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ДИДАКТИКА 

УДК 371.311.4 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

Р. В. Ігнатовська1 
У статті проаналізовано сутність і переваги групового навчання, визначено чинники, що впливають на його 

ефективність, типові проблеми, які виникають під час організації групової навчальної взаємодії студентів. З’ясовано 
можливості використання групової навчальної діяльності під час викладання іноземної мови у вищих навчальних 
закладах. Описано структури взаємодії, які можуть використовуватися викладачем для формування комунікативних 
умінь і навичок студентів. Визначено педагогічні умови ефективної організації групової навчальної діяльності 
студентів під час занять з іноземної мови: формування позитивної взаємозалежності, яка стимулює активну 
навчально-пізнавальну взаємодію студентів; індивідуальна підзвітність; формування у студентів умінь і навичок 
міжособистісної взаємодії в малих групах; застосування інтеграційних структур навчальної взаємодії, які 
стимулюють формування відносин відповідальної залежності між студентами і зміцнюють їх кооперацію; 
систематична рефлексія процесу та результатів групової роботи. 

Ключові слова: мала група, іноземна мова, групова навчальна діяльність, кооперативне навчання, навчальне 
співробітництво, структура взаємодії, педагогічні умови ефективності групового навчання.  

IMPLEMENTING COOPERATIVE LEARNING IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM  

R. V. Ihnatovska 
The article deals with essence and advantages of group learning, factors, that influence on his efficiency, typical problems 

that arise up during organization of group educational cooperation of students. Possibilities of the use of group educational 
activity are found out during teaching of foreign language in higher educational establishments. The structures of cooperation, 
that can be used by a teacher for forming of communicative abilities and skills of students, are described. The pedagogical 
terms of effective organization of group educational activity of students are certain during employments after a foreign 
language: forming of positive interdependence that stimulates active educational-cognitive cooperation of students; individual 
accountability; the students of abilities and skills of interpersonality cooperation have forming in small groups; application of 
integration structures of educational cooperation, that stimulate forming of relations of responsible dependence between 
students and strengthen their cooperation; systematic reflection of process and group job performances. 

Key words: small group, foreign language, group educational activity, cooperative learning, educational collaboration, 
structure of cooperation, pedagogical terms of efficiency of group studies. 

 
У зв’язку з активною інтеграцією України у світовий соціально-економічний і культурний простір 

суттєво зростає значення англійської мови як засобу міжкультурної комунікації. Сучасному суспільству 
потрібні висококваліфіковані фахівці, здатні не лише читати спеціальну іншомовну літературу, але й 
спілкуватися і співпрацювати із зарубіжними колегами та партнерами. Це ставить нові вимоги перед 
викладачами англійської мови, потребує вдосконалення технологій і методів формування іншомовної 
компетентності майбутніх фахівців.  

Проблема підвищення ефективності викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах 
привертає увагу багатьох дослідників, які пропонують різні шляхи її вирішення: імітаційно-ігровий підхід 
до вивчення іноземної мови (І. Драгомирецький, Ю. Друзь, Л. Якубовська та ін.); використання 
можливостей навчального діалогу у вивченні іноземних мов (О. Кондратюк, С. Курганов, В. Лапіна, 
Г. Салащенко, X. Уїддосон та ін.); комунікативний підхід до вивчення іноземної мови (Є. Пассов, 
Р. Мільруд, І. Максимова та ін.); застосування кейс-технології (Ю. Сурмін, А. Сидоренко, М. Єрьоміна, 
А. Ніязова та ін.) і веб-квест технології (Г. Воробйов, А. Драгунова, Б. Додж та ін.).  

На наш погляд, значним потенціалом щодо формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців характеризується групова форма навчальної взаємодії, яка дозволяє студентам 
реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співробітництва, сприяє формуванню 
комунікативних умінь і навичок [6].  

Мета статті: проаналізувати сутність і переваги групового навчання, визначити чинники, що 
впливають на його ефективність, а також з’ясувати можливості використання групової навчальної 
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діяльності під час вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах.  
Групова навчальна діяльність розкриває потенційні можливості кожного студента, дає змогу 

студентам частіше вступати в комунікацію з іншими членами групи, формулювати свою позицію, 
погоджувати дії, що сприяє розвитку співпраці, соціальної компетентності, комунікативної культури. 
Зважаючи на специфіку предмета «іноземна мова», така форма навчальної взаємодії може забезпечувати 
необхідні умови для активізації пізнавальної і мовленнєвої діяльності студентів, надаючи кожному з них 
можливість осмислити і усвідомити новий мовний матеріал, отримати достатню усну практику для 
формування комунікативних умінь і навичок [9]. 

Для ефективної організації групової навчальної діяльності студентів необхідно передусім з’ясувати 
сутність феномену «малої групи», а також визначити переваги навчальної кооперації перед традиційними 
фронтальною та індивідуальною формами навчання. Є. Пассов пропонує таке визначення «малої групи»: 
«певна кількість учнів – 3-5 осіб, які тимчасово об'єднані вчителем або за власною ініціативою з метою 
виконання навчального завдання і мають спільну мету та функціональну структуру» [8, с. 44]. Дослідники 
Фішер і Елліс стверджують, що у більшості визначень «малої групи» акцентується увага на її ключовій 
ознаці, що полягає у спільній роботі, взаємодії її членів [12].  

У педагогічній літературі існують різні підходи до визначення суті групової навчальної діяльності 
(В. Дяченко, Т. Коннікова, Х. Лійметс, Т. Матіс, А. Мудрик, О. Ярошенко та ін.). Найчастіше її 
характеризують як форму або спосіб організації навчальної діяльності і виділяють поряд з фронтальною та 
індивідуальною. Узагальнення різних підходів дає змогу визначити групову навчальну діяльність студентів 
як форму навчального співробітництва, у процесі якого студенти у складі малих груп працюють над 
виконанням спільних навчальних завдань. Основними характеристиками групової навчальної діяльності є: 
об’єднання студентів у малі групи, що діють як єдиний суб’єкт пізнавальної діяльності; єдність навчально-
пізнавальної мети і безпосередній характер взаємодії студентів; розподіл функцій і завдань; кооперативний 
характер пізнавальної діяльності студентів; сформованість міжособистісних стосунків. 

З’ясовано, що групова навчальна взаємодія має значні потенційні можливості щодо розвитку 
навчальної мотивації студентів, які визначаються: реалізацією природного прагнення суб’єктів навчання до 
спілкування та співробітництва (комунікативний мотив), стимулюванням взаємної пізнавальної активності 
в ситуації діалогічної взаємодії партнерів по спільному розв’язанню навчально-пізнавальних завдань 
(пізнавальний мотив), формуванням стосунків відповідальної залежності між студентами (мотив 
обов’язку); моделюванням типових комунікативних ситуацій майбутньої професійної діяльності студентів 
(професійний мотив); створенням можливостей для індивідуалізації та самостійного вибору студентами 
рівня складності навчальних завдань (мотив досягнення); опосередкованим характером педагогічного 
керівництва груповою діяльністю та забезпеченням суб’єктної позиції студентів у навчальному процесі 
(мотив самодетермінації) [1]. 

Визначальною умовою ефективності групової навчальної діяльності студентів є позитивна 
взаємозалежність між ними, коли результативність діяльності групи залежить від продуктивної роботи 
кожного її члена. Така взаємозалежність виникає, коли, наприклад, кожен студент одержує оцінку, яка 
ставиться всій групі. За таких умов кожному студентові, як і групі в цілому, стає вигідно працювати 
спільно і надавати підтримку один одному в навчальному процесі. «Використання групових показників 
неминуче ставить членів групи у відносини відповідальної залежності, тобто особистої відповідальності 
кожного за успіхи групи в цілому» – стверджує В. Якунін [11, с. 506]. Позитивна взаємозалежність створює 
таку атмосферу, в якій студенти виявляють турботу і надають допомогу один одному в навчанні. Така 
ситуація сприяє формуванню соціальних мотивів навчальної діяльності (почуття обов’язку, 
відповідальності перед товаришами, мотиву досягнення, прагнення до спілкування та ін.).  

Педагогічні дослідження свідчать, що робота в умовах кооперації – досить ефективна форма 
навчальної діяльності студентів [2, 7, 10]. Справа не тільки в тому, що кооперація в навчанні дає змогу 
студентам краще засвоїти матеріал і довше його пам'ятати. Як свідчать численні експерименти, навчання в 
умовах кооперації має й інші важливі переваги у порівнянні з навчанням в умовах конкуренції.  
Характеризуючи переваги навчання в малих групах, Д. Джекс звертає увагу на те, що групова навчальна 
діяльність: дозволяє робити відкриття і займатися питаннями, що охоплюють велике коло інтересів, ідей, 
інформації; дає змогу кожному учасникові брати більш активну участь у навчальному процесі; допомагає 
розвивати почуття академічної компетентності і бажання ділитися своїми ідеями з однокурсниками; 
забезпечує студентів можливістю отримання інформації, швидшого реагування на їх пізнавальні дії; 
спонукає до самокерованого і самостійного навчання; розширює можливості для обміну досвідом і 
взаємонавчання; формує поведінку, засновану на принципах співпраці, розвиває критичне мислення і 
здатність до групового вирішення проблем; допомагає налагоджувати конструктивні взаємовідносини між 
викладачем і студентами; сприяє розвитку комунікативних умінь і міжособистісних стосунків у групі [13]. 
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Для успішної організації навчальної діяльності студентів у складі малих груп необхідно створити 
певні умови. Серед таких умов передусім варто назвати так:  

– клімат у групі – загальний психологічний або емоційний стан членів групи; у групах, де панує 
недовірливість, суперництво або ворожнеча, навчання не буде успішним;  

– дотримання формальних правил, таких, як відвідуваність (не менше 80%) і обов'язкове виконання 
домашніх завдань перед кожним заняттям;  

– дотримання неформальних правил, які встановлюються з часом, коли члени групи вчаться 
працювати один з одним, виробляють певні норми міжособистісної взаємодії. 

Д. Джекс вказує, що багато труднощів, які відчувають студенти у процесі групового навчання, 
спричинюються незнанням і недотриманням правил взаємодії у групі. Проблеми виникають тоді, коли в 
студентів бракує досвіду спільної діяльності, навичок соціальної взаємодії, особистої відповідальності і 
прагнення до досягнення спільної мети. Можлива ситуація, коли більш підготовлені студенти беруть на 
себе всю роботу, а інші, скориставшись моментом, займають очікувальну, пасивну позицію. Інколи за 
спільну роботу кожен учасник групи одержує однакову оцінку незалежно від особистого внеску у 
виконання завдання. Це може мати негативні наслідки для всього процесу навчання, коли потреби 
студентів не задовольняються, а саме навчання стає неадекватним. 

Для забезпечення ефективності групової навчальної діяльності студентів необхідно ознайомити їх із 
«засадничими правилами» (ground rules) взаємодії в групі [13]. Такі правила можна винести на групове 
обговорення. Серед основних правил взаємодії в групі дослідники виокремлюють такі: студенти можуть 
ініціювати або змінювати тему дискусії; доповідачеві має бути дозволено закінчити свій виступ; говоріть, 
коли хочете щось сказати, але після того, як ви висловилися, постарайтеся почекати, поки двоє або троє 
інших студентів виступлять з доповненнями, перш ніж ви знову вступите у розмову; треба уникати 
домінування деяких студентів; поважайте думку інших промовців; кожен несе відповідальність за 
результати групової роботи. 

Як і будь-яка інша технологія навчання робота у малих групах має певні обмеження і типові проблеми, 
пов'язані з навчанням студентів. Проблеми зазвичай діляться на дві категорії: «структурні» (наприклад, 
розміщення в аудиторії або дизайн завдання) і «міжособистісні» (проблема з домінуючими студентами). 
Серед проблем, які найчастіше зустрічаються і викликають особливу стурбованість викладачів, можна 
викормити такі: 

1. «Робота за чужий рахунок» (freeloading), тобто ситуація, коли частина студентів може залишатися 
осторонь, відмовчуватися і не брати участь у навчальному процесі за рахунок інших, активніших студентів. 

2. «Відволікання від завдання» (distraction from the task). Відомо, що є така категорія студентів, які 
можуть відволікати (to side – track) викладача, «відводити убік» до питань, які не стосуються 
обговорюваної теми. Це може відбуватися, коли студенти або не розуміють інформацію, яку знайшли, або 
занурюються глибоко в тему, яка насправді не має відношення до навчального завдання, або тема їм не 
цікава, і вони хочуть її змінити. 

3. «Голосове домінування» (vocal dominance) – в групі може бути один або декілька «активних» 
студентів, які пригнічують своїм голосом інших. 

4. «Невпевненість викладача» (lecturer insecurity). Вона може бути викликана декількома причинами, 
серед яких, наприклад, відсутність досвіду організації групової навчальної діяльності студентів. 

У практиці викладання іноземної мови можуть успішно використовуватися різні форми групової 
взаємодії: одночасна робота студентів у парах, в мікрогрупах по три-чотири особи, в двох командах. За 
такої форми роботи комунікативні завдання можуть бути як єдиними, так і диференційованими для різних 
груп. Групова робота може бути організована шляхом залучення студентів до діалогу, дискусії на матеріалі 
вивченої теми, прес-конференції, створення природних ситуацій спілкування, проблемних ситуацій, участі 
в рольових і ділових іграх. 

У педагогічній літературі описуються різні структури організації групової навчальної діяльності, 
кожна з яких має оптимальну сферу застосування і по-різному впливає на пізнавальний та особистісний 
розвиток студентів. За характером зв’язку між підгрупами у виконанні навчальних завдань розрізняють 
кооперативно-паралельну (групи одночасно виконують завдання, які в сукупності приводять до досягання 
спільного результату), кооперативно-послідовну (групи послідовно виконують завдання, які у комплексі 
забезпечують досягання спільного результату), змагально-паралельну (групи одночасно виконують 
однакові чи дещо відмінні завдання, змагаючись у досягненні певного результату) і змагально-послідовну 
(групи послідовно виконують однакові чи дещо відмінні завдання, змагаючись у досягненні певного 
результату) структури групової навчальної діяльності.  

Залежно від кількості учасників груп та особливостей їх взаємодії розрізняють такі способи організації 
групового навчання [3, с. 218]:  

1. Однорідна групова діяльність: усі групи працюють над виконанням одного й того ж завдання. 
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2. Диференційована групова діяльність: групи виконують різні завдання. Диференціація може 
здійснюватись за рівнем складності завдань або за їх кількістю. 

3. Кооперована групова діяльність: кожна група працює над виконанням частини спільного для всіх 
завдання. Така робота обов'язково завершується представленням, колективним обговоренням, захистом 
виконаних завдань. Головні висновки й підсумки такого обговорення стають спільним надбанням і 
записуються всіма присутніми на занятті.  

4. Парна навчальна діяльність відбувається в групах мінімального складу, із двох осіб.  
5. Індивідуально-групова навчальна діяльність: кожен член групи виконує частину спільного завдання.  
Дослідники виокремлюють велику кількість різноманітних структур навчальної взаємодії, які мають 

свої переваги і недоліки. Усі структури складаються з певних елементів взаємодії. Комбінуючи ці 
елементи, модифікуючи відомі структури, можна впливати на умови навчальної діяльності студентів, 
підвищувати або знижувати інтенсивність їх взаємодії, стимулювати участь у груповій роботі, підвищувати 
рівень позитивної взаємозалежності. Розглянемо для прикладу одну із структур навчальної взаємодії 
студентів, яку можна використовувати під час проведення контрольного словникового диктанту (word-
dictation game activity) з вивченої теми [5]. Завдання для групової роботи має назву «Чотири кольори» (Four 
colors). Проведення диктанту передбачає такі етапи: 

1. Викладач готує 4 картки з певної теми, наприклад, «Захист довкілля» (Environmental Protection) з 
різними завданнями: 

картка 1 (Card 1): Назвіть (напишіть) іменники, що відносяться до теми «Захист довкілля»; 
картка 2 (Card 2): Назвіть (напишіть) дієслова, що відносяться до теми «Захист довкілля»; 
картка 3 (Card 3): Назвіть (напишіть) словосполучення, що відносяться до теми «Захист довкілля»; 
картка 4 (Card 4): Назвіть (напишіть) назви диких тварин. 
2. Студентська група ділиться на малі групи по чотири особи (поділ може здійснюватися на розсуд 

викладача або за бажанням студентів). Групам присвоюються номери або кожна група придумує собі 
назву. Кожен студент у підгрупі отримує картку із завданням і заповнює її своїм кольором (наприклад, 
зеленим, синім, жовтим або червоним). Ці чотири кольори закріплюються за конкретними студентами в 
усіх малих групах. 

