її дослідження за останні два 
десятиріччя. 

Починаючи з 90-х років ХХ століття, в Україні 
різнопланово досліджували математичну під-
готовку дітей дошкільного віку: вивчали особли-
вості часових уявлень за допомогою моделей 
часу (О. Фунтікова) [13, с. 248–255], дидактичні 
методи, форми, засоби формування матема-
тичних знань (Л. Гайдаржийська, М. Машовець, 
Л. Плетеницька), своєрідність упровадження інду-
стріально-диференційованого підходу у форму-
ванні математичних уявлень у дітей (Н. Баглаєва, 
Т. Степанова), пізнавальну активність як фактор 
математичного розвитку старших дошкільників 
(К. Щербакова), зміст, форми, методи форму-
вання елементарної математичної компетентності 
(Л. Зайцева), формування математичних понять у 
процесі пізнавальної діяльності (С. Татаринова), 
особливості організації природничо-математичної 
освіти дітей (А. Сазонова), комп’ютерні технології 
як засоби навчання старших дошкільників лічби 
(Т. Павлюк) та ін. Водночас відчутна нагальна 
потреба в комплексному дослідженні, присвяче-
ному цілісній стратегії і тактиці математичної під-
готовки, спрямованій на математичний розвиток, 
математичне виховання дошкільників [5, с. 8–9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На жаль, нині є ціла низка 
суперечностей: між потребою суспільства в забез-
печенні математичного розвитку як складної 

загальної особистісної культури дитини і нероз-
робленістю теорії та технологій математичної під-
готовки дошкільників, орієнтованих на математич-
ний розвиток.

У практиці роботи педагоги обмежуються фор-
муванням у дітей елементів математичних знань та 
деяких математичних дій, не приділяючи належної 
уваги формуванню логічних структур мислення, 
зв’язку математичного розвитку з розвитком піз-
навального інтересу, пізнавальної активності 
дошкільника (К. Щербакова) [14, с. 9–22]. Саме 
тому нинішні першокласники не завжди спроможні 
виконувати логічні операції: одна з причин – недо-
статня спрямованість дошкільних закладів на мате-
матичний розвиток, логічне мислення вихованців.

Мета статті полягає в активізації та популяри-
зації психолого-педагогічних досліджень із сучас-
них проблем математичного розвитку дошкільни-
ків, уточненні ключових термінів, теоретичному та 
експериментальному вивченні особливостей про-
цесу формування математичної компетентності в 
дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільна 
освіта – це цілісний процес, спрямований на забез-
печення різнобічного розвитку дитини дошкільного 
віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, 
індивідуальних, психічних та фізичних особли-
востей, культурних потреб. Дошкілля – особли-
вий період у житті, його вплив на становлення й 
розвиток особистості є беззаперечним [10, c. 13]. 
З погляду сучасної дошкільної освіти, дітей варто 
навчити не тільки обчислювати, вимірювати, роз-
різняти геометричні фігури, орієнтуватися в часі, 
просторі, а й учити логічно мислити, розвивати 
творчі здібності, пізнавальні інтереси. Математич-
ний розвиток дитини складається з двох взаємо-
пов’язаних основних ліній: логічної (підготовка 
мислення до способів міркування) і математичної 
(формування математичних уявлень) [8, с. 40].

Виходячи з положень Базового компонента 
дошкільної освіти, педагог має озброїти дитину 
вмінням жити, сприймати життя в цілісності. Це 
значно складніше, ніж окремо формувати систему 
знань і вмінь із математики, природи, грамоти. 
Дитина не володітиме істинним світоглядом, якщо 
не вмітиме цілісно сприймати світ. Саме тому блок 
логіко-математичних умінь включає кожна сфера. 
Математика, природа, мова пронизують усю 
діяльність людини, математичні поняття викорис-
товуються на кожному кроці [1, с. 26].

Важливо, що становлення методики розви-
тку елементарних математичних уявлень у XIX – 
початку XX ст. також відбувалося під безпосеред-
нім впливом ідей реформування шкільних методів 
навчання арифметики. Особливо виділялися два 
напрями: з одним із них пов’язаний так званий 
метод вивчення чисел, або монографічний метод, 
а з іншим – метод вивчення дій, який назвали 
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обчислювальним. Наприкінці XIX – початку XX ст. 
були поширені ідеї навчання математики і без 
примусу дидактичності, але без зайвої цікавості. 
Математики, психологи, педагоги розробляли 
математичні ігри й розваги, становили збірники 
завдань на кмітливість, перетворення фігур, 
розв’язання головоломок.  У 20–50-ті рр. XX ст. не 
спостерігалося особливих відмінностей у підходах 
до відбору змісту і методів навчання. Передба-
чалося розвивати здатність орієнтуватися в про-
сторі та часі, розрізняти форми і розмір, числа й 
дії над ними, поділ цілого на частини. Розробка 
психолого-педагогічних питань методики розвитку 
математичних уявлень у дітей дошкільного віку 
в 60–70-х рр. XX століття будувалася на основі 
методологічних позицій радянської психології і 
педагогіки. Вивчалися закономірності становлення 
уявлень про число, розвитку лічильної та обчис-
лювальної діяльності. У 80-ті рр. почали обгово-
рюватися шляхи вдосконалення, як змісту, так і 
методів навчання дітей дошкільного віку матема-
тики. На початку 90-х рр. XX ст. намітилося кілька 
основних наукових напрямів [4, с. 115].

Л. Плетеницька в авторськый програмі «Бабу-
сина математика» пропонує ознайомлювати дітей 
дошкільного віку з основами народної математики 
через навчання їх способів лічби та обчислення, 
старовинним математичним письмом та його 
носіями, одиницями вимірювання, приладдям 
для вимірювання. Дослідниця наголошує на пое-
тапності ознайомлення дітей із математичними 
поняттями.

Проблема математичного розвитку дітей на 
сучасному етапі дошкільного дитинства набу-
ває дедалі більшого значення. Це пояснюється 
позитивним впливом цього процесу на розвиток 
психічних функцій дитини, вирішення загальних 
завдань всебічного гармонійного розвитку особис-
тості в дитячому віці. Навчити розмірковувати – 
одне з важливих педагогічних завдань. В основу 
змістових ліній логіко-математичного аспекту 
Базового компонента покладено такі логічні опе-
рації, як серіація, класифікація, вимірювання та 
обчислення [2, с. 251]. Цілісний розвиток дитини-
дошкільника – багатогранний процес. Особливу 
роль у ньому набувають особистісний, розумовий, 
мовний, емоційний та інші аспекти розвитку. Піз-
навальний розвиток – це складний комплексний 
феномен, що передбачає розвиток пізнавальних 
процесів (сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, 
уяви), які є різними формами орієнтування дитини 
в навколишньому світі, в собі самій і регулюють 
її діяльність. У пізнавальному розвитку важливу 
роль відіграє математичний розвиток, який вод-
ночас не може здійснюватися поза особистісним, 
мовним та емоційним [5].

Спираючись на дослідження О. Носової, 
поняття «математичний розвиток дошкільників» 

є досить складним, комплексним і багатоаспек-
тним. Він складається із взаємопов’язаних і вза-
ємозумовлених уявлень про простір, форму, роз-
мір, час, кількість, їхні властивості й відносини, які 
необхідні для формування в дитини «життєвих» і 
«наукових» понять. Значний внесок у розв’язанні 
проблеми математичного розвитку зробили вітчиз-
няні вчені. Основне трактування поняття «мате-
матичний розвиток дошкільнят» було закладено 
в роботах Л. Венгера, Л. Виготського, П. Гальпе-
ріна, О. Леонтьєва, Н. Менчинської та інших і нині 
є найбільш поширеним у теорії і практиці навчання 
математики дошкільнят. Математичний розвиток 
дошкільника – це процес якісної зміни в інтелек-
туальній сфері особистості, який відбувається в 
результаті формування в дитини математичних 
уявлень і понять. Розвиток розумових здібнос-
тей при цьому досягається непрямим шляхом: у 
процесі засвоєння знань. Саме в цьому і полягає 
сенс широко поширеного поняття «розвиваюче 
навчання». Розвиваючий ефект навчання зале-
жить від того, які знання повідомляються дітям і 
які методи навчання застосовуються [7, с. 5–15]. 
Основне завдання педагога в процесі розвиваю-
чого навчання – організація навчальної діяльності 
дитини, спрямованої на формування її розумових 
здібностей, пізнавальної активності, самостій-
ності, пізнавальних інтересів [9, с. 181].

Поняття «розвиток логіко-математичних зді-
бностей» є досить складним, комплексним і бага-
тоаспектним. Воно складається з взаємопов’я-
заних і взаємозумовлених уявлень про простір, 
форму, величину, час, кількість, їх властивості і 
відносини, які необхідні для формування в дитини 
«життєвих» і «наукових» понять [7, с. 18].

Саме тому блок логіко-математичних умінь 
включає кожна сфера Базового компонента. 
Однак не варто думати, що розвинуте логічне 
мислення – це природний дар, із наявністю або 
відсутністю якого варто змиритися. Є велика кіль-
кість досліджень, які підтверджують, що розвит-
ком логічного мислення можна і треба займатися 
(навіть якщо природні задатки дитини в цій області 
не досить розвинені). 

Навчити розмірковувати – одне з важливих 
педагогічних завдань. В основу змістових ліній 
логіко-математичного аспекту Базового компо-
нента покладено такі логічні операції, як серіація, 
класифікація, вимірювання та обчислення.

Формування логіко-математичної компетент-
ності дошкільників ефективно здійснюється на 
спеціально організованому навчанні, в спільній 
діяльності вихователя та дітей, самостійній діяль-
ності дошкільників.

Дошкільники лише починають оволодівати 
математичними знаннями, тому їхню матема-
тичну компетентність доцільно характеризувати 
як елементарну, але розглядати її як складну, 
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комплексну характеристику логіко-математичного 
розвитку. Л. Зайцева визначила трикомпонентну 
структуру елементарної логіко-математичної ком-
петентності [8, c. 40]:

– мотиваційний компонент – це ставлення 
дитини до математичної діяльності, виявлення 
пізнавального інтересу, розуміння значущості 
математики в житті людей;

– змістовий компонент – це оволодіння мате-
матичними знаннями в межах програми вікової 
групи та наступного періоду навчання дітей;

– дійовий компонент – це оволодіння проце-
суальними, конструктивними, контрольно-оціню-
вальними діями.