3. Викладач дає команду про початок і тривалість (5 хв.) виконання завдання. 
4. Після закінчення 5 хв. дається команда кожному студентові передати картку за годинниковою 

стрілкою однокурсникові, що сидить поруч. Наприклад, після першої передачі власник картки 2 отримує 
картку 1, власник картки 3 отримує картку 2, власник картки 4 отримує картку 3, власник картки 1 отримує 
картку 4. Отримавши нову картку, студент переглядає всі слова, написані в ній, і додає свої слова, 
вписуючи їх своїм кольором. Таким чином, передача карток відбувається до тих пір, поки кожен студент не 
отримає картку, з якої він починав роботу. У результаті кожен студент отримує картку, заповнену всіма 
кольорами (у разі, якщо він якісь слова не написав, тому що не знав, а інші троє змогли доповнити список 
слів за завданням). На виконання завдання після кожної передачі карток виділяється по 1 хв. (можна 
більше, залежно від рівня знань студентів). 

5. Після закінчення часу (10-15 хв.) підводяться підсумки групової роботи. Зокрема, підраховується 
кількість слів у картках для визначення переможців: переможець – мала група (на основі підрахунку всіх 
написаних слів у підгрупі незалежно від кольору визначається, яка група написала найбільше слів з теми. 
Кожен студент підраховує кількість слів, написаних на його картці, які додаються до кількості слів у 
картках інших членів підгрупи); переможець – студент усередині підгрупи (яким кольором написано 
найбільше слів); переможець – студент усієї групи (той, чиїм кольором написано найбільше слів).  

6. Наприкінці складається повний список слів з кожної заявленої номінації у картках. Наприклад, 
власник картки 1 (що має, припустимо, зелений колір) зачитує всі слова за його завданням, інші або 
дописують, якщо якихось слів немає в їх картці, або доповнюють виступаючого, якщо їх слова не були 
названі. Так само роблять власники інших карток (кольорів). 

У ході роботи студентів викладач перевіряє правильність виконання завдань. На кожному етапі можна 
зменшувати або збільшувати час. Для наочності наприкінці виконання завдання під час підведення 
підсумків можна прикріпити картки на дошку, щоб переконатися, який колір домінує. 

Така форма проведення словникового диктанту має певні переваги: її можна проводити із студентами 
різного рівня мовної підготовки; у кожного студента є рівні можливості для виконання завдання; 
абсолютно всі студенти беруть участь у роботі; студенти отримують задоволення від ігрової форми 
навчання, яка відрізняється від традиційної фронтальної або індивідуальної роботи; подібна форма 
стимулює навчально-пізнавальну активність студентів і мотивує до подальшого вивчення іноземної мови; 
її можна використовувати для повторення як лексичних, так і граматичних тем [4]. 

Отже, групова форма навчання може виступати ефективним засобом формування іншомовної 
компетентності студентів на заняттях з іноземної мови. Завдяки груповій кооперації студенти більш 
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активно й успішно виконують спільні завдання, вчаться один у одного, обмінюються думками, ідеями, 
досвідом, вчаться співпрацювати, вдосконалюють комунікативну культуру. Основними педагогічними 
умовами ефективної організації групової навчальної діяльності студентів під час занять з іноземної мови є: 
1) формування позитивної взаємозалежності, яка стимулює активну навчально-пізнавальну взаємодію 
студентів (об’єднання студентів у групи по 4-5 осіб для спільного виконання навчальних завдань); 
2) індивідуальна підзвітність (студенти повинні продемонструвати, що кожен засвоїв матеріал і розуміє 
його); 3) формування у студентів умінь і навичок міжособистісної взаємодії в малих групах; 
4) застосування інтеграційних структур навчальної взаємодії, які стимулюють формування відносин 
відповідальної залежності між студентами і зміцнюють їх кооперацію; 5) систематична рефлексія процесу 
та результатів групової роботи. 
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У статті розглянуто метод навчання студентів іноземних мов «вчимося навчаючи», сутність якого полягає в 
тому, що вони вчаться, опрацьовуючи навчальний матеріал і повідомляючи його на занятті один одному. Також 
визначено основні принципи даного методу та його переваги перед деякими традиційними методами навчання; 
наведено конкретні приклади застосування його на занятті з іноземної мови; обґрунтовано ефективність 
використання цього методу в процесі навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей. 

Ключові слова: іноземні мови, ефективні методи навчання, «вчимося навчаючи». 

«LEARNING BY TEACHING» AS ONE OF EFFECTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES TO STUDENTS 

O. O. Malinka 
In the article such method of foreign languages teaching as learning by teaching is analyzed, its principles and tasks are 

defined and its effectiveness in the process of teaching foreign languages to students of nonlinguistic educational institutions is 
proved. Learning by teaching designates the method by Jean-Pol Martin that allows pupils and students to prepare and to 
teach lessons, or parts of lessons. After intensive preparation by the teacher, students become responsible for their own 
learning and teaching. Among the advantages of the method there are: student work is more motivated, efficient, active and 
intensive due to lowered inhibitions and an increased sense of purpose; they gain important key qualifications like teamwork, 
planning abilities, reliability, presentation and moderation skills, self-confidence. The method learning by teaching differs 
significantly from traditional ones, primarily because students gain new knowledge independently, the teacher in this case acts 
as a motivating element in the process of acquiring and assimilating knowledge. 

Key words: foreign languages, effective methods of teaching, learning by teaching. 
 
Досліджуючи стандарти вищої професійної освіти протягом останніх років, не можна не відзначити 

помітне зростання рівня вимог до володіння іноземною мовою студентами нелінгвістичних навчальних 
закладів. При цьому володіння іноземною мовою охоплює не тільки уміння здобувати професійну 
інформацію. В умовах розширення сфер співробітництва з зарубіжними партнерами надзвичайно 
актуальною стає здатність взаємодіяти з іноземними колегами. Відповідно одним з найважливіших 
елементів професійної компетентності майбутніх фахівців є володіння іноземною мовою на рівні, 
доступному для сприйняття реципієнтом. Тому саме навчання іноземної мови як засобу комунікації у 
процесі майбутньої професійної діяльності є пріоритетним завданням викладачів.  

Як засвідчує практика навчання, рівень сформованості наявних у студентів мовленнєвих умінь та 
навичок є, на жаль, низьким. Саме тому викладачам іноземної мови необхідно особливо ретельно 
підходити до підбору навчальних методів і застосовувати на практиці найефективніші з них. 

У даній статті розглядається один з методів навчання іноземної мови – «вчимося навчаючи», 
визначаються його принципи, наводяться конкретні приклади застосування даного методу на занятті з 
іноземної мови та обґрунтовується його ефективність в навчальному процесі. 

«Вчимося навчаючи» (з нім. Lernen durch Lehren, інші назви – «учіння через навчання», метод 
взаємного навчання) є діяльнісно-орієнтованим, конструктивістським методом, сутність якого полягає в 
тому, що студенти повинні самостійно (але не без контролю викладача) оволодівати новими знаннями та 
уміннями. Вони вчаться, опрацьовуючи навчальний матеріал і повідомляючи його на занятті один одному. 
Основа цього методу, що може бути використаний в процесі навчання будь-якої дисципліни та в різних 
вікових групах, не є новою. Вислів «Docendo discimus» – «навчаючи, вчимося самі» – зустрічаємо ще у 
Сенеки. Досліджували метод взаємного навчання та вважали його досить ефективним такі вчені, як: 
Г. Кершенштейнер, Дж. Дьюї та У. Кілпатрік, П. Петерсен, А. Гартнер, М. Колер та Ф. Ріссманн, Ж.-
П. Мартан та ін. Німецький педагог Г. Кершенштейнер наголошував у своїй концепції робітничої школи 
важливість принципів спонтанності, фізичної праці та самостійності для повного розкриття потенціалу 
учня. А. Гартнер, М. Колер та Ф. Ріссманн у своїй праці «Діти навчають дітей: учіння через навчання» 
говорять про те, що залучення дітей до навчання та консультування їх ровесників є частиною 
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фундаментальної реструктуризації освітнього процесу [5]. Широко розповсюдженим цей метод став 
завдяки заснованій в 1987 році Ж.-П. Мартаном мережі, що охоплює кілька тисяч учителів. З 2001 року 
метод «вчимося навчаючи» стає досить популярним у зв’язку зі шкільними реформами в Німеччині.  

Згідно з пірамідою потреб А. Маслоу передача знання іншим задовольняє потребу у захищеності, 
соціальній взаємодії, соціальному визнанні, а також у самореалізації. Самі студенти прагнуть побудови 
знання. Їм необхідно оцінити, зважити, структурувати інформацію, щоб перетворити її у знання. Як вважає 
Ж.-П. Мартан, цей процес може відбуватися лише на основі інтенсивного спілкування. На його думку, 
метод взаємного навчання об'єднує поведінковий, когнітивний та комунікативний компоненти навчання. 
Студенти повинні зрозуміти матеріал, усвідомити його, активно поспілкуватися один з одним, щоб 
передати його іншим і при цьому постійно вживати та повторювати певні мовні структури [7].  

У численних публікаціях про метод взаємного навчання описуються стратегії розвитку певних 
дидактичних і методичних умінь студентів. Показано, як студенти ознайомлюються з даним методом, як 
вони поступово переймають на себе все більше і все складніші функції викладача, як вони можуть вносити 
власні ідеї стосовно подачі навчального матеріалу та як збирають цей матеріал, проводять власні 
дослідження та розмірковують над тим, як зробити віднайдену інформацію цікавішою та більш 
презентабельною, як брати участь у плануванні заняття. За допомогою даного методу, тобто переймаючи 
на себе функції викладача, студенти досягають наступних загальнодидактичних цілей: готуючись до 
презентації навчального матеріалу вони вчаться відрізняти важливе від неважливого; вони мають змогу 
обирати матеріал, який їм подобається (диференціювання) та здійснювати навчальний процес самостійно 
(автономія); оскільки презентація навчального матеріалу здійснюється переважно в парах (в малих групах) 
та після спільного попереднього обговорення, студенти вчаться співпрацювати; як стадія підготовки, так і 
стадія подачі матеріалу вимагають інтенсивної взаємодії, тому студенти набувають також певних 
комунікативних компетенцій; оскільки, повідомляючи матеріал одногрупникам, студенти і самі отримують 
знання, їх діяльність постійно супроводжується метарефлексією; опрацьовуючи новий матеріал лише за 
незначної підтримки викладача, студенти здійснюють також певну дослідницьку діяльність [6]. 

Цілком зрозуміло, що теоретичні положення з дидактики та методики – це одне, а реалізація на 
практиці – інше. Однак, розглядаючи цей метод, слід підкреслити, що він виник внаслідок бажання 
відмовитися від існуючих недосконалих методів в загальній педагогічній практиці, внаслідок пошуку спосо-
бів радикально змінити реальність заняття, відійти від того, як його проводить більшість вчителів іноземної 
мови. Це стосується як активної мовленнєвої діяльності переважно викладача в процесі проведення заняття, 
так і штучності ситуації, що створюється іноземною мовою на саме фронтальному занятті тощо [4]. 

Серед основних принципів методу «вчимося навчаючи» виділимо наступні:  
 самостійність студентів у виборі тем; 
 їх активна взаємодія на занятті (робота в парах, групова робота);  
 правильне дозування нового матеріалу (він подається маленькими порціями, які поступово обробляються);  
 викладач виступає у ролі режисера, який може втрутитись у творчий процес у разі необхідності, дає 

поради, переключає студентів на інші види діяльності, підтримує процес спілкування [6].  
Застосовуючи метод «вчимося навчаючи» на заняттях зі студентами 1-4 курсів у процесі роботи з 

різними аспектами (читання, аудіювання, говоріння) ми обов’язково дотримуємося, поміж інших, 
принципу правильного дозування навчального матеріалу та поступового делегування студентам все 
складніших функцій викладача.  

На початковому етапі студентам відводяться прості завдання, як от: виправлення домашнього 
завдання, читання диктанту тощо. Після фази адаптації від одного до двох тижнів вони отримують більш 
складні завдання: презентація нової лексичної теми (з введенням нових лексичних одиниць, їх 
закріпленням) чи пояснення нової граматичної теми. Викладач залишається на задньому плані і 
втручається лише тоді, коли спілкування між студентами є незадовільним, або коли з’являється 
необхідність виправити помилки [7]. Поступово, набуваючи все більше дидактичних та методичних умінь, 
підвищуючи свій рівень знання іноземної мови, студенти отримують все більше і більше обсягу матеріалу 
для опрацювання, завдання ускладнюються (наприклад, їм доручається ведення дискусій).  

Наведемо більш конкретні приклади видів роботи, організація та проведення яких може 
здійснюватися студентами на початковому етапі застосування даного методу. Виконання вправ на читання 
є, мабуть, найпростішим з них і може здійснюватися після того, як студенти засвоїли основні правила 
читання іноземною мовою (особливо коли мова йде про вивчення другої іноземної мови). Такий перелік 
висловлювань, які неодноразово знаходять застосування на занятті, може бути корисним при 
формулюванні інструкції до дії: «Open your books on page..., please./ We're going to do a reading exercise./ 
That's O.K../ That's not correct./Please, repeat.» тощо. Студент, що виступає в ролі викладача, уважно слухає, 
як читають його одногрупники, і за потреби коригує вимову. Викладач може втрутитися, якщо помилка не 
виправляється студентом. Закономірно, що перейняти на себе функцію викладача для виконання цього 
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виду роботи прагнуть в першу чергу більш успішні студенти, але після того, як їх слабші одногрупники 
усвідомлюють, що це завдання для них не надто складне, вони теж активно включаються в роботу і 
наважуються спробувати себе в ролі викладача [6]. 

 Робота з питаннями до тексту є ще одним відносно легким завданням, яке полягає в тому, що 
студенти задають питання до тексту, які вже надруковані в підручнику. Інструкція до виконання може бути 
сформульована наступним чином: «Please close your books, listen to my questions and answer them. Оскільки 
на початковому етапі використання даного методу мова іде про найпростіші питання, студенти різних 
рівнів знання мови можуть виконувати таке завдання, що не вимагає також спеціальної підготовки 
викладача до заняття. Він контролює лише вимову та правильність відповіді на питання. Проте, якщо 
проведення даного завдання доручається студенту з низьким рівнем володіння мовою (що теж повинно 
практикуватися викладачем), то викладач повинен допомогти йому підготуватися до цього завдання. По 
суті, мова йде про контроль правильності його вимови та передбачення відповідей, які він може отримати в 
процесі опрацювання питань з одногрупниками [6]. Введення граматики може здійснюватися відносно 
рано студентами, коли мова йде про прості структури та закономірності. Чим складніша граматична 
конструкція чи явище, тим більше дидактичних та методичних компетенцій потрібно мати студенту-
«викладачу» і тим вищий рівень знання мови він повинен мати.  

Метод «вчимося навчаючи» має ряд переваг перед деякими традиційними методами навчання. 
Розглянемо основні з них.  

Не всі студенти готові задавати питання викладачу, якщо вони не зрозуміли новий чи раніше 
опрацьований матеріал. В процесі спільної роботи вони з’ясовують один в одного все, що їм незрозуміло, і 
у випадку необхідності не бояться звернутися до викладача по допомогу.  

Студенти вчаться самі бачити проблеми і знаходити шляхи їх розв’язання. У них формується власна 
думка, вони вчаться її відстоювати.  

Переваги методу взаємного навчання особливо проявляються в процесі активного залучення слабших 
студентів, які отримують більше можливостей, ніж за фронтальної форми роботи на занятті. Студенти з 
низькими навчальними можливостями в групах висловлюються частіше, ніж зазвичай (в 10-15 разів), це 
свідчить про підвищення їх активності, що дозволяє успішніше формувати знання, уміння і навички. 
Застосування методу «вчимося навчаючи» дає значний ефект не тільки у навчанні, а і у вихованні 
студентів, які об’єднуючись в групи звикають працювати разом, вчаться знаходити спільну мову і долати 
труднощі спілкування. Сильніші студенти починають відчувати відповідальність за своїх менш 
підготовлених товаришів, а ті, в свою чергу, намагаються проявити себе в групі з кращого боку [1].  

Використання методу взаємного навчання знімає дискомфорт та внутрішню напругу студентів, 
позбавляє страху бути викликаним до дошки, дати неправильну відповідь. Навчальний простір стає для 
них місцем творчого польоту, реалізації їх інтелектуального та творчого потенціалу [1].  

Як засвідчує практика, використання методу «вчимося навчаючи» на заняттях з іноземної мови сприяє 
підвищенню навчальної мотивації студентів, зростанню інтересу до вивчення даної дисципліни, кращому 
засвоєнню матеріалу, приходить відчуття задоволення не тільки результатами, але і власне процесом 
навчання. Слід частіше створювати ситуації гарантованого успіху. Адже «успіх дає сильний додатковий 
імпульс до активної діяльності, сприяє становленню гідності студента і групи; а ситуація успіху, таким 
чином, стає фактором розвитку особистості студента» [2, с.97]. 