Логіко-математична компетентність перед-
бачає здатність дитини самостійно здійснювати 
класифікацію геометричних фігур, предметів та 
множин за якісними ознаками та чисельністю, 
серіацію, тобто впорядкування предметів за вели-
чиною, масою, об’ємом розташування у просторі, 
обчислення та вимірювання кількості, відстані, 
розмірів, довжини, ширини, висоти, об’єму, маси, 
часу [5, с. 37–40].

Раніше педагоги зосереджувались на форму-
ванні в дошкільників уявлень про кількість, лічбу, 
величину, форму, простір і час. Логічним опера-
ціям відводилося досить скромне місце. Знання, 
які одержували діти, існували самі по собі, відо-
кремлено від життя. Математичні уявлення фор-
мувалися здебільшого на заняттях із математики, 
але не комбінованих, інколи застосовувались у 
дидактичних іграх і лише епізодично діти засто-
совували наявні знання та вміння в повсякден-
ному житті.

Педагог має озброїти дитину вмінням жити, 
сприймати життя в цілісності. Це значно склад-
ніше, ніж окремо формувати систему знань і вмінь 
із математики, природи, грамоти. Дитина не воло-
дітиме істинним світоглядом, якщо не вмітиме 
цілісно сприймати світ [11; 12].

Особливу увагу в організації навчально-вихов-
ного процесу варто приділяти мотивації, оскільки 
саме вона є однією з важливих умов, що забез-
печує активність, підвищення й досягнення 
об’єктивно можливих результатів діяльності за 
раціональних витрат часу та сил [15, с. 76].

Готовність вихователя здійснювати матема-
тичний розвиток дітей пов’язана, з одного боку, з 
рівнем його професійної логіко-математичної ком-
петенції, яка включає загально педагогічні та спе-
ціальні знання, з іншого – зі сформованістю про-
фесійних умінь.

На нашу думку, що художне слово приносить 
радість, сприяє не тільки знайомству, закріпленню, 
конкретизації знань дітей, а й розвитку мислення, 
мовлення, стимулювання пізнавальної активності 
дітей, тренуванню уваги і пам’яті. Воно може 
широко використовуватися в роботі з дошкільни-

ками як прийом, що спонукає до одержання знань, 
як прийом, що загострює спостережливість, при 
закріпленні певних знань, які відповідають віковим 
потребам дітей дошкільного віку. Використання 
художнього слова не тільки зацікавить дітей, а 
сприятиме логіко-математичному розвитку, фор-
муванню економічних уявлень, життєвої компе-
тентності [3, с. 133].

Одним з ефективних шляхів розв’язання 
цього завдання є побудова освітнього процесу в 
дошкільному навчальному закладі на інтеграцій-
них засадах, що водночас відповідає концептуаль-
ним положенням Базового компонента дошкільної 
освіти. Застосування принципу інтеграції значно 
розширює педагогічні можливості: стимулюється 
аналітико-синтетична діяльність дітей, розвива-
ється потреба в системному підході до об’єкта 
пізнання, формуються вміння аналізувати, порів-
нювати предмети об’єктивної діяльності, що 
забезпечує цілісне сприйняття світу. Комплексне й 
інтегроване заняття є різноспрямованими. Осно-
вними завданнями на таких заняттях є всебічний 
розвиток дитини, формування цілісного уявлення 
про конкретний предмет на основі інтеграції різних 
понять із залученням дітей до різних видів діяль-
ності [11, с. 135].

Дослідно-експериментальна робота здійсню-
ється впродовж із 2018 по теперішній час навчаль-
ного року на базі ЗДО № 36 «Берізка» комбінова-
ного типу Мелітопольської міської ради Запорізької 
області, ЗДО № 2 «Казка» комбінованого типу 
Мелітопольської міської ради Запорізької області. 
Дослідженням було охоплено 64 дитини старшого 
дошкільного віку.

Як ми вже підкреслювали, дошкільники лише 
починають оволодівати математичними знаннями, 
тому їх математичну компетентність доцільно 
характеризувати як елементарну, але розглядати 
її як складну комплексну характеристику логіко-
математичного розвитку.

Нами було обрано низку методик щодо визна-
чення рівнів сформованості логіко-математичної 
компетентності в кожному вищезазначеному ком-
поненті за структурою логіко-математичної компе-
тенції М. Зайцевої.

До визначення рівнів сформованості логіко-
математичної компетентності мотиваційного 
компонента дібрано «Древо бажань» (авторка 
В. Юркевич), «Зіткнення інтересів» (авторка 
Н. Гуткіна). Перша методика вивчає розвиток піз-
навальної активності дітей дошкільного віку, а 
друга вивчає домінування пізнавальних, ігрових 
мотивів дитини дошкільного віку.

Щодо змістовного компонента використову-
вали діагностики: виявлення вмінь дітей порів-
нювати предмети за розміром; діагностика вияв-
лення рівня сформованості вмінь дітей рахувати 
порядковою та кількісною лічбою; діагностика 
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визначення рівня сформованості вмінь вирішу-
вати прості арифметичні задачі в дітей. Щодо 
визначення сформованості рівнів математичної 
компетентності в третьому компоненті ми піді-
брали низку завдань: порівняння предметів на під-
ставі уявлень, закінчення слів, яке проводилось 
у формі гри на інтегрованих заняттях, вилучення 
зайвого, послідовність явищ, виявлення рівня роз-
витку кмітливості, яке передбачало діагностику 
сформованості вмінь оперувати розумовими опе-
раціями, оскільки завдяки кмітливості діти вдало 
порівнюють предмети, з них розвивається вміння 
виділяти функціональні зв’язки, формувати схиль-
ність аналізу як на заняттях, так і в довкіллі, послі-
довність дій у картинках – ми добрали казковий 
ілюстративний матеріал тощо.

Отже, критеріями визначення рівнів сформо-
ваності логіко-математичної компетентності в 
нашому дослідженні стали щодо мотиваційного 
компонента логіко-математичної компетентнос-
тей: пізнавальна активність, пізнавальні, ігрові 
мотиви. Змістовний компонент математичної ком-
петентності включає вміння порівнювати предмети 
за розміром, вміння дітей рахувати порядковою 
та кількісною лічбою, вміння вирішувати прості 
математичні задачі. Дійовий компонент логіко-
математичної компетентності включає вміння 
порівнювати предмети на підставі уявлень, вміння 
закінчувати слова, вміння вилучити зайве, вміння 
встановлювати послідовність явищ, розвиток кміт-
ливості – вміння здійснювати розумові операції, 
схильність аналізувати події в житті дитини.

Психодіагностична методика «Вивчення рівня 
оволодіння логічними операціями на конкретному 
матеріалі» Г. Урунтаєвої, Ю. Афонькіної дають змогу 
виявити рівень володіння логічними операціями. 

Робота виконувалась як на комбінованих занят-
тях, так і в повсякденному житті групи. Результати 
дослідження свідчать, що на констатувальному 
етапі рівні сформованості математичної компе-
тентності такі: 25% дітей володіють матеріалом на 
високому рівні, на середньому – 42%, на жаль, на 
низькому – 33%.

На підставі даних експериментального дослі-
дження нами розроблено практичні рекомендації 
для працівників закладів освіти, батьків із форму-
вання логіко-математичної компетенції дошкільнят.

Висновки. Теоретичне дослідження проблеми 
дало підстави визначити сутність та необхідність 
математичного розвитку особистості на сучасному 
етапі дошкільного дитинства, дало змогу уточнити 
зміст понять та їх складників. 

На рівні дошкільної освіти актуальним також є 
завдання  виховати компетентну, обізнану в мате-
матичному сенсі особистість дитини-дошкільника, 
створюючи розвивальне середовище, яке забез-
печить комфортні умови для цілеспрямованого 
формування елементарних математичних уяв-

лень у дітей старшого дошкільного віку й умови 
для життєдіяльності дитини. 

Щодо дослідження сформованості рівнів 
логіко-математичної компетентності варто під-
креслити, що загалом у дітей ще низький рівень 
цілеспрямованого сприйняття, логіки мислення; 
дітям було важко виокремити особливості гео-
метричних фігур, знайти схожі предмети навколо 
себе, зосередити увагу на конкретному виді діяль-
ності, складно давати відповіді, розмірковувати та 
обґрунтовувати власні дії, але дітям було цікаво 
вирішувати винахідливі завдання.

Після проведення контрольного дослідження 
рівнів сформованості математичної компетент-
ності дітей контрольної та експериментальної груп 
помітно відрізняються. У дітей експерименталь-
ної групи рівень значно зріз, а в дітей контрольної 
групи залишився практично без змін. Це дає під-
стави зазначити, що логіко-математична компетент-
ність може бути реально істотно збільшена, якщо в 
закладі дошкільної освіти створено математичний 
простір у процесі проведення комбінованих занять 
за інноваційними методами, мультимедійними тех-
нологіями та іншими активними формами навчання.

Ефективними формами та методами фор-
мування пізнавальної активності дошкільників у 
процесі навчання елементів математики є: цікаві 
логіко-математичні завдання, вправи з елемен-
тами пошукової діяльності, дидактичні ігри, задачі, 
задачі-жарти, лічилки, загадки математичного 
змісту на комбінованих заняттях та в повсякден-
ному житті закладу дошкільної освіти.

Вихователю необхідно враховувати діагностичні 
критерії та показники для виявлення рівня матема-
тичного розвитку дітей, щоб прогнозувати динаміку 
в математичному розвитку та формуванні логіко-
математичної компетентності кожної дитини.

Отримані результати не можуть претендувати 
на повне вирішення вищезазначених проблем. 
Перспективними, на нашу думку, є дослідження 
структурних складників та механізмів процесу 
формування логіко-математичної компетентності 
в сучасних дошкільників.
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РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Стаття присвячена дослідженню про-
блем формування готовності майбутнього 
соціального працівника до роботи в режимі 
співпраці, взаємодії в системі його профе-
сійного становлення. Акцентується увага 
на актуальності проблеми у зв’язку з новою 
парадигмою організації соціальної роботи з 
посиленням партнерських відносин як у рам-
ках конкретної ситуації надання соціальної 
допомоги фахівцем, так і взаємодії інсти-
туцій, орієнтованих на сферу соціальних 
послуг.
У контексті зазначеної проблематики про-
водиться порівняльний аналіз систем профе-
сійної діяльності та компетентнісної моделі 
професійної підготовки соціального праців-
ника, акцентується увага на позиціях, які є 
для них спільними. Попри різність цільової та 
функціональної спрямованості, у них багато 
спільного, особливо у частині взаємовідно-
син учасників. Соціальна робота, соціальне 
обслуговування трактується як взаємодія: 
між різними державними соціальними інсти-
тутами, громадськими доброчинними орга-
нізаціями; між соціальними працівниками та 
клієнтами, соціальними групами, які потребу-
ють соціальної допомоги.
У зв’язку з цим пропонуються позиції щодо 
модернізації змісту професійної підготовки 
фахівця соціальної сфери, посилення сег-
ментів, спрямованих на формування його 
готовності до взаємодії, соціального парт-
нерства.
Аналіз досвіду професійної освіти соціальних 
працівників дав можливість виділити ряд 
проблем, які пояснюють недостатній рівень 
їхньої здатності до різних рівнів і форм вза-
ємодії. В основі проблем лежать дезінтегра-
ційні процеси.
Основна увага приділена проблемі визна-
чення позиції викладача, необхідної для 
організації конструктивної взаємодії в рам-
ках особистісно-орієнтованих технологій 
навчання, формування професійної компе-
тентності соціального працівника. Позиції 
можна класифікувати як методичні поради, 
на яких варто зосередитися у процесі орга-
нізації діяльності.
Доводиться, що організація освітнього про-
цесу через активізацію форм взаємодії його 
учасників, окрім професійних цінностей, 
також слугує основою самореалізації всіх 
його учасників. Освітній процес на інтер-
активній основі формує природовідповідне 
середовище, сприятливе для самореалізації 
не лише студента, але й викладача.
Ключові слова: соціальний працівник, парт-
нерство, взаємодія, суб’єкт-суб’єктні відно-

сини, компетентнісна освіта, особистісно-
орієнтована освіта.

The article is devoted to the problems of 
researching the formation of future social 
worker’s readiness to cooperation, interaction in 
the system of his professional creation. Emphasis 
is placed on the problem’s urgency in connection 
with the new social work organization paradigm. 
It means the strengthening of partnerships 
within the specific situation of providing social 
assistance by a specialist, and the interaction 
of institutions, focused on the field of social 
services.
In the context of these problems, a comparative 
analysis of the professional activity system and 
the competence professional training model of 
the social worker are conducted. It is focusing on 
the positions, that are common for them. Despite 
the diversity of target and functional direction, 
the systems have much in common, especially 
in terms of participant relationships. Social 
work, social services are treated as interaction: 
between different state social institutions, public 
charities; between social workers and clients, 
social groups, which need the social assistance.
In this regard, positions are proposed to 
modernize the content of the social sphere 
specialists’ professional training, strengthening 
the segments, aimed at forming their readiness 
for interaction and social partnership.
The analysis of the social workers’ professional 
education experience has made it possible to 
identify a number of problems, which explain the 
insufficient level of their ability to different levels 
and forms of interaction. Problems are based on 
disintegration processes.
The main attention is paid to the problem of 
determining the high school teacher’s position, 
necessary for the organization of constructive 
interaction within the framework of personally 
directed learning technologies, as well as 
formation of the social worker’s professional 
competence. Positions can be categorized as 
methodical tips, which should be focused while 
organizing activity.
It is argued, that the organization of the 
educational process, through the activation of 
forms of interaction of its participants, in addition 
to professional values, also serves the basis 
for self-realization of all its participants. The 
educational process on an interactive basis 
forms a natural environment, which is favorable 
for self-realization not only for student but also for 
high school teachers.
Key words: social worker, partnership, inter- 
action, subject-subjective relations, competent 
education, self-oriented education.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Закономірно, що пошук моделей оптимізації про-
фесійної підготовки майбутніх соціальних праців-
ників, у т. ч. в частині забезпечення їх готовності до 
взаємодії, соціального партнерства, має вестися 
на всіх рівнях, починаючи від методологічного, 
концептуального і завершуючи технологічним, 
змістово-процесуальним, методичним.

Співвідносячи моделі професійної діяльності 
соціального працівника та його професійної підго-
товки, варто акцентувати увагу на позиціях і про-
блемах, які є спільними для них. Зокрема, йдеться 
про взаємодію викладача та студентів, студентів 
між собою (суб’єкт-суб’єктні відносини) як основу 
сучасної компетентнісної освіти, а також модель 
соціальної роботи, відповідно до якої клієнт є її 
суб’єктом, активним співучасником вирішення 
проблеми.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Модернізація системи про-
фесійної підготовки майбутнього соціального 
працівника передбачає пошук ефективних форм 
і методів не лише щодо його суто фахової підго-
товки у традиційному форматі (знання, уміння), 
а і щодо забезпечення готовності до взаємодії, 
формування конструктивних взаємовідносин усіх 
суб’єктів соціальної роботи (допомоги), особливо 
її центральної ланки – взаємодії соціального пра-
цівника та клієнта. У зазначеному контексті необ-
хідно вивчати проблеми теорії та практики інтегра-
ції змістової та процесуальної складових частин 
професійної діяльності та підготовки соціального 
працівника, тобто можливості формування ситу-
ації, відповідно до якої інтерактивна діяльність 
стане ціллю й одночасно засобом професійного 
становлення спеціаліста.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми сутності соціальної роботи, теоре-
тичних, методичних засад і практичних моделей 
її реалізації були предметом системних дослі-
джень таких науковців, як В. Савіцька, І. Грига, 
С. Григорьєв, М. Лукашевич, Б. Луніцин, І. Мало-
фєєв, І. Мигович, В. Полтавець, Г. Попович. Від-
повідно до особливостей професійної діяльності 
соціального працівника, що базуються на основі 
взаємодії, співпраці, визначалися змістові, тех-
нологічні, методичні підходи до забезпечення 
ефективності їх особистісно зорієнтованої підго-
товки в системі традиційної та інноваційної про-
фесійної освіти (Н. Лавриченко, І. Курляк, О. Іва-
нова, Н. Останіна та ін.).

Науковці особливу увагу звертають на ті осо-
бливості професії соціального працівника, які сто-
сується формату діяльності в системі «людина – 
людина», пріоритетності суб’єкт-суб’єктних форм 
професійної діяльності, відповідно значущості 
професійно-особистісних характеристик, що 
визначають здатність фахівця до конструктив-

них міжособистісних взаємовідносин із клієнтом, 
іншими суб’єктами соціальної роботи.

Як зазначає В. Савіцька: «Основними харак-
теристиками соціального працівника як суб’єкта 
професійної діяльності є не лише знання, вміння 
та навички, а й мотивація опанування професією; 
практико-гуманістична і професійна спрямова-
ність; професійно-ціннісні орієнтації; особистісний 
потенціал; фахово зумовлені (значущі) якості; про-
фесійна культура; індивідуальний стиль поведінки; 
професійна компетентність і потреба у досягненні 
професіоналізму» [3, с. 8–9]. Усі зазначені харак-
теристики вказують на якості фахівця, які допомо-
жуть йому організувати діяльність через взаємо-
дію, співпрацю на основі структурно-технологічної 
моделі соціальної допомоги, включаючи і зовнішні 
суб’єкти та чинники впливу.

Значно менше уваги приділяється науковцями 
дослідженню проблем взаємозалежності систем 
професійної освіти та професійної діяльності та мож-
ливостей їх використання задля модернізації сучас-
ної моделі підготовки фахівців соціальної сфери.

Мета статті полягає в аналізі теоретико-прак-
тичних основ формування готовності соціаль-
ного працівника до взаємодії, соціального парт-
нерства у контексті компетентнісної моделі його 
професійної підготовки, визначенні пріоритетів 
оптимізації процесу.

Виклад основного матеріалу. Сучасні тен-
денції модернізації системи соціальної допомоги, 
особливо що стосується активної частини насе-
лення, дітей і молоді, позначаються на посиленні 
рівня співпраці того, хто потребує допомоги, і 
того, хто її надає, зменшуючи питому вагу пря-
мого впливу (втручання, нав’язування), фактично 
активуючи позицію першого. Головна проблема 
полягає в тому, що фахівець повинен запропону-
вати такий алгоритм вирішення соціально значу-
щої проблеми, за якого клієнт не лише отримує 
кваліфіковану допомогу, а і сам вчиться орієн-
туватися у конфліктогенному соціальному про-
сторі, приймати адекватні рішення самостійно у 
разі потреби.

Це можливо за умови, коли соціальний праців-
ник реалізує одночасно дві функції: ту, що безпо-
середньо стосується надання допомоги, і фасилі-
тарно-освітню, головна мета якої полягає в тому, 
щоб безпосередньо включати клієнта в діяль-
ність, посилюють активну позицію у вирішенні 
проблеми. Фахівець ненав’язливо пропонує клі-
єнту роль співучасника діяльності, функції якого 
полягають у спільному аналізі проблеми, пропо-
нуванні можливих варіантів визначення причин, 
що лежать у її основі, зацікавленому ставленні, 
баченні своїх підходів до розв’язання проблеми. 
Фактично йдеться про співпрацю фахівця та клі-
єнта у вирішенні соціально значущих проблем, 
наданні якісної соціальної допомоги.
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Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду про-
фесійної підготовки соціальних працівників (пред-
ставлений у працях таких науковців, як І. Грига, 
С. Григорьєв, Д. Кокс, М. Лукашевич, Б. Луніцин, 
І. Малофєєв, І. Мигович, М. Пейн В. Полтавець, 
Г. Попович та ін.), а також окремі власні експе-
риментально-дослідницькі дії дають можливість 
виділити ряд проблем, які пояснюють недостатній 
рівень здатності майбутніх фахівців до різних рів-
нів і форм взаємодії, з-поміж яких варто особливу 
увагу акцентувати на таких:

1. Недостатня увага в системі професійної 
освіти приділяється формуванню необхідних осо-
бистісних якостей майбутнього працівника соці-
альної сфери, його здатності до емпатії, в основі 
якої – розуміння феномену людських страждань 
і природньої потреби до співучасті, спочатку осо-
бистісної, а далі професійної.

2. Проблеми інтеграції теорії та практики 
професійної підготовки соціального працівника, 
низький рівень практикоорієнтованості навчання, 
особливо в частині інтеграції у реальне соціальне 
середовище на рівні населеного пункту, регіону, 
де майбутній фахівець використовує не традиційні 
приклади, описані в підручниках, іншій літературі, 
а бере їх із реальної практики, сфери найближ-
чого оточення. Завдяки цьому він долучається у 
міру своїх компетентностей і можливостей до спі-
вучасті у вирішенні соціально значущих проблем 
реальної соціальної сфери.

3. Недостатній рівень взаємодії структур, що 
входять до системи соціальної роботи, соціаль-
ного захисту населення, із закладами професійної 
освіти на рівні спільних наукових досліджень, спе-
ціальних соціальних проектів, інтегруючи зусилля 
соціальних інституцій і закладів професійної 
освіти, а також пошуку оптимальної моделі орга-
нізації виробничої практики майбутніх фахівців із 
соціальної роботи.