Разом з тим у ході опитування викладачів було вказано на деякі недоліки цього методу, а саме: великі 
затрати часу на ознайомлення з методом та підготовку, небезпека одноманітності заняття в разі 
невтручання викладача, який повинен постійно методично скеровувати процес навчання, студенти в ролі 
викладачів не завжди можуть пояснити матеріал на відповідному рівні тощо. Ці недоліки можуть мати 
місце, але за умови компетентності та професійності викладача їх цілком можливо уникнути. Викладач 
повинен подбати про те, щоб студенти інтенсивно спілкувалися й створювали довгострокові, пов’язані з 
матеріалом контакти, тобто викладач повинен піклуватися про те, щоб студенти колективно продукували 
знання. Це відбувається найкраще в рамках невеликих дослідницьких проектів [3, с.170]. 

Метод учіння через навчання ґрунтується на конструюванні комунікативних умінь студентів та 
вимагає від них відкритості, дружелюбності, концентрації, для чого, зокрема, заохочується демократична 
поведінка. При цьому, здатність до комунікації у колективі стає основною якістю студентів. Викладачеві як 
організатору колективного самоаналізу необхідно піклуватися про те, щоб було досягнено мету – 
доведення нового матеріалу до всіх студентів. Той факт, що знання за методом учіння через навчання 
презентуються студентами, які не мають статусу експертів, привертає увагу одногрупників. У такий спосіб 
всіх студентів закликають працювати над покращенням ще незавершеного знання [3, с.171]. 

Отже, сучасний метод «вчимось навчаючи» істотно відрізняється від традиційних методів передусім 
тим, що студенти самостійно опановують нові знання, викладач у даному випадку виступає мотивуючим 
елементом у процесі набуття й засвоєння знань. Першочергове завдання такого заняття полягає не в 
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простому повідомленні нової інформації, а в забезпеченні інтерактивного спілкування студентів між 
собою, розвитку інтелекту, ерудиції, колективного мислення. Педагог повинен створити умови для вільної 
й продуктивної комунікації, пам’ятаючи при цьому, що наскільки компетентним є окремий студент, 
наскільки професійним є викладач, настільки добре працює весь колектив. Застосування методу «вчимось 
навчаючи» дозволяє залучити до роботи всіх студентів групи, сприяє виробленню соціально важливих 
навичок роботи в колективі, взаємодії з колективом, навичок проведення чи підтримки дискусії, 
обговорення будь-яких запропонованих до вивчення тем.  
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ У НАВЧАННІ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

С. В. Яблоков, С. С. Федорук3  
У статті висвітлено історію створення та використання такої педагогічної технології, як метод проектів 

(проектная технологія). Автори доводять значущість позитивного впливу новітніх педагогічних технологій на 
навчальний процес. Обґрунтовано актуальність використання методу проектів під час навчання англійської мови у 
загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ. Проектна технологія спрямована на реалізацію особистісного 
потенціалу студентів (учнів); вона сприяє вдосконаленню іншомовної комунікативної та міжкультурної компетенції 
студентів (школярів). У статті підтверджено ефективність застосування цієї технології. 

Ключові слова: іноземна мова, інноваційні педагогічні технології, іншомовна комунікативна компетенція, метод 
проектів, навчальний процес. 
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PROJECTS METHOD AS INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH  

C. V. Yablokov, S. S. Fedoruk  
The article highlights the origin and use of such a pedagogical technology as projects method (projects technology). The 

authors prove the significance of the positive influence of the latest pedagogical technologies on the educational process. The 
authors substantiate the relevance of using the projects method when teaching English at secondary schools and at universities 
as well. The projects technology is aimed at realizing the personal potential of students (schoolchildren); tt contributes to the 
improvement of the foreign language communicative and intercultural competence of students and pupils. The feasibility of 
using the projects technology is explained by the fact that its essence corresponds to the basic psychological peculiarities of 
both students and students, and their motives. The projects technology is characterized by high communicative activities, active 
inclusion of students (pupils) in the educational activity, by personal responsibility for successes in education. The article 
confirms the effectiveness of the use of this technology. 

Key words: educational process, foreign language communicative competence, innovative pedagogical technologies, 
foreign languages, projects method.  

 
Сучасне суспільство вимагає від освітніх закладів виховання самостійних, ініціативних, 

відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти при виконанні соціальних, виробничих і 
економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей 
людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті 
суспільства. Саме ці пріоритети закладені в основу реформування освіти, головне завдання якої – 
підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення в конкретних навчальних, 
життєвих, а в майбутньому – і професійних ситуаціях. У Національній доктрині розвитку освіти України в 
ХХІ ст. чітко зазначено: «Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, моральні, підприємливі 
громадяни, які здатні самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, бути мобільними, 
динамічними, конструктивними фахівцями, володіти розвиненим почуттям відповідальності за долю 
країни». І саме вчителям потрібно швидко опанувати дедалі більші об’єми інформації, бути здатними до 
професійного саморозвитку та критичного сприйняття значного потоку інформації й активно 
впроваджувати нові педагогічні технології у процес навчання. Необхідно «йти в ногу» з інформаційним 
суспільством і його підростаючим поколінням. Тому актуальним завданням сьогодення кожного 
освітнього закладу – від школи до ВНЗ – є впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний 
процес. 

Використання новітніх технологій радикально змінює систему освіти: педагог виступає організатором 
пізнавальної діяльності, де головна дійова особа – студент або учень. Застосування різних інноваційних 
технологій у навчальному процесі сприяє підвищенню творчої активності студентів / учнів. При цьому 
варто зазначити, що нові технології навчання дозволяють об’єднувати інформаційно-комунікативні, 
особистісно-орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності.  

Останнім часом широкого розповсюдження в педагогічній практиці набули інтерактивні технології 
навчання, сутність яких у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії 
всіх учасників. Однією з інтерактивних технологій навчання є проектна робота, яка передбачає створення 
проекту одним, двома чи групою вихованців. Робота над проектом дозволяє поєднувати в процесі навчання 
не тільки інтелект, досвід, свідомість людини, а також її почуття, емоції, вольові якості, сприяє 
«зануренню» в навчальний матеріал, визначенню особистістю свого емоційно-ціннісного ставлення до 
нього, підвищенню ефективності засвоєння. Проектна діяльність сприяє розвитку ініціативи, 
самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку. Метод проектів сприяє не 
лише розкриттю можливостей і здібностей, а й усвідомленню, оцінки особистісних ресурсів, визначенню 
особистісно значущих і соціально ціннісних перспектив. 

В основу методу проектів покладена ідея його спрямованості на результат, який можна отримати при 
вирішенні тієї чи іншої практично або теоретично значущої проблеми. Цей результат можна побачити, 
осмислити, використати в реальній практичній діяльності. Щоб домогтися такого результату, необхідно 
навчити дітей або дорослих студентів самостійно мислити, знаходити й вирішувати проблеми, залучаючи 
для цієї мети знання з різних галузей, уміння прогнозувати результати й можливі наслідки різних варіантів 
рішення.  

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність студентів / учнів – індивідуальну, 
парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу, і завжди передбачає вирішення якоїсь 
проблеми. Рішення проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності, різноманітних методів, 
засобів навчання, а з іншого, передбачає необхідність інтегрування знань, умінь застосовувати знання з 
різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Застосування методу проектів створює умови, 
сприятливі для позитивних змін у знаннях та навичках. Тому питання застосування методу проектів у 
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навчальній діяльності педагога, зокрема викладача іноземної (англійської) мови, потребує ретельного 
вивчення, тому що це питання нині набуває великого значення й актуальності.  

Поняття «педагогічна технологія» відоме з 20-х років XX ст., це поняття домінує у працях А. 
Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтєрєва, І. Павлова. У подальші роки педагогічні технології (зокрема 
метод проектів), також ті, що використовують у викладанні іноземних мов, досліджували В. Беспалько, 
І. Бім, В. Бухвалов, Б. Горячов, О. Гохберг, В. Гузєєв, Р. Гуревич, В. Євдокимов, О. Євдокимова, І. Зимняя, 
Т. Ільїна, Г. Китайгородська, М. Кларін, О. Коберник, І. Козловська, А. Кушнір, І. Лернер, О. Моїсєєва, 
В. Монахов, Т. Назарова, О. Падалка, В. Паламарчук, Н. Пахомова, О. Пєхота, Є. Полат, Л. Прессман, 
І. Прокопенко, Т. Сахарова, Г. Селєвко, М. Сибірська, С. Сисоєва, А. Слободенюк, А. Смолюк, О. Філатов, 
Д. Чернілєвський, М. Чошанов, С. Шаповаленко, О. Шпак, С. Ящук та ін.  

Щодо зарубіжної педагогічної теорії та практики, варто зазначити, що питання 
педагогічних технологій представлено в дослідженнях таких учених як С. Ведемейер, Г. Веллінгтон, 
М. Вульман, М. Кларк, П. Мітчел, Ф. Персиваль, С. Сполдїнг, Р. Томаста, Дж. Філіпс, Л. Фрід-Бут, 
T. Хатчінсон, І. Чечель та ін. 

Але проблема використання методу проектів у навчанні іноземної (англійської) мови як в 
університеті, так і в школі залишається недостатньо висвітленою. Окрім того, результати досліджень 
показали, що на сучасному етапі навчання іноземним мовам потенціал методу проектів використовується 
далеко неповністю з кількох причин: 1) недостатня теоретична розробленість цієї проблеми у вітчизняній 
методиці; усвідомлюючи необхідність застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальному 
процесі, ми розуміємо, шо науково обґрунтований методичний матеріал для ефективного використання цієї 
технології на практиці є недостатнім; 2) неточне розуміння сутності проектної методики самими 
педагогами, а отже, і некоректне її використання в навчанні іноземним мовам; далеко не всі майбутні 
вчителі іноземної мови добре уявляють собі сутність цієї технології та готові до її реалізації в навчальному 
процесі; 3) відсутність вітчизняних підручників на основі проектної методики навчання іноземним мовам.  

Мета статті – встановивши сутність поняття «метод проектів», визначити важливість його 
використання в навчальному процесі та вплив цієї технології на підвищення ефективності навчання 
англійської мови.  

Проектну діяльність нині вважають однією з найперспективніших складових освітнього процесу, 
оскільки створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації студентів / учнів, формує всі 
необхідні життєві компетенції, які Радою Європи були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, 
мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. 

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, у якому 
обов`язково беруть участь розум, серце й руки («Lernen mit Kopf, Herz und Hand»), тобто осмислення 
самостійно набутої інформації здійснюється крізь призму особистісного ставлення до неї і оцінку 
результатів у кінцевому продукті.  

У багатьох дослідженнях було визначено, що проектна діяльність виступає як важливий компонент 
системи продуктивної освіти і є нестандартним, нетрадиційним способом організації освітніх процесів 
через активні способи дій (планування, прогнозування, аналіз, синтез), спрямованих на реалізацію 
особистісно-орієнтованого підходу.  

Метод проектів – це педагогічна технологія, яка орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на 
їхнє застосування й придбання нових. Активне включення школяра в створення тих чи інших проектів дає 
йому можливість освоювати нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі [7]. 

Метод проектів – це система навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту чи іншу 
проблему в результаті самостійних і колективних дій учнів і обов'язкових презентацій результатів їх 
роботи. За визначенням, проект – це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задумів для 
створення реального об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча 
діяльність [11]. 

На думку Є. Полат, метод проектів «передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, 
що дозволяють вирішити ту або іншу проблему в результаті самостійних дій учнів і припускають 
презентацію цих результатів. Якщо говорити про метод проектів як про педагогічну технологію, то ця 
технологія передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за самою 
своєю суттю» [4].  

Аналіз світового досвіду дозволяє констатувати широке поширення методу проектів в освітніх 
системах різних країн. Причина цього в тому, що в умовах інформаційного суспільства, у якому нестримно 
стають архаїчними знання про світ, необхідно не стільки передавати учням суму тих або інших знань, 
скільки навчити їх набувати цих знань самостійно, уміти користуватися придбаними знаннями для 
вирішення нових пізнавальних і практичних завдань.  
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Метод проектів дозволяє в найменш ресурсозатратний спосіб створити «природне середовище» 
(natural environment), тобто умови діяльності, максимально наближені до реальних, для формування 
компетентностей тих, що вчаться. Під час роботи над проектом з'являється виняткова можливість 
формування у студентів / школярів компетентності вирішення проблем (оскільки обов'язковою умовою 
реалізації методу проектів є вирішення власних проблем засобами проекту), а також освоєння способів 
діяльності, складових комунікативної та інформаційної компетентності. За своєю суттю проектування – 
самостійний вид діяльності, що відрізняється від пізнавальної діяльності.  

Розроблений ще в першій половині XX століття на основі прагматичної педагогіки Джона Дьюї метод 
проектів стає особливо актуальним у сучасному інформаційному суспільстві. Метод проектів почав 
використовуватися в практиці навчання значно раніше, ніж вихід у світ відомої статті американського 
педагога У. Килпатрика «Метод проектів» (1918), у якій автор визначив це поняття як «від душі 
виконуваний задум».  

Найбільш плідно, активно й досить успішно, метод проектів розвивався в зарубіжній школі. У США, 
Великобританії, Бельгії, Ізраїлі, Фінляндії, Німеччини, Італії, Бразилії, Нідерландах й багатьох інших 
країнах ідеї гуманістичного підходу до освіти Дж. Дьюї та його метод проектів знайшли широке 
поширення й набули великої популярності в силу раціонального поєднання теоретичних знань та їхнього 
практичного використання з метою вирішення конкретних проблем навколишньої дійсності в спільній 
діяльності школярів.  

У роботі О. А. Пеньковських «Метод проектів у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії і 
практиці» досить докладно, за роками, і досить виразно проілюстровано використання методу проектів у 
світовій практиці з часу його зародження і на сьогодні. 

Основне призначення методу проектів полягає в наданні студентам / учням можливості самостійного 
придбання знань в процесі вирішення практичних завдань або проблем, що вимагає інтеграції знань з 
різних предметних областей. Якщо говорити про метод проектів як про педагогічну технологію, то ця 
технологія передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю 
суттю. Викладачеві в рамках проекту відводиться роль розробника, координатора, експерта, консультанта. 

Головна мета будь-якого проекту – формування різних ключових компетенцій, під якими в сучасній 
педагогіці розуміють комплексні властивості особистості, що поєднують узаємопов'язані знання, уміння, 
цінності, а також готовність мобілізувати їх у необхідній ситуації. 

У процесі проектної діяльності формують такі вміння та навички: рефлексивні вміння; пошукові 
(дослідницькі) вміння; навички оцінної самостійності; уміння і навички роботи у співпраці; менеджерські 
вміння і навички; комунікативні вміння; презентаційні вміння; інформаційні вміння і навички [3].  

Існує кілька різних типологій проектів, серед яких перша в світі класифікація навчальних проектів, 
запропонована Е. Коллінгсом у 1910-і рр., а також – декілька приватних типологій проектів: типологія 
проектів А. С. Сіденко; типологія проектів А. Г. Раппопорта; типологія проектів Є. С. Полат; типологія 
проектів на основі матеріалів Саймона Хайнеса [2]. 

О. А. Момот у роботі «Питання сучасних технологій навчання та розвиток особистості. Технології 
проектного навчання» зазначає, що метод проектів як технологія в сучасних умовах трансформувався у 
проектну систему організації навчання (автор – К. Бабанов), за якої учні набувають знань і навичок у 
процесі планування й виконання практичних завдань-проектів.  

Модель проектного навчання, розроблена І. Чечель, виокремлює такі технологічні етапи роботи над 
проектом: 

1) початок (визначення теми, мети, завдань, формування робочих груп); 
2) планування (аналіз проблеми, постановка завдань, уточнення інформації, синтез ідей, плани); 
3) прийняття рішень («мозковий штурм», обговорення альтернатив», вибір оптимального варіанта); 
4) виконання (робота з виконання проекту); 
5) перевірка та оцінювання результатів (аналіз виконання проекту, з'ясування причин досягнень і 

невдач); 
6) захист (колективний аналіз діяльності). Вибір однієї із проектних практик залежить від специфіки 

завдань, які вирішуватимуться. Учені доходять висновку, що проект як шлях пізнання в дії – творча 
діяльність. Вона є проблемною за формою відкриття нових знань, практичною – за сферою їхнього 
застосування, інтелектуально насиченою – за змістом, суб'єктно смисловою – за вектором мисленнєвої 
діяльності. 