Як доводить дослідник О. Іванова: «Така ситуа-
ція склалася через особливості процесу інституці-
алізації соціальної роботи в Україні, характерними 
ознаками якого були: 1) стихійність – оскільки така 
підготовка розпочалася на рівні самих навчальних 
закладів за умови відсутності національної кон-
цепції та державних стандартів підготовки фахів-
ців для сфери соціальних послуг; 2) підготовка 
фахівців для соціальної сфери у межах таких 
напрямів, як «соціологія», чи «педагогіка», що 
відображається у змісті та структурі навчальних 
планів; 3) розробка навчальних програм у рамках 
партнерських проектів і, як результат, вони зна-
чною мірою відображають стандарти підготовки 
фахівців у навчальних закладах країн-партнерів; 
4) ліцензування великою кількістю навчальних 
закладів лише одного з освітньо-кваліфікаційних 
рівнів за спеціальністю, що, здебільшого, є при-
чиною порушення принципу наступності навчання 

і неузгодженості змісту навчальних планів і про-
грам [2, с. 129–134].

Організовуючи освітній процес на інтерактив-
ній основі, важливо пам’ятати, що у такий спосіб 
формується ситуація, яка апріорі слугує значущим 
чинником самоактуалізації студента (зрештою, як 
і викладача).

Із зазначеної позиції варто проаналізувати 
чинники успішності самоактуалізації / самореа-
лізації, визначені видатним американським пси-
хологом, засновником гуманістичної психології 
А. Маслоу: сприятлива соціальна ситуація роз-
витку (об’єктивні обставини життя, становище в 
родині, умови виховання); задоволення потреб у 
доброзичливості, любові та дружбі, у залученні до 
групи, соціальний статус; прагнення до задово-
лення когнітивних та естетичних потреб, потреби 
знати та розуміти; безумовне позитивне став-
лення з боку навколишніх, довіра; самоповага, 
позитивна «Я-концепція»; самовизначення, знахо-
дження свого сенсу життя; пізнання інших людей і 
встановлення взаємин із ними, щирість і відкрите 
діалогічне спілкування [1, с. 146–147].

Аналіз зазначених чинників свідчить про те, що 
в основі особистісної самореалізації у професійній 
діяльності, освітньому процесі, соціальному, жит-
тєвому просторі лежить гармонізація взаємовідно-
син індивідуального, особистісно орієнтованого та 
групового, соціально значущого. Фактично йдеться 
про ситуацію, пов’язану з її соціальним контентом, 
в рамках якого суб’єкт діяльності має можливість 
формувати свою позитивну «Я-концепцію», що 
слугує основою особистісного самовизначення, 
знаходження власних сенсів діяльності, життя, має 
можливість задовольняти свої іманентні потреби.

Самореалізація у представленому контексті 
можлива за умови сприятливого, позитивно нала-
штованого соціального середовища, в якому скла-
даються не лише доброзичливі взаємовідносини 
з його суб’єктами, а й уможливлюється конструк-
тивна співпраця, яка має стимулювально-фаси-
літативний ефект у вирішенні спільних проблем 
освітньої, професійної соціальної діяльності. Тому 
сприятлива соціальна ситуація асоціюється із 
процесами посилення позитивного самовідчуття 
у групі, адекватним соціальним статусом у ній, 
відповідно, процесами стимулювання безумов-
ного позитивного ставлення з боку інших суб’єктів 
навчання / професійної діяльності, довірою, 
щирістю, відкритим діалогічним спілкуванням, а 
також пізнанням інших, налагодженням із ними 
конструктивних взаємовідносин.

Діагностика емоційно-психологічного само-
почуття студента слугуватиме значущим крите-
рієм ефективності освітнього середовища, рівня 
його сприятливості для самореалізації студента 
у процесі професійного становлення. Той факт, 
що студент буде безпосередньо долучатися  
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до забезпечення психологічного супроводу інтер-
активної навчальної діяльності, не лише підви-
щує його активність, суб’єктність у цьому процесі, 
а і сприяє отриманню професійно цінних компе-
тентностей щодо організації соціальної роботи 
на інтерактивній основі як взаємодії та співпраці 
соціального працівника і клієнта, партнерської 
співпраці з іншими державними та недержавними 
інституціями соціальної допомоги.

Висновки. Отож, дослідження теоретичних 
проблем формування готовності соціального пра-
цівника до взаємодії, соціального партнерства 
є одним із пріоритетів, необхідних умов упрова-
дження компетентнісної моделі його професійної 
підготовки. Результати порівняльного аналізу сис-
тем професійної діяльності та професійної під-
готовки соціального працівника за компетентніс-
ною парадигмою свідчать про наявність спільних 
позицій у частині взаємовідносин суб’єктів систем. 
Виділення найбільш типових проблем у зазначе-
ному аспекті дає можливість акцентувати увагу на 
найбільш важливих напрямах модернізації змісту 
та технологій професійної підготовки соціального 
працівника, його готовності до взаємодії, соціаль-
ного партнерства.

Підсумовуючи, важливо вказати на те, що 
готовність до взаємодії, співпраці та партнерства 
є не лише професійно значущою компетентністю 
соціального працівника, а і чинником формування 
природовідповідного, сприятливого середовища, 
необхідного для самореалізації у будь-якій діяль-
ності, включаючи освітню. Тому студент за відпо-
відних умов і професійної позиції викладача буде 
сам зацікавлений у формуванні соціально орієн-
тованого освітнього середовища, активно долуча-
ючись до його творення.
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  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У статті окреслено проблеми професій-
ного становлення майбутніх фахівців в умо-
вах інноваційного освітнього середовища. 
Охарактеризовано інноваційні форми та 
методи навчання, а також шляхи впрова-
дження в освітній процес інтерактивних 
технологій, що сприяють якісній підготовці 
у ЗВО конкурентоздатних на ринку праці 
фахівців культурної та економічної галузей.
З’ясовано, що інноваційне освітнє середо-
вище − це система педагогічних умов осо-
бистісного та професійного розвитку осо-
бистості, яка включає територію, в межах 
якої діють правила інноваційної діяльності, 
новітні ідеї, оригінальні педагогічні техно-
логії, що застосовуються у професійній 
підготовці майбутніх працівників культури, 
а також економістів, сприяють удоскона-
ленню їхньої фахової компетентності. 
Доведено, що інноваційні технології в освіт-
ньому процесі сьогодення відіграють над-
звичайно вагому роль, передусім тому, що 
стосуються змісту навчального матеріалу, 
технічних засобів, педагогічних методів і 
технологій. Крім того, вони є незамінними 
під час здійснення дистанційного навчання, 
наприклад, у період карантину, спричине-
ного пандемією COVID-19. 
Упровадження інноваційних технологій в 
освітній процес, зокрема у ході дистанцій-
ного навчання, сприяє підвищенню ефектив-
ності освіти, а як наслідок,  якіснішій підго-
товці майбутніх фахівців.
Сучасний стан розвитку освіти в Україні 
ставить перед педагогами надважливе 
завдання – формування у студентів уміння 
використовувати різноманітні інформа-
ційно-комунікаційні технології, мульти-
медійні ресурси, що використовуються 
насамперед для обробки, передачі й систе-
матизації інформації, створення баз даних, 
презентації результатів освітньої діяль-
ності.
Ключові слова: інноваційне освітнє сере-
довище, професійна підготовка, професійне 
становлення, компетентні фахівці, освіт-

ній процес, інтерактивні методи навчання, 
інноваційні форми, інновації в освіті, дистан-
ційне навчання.

The article outlines the problems of professional 
development of future professionals in an 
innovative educational environment. Innovative 
forms and methods of teaching are characterized, 
as well as ways of introducing interactive 
technologies into the educational process, which 
contribute to the high-quality training of cultural 
and economic specialists in the labor market.
It was found that the innovative educational 
environment is a system of pedagogical 
conditions of personal and professional 
development of the individual, which includes 
the territory within which the rules of innovation 
work, the latest ideas, original pedagogical 
technologies used in training future cultural 
workers and economists, contribute to the 
improvement of their professional competence.
It is proved that innovative technologies in the 
educational process today play an extremely 
important role, primarily because of the content 
of educational material, technical means, 
pedagogical methods and technologies. In 
addition, they are indispensable during distance 
learning, for example, during the quarantine 
period caused by the COVID-19 pandemic.
The introduction of innovative technologies in 
the educational process, in particular during 
distance learning, helps to increase the efficiency 
of education, and as a result – better training of 
future professionals.
The current state of education in Ukraine poses 
an important task for teachers – the formation of 
students’ ability to use a variety of information and 
communication technologies, multimedia resources 
used primarily for processing, transmission and 
systematization of information, creating databases, 
presenting educational results.
Key words: innovative educational environment, 
professional training, professional development, 
competent specialists, educational process, 
interactive teaching methods, innovative forms, 
innovations in education, distance learning.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Процес інтеграції України у світову спільноту 
супроводжується перетвореннями й у сфері 
освіти. Україна нині потребує фахівців, конку-
рентоспроможних на ринку праці, компетентних 
у своїх галузях. Одним із напрямів модернізації 
системи вищої освіти є впровадження в освітній 

процес інноваційних технологій, адже тільки інно-
ваційна за своєю сутністю освіта може виховати 
людину, яка живе за сучасними інноваційними 
законами, є всебічно розвиненою, самостійною, 
самодостатньою особистістю. 

Сучасні вимоги суспільства щодо суттєвого вдо-
сконалення професійної підготовки випускників  

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КУЛЬТУРНОЇ  
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  
В ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
THE INFLUENCE OF THE INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
FOR THE PROCESS OF TRAINING FUTURE SPECIALISTS FOR CULTURAL 
AND ECONOMIC INDUSTRIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  
OF UKRAINE IN THE PERIOD OF DISTANCE LEARNING
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закладів вищої освіти як високопрофесійних фахів-
ців, здатних до ефективної діяльності, зумовлюють 
появу нових підходів, форм і методів здійснення 
процесу їх підготовки, зокрема стрімко відбува-
ється процес інформатизації освіти, використання 
сучасних інформаційних і комунікаційних техноло-
гій. У зв’язку з цим особливо важливим є іннова-
ційне освітнє середовище, від розвитку якого зна-
чною мірою залежить рівень фахової підготовки 
майбутнього фахівця, його професіоналізм, готов-
ність творчо працювати, самовдосконалюватися. 