Навчання іноземної мови потребує особистісно-орієнтованого підходу більше, ніж будь-який інший 
предмет. Мовлення учня – це засіб вираження його індивідуальних почуттів, емоцій, поглядів. Головна ідея 
методу проектів ґрунтується на навчанні учнів через їхню дослідницьку діяльність і стимулювання їхніх 
особистісних інтересів, формування самостійності, вміння логічно мислити, бачити проблему, приймати 
рішення, отримувати та використовувати інформацію [1]. 
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Вітчизняними і зарубіжними дослідниками доведені великі можливості та переваги методу проектів у 
досягненні якісно нового рівня навчання та виховання учнів і студентів, у тому числі при навчанні 
іноземної мови (Е. Арванітопуло, Є. Борисова, М. Бухаркіна, Л. Василенко, Л. Голованчук, С. Гридюшко, 
Н. Душкова, В. Копилова, О. Кузнєцова, Д. Мацько, Л. Палаєва, В. Післявоз, Є. Полат, В. Сафонова, 
І. Сокол, І. Федорова, С. Бервуд, Х. Данфорд, Д. Філіпс, Д. Рейнхард, Р. Райбе, Дж. Тейлор, Н. Вайдел, 
К. Вілсон та ін.).  

Метод проектів є одним із ефективних способів активізації студентів / учнів у процесі навчання 
іноземних мов. Його завданнями є:  

1) самоствердження та самовдосконалення студентів та учнів, підвищення мотивації навчання, 
розвиток пізнавального інтересу;  

2) реалізація на практиці набутих умінь і навичок, розвиток мовлення, вміння грамотно й 
аргументовано презентувати досліджуваний матеріал, брати участь у дискусії, полеміці;  

3) демонстрація рівня культури, в тому числі й культури мовлення, культури поведінки, освіченості, 
соціальної зрілості [6].  

Як можна застосовувати проектний метод на уроках англійської мови? 
Загальновідомо, що до кінця 7-го, початку 8-го класу інтерес учнів до іноземної мови різко падає. 

Учителі зауважують, що в цьому віці діти не хочуть учитися. Учені ж, дослідивши цю проблему, з'ясували 
наступне: у 60% учнів до 8-го класу бажання вчитися зберігається, але пропадає інтерес до предмета. 

Досвід застосування методу проектів підтверджує висновки вчених. Уважають, що він є хорошим 
стимулом для підвищення інтересу до іноземної мови саме в цьому віці. Проекти поступово 
ускладнюються за формою й за змістом, практикується науковий підхід до оформлення, при цьому, 
відповідно, збільшується час на їхню підготовку – вони стають середньостроковими. 

На запитання «Чому саме проектна робота?» можна дати такі відповіді: 
- тому що проектна робота мотивує (учні пишуть про себе – свою сім’ю, свій дім, свої інтереси й 

уподобання. Працюючи над проектом, учні проводять невелику дослідницьку роботу з теми, яка їх 
цікавить. Учні займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, учні часто щось 
витинають, зафарбовують, про щось пишуть, шукають інформацію в книжках, спілкуються з іншими 
людьми, знаходять ілюстрації – можливо, навіть, роблять аудіо- чи відеозаписи. Учні різного рівня 
мовленнєвого розвитку можуть виконати свій власний проект – великий чи малий, простий чи складний – і 
зможуть пишатися ним. Наприклад, деякі учні в класі можуть гірше знати мову за інших, але це їм не 
заважатиме у процесі виконання проекту виявити здібності до проектування чи ілюстрування своєї роботи 
або знайти оригінальний підхід до презентації проекту); 

- тому що проектна робота особистісно зорієнтована (готуючи розповідь про своє оточення в 
письмовій формі, учні відкривають для себе значення англійської та інтернаціональної мови. Колись у 
майбутньому, можливо, їм доведеться розповісти іноземцю англійською мовою про свою сім’ю, місто чи 
свої вподобання. Робота над таким проектом допомагає їм підготуватися до такої події. Зосереджуючи 
увагу на темі, що вивчається англійською мовою, учні мають можливість ознайомитись з особливостями 
культури англомовних країн, порівняти їх зі своїми уявленнями й таким чином збагатити власне розуміння 
інших культур); 

- тому що проектна робота має загальноосвітню цінність (більшість сучасних шкільних програм 
вимагають, щоб викладання предметів сприяло розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, 
самодисципліни, співпраці з іншими учнями й корисних дослідницьких навичок. Проектна робота є 
практичним шляхом реалізації цих освітніх цілей на уроці та в позаурочний час) [9].  

Доцільним на заняттях з іноземної мови є використання різноманітних видів проектів, з-поміж них: 
драматизація, інсценування (казки, свята, музичні вистави, телешоу тощо); дослідницькі 
(лінгвокраїнознавчі, культурологічні, історичні, екологічні, педагогічні, узагальнення наукових знань тощо); 
творчі (переклад, сценарії, твори, есе, стіннівки тощо); мультимедійні презентації.  

Раніше ми вже наводили приклади використання методу проектів у навчанні англійської мови [12]. 
Наведемо ще декілька прикладів використання методу проектів на уроках англійської мови та в 

позакласний час, які пропонують учителі шкіл. 
Багатий досвід роботи щодо використання методу проектів з метою розвитку творчих здібностей учнів 

має вчителька з Херсонської області Наконечна Н. В. На її думку, метод проектів можна використовувати у 
всіх ланках навчання англійської мови у школі – від молодшої до старшої. При цьому потрібно обов’язково 
враховувати вікові особливості учнів.  

Приклади проектів, створених її учнями: «Одягни ляльку», «Дерево мого роду», «Вітальні листівки», 
«Моя родина», «Мій улюбленець» (учні початкової школи), «My family», «My family tree» (5 клас), «My 
favourite book» (6 клас), «My favourite dishes», «My favourite kind of sport», «Famous sportsmen» (7 клас), 
«Welcome to my school», «British writers» (8 клас), «Sights of London», «Space exploration», «Ascania-Nova 
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nature reserve», «My favourite TV programme» (9 клас), «Traditional Easter dishes», «Christmas dishes in 
Ukraine», «Ukrainian dishes», «English meals», «British cuisine» (алфавітна збірка страв британської кухні), 
«British artists», «Ukrainian artists», «Three generations» (10 – 11 класи). 

Наконечна Н.В. не обмежувала використання проектних технологій лише уроками. Так, у рамках 
тижня англійської мови учні 10 класу створили груповий проект «Tea party» [3].  

Учителька англійської мови м. Запоріжжя Янчук В.О., узагальнюючи свій досвід роботи над 
технологією методу проектів, більш детально розповідає про конкретні приклади проектних робіт: 
«Свійські і дикі тварини», «Моя сім'я», «Їжа», «Подорож», «Спорт», «Дозвілля молоді» та інші [13].  

Учителька англійської мови Травнікова С.В. наводить такі зразки завдань для проектних робіт: «Книга 
погоди» («A weather book»); «Навчаємось вчитися»; анкетування, інтерв’ю, дослідження на тему, що 
вивчається; аудіо-екскурсія по місту; «Я, моя родина, мої друзі»; «Учень та його оточення»; «Зовнішність»; 
«Родинні дерева»; «Говорять зірки» («Stars talking»); «Біографія»; «Музика та музичні інструменти»; «Їжа 
та продукти» тощо [9].  

Проектний метод допомагає розвивати мовні, мовленнєві, інтелектуальні, творчі здібності студентів та 
учнів, стійкий інтерес до вивчення мови та культури країни, мова якої вивчається, потребу до самоосвіти й 
самовдосконалення, передбачає досягнення певного рівня загальної культури, а також мовних, 
мовленнєвих, країнознавчих, соціокультурних знань, комунікативних і мовленнєвих умінь і навичок, які 
дозволяють ефективно здійснювати комунікацію у межах «діалогу культур». 

Результатом навчання стає вже не засвоєння знань, умінь і навичок, а формування основних 
компетентностей, які забезпечують успіх практичної діяльності [5]. 

При вивченні іноземної мови проектна робота необхідна для усвідомлення учнем того, що ця мова є 
не лише метою, а й засобом для подальшої освіти. Проект – це засіб навчання і контролю при проведенні 
елективних курсів з іноземної мови, котрий дає можливість: 1) залучити учнів в дослідницьку роботу; 
2) індивідуалізувати процес навчання; 3) варіювати ступінь автономності школярів відповідно до їхніх 
потреб; 4) організувати гнучкий контроль за діяльністю учнів і стимулювати розвиток рефлексії; 
5) удосконалювати комунікативну компетенцію; 6) використовувати сучасні технології; 7) інтегрувати 
знання з різних галузей; 8) розвинути одержані вміння та навички. Метод проектів передбачає 
використання різноманітних методів і засобів навчання конкретного предмета та необхідність інтегрування 
знань і вмінь із різних галузей. Результатом виконання проектної роботи є конкретний продукт: якщо перед 
учнем була поставлена теоретична проблема, її вирішення має бути оформлено у вигляді інформаційного 
продукту, якщо чисто практична – конкретного продукту, готового до використання. При цьому 
встановлено, що метод проектів дозволяє з найменшими ресурсними затратами створити умови діяльності, 
максимально наближені до реальних [5].  

Метод проектів все активніше використовують у процесі навчання іноземної мови, що зумовлено 
такими характерними особливостями цієї технології: а) проектна методика спрямована на реалізацію 
особистісного потенціалу учня в процесі іншомовної діяльності, де мають місце суб’єктно-суб’єктні 
відносини вчителя й учнів із домінуючою консультативно-координуючою функцією педагога; б) проектна 
методика передбачає оволодіння комунікативною компетенцією за умови особистісно орієнтованого 
підходу в навчанні, що сприяє вдосконаленню іншомовної комунікативної та міжкультурної компетенції 
школярів у цілому. Доцільність використання проектної методики у школі пояснюється тим, що її сутність 
відповідає основним психологічним особливостям старшокласників, їхнім мотивам і потребам та дозволяє 
найповніше розкрити особистість учня. Проектна методика характеризується високою комунікативністю, 
активним включенням школярів у навчальну діяльність, прийняттям особистої відповідальності за успіхи в 
навчанні [5].  

Проектна методика дозволяє реалізовувати не тільки освітні завдання, але й виховні. Студенти можуть 
по-новому поглянути на себе й на реалії в своєму щоденному житті, на історію та культуру своєї країни і, 
звичайно, дізнатися «з перших вуст» те, що їх цікавить про життя в країні, мову якої вони вивчають. Усе 
це, зрештою, покликане сприяти більш глибокому розумінню, осмисленню та формуванню активної 
громадянської позиції студентів і максимальному розвитку індивідуальних здібностей кожного. 

Вищезгадані переваги використання методу проектів у процесі вивчення іноземних мов не є 
вичерпними. Але це дозволяє стверджувати, що впровадження методу проектів як інноваційного методу 
навчання забезпечує підвищення якості викладання й вивчення іноземних мов. 
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ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

УДК 37.03:373.3:159.928  
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД 

ЧАС УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

М. В. Вацьо1 
В статті обґрунтовується необхідність формування творчих здібностей молодших школярів засобами 

музичного мистецтва. Розкриваються педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів під час уроків музичного 
мистецтва: забезпечення особистісно зорієнтованого характеру взаємодії вчителя й учнів у навчально-виховному 
процесі; педагогічне стимулювання творчої самореалізації дітей молодшого шкільного віку в процесі музичної 
діяльності, створення емоційно комфортного навчально-виховного середовища; опанування учнями 
загальнопошуковими вміннями в усіх видах музичної діяльності – сприйманні, виконанні, творенні; поетапне 
включення молодших школярів у творчу музичну діяльність (інтерпретація, імпровізація); оволодіння школярами 
інтонаційно-образною мовою музичного мистецтва у власній музично-мовленнєвій діяльності; уведення елементів 
інтеграції мистецтв у навчально-виховний процес початкової школи. 

Ключові слова: творчі здібності, музичне мистецтво, педагогічні умови, молодші школярі, навчально-виховний 
процес. 

PEDAGOGICAL TERMS OF DEVELOPING CREATIVE FLAIRS OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
ARE DURING LESSONS OF MUSICAL ART 

M. V. Vatso 
The necessity of forming of creative capabilities of junior schoolchildren by facilities of musical art is grounded in the 

article. The pedagogical conditions of developing creative capabilities of students open up during the lessons of musical art: 
providing of the personality orientated character of co-operation of teacher and students in an educational process; 
pedagogical stimulation of creative self-realization of children of midchildhood is in the process of musical activity, creation 
emotionally of comfort educational environment; capture students by general searching abilities in all types of musical activity 
– perception, implementation, creation; the stage-by-stage plugging of junior schoolchildren is in creative musical activity 
(interpretation, improvisation); capture schoolchildren by the intonation-vivid language of musical art in own musically-
speech activity; introduction of elements of integration of arts is to the educational process of initial school. 

Key words: creative capabilities, musical art, pedagogical condition, junior schoolchildren, educational process. 
 
Процеси демократизації, що охопили всі сфери суспільного буття в Україні, зумовили виникнення 

нової парадигми освіти. Такі ідеї, як гуманізація освіти, плюралізм її форм, диференціація та інтеграція 
змісту, особистісно зорієнтоване навчання й виховання, педагогіка співробітництва, – визначають 
спрямованість діяльності сучасної школи. Гуманістичний напрямок в освіті став розвиватися як реакція на 
авторитарну педагогіку, технократичний стиль мислення та формалізацію навчання. Визнання 
самоцінності особистості, її прав на розвиток і виявлення індивідуальних здібностей, створення умов для її 
творчої реалізації, – все це визначає загальний гуманістичний підхід до навчання й виховання.  

Орієнтація на розвиток учня як особистості, індивідуальності і як суб'єкта діяльності потребує нової 
стратегії освітнього процесу, що створює умови для реалізації творчих зусиль учня в системі взаємодії з 
іншими учнями і з педагогом, виховання учня як «людини гуманної». Така особистісна орієнтація освіти 
ґрунтується на ключових поняттях гуманістичної педагогіки і психології: 

 сучасна освіта базується на загальнолюдських духовних цінностях, враховує конкретні цінності і 
надбання різних етнокультурних спільнот; 

 метою навчання й виховання є самореалізація особистості, для якої визначальною є гуманістична 
спрямованість цінностей; 

 розвиток особистості відбувається цілісно, в єдності розуму й почуттів, душі і тіла; 
 реалізація права особистості на вибір змісту, методів і форм освіти; 
 навчання відбувається у процесі власної діяльності учня, в умовах поєднання групової форми з 

індивідуальною; при цьому особлива увага приділяється розвитку індивідуального стилю діяльності учня. 
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Теоретична і практична значущість проблеми розвитку творчих здібностей особистості визначили 
широту її дослідження у педагогіці та психології. Сутність і зміст понять «творчі здібності», 
«креативність» розкриваються у працях Б. Ананьєва, Д. Богоявленської, Дж. Гілфорда, М. Лейтеса, 
В.Моляко, К. Платонова, С. Рубінштейна, В. Рибалки, С. Сисоєвої, Б. Теплова, Е. Торранса та ін. 
Особливості розвитку творчих здібностей учнів у навчальній і позанавчальній діяльності досліджувалися 
Р. Грановською, В. Дружініним, Б. Коссовим, О. Леонтьєвим та ін. Методи діагностики творчих здібностей 
учнів розкриті у працях І. Підласого, Е. Торранса, Є. Тунік, Л. Шрагіної та ін. Способи організації творчих 
ситуацій і їх розв’язання за допомогою евристичних методів розроблені Г. Альтшуллером, В. Андреєвим, 
І. Лернером, П. Підкасистим, А. Хуторським та ін.  

Проблеми креативної освіти стала предметом дослідження таких учених, як О. Антонова, С. Сисоєва, 
А. Сологуб, А. Хуторской та ін. Навчальні завдання як дидактичний засіб розвитку творчих здібностей 
учнів розглядали такі дослідники, як Н. Бібік, М. Вашуленко, В. Давидова, О. Савченко, О. Уман.  

Аналіз педагогічних досліджень, виконаних протягом останніх років, свідчить про значний інтерес 
науковців до проблеми визначення факторів і умов розвитку творчого потенціалу особистості: творчих 
здібностей (Л. Руденко, М. Роговенко, Н. Слюсаренко, І. Теплицький, М. Титаренко, Л. Тихенко, Л. Шпак), 
творчої діяльності (С. Мельник, О. Расказова), творчої активності (Г. Костюшко), творчої самореалізації 
(Н. Комісаренко, Л. Левченко), творчого самовиявлення (В. Костюк), художньо-творчого потенціалу 
(В. Ростовщик), творчої уяви (Т. Чурпіта), особистісної творчості (О. Лаврентьєва), творчої особистості 
(В. Рибалка, М. Вайновська, В. Кисільова) тощо.  

Увага дослідників зосереджується на різних аспектах і засобах розвитку творчого потенціалу 
особистості. Зокрема, М. Титаренко розглядала розвиток творчих здібностей учнів засобами театрального 
мистецтва, В. Рагозіна, Г. Костюшко – засобами театральної самодіяльності, Н. Слюсаренко – засобами 
ігрової діяльності, І. Теплицький – засобами комп’ютерного моделювання, С. Руденко – засобами 
музичного мистецтва. Слід зазначити, що у більшості досліджень йдеться про різні засоби розвитку 
творчого потенціалу учнів підліткового і старшого віку. Значно менше уваги приділяється з’ясуванню 
педагогічних умов розвитку творчих здібностей молодших школярів. Лише у декількох дослідженнях 
розглядаються можливості розвитку творчого потенціалу учнів початкової школи. Так, К. Горбунова 
досліджувала проблему вдосконалення керівництва творчою діяльністю молодших школярів у сфері 
дозвілля, І. Осадченко – стимулювання творчої активності молодших школярів засобами поетичного слова, 
В. Рагозіна – формування творчих здібностей школярів у процесі музичної діяльності, Л. Скалич – 
діагностику та формування творчого математичного мислення молодших школярів, М. Татаренко – 
розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва, В. Томашевський – 
організацію творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва.  

Незважаючи на значний інтерес педагогів до розвитку творчого потенціалу учнів, можна 
констатувати, що питання формування творчих здібностей молодших школярів засобами музичного 
мистецтва поки що залишаються відкритими для подальших наукових пошуків.  

У статті ми ставимо за мету обґрунтувати педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших 
школярів під час уроків музичного мистецтва.  

Розвиток творчих здібностей молодших школярів залежить від багатьох чинників: успадкованих 
задатків, сприятливості соціального оточення, предметного середовища, характеру діяльності та 
міжособистісної взаємодії з оточуючими людьми, форм, методів і змісту навчально-виховного процесу, 
особливостей сімейного виховання, стилю педагогічного спілкування, психологічного мікроклімату і т.д. 
За визнанням багатьох дослідників молодший шкільний вік є сензитивним для розвитку творчих 
здібностей: «кожна дитина в потенціалі – творець різних, у тому числі й естетичних цінностей: будуючи 
будиночки, вона проявляє свою архітектурну творчість, ліплячи і малюючи – вона – скульптор і 
живописець, нарешті, вона має дуже великий потяг до хороводу, пісні, танцю і драматизації» [2, с.120]. 

Проблема цілеспрямованого формування творчих здібностей учнів є однією з найбільш актуальних і 
водночас складних. Дослідники висловлюють різні погляди щодо можливості педагогічного впливу на 
становлення творчої особистості. Одні вважають, що творчі здібності людини визначаються переважно 
успадкованими задатками, які неможливо компенсувати будь-якими педагогічними впливами. Інші, 
навпаки, наголошують на важливості соціальних і, зокрема, педагогічних факторів у становленні творчої 
особистості. Так, О. Сисоєва зазначає, що розвиток творчих здібностей учнів передбачає цілеспрямоване, 
науково обґрунтоване конструювання змісту учіння, його дидактичного забезпечення, форм і методів 
стимулювання творчої навчальної діяльності [7, с. 111].  

 Навчальна діяльність у молодшому шкільному віці містить значні резерви щодо розвитку творчих 
здібностей школярів, сприяння їх особистісному й інтелектуальному становленню як суб’єктів творчої 
активності. Проте реалізація її творчого потенціалу можлива лише за певних педагогічних умов, 
обґрунтування яких становить одну із найбільш актуальних проблем сучасної педагогіки.  
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Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить про існування різних підходів до визначення 
педагогічних умов розвитку творчих здібностей учнів [2; 4; 6; 8]. Водночас можна констатувати, що 
більшість науковців акцентують увагу на важливості у контексті розвитку творчих здібностей особистості 
таких чинників, як: сприятливе середовище, що стимулює вияв творчої активності дітей; застосування 
активних технологій навчально-виховного процесу (проблемних, проектних, інтерактивних, ігрових тощо); 
урахування індивідуальних особливостей учнів; демонстрація зразків креативної поведінки; зміна 
характеру міжособистісних стосунків між учителем і учнями у напрямку їх демократизації, персоналізації, 
діалогізації тощо [1; 3; 6; 7; 10]. 

На наш погляд, особливу роль у розвитку творчих здібностей молодших школярів належить урокам 
музичного мистецтва, які завдяки своїм особливостям містять широкі можливості для розвитку творчого 
потенціалу дітей. Музична діяльність дає змогу школярам глибше ввійти в художній образ, сприяє 
розвиткові їх уяви, фантазії, яка виступає психологічною основою творчості.  

Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час уроків музичного мистецтва потребує 
передусім створення емоційно комфортного середовища, яке забезпечує можливості для вільного 
самовираження учнів, реалізації їх базових потреб у повазі, визнанні, соціальному схваленні, творчій 
самореалізації. Гуманістична педагогіка істотно змінює уявлення про характер взаємовідносин між 
учителем і учнями, наголошуючи на важливості організації педагогічної взаємодії на принципах 
співробітництва й співтворчості. Тому важливою педагогічною умовою формування творчих здібностей 
молодших школярів у процесі музичної діяльності є забезпечення особистісно зорієнтованого характеру 
взаємодії вчителя й учнів у процесі опанування музичного мистецтва. 

Особистісно зорієнтоване навчання передбачає визнання учня головною дійовою особою навчально-
виховного процесу, що забезпечує самореалізацію й розкриття творчих здібностей як дитини, так і вчителя. 
Ефективність практичної реалізації ідей особистісно зорієнтованого підходу залежить від особистості 
самого вчителя, його потреби в оволодінні принципами гуманістичної взаємодії, готовності переосмислити 
власний педагогічний і особистісний досвід. 

Теоретичне осмислення й практична реалізація гуманістичних орієнтирів особистісно зорієнтованого 
навчання змінює позицію педагога: його ставлення до учня перетворюється із суб'єкт-об'єктного (коли 
вчитель впливає на учнів як на об'єкт своїх виховних зусиль) на суб'єкт-суб'єктне (коли постійно береться 
до уваги власне ставлення учнів до шкільної діяльності й враховуються їх індивідуальні особливості). Це 
вимагає від учителя такої організації процесу навчання, за якої створюються сприятливі умови для 
самостійного творчого зростання й самореалізації учнів. Учитель організує діяльність учня не як 
традиційний інформаційно-рецептивний процес, а як процес вирішення різноманітних творчих завдань, 
допомагаючи усвідомити їх особистісний зміст. Успішність самостійного пошуку учня, а отже, й 
можливість його творчої самореалізації, залежить від того, як він оволодіває методологією та технологією 
вирішення творчих завдань. Для розвитку творчих здібностей школярів учитель повинен забезпечити 
умови для формування їх суб’єктної позиції у навчальному процесі. Сучасні виховні технології вбачають у 
дитині повноцінного партнера педагога, не просто учня, а передусім особистість, яка прагне до 
самореалізації. 

Таким чином, важливою педагогічною умовою розвитку творчих здібностей молодших школярів під 
час уроків музичного мистецтва є організація взаємодії між учителем й учнями на принципах особистісно 
зорієнтованого підходу. Вона передбачає організацію навчання як міжособистісного спілкування, в якому 
відсутня різка поляризація позицій вчителя й учня, завдяки чому навчально-виховний процес 
перетворюється на взаємодію, співробітництво. Це сприяє розвитку активності, самостійності, 
ініціативності дітей, а також поєднанню творчої свободи й спрямування діяльності учнів, емоційності 
спілкування з проявами поваги й доброзичливості у діяльності учасників педагогічного процесу. 

Педагогічні дослідження свідчать, що важливим засобом розвитку творчих здібностей молодших 
школярів є творчі завдання, що забезпечують включення учнів в особистісно-творчу пошукову діяльність 
[8]. На основі аналізу літературних джерел (Г. Альтшуллер, О. Гін, М. Данилов, О. Матюшкін та ін.) можна 
виокремити низку вимог, яким повинні відповідати творчі завдання: відкритість (наявність проблемної 
ситуації або суперечності); відповідність умови обраним методам творчості; можливість різних способів 
вирішення; врахування вікових особливостей та актуального рівня розвитку учнів.  

Застосування творчих завдань під час уроків музичного мистецтва передбачає надання молодшим 
школярам можливості здійснювати пізнавально-пошукову діяльність, що знаходить вираження в 
інтерпретації та імпровізації художнього образу. 

Спираючись на типологію самостійної діяльності школярів (І.Лернер, І.Огородніков), систематизацію 
творчих музичних завдань у дошкільній педагогіці (Н.Ветлугіна), класифікацію прийомів мислительної 
діяльності (О.Савченко), ми пропонуємо розглядати творчі завдання як систему, в якій перехід від одного 
типу завдань до іншого характеризується: зростанням самостійності учнів; ускладненням пошукових 
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мислительних дій; прогресивною динамікою розгортання творчих проявів учнів в імпровізації, 
інтерпретації; збільшенням елементів інтеграції мистецтв. 

Важливою умовою педагогічного стимулювання творчої самореалізації дітей молодшого шкільного 
віку в процесі музичної діяльності є створення емоційно сприятливого навчально-виховного середовища. 
Як зазначав М.Рождественський, для розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів необхідно, 
всіляко збуджуючи їх пізнавальну активність, допомагати їм в організації самостійної пізнавальної роботи. 
Молодші школярі тільки розпочинають заглиблюватися в навчальний процес, тому їхні пізнавальні 
можливості ще не розвинені, а досвід самостійної пізнавальної діяльності не сформувався. В основі будь-
якого навчання, зокрема й музичного, лежить індивідуальна мислительна діяльність учня. Дослідження 
дидактів (Н.Бібік, Н.Підгорна, О. Савченко, Г.Тарасенко та ін.) переконують у необхідності й можливості 
цілеспрямованого педагогічного впливу на розвиток самостійного мислення учнів. 

На етапі частково-самостійної пізнавальної діяльності учнів значна увага має приділятися 
формуванню у них уміння здійснювати аналіз музичних образів в інтерпретації чи музичній імпровізації, 
простежуючи динаміку його розгортання. Учні повинні усвідомити, що об'єкт пізнання має безліч 
характерних ознак. Якщо досвід виконання початкових операцій буде достатнім, школярі відразу 
усвідомлюватимуть, які операції необхідно здійснити, щоб вирішити те чи інше завдання. Наприклад, якщо 
вчитель переконується, що діти добре вміють порівнювати чи аналізувати конкретні елементи, він 
підводить їх до музичних узагальнень (придумати назву музичному твору), класифікацій (дати визначення 
музичного жанру) тощо. 

Таким чином, суттєвою педагогічною умовою формування творчих здібностей учнів початкової 
школи є оволодіння ними пошуковими вміннями у різних видах музичної діяльності – сприйманні, 
виконанні, творенні. 

Водночас оволодіння загальнопізнавальними вміннями саме по собі ще не забезпечує розвитку 
творчих здібностей учнів. Вони є лише основою й виконавчим інструментарієм, застосовуючи який, учні 
можуть здійснювати самостійну творчу діяльність. 

Для стимулювання розвитку творчого потенціалу школярів важливо з перших кроків музичного 
навчання залучити їх до творчої дальності шляхом підтримання й цілеспрямованого застосування серії 
стимулів. Зазначена умова вимагає переходу від традиційної схеми, за якої учні приступають до діяльності 
творення тільки після етапів набуття знань, оволодіння вміннями та навичками, що знижує їх пізнавальний 
інтерес до музики, до такої, яка передбачає здійснення творчої діяльності на всіх етапах навчання. 

Для учнів початкової школи характерна нестійкість пізнавальних інтересів, швидка втомлюваність, 
нетривка увага, що дозволяє їм виконувати тільки невеликі за обсягом конкретні завдання. На початковому 
етапі навчання учням бракує як знань, так і способів здійснення пізнавальної діяльності, їм притаманна 
нестійка мотивація учіння. Ці вікові особливості повинні враховуватися під час залучення молодших 
школярів до творчої музичної діяльності.  

Розвитку пізнавальної мотивації учнів можуть сприяти евристичні методи навчання. Застосовуючи 
евристичну бесіду, вчитель демонструє учням шлях пошукової діяльності й вирішення завдань, залучає їх 
до співтворчості. Метод евристичної бесіди забезпечує зворотний зв'язок учителя з учнями, завдяки чому 
здійснюється тактовне коригування творчих кроків дітей, їх стимуляція, підтримка, а також відбувається 
корекція методики впливу на розвиток творчого потенціалу дітей. Евристична бесіда має всі можливості 
для сприяння творчому розвитку особистості, особливо в музичній діяльності. Специфічні риси музичного 
мистецтва – різноплановість, багатоманітність художніх образів – сприяють появі численних 
інтерпретацій. Особливість методу евристичної бесіди узгоджується із специфікою музики, оскільки саме в 
ситуаціях художньої невизначеності і незавершеності відбувається розуміння й розкриття художнього 
образу в розвивальному діалогічному спілкуванні.  

Спільна художньо-творча діяльність вчителя й учнів має різні варіанти перебігу. Вчитель повинен 
бути готовим до розгортання будь-якого з них, що залежить від уподобань учнів, їхнього досвіду, знань, 
сприймання, особистісних якостей тощо.  

Взаємодію вчителя і учнів під час евристичного навчання схематично можна зобразити таким чином: 

 
де З – запитання вчителя, В – відповіді учнів. 
Зауважимо, що специфіка музики дозволяє коректувати подану схему, оскільки під час викладання 

математики або мови зазвичай передбачається лише одна точна відповідь. У музичному ж мистецтві 
можлива безкінечна кількість варіантів відповідей на запитання вчителя стосовно художнього образу, тому 
схема набуває такого вигляду: 

З В1 З В З В З ...
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В евристичній бесіді педагог має можливість коригувати й спрямовувати музичне пізнання молодших 

школярів. На своє запитання він одержує відповіді дітей, серед яких мають місце не зовсім вдалі, такі, що 
повторюються, а то й взагалі не пов'язані з музичним образом. Ці відповіді є характерними для молодших 
школярів з незначним музичним досвідом. Щоб уникнути «фантазування» учнів навколо музики, учитель 
має спиратися на найбільш вдалу, оригінальну, точну думку дитини. Саме від такої «продуктивної» 
відповіді вчитель має відштовхуватися у процесі побудови наступних кроків пошуку. Зобразимо цей 
процес схематично: 

 
Щоб повноцінно включитися у творчий процес пізнання музики, сприймання й інтерпретації 

музичних образів, імпровізації, учні повинні володіти мовою музичного мистецтва. За традиційною 
методикою засоби музичної виразності учні вивчають під час слухання музики та її виконання, засвоєння 
музичної грамоти. Однак, багаторазові повторення та тренування, спрямовані на формування технічних 
умінь, часто гасять зацікавленість учнів, їхній поки що нестійкий інтерес до музики. Засвоюючи мову 
мистецтва теоретично, учні не спілкуються музичною мовою, не можуть її використовувати у власній 
діяльності, виражати власні почуття у музиці. Натомість необхідно спрямувати музичне навчання учнів на 
формування у них здатності до самовираження мовою музики, забезпечити вивчення технічних умінь у 
процесі пошуку необхідних засобів втілення змісту музичного образу під час імпровізаційної діяльності. 

Спираючись на положення Л.Виготського, що «думка народжується через мову», можна 
стверджувати, що розвиток мислительних процесів можливий за умови вербалізації учнями власних думок. 
Це справедливо для будь-яких пізнавальних процесів, у тому числі й для музичного пізнання. Відповідно 
до цього положення, оволодіння мовою мистецтва є проміжною метою на шляху музичного розвитку 
дитини. 

Важливо, щоб музично-мовленнєва діяльність учнів мала активний, пошуковий характер. Її цінність у 
контексті розвитку творчих здібностей молодших школярів полягає в тому, що: 

 учні у процесі експериментування з музичними звуками, інтонаціями відкривають нові, раніше 
невідомі їм поняття, закономірності, засвоюють нові способи дій, вчаться мислити й говорити мовою 
музики; створюючи музичний образ, простежуючи його динаміку, дитина розвиває і мислення, і уяву; 

 процес музичного експериментування, а згодом імпровізації дозволяє вчителеві спостерігати за 
розвитком музичної думки дитини, сприяє глибшому розумінню і засвоєнню музичного мистецтва, формує 
у дітей власне ставлення до мистецтва (Б. Яворський). 

Таким чином, важливою педагогічною умовою розвитку творчих здібностей молодших школярів під 
час уроків музичного мистецтва є оволодіння ними інтонаційно-образною мовою музичного мистецтва у 
процесі власної музично-мовленнєвої діяльності. При цьому знання музичної мови виступає інструментом 
творення особистості, засобом розкриття й розвитку її творчих можливостей. 