Актуальність нашої роботи зумовлена необхід-
ністю підвищення ефективності та результатив-
ності впровадження в освітній процес ЗВО інфор-
маційно-комунікаційних технологій, що є суттєвою 
передумовою у підготовці компетентних фахівців 
економічних та культурологічних дисциплін, здат-
них до подальшого активного, доцільного, науково 
обґрунтованого застосування набутих знань у 
майбутній професійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми й тенденції функціонування інформа-
ційного розвитку освіти розглядалися І. Вакар-
чуком, Л. Ващенко, І. Гавришом, В. Євдокимо-
вим, О. Коваленко, В. Кременем, О. Локшиною, 
В. Луговим, Т. Лукіною, О. Ляшенко, В. Мадзіго-
ном, С. Ніколаєнком, О. Овчаруком, В. Олійником, 
П. Полянським та ін. 

Концепт освітнього середовища, середовищ-
ного підходу досліджували Г. Васильєв, Н. Глад-
ченкова, Ю. Колюткін, Л. Новикова, П. Лернер, 
М. Лях, М. Соколовський, В. Ясвін та ін. Можливості 
освітнього середовища щодо розвитку особистості 
вивчали Н. Гонтаровська, О. Гуменюк, В. Мадзігон, 
Н. Крилова, А. Каташов, К. Приходченко, В. Сте-
панов та ін., а освітнє середовище навчального 
закладу як осередок культури – В. Доній, Г. Несен, 
І. Єрмаков, І. Лустенко. Питанням інноваційного 
розвитку освітніх систем та інноваційних процесів 
присвячено роботи І. Беха, Н. Бібік, Л. Ващенко, 
Л. Даниленко, Д. Пузікова, Г. Щекатунової та ін. 

Ефективність освітніх інновацій розглядали 
науковці В. Беспалько, В. Бухвалов, Б. Горячов, 
В. Гузєєв, І. Дичківська, І. Лернер, В. Монахов, 
Т. Назарова, В. Паламарчук, О. Пєхота, І. Проко-
пенко, Г. Селєвко, С. Сисоєва, Д. Чернілєвський, 
М. Чошанов, С. Шаповаленко та ін. Інноваційні 
педагогічні технології в організації освітнього про-
цесу у закладах вищої освіти представлено в 
дослідженнях І. Богданової, О. Гохберг, О. Євдо-
кимова, І. Козловської, Н. Копняк, Т. Красильник, 
С. Сидоренка, В. Химинця та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість досліджень у цьому напрямі, дотепер 
відсутні єдині підходи як до визначення поняття 
«освітня інновація», так і до класифікації іннова-
цій загалом, орієнтованих на освітні цілі, що мають 

певні специфічні особливості та риси. Зокрема, 
до початку пандемії COVID-19 рівень інформа-
ційної грамотності викладачів ЗВО дозволяв їм 
достатньою мірою здійснювати свої професійні 
обов’язки, однак у ситуації, що склалася в умовах 
пандемії, з’ясувалося, що цього рівня не досить 
для здійснення дистанційного навчання і підтри-
мання цифрової комунікації зі студентами. 

Зважаючи на це, мета нашої статті – розкрити 
специфіку інтерактивного навчання у закладах 
вищої освіти у процесі підготовки майбутніх фахів-
ців культурної та економічної галузей; охарактери-
зувати інноваційні форми і методи навчання та їх 
вплив на якість освіти у процесі її інтеграції з нау-
кою, виробництвом, наближенням до майбутньої 
професійної діяльності; розглянути можливості 
використання інтерактивних методів навчання у 
ході дистанційної форми навчання студентів. 

Виклад основного матеріалу. Головним 
завданням закладів вищої освіти (ЗВО) на сучас-
ному етапі передусім є підготовка фахівця, здат-
ного нестандартно мислити, гнучко і своєчасно 
реагувати на зміни, що відбуваються. Ключову 
роль при цьому відіграють інноваційні технології, 
які навчають сучасних студентів активних способів 
отримання нових знань, стимулюючи їхні творчі 
здібності; дають можливість опанувати більш 
високий рівень особистої соціальної активності; 
створюють такі умови в навчанні, за яких здобувачі 
освіти не можуть не навчитися нового; допомага-
ють наблизити навчання до практики повсякден-
ного життя, формують не тільки знання, вміння та 
навички з предметів, а й активну життєву позицію. 

Вимога переходу до інноваційної освіти зумов-
лена викликами сьогодення, особливо в контексті 
інтеграції вітчизняної освітньої галузі до європей-
ського та світового освітнього простору, внаслі-
док чого перед ЗВО стоїть завдання постійного 
підвищення якості освіти, модернізації її змісту, 
розробки й упровадження освітніх інновацій та 
інформаційних технологій, створення умов для 
підготовки фахівця, здатного «до ефективного 
виконання завдань інноваційного характеру».

 Традиційні методики навчання поступово 
втрачають свою ефективність, поступаючись 
сучасним – інноваційним – технологіям, в яких 
закладено величезні можливості для підготовки 
компетентних і мобільних студентів, здатних 
успішно функціонувати в різних соціально-профе-
сійних спільнотах [1]. Під інноваціями розуміється 
використання нововведень у вигляді нових техно-
логій, видів продукції і послуг, організаційно-техніч-
них і соціально-економічних рішень виробничого, 
фінансового, комерційного, адміністративного або 
іншого характеру [2, с. 10]. 

В умовах модернізації вищої освіти, орієн-
тованої на європейську інтеграцію, реалізацію 
завдань Національної доктрини розвитку освіти, 
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конкретизацію державного освітнього стандарту, 
особливої актуальності набуває проблема про-
фесійної підготовки висококваліфікованих фахів-
ців, зокрема майбутніх фахівців культурної та 
економічної галузей.

Упродовж останнього десятиріччя в Україні від-
бувається перехід до цифрової економіки, освіти 
та суспільства. Це підтверджує прийняття таких 
нормативно-правових документів, як Положення 
про електронні освітні ресурси, Положення про 
дистанційне навчання, Положення про електро-
нний підручник, Положення про Національну 
освітню електронну платформу, Концепція розви-
тку цифрової економіки та суспільства на 2018–
2020 роки та ін.

У зв’язку з цим перед сучасними викладачами 
ЗВО постало нелегке завдання – навчаючись і 
перебудовуючись залежно від нових вимог часу, 
навчати і готувати до майбутньої діяльності сту-
дентів. 

Як відомо, технологічна еволюція системи 
сучасних ЗВО відбувалася досить повільними тем-
пами, але суттєвим викликом для всіх без винятку 
стала пандемія коронавірусу. Впродовж одного-
двох днів стало зрозуміло, що зміни неминучі. 
У відповідь на поширення пандемії уряд країни 
почав вживати заходів та запровадив режим над-
звичайної ситуації. У цих умовах МОН України 
підготувало Наказ «Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19» 
від 16.03.2020 № 406 [10], а заклади освіти всіх 
рівнів усвідомили, що необхідно діяти. 

Таким чином, перед закладами освіти, зокрема 
і вищої, постало непросте завдання - організувати 
альтернативний до очного навчання освітній про-
цес, а це, як відомо, вимагало негайного вико-
нання низки завдань:

– формування банку електронних скриньок 
педагогів, студентів;

– формування банку мобільних номерів, що 
мало відповідати всім вимогам щодо захисту пер-
сональних даних;

– добір системи засобів для здійснення дис-
танційного навчання;

– перевірка наявного робочого комп’ютерного 
обладнання викладачів;

– перевірка наявного робочого комп’ютерного 
обладнання студентів;

– створення розкладу-графіка онлайн-занять;
– добір форми контролю виконання студен-

тами завдань;
– добір інструментів для оцінювання навчаль-

них досягнень студентів;
– пошук якісного цифрового освітнього кон-

тенту;
– термінове навчання педагогів використання 

цифрових засобів для здійснення дистанційного 
навчання [11].

Заклади загальної середньої та вищої освіти в 
усіх областях України швидко обмінювалися іде-
ями щодо адаптації освітнього процесу до умов, 
що склалися. Вони, звичайно, відрізнялися за рів-
нем складності, але мали одну мету – забезпечити 
безперервне надання основних освітніх послуг і 
підтримати впевненість здобувачів освіти в належ-
ному функціонуванні системи освіти.

Ефективність застосування інноваційних мето-
дів навчання для посилення практичної спря-
мованості навчально-виховного процесу у ЗВО 
через пандемію COVID-19 насамперед залежить 
від використання інформаційно-технічних засо-
бів навчання (ІТЗН). Отже, необхідність забезпе-
чення науковості навчання, розвитку пізнавальних 
інтересів і творчих здібностей студентів, приско-
рення темпів вивчення нового матеріалу актуалі-
зує проблему оснащення закладів освіти необхід-
ною навчальною технікою і створення освітнього 
середовища з використанням інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) [3].

Якість викладання значною мірою залежить і 
від рівня підготовки викладача, опанування ним 
сучасної методики викладання та володіння муль-
тимедійними технологіями навчання. Ефектив-
ність засвоєння курсу дисципліни значно підви-
щується завдяки впровадженню мультимедійних 
технологій, можливості яких натепер важко пере-
оцінити [8, с. 62]. 

Не будемо заперечувати думку про те, що тра-
диційна освіта нині здебільшого змістовно не відпо-
відає запитам сучасної молодої людини, зокрема 
вона втрачає роль інтегративного фактора, яким 
була ще донедавна, а ще  вона не настільки впли-
вова, як сучасні медіаресурси. Як наслідок, вини-
кає необхідність переорієнтації освіти. При цьому 
необхідно врахувати, що, на відміну від традицій-
них методів навчання, які оперували фіксованим 
набором знань та методів для вирішення завдань, 
сучасній освіті необхідно орієнтуватися на сис-
теми і форми знань, які динамічно змінюються та 
відповідають потребам сучасності. 

В умовах ринкової економіки значну роль віді-
грають знання з економічних дисциплін, без яких 
неможливо ефективно керувати підприємством. 
Для кращого засвоєння програмного матеріалу, 
розвитку самостійного творчого мислення студен-
тів викладач повинен передусім розширювати свої 
можливості щодо застосування сучасних форм і 
методів навчання, використовувати розбір вироб-
ничих ситуацій, практикувати заняття на виробни-
цтві [3]. 

Одним із сучасних методів підвищення засво-
єння знань у комунальному закладі вищої освіти 
«Ужгородський інститут культури і мистецтв» 
Закарпатської обласної ради (далі – УжІКіМ) та 
Карпатському університеті імені Августина Воло-
шина (далі – КаУ) є використання інноваційних 
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технологій, зокрема і в період дистанційного 
навчання. Проблема впровадження дистанційних 
технологій тут постала не випадково. Це насампе-
ред зумовлене особливостями організації дистан-
ційного навчання, яке передбачає відведення зна-
чної кількості часу на самостійну роботу студентів. 