Одним із провідних принципів розвитку сучасної освіти є інтеграція, що забезпечує формування 
цілісного світогляду дітей, здатності бачити світ як єдине взаємопов'язане ціле. Проблема інтеграції набула 
особливої гостроти у зв'язку із розробкою Проекту Державного стандарту загальної середньої освіти, в 
якому предмети художньо-естетичного спрямування об'єднані у комплексну галузь «художня культура». 
Інтеграція дає змогу подолати недоліки традиційної предметної системи, яка недостатньо розвиває 
здатність дітей мислити системно під час виконання творчих завдань. У базовому змісті освіти 
відбуваються докорінні зміни, зумовлені впровадженням принципу гуманітаризації, що вимагає засвоєння 
учнями інтегрованої системи уявлень про природу, мистецтво і себе як суб'єкта життєдіяльності. Навчання 
у початковій школі повинно забезпечувати засвоєння учнями інтегрованої системи знань про навколишній 
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світ на основі розуміння різних підсистем: людина і природа, людина-людина, людина-культура, людина-
мистецтво тощо. Будь-яка із названих підсистем є сферою самовизначення й самореалізації учнів на основі 
самопізнання. Такий підхід до побудови змісту освіти є принципово новим порівняно з традиційною 
структурою предметного змісту, який зводиться до засвоєння основ різних наук.  

Отже, важливою педагогічною умовою розвитку творчих здібностей молодших школярів є інтеграція 
у процесі вивчення різних видів мистецтв. Інтеграція мистецтв під час навчання й виховання у початковій 
школі забезпечує: 

 розуміння учнями багатогранності світу, різні аспекти якого не можна вичерпно розкрити засобами 
будь-якого одного виду мистецтва; 

 посилення естетичного впливу художніх образів на особистість, оскільки жодний окремо взятий 
вид мистецтва не може вирішити всю повноту завдань естетичного виховання дітей; лише сукупність 
мистецтв може розвинути творчий потенціал, зробити особистість духовно багатою; 

 розширити межі художньо-образних уявлень, оскільки об'єднаний мистецький вплив поглиблює 
розуміння й переживання творів мистецтва; 

 формувати творчі здібності учнів (уяву, фантазію, образне мислення), тому що цей процес 
відбувається у взаємодії відомих і нових знань, знань з різних галузей, їх взаємодоповнення, 
взаємопоєднання й збагачення (Л. Виготський). Комплексне пізнання мистецтва сприяє найбільш повному 
розвитку творчих сил людини, формуванню її фантазії, уяви, артистизму, інтелекту, – універсальних 
якостей, важливих для будь-яких галузей людської діяльності (Г. Батищев). 

Молодший шкільний вік є сприйнятливим до образного пізнання світу й мистецтва. Враховуючи цю 
особливість, необхідно включати учнів до творчого діалогу з мистецтвом, вчити дітей мови мистецтва, за 
допомогою якої таке спілкування стає можливим. 

Таким чином, успішність розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі музичного 
навчання й виховання залежить від низки педагогічних умов: 

 забезпечення особистісно зорієнтованого характеру взаємодії вчителя й учнів у навчально-
виховному процесі; 

 педагогічного стимулювання творчої самореалізації дітей молодшого шкільного віку в процесі 
музичної діяльності, створення емоційно комфортного навчально-виховного середовища;  

 опанування учнями загальнопошуковими вміннями в усіх видах музичної діяльності – сприйманні, 
виконанні, творенні;  

 поетапного включення молодших школярів у творчу музичну діяльність (інтерпретація, 
імпровізація);  

 оволодіння школярами інтонаційно-образною мовою музичного мистецтва у власній музично-
мовленнєвій діяльності;  

 уведення елементів інтеграції мистецтв у навчально-виховний процес початкової школи. 
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УДК 37.034 

ДИРЕКТИВНЕ Й ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ – АЛЬТЕРНАТИВИ ЧИ 
ЕТАПИ ЄДИНОЇ ВИХОВНОЇ СТРАТЕГІЇ  

В. М. Галузяк1  
У статті проаналізовано різні підходи до диференціації концепцій, стратегій, моделей і парадигм виховання 

(Ш. Амонашвілі, Г. Балл, Р. Квасниця, Г. Корнетов, Є. Ямбург, та ін.). З’ясовано особливості розуміння в їх контексті 
сутності і значення виховання, його ролі у розвитку особистості. Показано, що в основі різних концепцій і моделей 
виховання лежать відмінності у розумінні сутності людської природи: директивні, монологічні концепції 
ґрунтуються на песимістичній оцінці природи людини (дитини), недирективні, діалогічні – на позитивному 
сприйнятті природи людини, вірі в її конструктивне начало. Доводиться непродуктивність абстрактного 
протиставлення «гуманістичних» і «авторитарних» моделей виховання. Розглянуті підходи до виховання слід 
розглядати не як альтернативні, серед яких є кращі і гірші, пріоритетні і другорядні, а як послідовні етапи єдиної 
педагогічної стратегії, що відповідає етапам особистісного становлення вихованців. Кожен виховний підхід має 
певні переваги і обмеження, а також сферу своєї придатності, яка визначається передусім рівнем особистісної 
зрілості вихованця: чим вищий цей рівень, тим менш директивним і більш вільним повинно ставати виховання аж до 
повної відмови від цілеспрямованих впливів на розвиток особистості. Важливою є поступова зміна виховних підходів 
у напрямку від зовнішнього управління і цілеспрямованого формування до розвитку в особистості здатності до 
самоуправління, самовизначення і самодетермінації. 

 Ключові слова: виховання, концепція виховання, модель виховання, стратегія виховання, педагогічна парадигма.  

DIRECTIVE AND PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION – ALTERNATIVES OR STAGES OF 
SINGLE EDUCATION STRATEGY 

V. M. Haluziak  
The article reveals different going near differentiation of conceptions, strategies, models and paradigms of education 

(Sh. Amonashvili, G. Ball, R. Kwasnica, G. Kornetov, Y. Yamburg and other). The features of interpretation are found out in 
their context of essence and value of education, his role in development of personality. It is shown that different conceptions 
and models of education differences are the basis of in understanding of essence of human nature: directive, monologue 
conceptions are base on pessimistic estimation of nature of people (child), undirective, dialogic – on positive perception of 
nature of people, faith in their undoubtedly-positive and good structural beginning. There is an unproductiveness of the 
abstract contrasting of «humanistic» and «authoritarian» models of education. The considered going near education it follows 
to examine not as alternative, among that the best and worst, priority and second-rate, but as the successive stages of single 
pedagogical strategy that answers the stages of the personality becoming of pupils. Every education approach has certain 
advantages and limitations, and also sphere of the applying, that is determined foremost by the level of personality maturity of 
pupil: than this level is higher, that less directive and more free education must become up to complete abandonment from 
purposeful influences on development of personality. Important is a fade of educator approaches at direction from an external 
management and purposeful forming to development in personality of capacity for self-government and self-determination. 

 Key words: education, conception of education, model of education, strategy of education, pedagogical paradigm.  
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У сучасній психології і педагогіці представлено велику кількість різноманітних теорій і моделей 
виховання, які ґрунтуються на різних методологічних засадах і акцентують увагу на різних аспектах 
педагогічної взаємодії. Спектр підходів до розуміння сутності і значення виховання доволі широкий: від 
його трактування як цілеспрямованого формування особистості за певним зразком до відведення йому 
допоміжної ролі в самоактуалізації особистості або ж цілковитого заперечення права на його існування. 
Існує об’єктивна потреба в систематизації наукових уявлень про основні підходи до організації виховання, 
створенні своєрідної системи координат, яка б дала змогу орієнтуватися у розмаїтті виховних систем і 
концепцій минулого та сьогодення. 

Протягом останнього часу у педагогіці обґрунтовано декілька підходів до диференціації концепцій, 
стратегій, моделей і парадигм виховання (Ш. Амонашвілі, Г. Балл, Р. Квасниця, Г. Корнетов, Є. Ямбург, та 
ін.). Ш. Амонашвілі, наприклад, виокремлює дві діаметрально протилежні концепції виховання: 
авторитарно-імперативну та гуманістичну [1]. Перша ґрунтується на переконанні про неможливість 
виховання без примусу, оскільки дитина з самого початку має асоціальну спрямованість і потребує 
постійного контролю, нагляду, обмеження природної активності, примусу до відповідальності та моральної 
поведінки. За такого підходу виховання набуває форми відкритого односпрямованого формуючого впливу 
педагога на вихованця. Активність дитини виявляється цілком підконтрольною вимогам дорослого, який, 
стимулюючи, скеровуючи чи гальмуючи її, розв’язує визначені ним виховні завдання. Авторитарно-
імперативне виховання прагне підпорядкувати життя дитини вихователю, оскільки лише в такий спосіб її 
можна підвести до майбутнього повноцінного, «справжнього» дорослого життя. Внаслідок цього, вважає 
Ш. Амонашвілі, виховання виявляється відірваним від життя дітей, їх реальних інтересів і тому 
відторгається ними, викликає опір і неприйняття. 

Як позитивну альтернативу авторитарно-імперативній моделі виховання Ш. Амонашвілі обґрунтовує 
гуманістичну концепцію співробітництва, згідно з якою виховання спрямовується на реалізацію природних 
задатків дитини, її прагнення до розвитку, свободи і дорослішання. Педагог повинен не ігнорувати 
актуальні стани і потреби дитини, а навпаки, максимально повно узгоджувати виховання з її власними 
намірами й нахилами. Гуманістична концепція виховання орієнтує педагога на те, щоб зробити дитину 
своїм однодумцем, добровільним і рівноправним учасником, співавтором власного виховання.  

Ш. Амонашвілі різко протиставляє обидві концепції виховання, наголошуючи на непродуктивності і 
навіть антилюдяності авторитарно-імперативного підходу. Аналізуючи його позицію, варто мати на увазі, 
що в ній знайшли концентрований вияв запеклі дискусії, які наприкінці ХХ ст. точилися навколо 
«бездітності» офіційної радянської педагогіки й авторитаризму масової школи. Саме цим можна пояснити 
категоричність і гостру полемічну спрямованість автора. Водночас Г. Корнетов справедливо зауважує, що 
«ставлячи питання про необхідність педагогічного плюралізму і критикуючи радянську епоху за те, що 
вона не несла в собі альтернативних варіантів теорії й практики виховання в силу глибоко ідеалізованого 
поділу педагогіки на «найбільш передову» радянську і «реакційну» буржуазну, сам Ш. Амонашвілі такої 
конструктивної альтернативи не дає. Виокремлені ним парадигми виховання й у своїх назвах – гуманна й 
авторитарно-імперативна, й у своїх змістових характеристиках спрямовані не на продуктивний діалог, а на 
конфронтацію і викриття...» [13, с. 89].  

Є. Ямбург будує типологію педагогічних парадигм не лише на інших основах, ніж Ш. Амонашвілі, але 
й в іншій логіці, – не протиставляючи їх як «хороші» і «погані», «правильні» і «неправильні», а 
дотримуючись принципу взаємодоповнення. Виходячи з практичної потреби пошуку теоретичних основ 
для реформування шкільної освіти, Є. Ямбург виокремлює чотири педагогічні парадигми, які по-різному 
визначають стратегічні цілі виховання і способи вирішення педагогічних проблем: когнітивно-
інформаційну, компетентнісну, особистісну і культурологічну [16]. Когнітивно-інформаційна парадигма 
виходить з уявлень про необхідність передачі дітям максимального обсягу накопичених людством знань, 
умінь і навичок. При цьому бажання і потреби дитини, як правило, не враховуються. Компетентнісна 
парадигма акцентує увагу на посиленні практичної, інструментальної спрямованості освіти. Головною 
метою проголошується підготовка вмілої людини, яка володіє не набором фактів, а способами їх 
отримання і застосування. Особистісна парадигма переносить акценти з інтелектуального на емоційний і 
соціальний розвиток дитини, багато уваги приділяє інтересам і проблемам вихованців. Основною цінністю 
вона проголошує особистісне становлення дітей, їх вільний, спонтанний, природний розвиток. 
Культурологічна парадигма також розглядає формування особистості дитини як пріоритетну мету 
виховання, але на відміну від особистісної, не фетишизує вільного виховання. Свобода і примус тут 
вважаються взаємодоповнюючими началами, повне заперечення примусу у вихованні прирівнюється до 
заперечення культури. Головне завдання виховання культурологічний підхід вбачає в передачі наступним 
поколінням культурних цінностей. Оскільки вихованці через низку обставин можуть не усвідомлювати 
необхідності засвоєння культурних норм і цінностей, то визнається неминучість елементів педагогічного 
примусу у вихованні. 
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На нашу думку, перші дві з виділених Є. Ямбургом парадигм більшою мірою стосуються процесу 
навчання і відображають традиційне для дидактики протистояння теорії дидактичного матеріалізму і 
дидактичного утилітаризму [14, с. 142-146]. Дві інші парадигми – особистісна і культурологічна – мають 
безпосереднє відношення до виховання у вузькому значенні і загалом відповідають опозиції 
гуманістичного й авторитарного підходів.  

Г. Балл і М. Бургін виокремлюють дві основні стратегії виховання: монологічну та діалогічну [2]. У 
монологічній вихователь вважається повноправним суб’єктом і носієм істини, а вихованець – об’єктом 
виховних впливів. Педагог одноосібно, без урахування думки дитини визначає мету і завдання її 
виховання. Автори розрізняють два типи монологічної стратегії виховання: імперативний і 
маніпулятивний. За імперативної стратегії бажаний результат виховного впливу (наприклад переконання 
вихованця або очікувана від нього дія) прямо вказується чи проголошується вихователем. Активність 
вихованця має спрямовуватись на усвідомлення і виконання розпоряджень педагога. За маніпулятивної 
стратегії мета виховного впливу прямо не проголошується, а досягається за допомогою прихованого 
скерування активності вихованця у бажаному для вихователя напрямку. Активність вихованця може 
здійснюватися на різних рівнях – від елементарних умовних рефлексів до самостійної складної діяльності, 
умови якої організовуються так, щоб досягнути запланованого вихователем результату. На відміну від 
монологічної стратегії у двох її варіантах, діалогічна стратегія виховання абстрагується від розбіжностей у 
соціальному статусі вихователя і вихованця та ґрунтується на визнанні їх суб’єктивної повноцінності і 
принципової рівноправності.  

Аналогічний до розглянутого підхід до диференціації базових моделей виховання запропонував Г. 
Корнетов [13]. На думку дослідника, різні моделі виховання відрізняються перш за все за особливостями 
визначення виховних завдань і способами їх реалізації. Виховання як цілеспрямований вплив на розвиток 
людини починається з визначення мети. Воно результативне лише тоді, коли взаємодія учасників 
педагогічного процесу забезпечує досягнення поставлених цілей за допомогою спеціально підібраних 
засобів. Тому типологія базових моделей виховання, на думку Г. Корнетова, повинна враховувати 
насамперед джерела і способи постановки виховних цілей, а також способи їх досягнення. На основі 
вказаних критеріїв автор виокремлює три базові моделі виховання, кожній з яких відповідає певна 
педагогічна парадигма: педагогіка авторитету, педагогіка маніпуляції і педагогіка підтримки. В контексті 
першої виховання розуміється як цілеспрямоване формування особистості у відповідності з визначеним 
вихователем зразком. У другій виховання трактується як маніпуляція – прихований, непрямий вплив на 
особистість з метою розвитку в неї бажаних з погляду вихователя якостей. У третій виховання розуміється 
як сприяння самоактуалізації особистості – створення умов для самовизначення і самореалізації дитини.  

Педагогіка авторитету – це традиційна педагогіка, яка ґрунтується на визнанні за вихователем як 
більш зрілою, досвідченою людиною права одноосібно визначати виховну мету і способи її реалізації. У 
контексті цієї моделі від вихованців вимагається виконання вимог педагога, визнання його провідної ролі 
як людини, що керує їхнім розвитком і покликана розв’язувати важливу соціальну проблему виховання 
підростаючих поколінь. Педагог, враховуючи досягнутий рівень і перспективи соціального та культурного 
розвитку суспільства, спираючись на історичний досвід, планує та здійснює виховання своїх підопічних. 
Він визначає виховну мету, планує бажані зміни, проектує властивості й якості, які мають бути сформовані 
у дітей внаслідок педагогічних впливів. Під час визначення мети виховання до уваги береться перш за все 
так зване «соціальне замовлення», вимоги суспільства, хоча певною мірою враховуються й інтереси дітей, 
якщо вони не суперечать суспільним нормам. Вихідним є припущення: для того, щоб стати повноцінними 
членами суспільства, діти повинні засвоїти певні соціальні ролі, оволодіти певними способами діяльності і 
спілкування, цінностями і нормами поведінки, що створені попередніми поколіннями. При цьому 
вважається, що педагог краще, ніж сама дитина, знає, якою вона повинна стати, в якому напрямку повинна 
розвиватися. Вихованець у момент його включення у виховний процес може не усвідомлювати 
необхідність того шляху розвитку, який диктується міркуваннями педагогічної доцільності. У зв’язку з цим 
може виникати потреба у примусі, нав’язуванні дітям бажаних з погляду вихователя форм поведінки.  

У педагогіці авторитету взаємодія вихователя і вихованця здебільшого набуває форми відкритого 
цілеспрямованого впливу першого на другого. Вихователь є суб’єктом, який визначає мету і шлях розвитку 
дитини, а дитина – об’єктом, що формується під керівництвом і контролем наставника. При цьому педагог 
не намагається яким-небудь чином приховати свою позицію ведучого. Навпаки, він відкрито демонструє її, 
закликаючи і зобов’язуючи вихованця слідувати за ним, виконувати його вказівки і розпорядження. 

Така модель виховання не позбавлена недоліків. Основним із них є загострення фундаментальної 
суперечності між природними життєвими інтересами дітей і виховними завданнями дорослих. Діти, які 
мають власні інтереси й бажання, часто не усвідомлюють важливості й необхідності вимог вихователів, 
котрі орієнтуються на запити майбутнього дорослого життя. Це може призводити до зростання 
напруженості у стосунках між дитиною і вихователем, виникнення конфліктів. Крім того, в умовах 
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постійного контролю і регламентації поведінки вихованець звільняється від необхідності робити 
самостійний вибір, тому що за нього завжди обирає вихователь. У зв’язку з цим може гальмуватися 
розвиток самостійності вихованця, його готовності жити в умовах свободи і нести відповідальність за свої 
дії. Варто зазначити також, що в умовах директивного виховання дитина відчуває певний тиск з боку 
вихователя, який тією чи іншою мірою обмежує її свободу, регламентує і скеровує її поведінку. Культурні 
цінності та норми, які особистість засвоює в процесі такого виховання, часто сприймаються нею як «чужі», 
нав’язані ззовні, а не як власні, внутрішньо прийняті.  

Таких недоліків, на думку Г. Корнетова, позбавлена педагогіка маніпуляції, яка зводить до мінімуму 
неузгодженість виховних завдань педагога і життєвих інтересів вихованців, а також забезпечує розвиток в 
останніх здатності до самостійного вибору, самовизначення. Як наукове поняття маніпуляція означає «вид 
психологічного впливу, вправне виконання якого веде до прихованого збудження в іншої людини намірів, 
які не збігаються з її актуально існуючими бажаннями» [12, с. 59]. У вихованні під маніпуляцією розуміють 
ті поширені в педагогічній практиці ситуації, коли вихователь, використовуючи непрямі впливи, 
намагається приховано спонукати дітей до певної поведінки і формування у них певних прагнень і 
установок. При цьому він щиро прагне до блага вихованця, але сам вирішує, у чому це благо полягає.  

Маніпулятивна модель виховання дає змогу змінювати вихованців, уникаючи відкритого тиску і 
конфронтації. Дотримуючись цієї моделі, педагог намагається не ставити перед вихованцями педагогічної 
мети в явному вигляді, уникати прямих, нехай і відповідних їхнім інтересам, впливів. Вихованець 
виявляється одночасно об’єктом педагогічних впливів, тому що мета і засоби його розвитку проектуються 
вихователем, і суб’єктом, тому що суб’єктивно він діє самостійно, не усвідомлюючи, що напрямок і умови 
його активності визначає вихователь. Дитина не відчуває тиску з боку педагога, який намагається не 
демонструвати свою ведучу роль у вихованні, а всіляко її маскує. Таким чином вирішується проблема 
неузгодженості між виховними завданнями педагога і життєвими інтересами дітей. У вихованців 
формується здатність жити в умовах свободи, приймати відповідальні рішення, робити самостійний 
життєвий вибір, хоча ця свобода і самостійність приховано програмуються і контролюються педагогом. 

Першу серйозну спробу теоретичного осмислення маніпулятивної концепції виховання, не 
використовуючи самого терміну «маніпуляція», здійснив Ж.-Ж. Руссо. Схожі ідеї висловлювала на початку 
XX століття М. Монтессорі, яка розробила досить ефективну систему вільного виховання дітей. 
Заперечуючи ефективність прямих виховних впливів, М. Монтессорі надавала особливого значення 
створенню педагогічного середовища, яке сприяє вияву спонтанної активності дитини, спрямовує її 
поведінку у визначене вихователем русло, забезпечує засвоєння культурних досягнень людства, розвиток 
конкретних якостей і властивостей особистості.  

Маніпулятивна модель виховання в порівнянні з авторитарною створює більш сприятливі умови для 
розвитку активності і самостійності дитини. Водночас, будучи педагогікою «спрямованої свободи», вона в 
прихованій формі зберігає за вихователем функцію керівника й організатора педагогічного процесу, який 
одноосібно визначає мету виховання, шляхи та засоби її досягнення. 

Як рівноправний партнер педагога вихованець розглядається у третій із виокремлених Г. Корнетовим 
педагогічних парадигм – педагогіці підтримки. В її основі лежить віра в конструктивне, творче начало 
людської природи, в її первісну моральність і доброту, альтруїстичну спрямованість, здатність самостійно 
обирати правильний шлях власного розвитку. Відповідно до настанов педагогіки підтримки вихователь 
повинен не вести дитину за собою і навіть не скеровувати приховано її розвиток, а слідувати за нею, 
підтримувати її самореалізацію, допомагати у розв’язанні її проблем.  

Перше завдання, яке вирішує вихователь, – налагодження емоційного контакту з дитиною, 
продуктивного спілкування, що ґрунтується на взаємній повазі і довірі, а в ідеалі – на взаємній любові. 
Наступне завдання – зрозуміти вихованця. Спостерігаючи за дитиною і спілкуючись з нею, педагог 
намагається делікатно і ненав’язливо проникнути в її внутрішній світ, з’ясувати її потреби й інтереси, 
розкрити її потенційні можливості, визначити життєві проблеми. Після цього він допомагає дитині в 
самопізнанні, осмисленні власних інтересів і можливостей, визначенні завдань саморозвитку. Отже, 
виховну мету педагог визначає не на основі власних уявлень про те, яким має стати вихованець, а з 
урахуванням його внутрішнього потенціалу та життєвого досвіду. Створивши умови для визначення 
дитиною завдань власного розвитку, педагог сприяє в їх реалізації. Така модель виховання практично 
виключає неузгодженість педагогічних цілей і актуальних життєвих інтересів вихованця, тому що завдання 
(само)виховання формулюються самим вихованцем при підтримці і допомозі педагога. Завдяки цьому вони 
сприймаються ним не як нав’язані ззовні, а як свої власні. Це запобігає зіткненню цілей і прагнень 
учасників виховного процесу. При цьому позиція педагога виявляється позицією старшого товариша, 
порадника та помічника і не приховується від вихованця. 

Перші спроби теоретичного обґрунтування і практичної реалізації педагогіки підтримки 
здійснювались педагогами-гуманістами на рубежі XІХ–XX ст. в період так званої «педоцентричної 
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революції». Кредо педоцентризму сформулював Д. Дьюї, який у книзі «Школа і суспільство» (1899 р.) 
писав про коперніканську революцію в педагогіці, суть якої полягає у перетворенні дитини в центр 
«педагогічного всесвіту». Така ідеологія склала основу руху вільного виховання, представникам якого 
були близькі ідеї педагогіки сприяння. Головний принцип вільного виховання – «виходячи з дитини» – 
сформулювала О.Кей у книзі «Вік дитини» (1899 р.). На місце поширеного серед педагогів-гуманістів XІХ 
сторіччя заклику Ф. Фребеля «Жити заради дітей» вона висунула гасло «Дайте жити дітям».  

У Росії на початку XX ст. найбільш відомим представником вільного виховання був К. Вентцель, який 
вимагав звільнення дитини від «ланцюгів невидимого рабства», якими її обплутує виховання, обмежуючи 
дитячу свободу і перешкоджаючи розвитку індивідуальності. У другій половині XX ст. ідеї педагогіки 
підтримки знайшли своє втілення в гуманістичних теоріях А.Маслоу, К. Роджерса, Е. Фромма і ін. Вони 
критикували авторитарний підхід до виховання, біхевіоризм і педагогічну технологію за сприйняття 
особистості як елемента технологічної системи, пасивного об’єкта зовнішніх впливів. На противагу цьому, 
К. Роджерс закликав бачити у вихованцеві особистість, здатну самостійно розвивати свої природні задатки, 
робити вибір і нести за нього відповідальність, створювати власні цінності в процесі життєдіяльності. 

Радикального вияву ідеї педагогіки підтримки набули в антипедагогіці, представники якої закликали 
відмовитися від цілеспрямованого виховання, яке, на їхній погляд, є формою насильства, придушення 
особистості, оскільки ґрунтується на страхові і підпорядкуванні дітей чужим нормативним уявленням 
(Е. фон Браунмюль, Х. фон Шенебек, К. Рошфор, Г. Купфер, Г. Остермайер, К. Рутчкі, В. Хінт та ін.). 
Основними гаслами антипедагогіки є: «невтручання у внутрішні справи дітей», «свобода для всіх», 
«дружба з дітьми». Тільки такий підхід, вважає Е. фон Браунмюль, дозволить покінчити з виховною 
війною між дітьми і дорослими [17, с. 104]. Не варто, на його думку, вважати, що діти самі не здатні 
зрозуміти, що для них є кращим. Претензія дорослих – «я краще знаю, що для тебе добре, а що погано» – 
знижує відповідальність дитини за свої вчинки. Прибічники антипедагогіки дотримуються протилежної 
позиції: дитина від народження є внутрішньо мудрою і здатною відчувати, що для неї є найкращим, вона 
може брати на себе відповідальність за свої вчинки і не потребує виховання. Звідси випливає й основна 
вимога антипедагогіки: «підтримувати, а не виховувати», розглядати дорослого як друга і партнера дитини, 
а відносини між ними як симетричні. Дорослий має виступати не в ролі вихователя, а в ролі друга, який 
нічого не диктує і не нав'язує. Його основна функція – супроводжувати духовну і фізичну еволюцію дітей, 
котрі мають усе робити тільки за власним бажанням. Отже, педагогіка підтримки у своєму крайньому, 
найбільш радикальному варіанті заперечує виховання як цілеспрямований вплив на дитину з метою 
формування у неї певних якостей і цінностей. 

Не важко помітити, що виокремлені Г. Корнетовим педагогічні парадигми (педагогіка авторитету, 
педагогіка маніпуляції і педагогіка підтримки) загалом відповідають трьом виховним стратегіям, описаним 
Г. Баллом і М. Бургіним: педагогіці авторитету відповідає імперативна стратегія виховання, педагогіці 
маніпуляції – маніпулятивна, педагогіці підтримки – діалогічна. У рамках кожної парадигми феномен 
виховання набуває специфічного змісту. У педагогіці авторитету виховання трактується як цілеспрямоване 
формування особистості відповідно до цілей, які одноосібно визначає і відкрито реалізує вихователь 
шляхом прямих виховних впливів. У педагогіці маніпуляції виховні завдання також визначаються 
вихователем, однак реалізуються приховано за допомогою непрямих впливів, відповідної організації 
предметного та соціального оточення дітей. Нарешті, у педагогіці підтримки завдання розвитку 
визначаються самим вихованцем, а не вихователем, який виступає лише помічником, фасилітатором 
самореалізації особистості. Парадигма педагогіки авторитету і педагогіки маніпуляції багато в чому 
подібні, оскільки в обох випадках мету виховання одноосібно визначає педагог, за яким визнається право 
формувати у дітей соціально бажані установки і ціннісні орієнтації. Це дає підстави вважати відповідні 
парадигми двома варіантами монологічної стратегії виховної взаємодії у розумінні Г. Балла і М. Бургіна. 
Таким чином ми приходимо до висновку про існування двох базових парадигм виховання: монологічної, в 
якій за педагогом визнається право формувати особистість у відповідності з власними уявленнями про 
виховний ідеал, і діалогічної, в якій таке право заперечується і натомість визнається право дитини на 
самовизначення. 

Аналогічної позиції дотримується польський дослідник Р. Квасниця, який виокремлює теорії 
авторитарного виховання (консервативна і біхевіористична педагогіка) і антиавторитарного виховання 
(гуманістична і ліберальна педагогіка) [18]. У теоріях авторитарного виховання, які репрезентують 
адаптаційну педагогіку, мета вихователя вбачається в пристосуванні дітей до наявних умов життя, у 
формуванні вихованців згідно з суспільними вимогами, у керуванні їх розвитком, прищепленні бажаних і 
викоріненні небажаних якостей. На відміну від цього, в антиавторитарних теоріях, що репрезентують 
емансипаційну педагогіку, мета виховання вбачається у розвитку вихованців, сприянні їх самореалізації, 
самовихованню, безкорисливій підтримці становлення їх внутрішньої свободи. 
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В авторитарних теоріях виховання розуміється як безпосередній вплив на дитину, передача їй готових 
знань, цінностей і зразків поведінки; як дисциплінування, підпорядкування вихованця волі вихователя. В 
антиавторитарних теоріях виховання трактується як непрямий вплив на дитину, що полягає в організації 
умов, сприятливих для її розвитку; як сприяння вихованцям у самопізнанні; як навчання без примусу, 
визнання права особистості на власний шлях розвитку; як схвалення автономії, індивідуальності, 
суб’єктності вихованця і вихователя.  

Прихильники обох типів теорій вбачають свою виховну місію у допомозі особистісному становленню 
вихованців, однак розуміють сутність і призначення такої допомоги по-різному. В адаптаційній педагогіці 
допомога розуміється як керування розвитком вихованця. Суспільний статус вихователя легітимує його 
право втручатися у справи вихованців і змінювати їх розвиток на власний розсуд. Педагог одноосібно без 
участі вихованця вирішує, що для нього є цінним і корисним, а що ні. Вихователь сам, або спираючись на 
владу, уповноважує себе на те, щоб: управляти іншою людиною заради її інтересів, які визначає 
одноосібно; вимагати від вихованців поведінки, яка відповідає його вимогам і рекомендаціям; оберігати 
вихованців від помилок, вказувати їм правильні способи поведінки.  

На відміну від цього, прихильники емансипаційної педагогіки виховну допомогу розуміють не як 
керування, а як пропонування. Вони усвідомлюють, що кожен вихованець є індивідуальністю, яка живе у 
своєму власному світі, тому виховна допомога надається з урахуванням двох умов:  

 право на втручання в світ іншої людини може визнати лише вона сама, звернувшись до вихователя 
за допомогою; від неї залежить також сфера і зміст повноважень, які будуть доступні вихователю; 

 поки не буде виконана перша умова, педагогові залишається лише позиція невтручання; педагог 
сам приймає рішення щодо форми і змісту пропозицій, але розглядає їх як власні погляди, а не як 
імперативні поради чи рекомендації вихованцям.  

Допомога як адресована вихованцеві пропозиція не порушує його автономії і визнається 
прихильниками антиавторитарної (емансипаційної) педагогіки морально допустимою. 

Порівнявши обидві педагогіки (адаптаційну і емансипаційну), Р. Квасниця робить висновок про їх 
принципову схожість за багатьма параметрами: 

1. В обох підходах однаково розуміється сутність виховання як цілеспрямованої спеціальним чином 
організованої діяльності, що оцінюється за своїми наслідками відповідно до критеріїв технічно зрозумілої 
ефективності. 

2. Обидва підходи, зосереджуючись на питаннях: яку людину і як слід виховувати? – обходять увагою 
інше важливе питання: чи потрібно взагалі виховувати? В їх дискусії не розглядається проблема 
легітимності виховання як свідомо організованої цілеспрямованої діяльності. 

3. Теоретичний статус питань, які хоча й вирішуються по-різному, залишається однаковим: обидва 
підходи зосереджені на розв’язанні проблеми «Яку людину і як належить виховувати?»; «Як слід 
організовувати виховання, щоб воно було більш ефективним?» Це технічні питання, правомочні тільки в 
перспективі інструментальної раціональності. 

Очевидно, що Р. Квасниця виводить за рамки свого аналізу концепцію антипедагогіки, яка дає 
однозначну відповідь на поставлені питання, заперечуючи легітимність виховання як цілеспрямованого 
формування особистості за певним зразком.  