Таким чином, дистанційна форма навчання 
нині не лише набуває неабиякої популярності, а 
й, безперечно, є потребою часу. Для неї харак-
терні такі особливості: індивідуальний режим; 
домінування самостійної пізнавальної діяль-
ності; створення спеціальних дидактичних мате-
ріалів для самостійної роботи; зміна функцій 
тренера (організація, керівництво, загальна 
орієнтація у навчальному матеріалі, консульту-
вання, контроль); зміна позиції слухача (ініціа-
тивність у режимі роботи над навчальним мате-
ріалом, самостійне планування своєї роботи, 
відповідальність за виконання намічених планів 
тощо) [1].

Використання комп’ютерних технологій дає 
можливість вирішувати такі важливі завдання, як: 

– удосконалення навичок самостійної роботи 
студентів в інформаційних базах даних та Інтер-
неті;

– використання у навчанні здобутків новітніх 
інформаційних технологій; 

– здійснення контролю завдяки тестуванню, 
системі запитань і завдань для самоконтролю сту-
дента та отримання відповідей на них;

– інтенсифікація освіти, поліпшення засво-
єння студентами знань, перетворення процесу 
навчання на цікавий і змістовний процес; 

– підвищення пізнавальної активності студен-
тів завдяки різноманітній відео- та аудіоінформації 
тощо.

У процесі викладання дисциплін економічного 
та культурологічного циклу застосовуються різні 
види інноваційних технологій, як-от:

– особистісно opiєнтоване навчання; 
– нетрадиційні форми і методи навчання; 
– індивідуальний диференційований підхід у 

навчанні; 
– метод розв’язання проблем; 
– дослідницько-пошуковий метод; 
– метод проєктів; 
– інформаційно-комп’ютерні технології [3]. 
Особливу роль при цьому відіграють і нетради-

ційні форми та методи навчання, що використо-
вуються з метою формування пізнавального інте-
ресу студентів: ділові iгри, мозкові атаки та мозкові 
штурми, конференції, брейн-ринги, КВК, «еко-
номічні експедиції», тестові завдання, «доміно», 
складання та розв’язування різноманітних крос-
вордів і задач. Такі форми роботи не тільки спри-
яють підвищенню успішності та якості засвоєних 
студентами знань, а й перетворюють заняття на 
цікаве дійство [3].

Таким чином, використання інноваційних техно-
логій у процесі викладання економічних та культу-
рологічних дисциплін дає змогу значно покращити 
рівень засвоєння студентами матеріалу, підви-
щити рівень їх знань, а вивчення та застосування 
спеціального програмного забезпечення є потуж-
ним стимулом у навчанні, запорукою формування 
фахівців нового типу, які забезпечать гідну конку-
ренцію на сучасному ринку праці, стануть тими, 
хто створить новий імідж освітнього закладу [5]. 
Тобто сучасні інформаційні освітні технології руй-
нують традиційні лінійні зв’язки, замінюючи їх на 
сучасні, мережеві.

У зв’язку з цим В. Ігнатьєв та Ф. Розанов зау-
важують, що характерна для інформаційного 
суспільства заміна «простору місць» на «простір 
потоків» призводить до зміни соціального сприй-
няття простору і часу [5, c. 80].

Головними критеріями оцінки ефективності 
освітніх послуг ЗВО сьогодення мають бути не 
якість планування та організації навчального про-
цесу, а результати освіти: отримані студентами зна-
ння, компетенції та навички, рівень фахової підго-
товки, інтелігентність, здатність до саморозвитку, 
самовдосконалення та самоосвіти. У зв’язку з цим в 
Ужгородському інституті культури і мистецтв та Кар-
патському університеті імені Августина Волошина 
створено комфортні умови для пізнавальної діяль-
ності студентів. Зокрема, кожен навчальний кабінет 
оснащено новою комп’ютерною технікою, що має 
вихід до Інтернету, функціональними меблями і 
наочністю, новим дидактичним матеріалом.

Ключову роль у період дистанційного навчання 
відіграють електронні платформи Zoom та Мооdle, 
які сприяють успішному засвоєнню студентами 
знань поза аудиторією, перетворюють процес 
навчання на індивідуалізований та особистісно 
орієнтований, адже забезпечують розвиток і само-
розвиток кожного здобувача освіти, зважаючи на 
його індивідуальний досвід та здібності, інтереси 
та ціннісні орієнтації, а також можливості найпо-
вніше реалізувати себе.

За допомогою зазначених вище освітніх плат-
форм студентська молодь має можливість не 
тільки ознайомитися з новим матеріалом, запро-
понованим викладачем, а й додатковими джере-
лами інформації, перевірити, чи успішно засво-
єний матеріал. Навчання онлайн забезпечує 
комплексне вивчення економічних та культуроло-
гічних дисциплін відповідно до нової навчальної 
програми. При цьому на платформі пропонуються 
не розрізнені завдання, а повноцінно укомплек-
товане заняття (тобто теоретичний і практичний 
матеріал), яке включає:

– тестові завдання різних рівнів і видів, які 
допомагають студенту усвідомити основні поняття 
теми та зв’язки між ними, перевірити розуміння 
основних питань теми, здійснити самоконтроль, 
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навчитися розв’язувати найпростіші завдання, що 
стосуються такої теми;

– відео, яке переривається запитаннями до 
студентів (це сприяє усвідомленому засвоєнню 
матеріалу, концентрації уваги, розвитку постійного 
самоконтролю і самокорекції); 

– опорні схеми, що демонструють зв’язки між 
поняттями теми та дають можливість швидко від-
творити все те, про що йдеться у відео, і що необ-
хідно буде для розв’язування завдань; 

– завдання на відповідність, сортування, 
знаходження помилок та введення відповіді, що 
спрямовані на використання набутих на практиці 
знань, зокрема й у змінених умовах.

 Не секрет, що в процесі навчання економічних 
та культурологічних дисциплін бажано не тільки 
засвоїти певний обсяг знань, а й навчитися корис-
туватися ними, тобто сформувати життєві компе-
тентності, потрібні для успішної самореалізації 
в житті та майбутньому навчанні. Запропоновані 
завдання, відео та опорні схеми моделюють усі 
види навчальної діяльності студентів у ЗВО та під 
час різних випробувань, а тому платформу можна 
використовувати як ефективний засіб для впрова-
дження змішаного та дистанційного навчання, а 
також для самоосвіти.

Крім того, нами на практиці було доведено, 
що платформу доречно використовувати з різною 
метою на різних етапах навчання: 

– перед вивченням нового матеріалу – як 
випереджувальне навчання; 

– у процесі вивчення нового матеріалу – як 
засіб інтенсифікації навчального процесу; 

– під час закріплення навчального матері-
алу – для урізноманітнення форм подачі теорії та 
системи задач; 

– у ході підготовки до контрольних чи діагнос-
тичних заходів – для відпрацювання необхідних 
умінь і навичок; 

– після вивчення відповідного матеріалу – для 
повторення та набуття нових компетентностей.

Важливу роль у період дистанційного навчання 
відіграє і електронна пошта. Завдяки їй оператор 
сервера надсилає всім учасникам електронне 
посилання, за яким вони отримують доступ до 
віртуальної лекції. Учасники «йдуть» за цим поси-
ланням, а оператор надає їм доступ до заняття 
з віртуальної «приймальні», маючи можливість 
заблокувати доступ для неавторизованих осіб. 

Згідно з Положенням про дистанційне навчання 
контрольні заходи є обов’язковим складником 
освітнього процесу за дистанційною формою 
навчання та можуть здійснюватися відповідно до 
рішення навчального закладу дистанційно з вико-
ристанням можливостей інформаційно-комуніка-
ційних технологій, зокрема відеоконференцзв’язку 
за умови забезпечення аутентифікації того, хто 
навчається, або очно. При цьому передбачено 

вхідний, проміжний (тематичний, модульний), під-
сумковий та інші визначені закладом освіти види 
контролю знань [9].

Наше завдання як викладачів економічних та 
суспільних наук – допомогти студентові в органі-
зації процесу діяльності, забезпечити його ресур-
сами, стимулювати до самостійних пошуків та ана-
лізу власної діяльності; забезпечити формування 
знань та навичок для аналізу економічних подій у 
суспільстві для розуміння реалій навколишнього 
світу; сприяти розвитку творчого мислення та 
набуттю навичок критичного мислення, аналізу й 
об’єктивної оцінки економічної ситуації, прийняття 
самостійних рішень. 

У зв’язку з цим на заняттях з економічних та 
культурологічних дисциплін застосовуються інно-
ваційні педагогічні технології, що створюють спри-
ятливі умови формування для всебічно розвинутої 
особистості. Студенти забезпечені відеозаписами 
лекцій та семінарів (тобто можуть звернутися до 
них у будь-який зручний для себе час), практич-
ними завданнями та методичними рекоменда-
ціями; мають доступ до електронної бібліотеки, 
викладачі постійно взаємодіють зі студентами 
через електронну пошту, Skype, телефон.

Отже, дистанційна форма навчання є гнуч-
кою та доступною для всіх. Дистанційне навчання 
дає змогу навчатися кожному, хто має бажання, 
а сучасні технології допомагають вибирати те, 
що цікаво, використовувати найновішу інформа-
цію, роблячи таким чином наше життя кращим та 
мобільнішим [4].

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
зазначимо, що інноваційне освітнє середовище 
професійного становлення майбутніх економіс-
тів та працівників культури – це система, що не 
лише забезпечує умови для розвитку особистості 
фахівця, реалізацію його творчого потенціалу, 
вдосконалення фахових компетентностей, а також 
демонструє єдність і взаємозв’язок його структур-
них компонентів.

Інноваційні технології позитивно впливають на 
освітній процес передусім тому, що змінюють тра-
диційну схему передачі знань і методи навчання. 
Водночас упровадження зазначених технологій 
у систему освіти в умовах становлення інформа-
ційного суспільства ґрунтується на застосуванні 
інформаційних технологій і телекомунікацій, спе-
ціального устаткування, програмних і апаратних 
засобів, систем обробки інформації тощо. Також 
варто зауважити, що інноваційні форми і методи 
навчання у ЗВО дають змогу змінити роль викла-
дача: він тепер є не тільки носієм знань, а й 
наставником, який ініціює творчі пошуки студен-
тів. Зокрема, в умовах дистанційного навчання, 
що стало «рятівною паличкою» в умовах, спричи-
нених пандемією COVID-19, стало зрозуміло, що 
лише досвідчені, наполегливі та творчі педагоги, 
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які постійно генерують цікаві ідеї й новаторські 
починання, зможуть досягти успіхів у підготовці 
конкурентоздатного на ринку праці фахівця.

Під час викладання економічних та культуроло-
гічних дисциплін в Ужгородському інституті куль-
тури і мистецтв та Карпатському університеті імені 
Августина Волошина реалізовано сучасні методи 
та технології, які дали змогу забезпечити ефектив-
ний процес дистанційного навчання та контролю 
знань студентів, наприклад, використання мобіль-
ного додатка, реалізуючи таким чином техноло-
гію мобільного навчання. На нашу думку, саме 
мобільне навчання робить процес здобуття знань 
більш привабливим, демократичним, комфорт-
ним, а також стимулює студентів до самоосвіти. 

Упровадження інноваційних технологій в освіт-
ній процес ЗВО сприяє набуттю як студентами, так 
і викладачами нових професійних якостей та під-
вищення кваліфікаційного рівня, стилю мислення, 
гнучкості уяви, креативності, самостійності, здатності 
працювати в команді. У цьому контексті інноваційне 
освітнє середовище виступає результативним чин-
ником життєтворчості випускника нової генерації. 

Отже, інновації – це основний інструментарій 
покращення якості освіти, а застосування іннова-
ційних технологій на лекціях, під час дистанцій-
ного навчання активізує учасників освітнього про-
цесу до активної освітньої діяльності.
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  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТРЕНДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ  
ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА
MODERN EDUCATIONAL TRENDS UNDER THE CONDITIONS  
OF DIGITAL SOCIETY DEVELOPMENT

Здійснено аналіз тенденцій розвитку циф-
рових технологій, їх впливу на формування 
освітніх трендів і визначенню актуальних 
освітніх трендів в Україні в умовах каран-
тину внаслідок пандемії 2020 року.
Нині розвиток цифрових технологій призво-
дить до трансформації бізнес-моделей, уна-
слідок чого постійно з’являються нові товари 
та послуги; змінюється формат робіт, спо-
соби управління, виробництва, реалізації та 
використання продукції тощо. У зв’язку з цим 
у багатьох країнах світу відбувається циф-
рова трансформація різних галузей людської 
діяльності. Отже, сучасний фахівець повинен 
уміти ефективно і продуктивно використо-
вувати цифрові технології як для досягнення 
та реалізації спільних економічних, суспіль-
них і громадських цілей, так і для власних 
потреб (самореалізація, робота, відпочинок, 
навчання, дозвілля), що неможливо без циф-
рової трансформації освіти.
В основі цифрових трансформацій лежать 
цифрові тренди – напрями розвитку цифро-
вих технологій. Їх аналіз дозволяє прогнозу-
вати розвиток конкретного економічного, 
технологічного й навіть соціального явищ 
у майбутньому. На основі аналізу напрямів 
розвитку цифрових технологій у поданому 
дослідженні визначено сучасні освітні тренди, 
які найближчим часом будуть впливати на 
систему освіти в Україні. До них належать: 
дистанційне та онлайн-навчання, змішане 
навчання, неперервне навчання, неформальна 
освіта, хмарні технології в освіті, гейміфіка-
ція навчання, віртуальна, доповнена і змішана 
реальність, мобільні технології в навчанні, 
STEM освіта, робототехніка і 3D-технології 
в освіті, кодінг для дітей.
Отже, обізнаність освітян у сучасних освіт-
ніх трендах сприятиме підвищенню їх моти-
вації та розумінню необхідності власного 
професійного розвитку, що відкриває широкі 
перспективи для поглиблення професій-
ності освітян і підвищення ефективності 
навчального процесу загалом.
Ключові слова: цифрові технології, техно-
тренд, освітні тренди, цифрова трансфор-
мація освіти, цифрове суспільство.

The paper is devoted to the analysis of trends 
in the development of digital technologies, their 
impact on the formation of educational trends 
and the identification of current educational 
trends in Ukraine in quarantine due to the 2020 
pandemic.
Today, the development of digital technologies 
is leading to the transformation of business 
models, resulting in the constant emergence 
of new products and services; the format of 
works, methods of management, production, 
sale, and use of products, etc. are changing. 
In this regard, in many countries around the 
world, there is a digital transformation of 
various areas of human activity. Thus, the 
modern specialist must be able to effectively 
and productively use digital technologies to 
achieve and implement common economic, 
social and societal goals, and for their own 
needs (self-realization, work, leisure, study, 
leisure). Last is impossible without the digital 
transformation of education.
Digital transformations are based on digital 
trends – directions of digital technology 
development. Their analysis makes it possible 
to predict the development of specific 
economic, technological and even social 
phenomena in the future. This study is identified 
of modern educational trends that will soon 
affect the education system in Ukraine based 
on digital technologies development directions. 
These include: distance and online learning, 
blended learning, lifelong learning, non-formal 
education, cloud technologies in education, 
gamification of learning, virtual, augmented 
and mixed reality, mobile technologies in 
learning, STEM education, robotics and 3D 
technologies in education, coding for children.
Thus, the awareness of educators in modern 
educational trends will increase their motivation 
and understanding of the need for their own 
professional development, which opens wide 
prospects for deepening the professionalism of 
educators and improving the efficiency of the 
educational process as a whole.
Key words: digital technologies, techno-trend, 
educational trends, digital transformation of 
education, digital society.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Нині розвиток цифрових технологій приводить до 
трансформації бізнес-моделей, унаслідок чого 
постійно з’являються нові товари та послуги; змі-
нюється формат робіт (аутсорсинг, онлайн плат-
форми, вдосконалена автоматизація, роботизація 
тощо). Робота в режимі реального часу із застосу-
ванням цифрових даних кардинально змінює спо-
соби управління, виробництва, реалізації та вико-
ристання продукції [11].

Ключовим ресурсом цифрового суспільства є 
громадяни, які вміють ефективно і продуктивно 
використовувати цифрові технології для влас-
них потреб (самореалізація, робота, відпочинок, 

навчання, дозвілля), а також для досягнення та 
реалізації спільних економічних, суспільних і гро-
мадських цілей [4]. У зв’язку з цим формування 
цифрових навичок і компетентностей фахівців 
набуває особливого значення, що неможливо реа-
лізувати без трансформації освіти.

Напрями модернізації освіти багато в чому 
залежать від потреб ринку праці, який останнім 
часом є дуже динамічним. Цифрова трансфор-
мація освіти відкриває широкі перспективи для 
підвищення ефективності навчального процесу. 
Зокрема, в умовах швидкого розвитку цифрових 
технологій змінюються й освітні тренди, враху-
вання яких дозволить закладам освіти вносити 
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корективи в аспекти своєї діяльності для під-
готовки фахівців відповідно до потреб розвитку 
сучасного цифрового суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз праць із теми дослідження показав, що 
вивченням сучасних освітніх трендів займа-
ються такі українські дослідники, як Н.В. Морзе, 
М.А. Гладун, Л.О. Варченко-Троценко, В.П. Вем-
бер, Л.М. Гриневич, Є.М. Смирнова-Трибульська 
та інші.

У їхніх роботах проаналізовано освітні техно-
тренди, їх вплив на формування освітньої політики 
в галузі цифровізації закладів освіти, визначення 
їх потреб та основних індикаторів рівня цифрові-
зації тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас питання визна-
чення освітніх трендів в умовах карантину вна-
слідок пандемії 2020 року та їх вплив на зміну 
структури навчального процесу в закладах освіти 
України потребують подальших досліджень, на що 
і спрямоване подане дослідження.

Мета статті. Проаналізувати тенденції роз-
витку цифрових технологій та їх вплив на фор-
мування освітніх трендів. Визначити актуальні 
освітні тренди в умовах карантину внаслідок пан-
демії 2020 року.

Виклад основного матеріалу. Цифрова 
трансформація освіти відкриває широкі пер-
спективи для підвищення ефективності навчаль- 
ного процесу.

Для визначення пріоритетних напрямів, на які 
найперше повинна бути спрямована цифрова 
трансформація освіти в Україні, важливим питанням 
є з’ясування сучасних світових освітніх трендів, на 
які також впливає й розвиток цифрових технологій.

В основі цифрових трансформацій лежать так 
звані цифрові тренди – напрями розвитку цифро-
вих технологій. Їх аналіз дозволяє прогнозувати 
розвиток конкретного економічного, технологіч-
ного й навіть соціального явищ у майбутньому 
[9; с. 12]. На рис. 1 подано цифрові тренди до 
2030 року (на основі даних Українського інституту 
майбутнього та Цифрової адженди України 2020).

В останньому звіті компанії Huawei Global 
Industry Vision (GIV) окреслено вплив технологій у 
найближчі роки та визначено технологічні тренди 
(технотренди) майбутнього до 2025 року [7; 13]). 
До найважливіших із них належать такі:

– використання ботів (проникнення технології 
ботів у суспільне життя прогнозується до 14%);

– технології віртуальної й доповненої реаль-
ності (відсоток галузей, які використовують VR/AR, 
зросте до 10%);

– обслуговування без пошуку (тенденція 
оснащення приладів і пристроїв, які використову-
ються щодня, спеціальними датчиками та сенсо-
рами дозволяє передбачати потреби людини та 
задовольняти їх безпосередньо без впливу на це 
людини. GIV прогнозує, що 90% власників смарт-
пристроїв використовуватимуть інтелектуальних 
особистих помічників);

 Рис. 1. Глобальні цифрові тренди до 2030 року

За даними із джерела [4], URL: https://strategy.uifuture.org/app/img/illustrations/6.2/2.jpg, (дата звернення 06.08.2020))
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– автоматизація рóботами;
– розширена креативність (доступ до хмарних 

сервісів зменшить бар’єри для наукових експеримен-
тів, інновацій та мистецтва за браком необхідного 
обладнання, відкривши можливості для розвитку 
творчого потенціалу. GIV прогнозує, що 97% великих 
компаній використовуватимуть подібні технології);

– комунікація без кордонів;
– поширення хмарних технологій (за прогно-

зами до 85% додатків будуть хмарними).
За таких умов суспільство й освіта мають 

трансформуватись та орієнтуватись на майбутнє, 
навчати фахівців, які перетворять інновації на 
винаходи. Це сприятиме трансформації освіт-
нього середовища, що, зі свого боку, забезпечить 
комплексний, компетентнісний та сучасний підхід 
до системи освіти [7, с. 75].

У дослідженнях [5; 6; 14] визначено такі акту-
альні освітні тренди:

– STEAM-освіта (Science, Technology, Engi-
neering, Art, Mathematics);

– формування компетентностей (предметних і 
ключових);

– персоналізація навчання, адаптивне 
навчання;

– розвиток неформальної освіти, відкритість і 
доступність освіти;

– практико-орієнтоване навчання, спрямо-
ване на конкретні результати;

– розвиток підприємницького, дослідницького 
і критичного мислення;

– гейміфікація (навчання через гру);
– мобільне навчання;
– зміна ролі вчителя, викладача.
За результатами звіту NMC Horizon Report 

2018 освітньої асоціації Educause (США), який 
охоплює основні тенденції, виклики та розробки 
технологій для вищої освіти, до освітніх трендів на 
найближчі роки належать [9]:

– аналітичні технології (Analytics Technologies);
– простори для мейкерства (Makerspaces);
– адаптивне навчання (Adaptive Learning 

Technologies);
– штучний інтелект (Аrtificial Іntelligence);
– змішана реальність (Mixed Reality);
– робототехніка (Robotics).
У [3] визначено тренди майбутнього шкільної 

освіти в Україні з урахуванням наслідків пандемії 
2020 року:

– цифровізація освітнього середовища;
– змішане навчання;
– наукова освіта;
– соціально-емоційно-етичне навчання;
– педагогіка партнерства.
Таким чином, на основі аналізу напрямів роз-

витку цифрових технологій, з урахуванням резуль-
татів охарактеризованих вище досліджень, а 
також тенденцій організації навчального процесу 

в закладах освіти в умовах карантину внаслідок 
пандемії 2020 року визначимо сучасні освітні 
тренди, які найближчим часом будуть впливати 
на систему освіти в Україні (рис. 2).

 

Рис. 2. Сучасні освітні тренди
(Ресурс: власна розробка)

Коротко охарактеризуємо ці тренди.
Дистанційне навчання (distance learning), 

онлайн-навчання (online learning) та змішане 
навчання (blended learning) пов’язані між собою. 
У змішаному навчанні використовуються технології 
дистанційного та онлайн-навчання. У дистанційному 
навчанні використовується онлайн-навчання, але 
воно може здійснюватись і в асинхронному режимі.

В основі концепція неперервного навчання 
(lifelong learning), яка з’явилась у кінці ХХ – на 
початку ХХІ ст., лежить необхідність навчання 
впродовж життя в сучасному технологічному світі.

Неформальне навчання – також тренд сучас-
ної освіти, що нині є важливим складником непе-
рервної освіти, зокрема у зв’язку із прискореним 
старінням знань.

Неформальна освіта (non-formal learning, infor-
mal learning) – це одержання нових знань про різні 
сторони життя за допомогою навчання через різні 
курси, гуртки за інтересами, майстер-класи та 
інше. В межах неформальної освіти, як правило, 
не потрібні попередні умови для початку навчання 
(попередня підготовка, вікові межі тощо), не став-
ляться жорсткі вимоги до місця, часу, термінів, 
форм і методів навчання, що дозволяє включитись 
у процес навчання значно більшій кількості людей, 
ніж у формальну освіту.

Під хмарними технологіями (cloud compu- 
ting, cloud technology) розуміють технології розпо-
діленого опрацювання даних, із використанням 
яких комп’ютерні ресурси та потужності надаються 
користувачеві як інтернет-сервіс.

Основними напрямами використання хмарних 
технологій в освіті є хмарні сервіси для закладів 
освіти; хмарні платформи для навчання, тесту-
вання тощо; хмарні сховища даних.
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Гейміфікація (gamification) – це використання 
ігрових практик та механізмів у неігровому контек-
сті для залучення користувачів до вирішення про-
блем. В основі стратегії гейміфікації лежить винаго-
родження за виконані завдання, до якого належать 
різні види заохочень (бали, відзнаки, рівні, індика-
тори прогресу, віртуальна валюта тощо). Важливим 
елементом гейміфікації є конкуренція, яка дозволяє 
стимулювати учасників виконувати завдання шля-
хом заохочення інших учасників нагородами, бону-
сами тощо [12; 16].

Віртуальна реальність (Virtual Reality, VR) – 
світ, створений із використанням технічних засобів, 
який може сприймати людина через відчуття: зір, 
слух, нюх, дотик тощо. Фактично це комп’ютерна 
тривимірна модель фізичного середовища, в 
якому користувач може рухатись та взаємодіяти з 
об’єктами цього середовища. Доповнена реаль-
ність (Augmented Reality, AR) – технологія інтерак-
тивної комп’ютерної візуалізації, що дозволяє допо-
внити зображення реального світу віртуальними 
елементами й відображає його на екрані пристрою. 
За допомогою цієї технології в користувачів форму-
ється сприйняття віртуальних образів у реальному 
світі, а не шляхом створення альтернативного світу. 
Змішана реальність (Mixed Reality, MR) – це ото-
чення, створене із прив’язкою до реального світу. 
У змішаній реальності у звичайне середовище 
людини додаються віртуальні елементи, котрі при-
єднані до свого місця у просторі для того, щоб спо-
стерігач сприймав їх як реальні [10, с. 58].

Технології віртуальної, доповненої та змішаної 
реальності містять величезний потенціал для вирі-
шення основних завдань освітнього процесу. Їх вико-
ристання впливає на всі компоненти пізнавальної 
активності учнів.

Мобільні технології в навчанні використову-
ються за такими основними напрямами, як мобільне 
навчання та використання мобільних пристроїв як 
допоміжного інструменту в навчальному процесі.

Зазвичай під мобільним навчанням розумі-
ють використання мобільних технологій як окремо 
(наприклад, дистанційна система навчання для 
мобільних пристроїв), так і спільно з іншими інфор-
маційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) для 
організації навчального процесу незалежно від місця 
й часу [2, с. 354].

Одним із найпоширеніших способів викорис-
тання мобільних технологій у навчанні є принцип 
BYOD (Bring Your Own Devices – «візьми свій влас-
ний пристрій»). Він пов’язаний з використанням 
смартфонів, планшетів, нетбуків та інших цифрових 
пристроїв для навчальних занять. За такої умови 
учні (студенти) застосовують свої пристрої, тобто 
пристрої не надаються закладом освіти.

STEM-освіта (акронім STEM від англ.: 
S – Science (природничі науки), T – Technology 
(технології), Е – Engineering (технічна творчість, 
інженерія, проектування), М – Mathematics (матема-
тика)) – це напрям в освіті, в умовах використання 

якого в навчальних програмах посилюється природ-
ничо-науковий компонент із застосуванням іннова-
ційних технологій. Розвиток STEM-напрямів в освіті 
має вирішальне значення для розвитку сучасного 
суспільства, оскільки STEM-освіта є основою для під-
готовки фахівців у галузі високих технологій [8, с. 179].

STEM-освіта базується на використанні засобів 
та обладнання, пов’язаних із технічним моделюван-
ням, енергетикою, електротехнікою, інформатикою, 
ІКТ, науковими дослідженнями в галузі енергозбе-
рігаючих технологій, автоматикою, робототехнікою, 
інтелектуальними системами, радіотехнікою, радіо-
електронікою, авіацією, космонавтикою, аерокосміч-
ними технологіями тощо [1]. STEM-освіта є основою 
для наукової освіти (science education).

Для того, щоб підготувати молодь до майбутніх 
професій у галузі високих технологій, до основних 
складників STEM-освіти важливо також залучати й 
сучасні галузі, які нині швидко розвиваються. До таких 
напрямів належать робототехніка та 3D-технології.

Освітня робототехніка (educational robot-
ics, robotics in education) – міжпредметний напрям 
навчання учнів із використанням роботів та робото-
технічних систем, у процесі якого інтегруються зна-
ння зі STEM-предметів (фізики, технологій, мате-
матики), кібернетики, мехатроніки та інформатики. 
Навчання освітньої робототехніки відповідає ідеям 
випереджального навчання (навчання технологій, 
які будуть потрібні в майбутньому) й дозволяє залу-
чити учнів різного віку до процесу інноваційної та 
науково-технічної творчості [8, с. 182].

Бурхливий розвиток 3D-технологій сприяє появі 
нових професій, таких як 3D-дизайнери, фахівці із 
3D-друкування тощо. Саме тому вже зараз потрібно 
готувати кваліфікованих фахівців для цих професій 
майбутнього. Крім того, навчання з використанням 
3D-технологій сприяє розвитку образного та просто-
рового мислення; творчих здібностей і навичок учнів 
(студентів); формуванню умінь моделювати триви-
мірні об’єкти тощо.

До основних напрямів використання 3D-техно- 
логій в освіті належать 3D-друкування, 3D-графіка, 
3D-анімація, 3D-графіка для VR, AR, 3D-голографія.

Програмування або кодінг (coding) уважається 
однією з найзатребуваніших навичок ХХІ століття. 
Це пов’язано з тим, що в цифровому суспільстві 
комп’ютерні програми лежать в основі бізнесу, мар-
кетингу, авіації, науки, медицини та багатьох інших 
галузей. Саме тому нині базові навички програму-
вання потрібні для різних професій, оскільки вже 
зараз понад 90% фахівців потребують цифрових 
компетентностей, значна частина яких пов’язана з 
умінням програмувати.

Уміння програмувати є важливим складником 
цифрової грамотності людини, яка живе в цифро-
вому суспільстві. Навчання програмуванню дітей 
сприяє розвитку аналітичного й логічного мис-
лення, а також таких важливих умінь, як вирішення 
складних проблем, робота в команді, та багатьох 
інших.
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Висновки. Важливим питанням забезпечення 
якісної освіти в сучасних умовах розвитку цифро-
вих технологій є визначення напрямів модернізації 
освітніх систем. Цифрова трансформація освіти від-
криває широкі перспективи для підвищення ефек-
тивності навчального процесу, поглиблення профе-
сійності освітян. Вимоги до вчителів та викладачів 
постійно оновлюються й потребують нових, більш 
складних наборів компетентностей. Обізнаність 
освітян у сучасних освітніх трендах сприятиме під-
вищенню їх мотивації та розумінню необхідності 
свого професійного розвитку.

До перспектив подальших досліджень авто-
рів належить розробка та впровадження модулів, 
пов’язаних із вивченням світових освітніх трендів, у 
навчальний процес майбутніх учителів Національ-
ного педагогічного університету імені Драгоманова 
для формування їх наукового світогляду та спри-
яння їх продуктивній майбутній професійній діяль-
ності. На вирішення цих питань і будуть спрямовані 
подальші дослідження авторів.
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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:
Партенюха Дар’я – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
info@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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