Отже, в педагогічній літературі описуються різні теорії й концепції виховання, які загалом можна 
звести до двох протилежних типів: авторитарного (монологічного) і антиавторитарного (діалогічного). Що 
ж лежить в основі таких різних, часто діаметрально протилежних поглядів на сутність виховання? Ми 
схильні вважати, що кінцевою причиною існування різних теорій і моделей виховання є відмінності у 
розумінні сутності людської природи. Йдеться про відповідь на питання: «Якою є людина (дитина) за 
своєю природою – конструктивною чи деструктивною?». С. Братченко, орієнтуючись на критерій віри-
невіри в людину, її конструктивну суть, розділяє виховні підходи на дві групи: ті, що довіряють людській 
природі (гуманістично орієнтовані), і ті, що не довіряють (авторитарні) [4]. Усередині кожної групи, в свою 
чергу, можна виокремити радикальну і більш помірковану позицію:  

1) підходи, які не вірять у конструктивну природу людини (песимістичні): 
1.1) початково-негативний погляд: природа людини негативна, асоціальна і деструктивна, і сама 

людина з цим впоратися не може (фрейдизм);  
1.2) пасивно-нейтральний погляд: людина позбавлена природної суті і спочатку є нейтральним 

об'єктом зовнішніх формувальних впливів (біхевіоризм, радянська психологія);  
2) підходи, які вірять у конструктивну природу людини (оптимістичні): 
2.1) безумовно-позитивний погляд: людина має безумовно-позитивну, добру і конструктивну суть, 

закладену у вигляді потенціалу, який розкривається за відповідних умов (гуманістична психологія 
К. Роджерса, А. Маслоу та ін.);  
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2.2) умовно-позитивний погляд: спочатку людина не має внутрішньої суті, а набуває її внаслідок 
самотворення, причому позитивна актуалізація не гарантована, а є результатом власного вільного і 
відповідального вибору людини (екзистенціальний підхід В. Франкла, Дж. Бюдженталя та ін.). 

Хоча ця схема дещо спрощує реальне різноманіття виховних підходів, вона акцентує увагу на 
принципових відмінностях і певною мірою окреслює простір можливих способів розуміння сутності 
виховання та його значення у розвитку особистості. 

Відповідно до імпліцитної базової установки щодо сутнісної природи людини вирішується питання 
про те, «що робити» з цією суттю, щоб людина стала «кращою»: чи потрібно її виховувати і якщо потрібно, 
то як це слід робити. Питання про сенс виховання принципово вирішується таким чином:  

• якщо суть людини негативна, то її потрібно виправити;  
• якщо її немає – її потрібно створити, сформувати і «вкласти» в людину (причому в обох випадках 

головним орієнтиром виступають «інтереси суспільства», «соціальне замовлення»);  
• якщо вона позитивна – їй потрібно допомогти розкритися;  
• якщо суть набувається шляхом вільного вибору людини, то потрібно допомогти їй зробити цей вибір 

(в останніх двох випадках за основу беруться інтереси самої людини). 
С. Братченко зазначає, що суперечки між різними концепціями, які ґрунтуються на різних базових 

установках щодо природи людини, як правило, закінчуються безрезультатно тому, що «стикаються 
аксіоматичні положення, по суті справи, – різні віри. А віра, як відомо, мало сприйнятлива до аргументів у 
дискусії, і поводиться з фактами як магніт з предметами, притягуючи тільки «своє»« [4, с. 20]. 

Таким чином, в основі авторитарних, монологічних концепцій виховання лежить песимістичний 
погляд на природу людини (дитини), невіра в її конструктивну сутність. Антиавторитарні або діалогічні 
концепції виховання ґрунтуються на позитивному сприйнятті природи людини, вірі в її конструктивне, 
творче начало.  

Існування різних теорій і моделей виховання закономірно ставить питання про оцінку їх педагогічної 
доцільності і легітимності.  

У ставленні до різних концепцій виховання часто можна спостерігати прояви дихотомічного 
мислення, що полягає в розгляді проблем на основі однозначного альтернативного вибору за принципом 
«або – або»: «чорне або біле», «добро або зло». Це мислення взаємовиключними категоріями, 
альтернативами, яке виявляється в схильності ділити світ на чорне і біле без усвідомлення півтонів. 
Дихотомічне мислення оперує взаємовиключними протилежностями і в педагогічному контексті 
проявляється в абсолютизації переваг одного із виховних підходів, який протиставляється іншому. 
Зазвичай «хороші» (гуманістичні, діалогічні) виховні підходи протиставляються «поганим» 
(антигуманним, монологічним, імперативним). Аналітичні огляди різних концепцій виховання часто 
закінчуються однозначними висновками про досконалість гуманістичного підходу, в контексті якого 
виховання трактується як сприяння самоактуалізації особистості. У більшості випадків негативно 
оцінюється маніпулятивне виховання. Домінуючими при цьому, як правило, є морально-етичні аргументи. 
Стверджується, зокрема, що маніпулятивне виховання принижує гідність вихованця, який виступає не 
рівноправним партнером вихователя, а об’єктом його прихованих впливів. У багатьох гуманістично 
налаштованих педагогів викликає обурення те, що педагог вважає за можливе самостійно визначати 
виховні цілі, нав’язуючи тим самим власні цінності та переконання дітям. Викликає неприйняття також 
обмеження свободи вихованців, контроль і управління їх поведінкою.  

На наш погляд, такі побоювання і зауваження не завжди обґрунтовані. Як правило, в їх основі лежить 
ригористична етична позиція, яка не враховує поступовості, еволюційності становлення особистості, в 
тому числі її суб’єктності. Не можна заперечувати той факт, що на початковому етапі виховання відносини 
між дитиною і вихователем мають асиметричний характер, зумовлений об'єктивними відмінностями в 
рівні їх розвитку. Природно, що на початку розвитку, будучи цілковито залежною від оточення, дитина 
виступає переважно об’єктом виховних впливів педагога. Лише поступово, у міру становлення дитина 
набуває якостей і здібностей, необхідних для самовизначення і партнерської взаємодії з дорослими. 
Апологети гуманістичного, антиавторитарного виховання часто ігнорують цю закономірність, апріорі 
сприймаючи дітей як цілком зрілих осіб, від самого початку здатних до саморегуляції і відповідального 
самостійного вибору. Як реальність сприймається той рівень особистісної зрілості дітей, який тільки має 
бути досягнутий у процесі їх розвитку. 

Потрібно визнати, що керівництво і підпорядкування – необхідні елементи виховного процесу, що 
жодним чином не заперечує поваги до особистості вихованця. У вихованні педагог має справу з особою, 
котра постійно змінюється, розвивається і в процесі взаємодії з дорослими поступово набуває якостей 
суб'єкта поведінки. Становлення особистості передбачає засвоєння певних моральних цінностей і правил. 
«Самостійно такого засвоєння не відбувається. Воно забезпечується системою зовнішніх норм і обмежень, 
які дитина під керівництвом старших поступово інтеріоризує» [15, с. 26]. Виховання на цьому етапі може 
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розглядатися як переважно односторонній вплив вихователя на дитину. Але у міру її розвитку, формування 
характеру, самосвідомості, засвоєння моральних цінностей спочатку асиметричний виховний процес 
поступово набуває взаємоспрямованої форми, переходить на рівень суб’єкт-суб’єктних стосунків. Для 
педагога важливо відчувати темп цього поступального процесу і сприяти йому, формуючи у вихованця 
моральні орієнтації, здатність до вольової саморегуляції та відповідального самовизначення, поступово 
розширюючи свободу його дій. Важливою є поступова зміна стосунків з вихованцями, які, втрачаючи 
елемент директивності, повинні ставати все більш демократичними і вільними. Лише коли виховання 
постійно здійснюється з авторитарних позицій, це може призвести до деформацій в особистісному 
розвитку вихованців. Інша крайність – надання дітям з самого початку повної свободи – може призводити 
до інфантильності і нездатності до самоконтролю. На думку Г. Балла і М. Бургіна, непродуктивними є 
«спроби (наприклад, у проектах «суспільства без шкіл» за І. Іллічем) надання дітям «максимальної 
свободи» без врахування їхніх вікових особливостей і забезпечення процесу навчання досконалими, 
науково і культурно апробованими нормами діяльності. Адже прилучення до систем таких норм (у тому 
числі й альтернативних стосовно одна одної, діалогічно взаємодіючих між собою в процесі розвитку 
культури) служить передумовою свідомого та вільного самовизначення особистості» [2, с. 65]. Такої ж 
позиції дотримується І. Вачков, який стверджує, що дорослий не може уникнути «відповідальності за 
передачу (саме передачу!) дитині певної системи цінностей, яка повинна дозволити їй визначитися з 
критеріями своїх перших самостійних виборів» [5, с. 13]. 

Г. Балл і М. Бургін досить виважено підходять до оцінки педагогічної доцільності виокремлених ними 
монологічної і діалогічної стратегій виховання. На їх погляд, «у всіх своїх іпостасях педагогічна діяльність 
передбачає психологічні впливи на тих, кого навчають, (вихованців). Це стосується і «фасилітації» – з тим 
уточненням, що в останньому випадку впливи є діалогічними, більшою мірою непрямими. Без 
монологічних впливів у педагогічній діяльності, очевидно, теж не обійтися. Вони виявляються корисні 
насамперед у навчанні «премудростей», або, виражаючись сучасною мовою, у формуванні чітко 
окреслених знань, навичок та інших нормативних компонентів інструментального оснащення особистості» 
[2, с. 64]. Більше того, навіть «у діалогічних впливах, призначених для регулювання процесу становлення 
мотиваційних якостей вихованців, необхідний і певний нормативний (а отже, монологічний) аспект – у 
тому сенсі, що такі впливи покликані сприяти прилученню реципієнтів (через розкриття індивідуальних 
можливостей кожного з них) до певної апробованої суспільством і прийнятої педагогом системи цінностей 
– етичних, естетичних, громадянських» [2, с. 64]. Отже, Г. Балл і М. Бургін, на відміну від радикальних 
прибічників антиавторитарної педагогіки, визнають за вихователем право на цілеспрямоване формування у 
дітей певної системи нормативних цінностей.  

На наш погляд, неможливо однозначно, безвідносно до конкретних обставин оцінити доцільність або 
недоцільність тієї чи іншої моделі виховання. Виховний підхід, ефективний в одних умовах, може 
виявитись непродуктивним в інших. «Попри всі принципові переваги діалогічного підходу, – стверджує Г. 
Балл – імперативні та маніпулятивні впливи на певних відтинках педагогічного процесу нерідко 
виявляються потрібними з тактичних, ситуативних міркувань…» [3, с. 45]. 

На думку С. Степанова, конструктивний шлях полягає в поєднанні переваг різних виховних підходів і 
відмові від недоліків, властивих будь-якій моделі виховання [15]. Раціональне зерно міститься в кожній 
моделі, а перекручення починаються там, де позитивні моменти того чи іншого підходу надмірно 
переоцінюються.  

Є. Ямбург вважає, що у філософському плані в основі конфлікту різних педагогічних парадигм 
(когнітивно-інформаційної, компетентнісної, особистісної і культурологічної) лежить зіткнення різних 
цінностей, яке зумовлює різні уявлення про цілі, значення і кінцеві результати виховання. Оскільки 
цінності суперечать одні одним, остаточне рішення на користь якоїсь однієї із педагогічних парадигм не 
можливе. Кожна з них має серйозні підстави і відображає певні аспекти педагогічної дійсності, тому 
необхідна їх гармонізація. Автор пропонує принципи, на яких повинна ґрунтуватися така гармонізація:  

 принцип педагогічного плюралізму – визнання рівноправного співіснування всіх парадигм; 
 принцип подолання однобічності, що передбачає усвідомлення сильних і слабких сторін кожної 

парадигми;  
 принцип взаємного доповнення, згідно з яким на кожному етапі розвитку особистості дитини 

оптимальне поєднання підходів буде різним, але при цьому воно повинно ретельно продумуватися, 
обґрунтовуватися і відповідним чином технологічно забезпечуватися; 

 принцип знаходження сфер перетину, що дозволяє, з одного боку, бачити спільні для різних 
парадигм сфери застосування, а з іншого – правильно визначити питому вагу кожної з них у вирішенні 
конкретної педагогічної проблеми; 
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 принцип ієрархічності, що передбачає вибудовування пріоритетів як для виховного процесу в 
цілому, так і для його локальних відрізків (зазначимо, що Є. Ямбург пріоритетною вважає культурологічну 
педагогічну парадигму) [16, с. 95]. 

Загалом погоджуючись з позицією Є. Ямбурга і виокремленими ним принципами, вважаємо за 
необхідне доповнити їх принципом діалектичної трансформації виховних підходів, який передбачає 
поступовий перехід однієї моделі виховання в іншу. Різні виховні підходи слід розглядати не просто як 
взаємодоповнювані і намагатися знайти оптимальну пропорцію між ними на різних етапах розвитку 
особистості. Варто також враховувати їх діалектичний розвиток і доцільність поступової трансформації 
одного підходу в інший. Причому така трансформація має певний вектор, який відповідає руху від примусу 
до свободи, від зовнішньої детермінації до самодетермінації, від соціалізації до індивідуалізації, від 
монологу до діалогу, від аномії до автономії, від формування до сприяння, від виховання до 
самовиховання.  

Р. Квасниця зауважує, що суперечка між різними концепціями виховання (адаптаційною і 
емансипаційною) має ціннісний характер і не може бути однозначно розв’язана на користь однієї із цих 
концепцій. Кожен підхід має свої аргументи, які у власній аксіологічній перспективі є достатніми і 
переконливими. Однак, як будь-які інші аргументи вони є частковими й упередженими, чого обидві сторони 
воліють не помічати, вимагаючи для власної концепції винятковості і безумовного прийняття [18, с. 111]. 

Таким чином, у педагогічній літературі мають місце різні погляди на педагогічну доцільність різних 
виховних підходів. Діапазон думок простягається від визнання найбільш ефективним якогось одного 
підходу (зазвичай, гуманістичного) до твердження про принципову відсутність універсальної, абсолютно 
ефективної моделі виховання і необхідність їх гармонійного поєднання, взаємодоповнення. 

Ми вважаємо, що розглянуті підходи до виховання слід розглядати не як альтернативні, серед яких є 
кращі і гірші, пріоритетні і другорядні, а як послідовні етапи єдиної педагогічної стратегії, що відповідає 
етапам особистісного становлення вихованців [14]. Кожен підхід має певні переваги і обмеження, а також 
сферу своєї придатності, яка визначається передусім рівнем особистісної зрілості вихованця: чим вищий 
цей рівень, тим менш директивним і більш вільним повинно ставати виховання аж до повної відмови від 
цілеспрямованих впливів на розвиток особистості. Важливою є поступова зміна виховних підходів у 
напрямку від зовнішнього управління і цілеспрямованого формування до розвитку в особистості здатності 
до самоуправління, самовизначення і самодетермінації. 

Такої позиції дотримувався, зокрема, С. Гессен, розглядаючи проблему співвідношення свободи і 
примусу у вихованні [11]. Розвиток свободи особистості, на його погляд, можливий через цілеспрямоване 
моральне виховання, завдання якого полягає у відміні природного примусу (залежності індивіда від 
оточення) і формуванні внутрішньої свободи, що можливо «тільки через постачання особистості 
надособистих цілей, у творчому спрямуванні до яких зростає її стійка сила» [11, с. 86]. При цьому на 
послідовних етапах морального виховання: аномія (відсутність у дитини моральних норм) – гетерономія 
(засвоєння зовнішніх норм) – автономія (вироблення власних норм), слід уникати двох крайностей. Перша 
– передчасне виховання в умовах постійного тиску зовнішнього середовища, коли «пропонований дитині 
зовнішній матеріал перевершує здатність до його засвоєння», – призводить до формування надломлених, 
знеособлених, позбавлених індивідуальності людей. Інша крайність – ізоляція дитини від культурних 
впливів – призводить до формування імпульсивних незрілих осіб, позбавлених «внутрішньої сили», не 
здатних до самовизначення і протистояння тиску оточення. Мудре виховання полягає в співмірності 
зовнішнього матеріалу внутрішній здатності дитини до його освоєння. Мистецтво вихователя полягає в 
тому, щоб провести вихованця між двома крайностями: надломленої і незрілої особистості. Для цього у 
вихованні потрібно послідовно рухатися від зовнішнього формування до розвитку у вихованця 
самоуправління, здатності до відповідального самовизначення, від аномії до автономії. «Свобода повинна 
пронизувати і тим самим послідовно відміняти кожен акт примусу, який за необхідністю застосовується в 
освіті» [11, с. 88].  

Таким чином, між свободою і примусом існує складний діалектичний зв’язок: народившись цілковито 
залежною від оточення, людина може звільнитися від цієї залежності лише внаслідок поступового 
формування в ній «внутрішньої сили», моральної свідомості, автономії, самостійності, здатності до 
самоуправління. На початку виховання має місце примус у широкому розмінні цього слова, пов'язаний із 
повною підпорядкованістю дитини оточенню. Поступово у міру розвитку особистості, засвоєння нею 
культурних цінностей, формується її внутрішній світ, власна позиція, здатність протистояти впливам 
оточення, відстоювати свою «самість». Отже, моральне виховання, яке розпочинає із цілковитої залежності 
дитини від зовнішніх чинників, у кінцевому рахунку має привести до формування внутрішньої свободи 
особистості. Свобода, таким чином, – не даність, а мета, кінцеве завдання виховання. «А раз так, то зникає 
сама альтернатива вільного або примусового виховання, і свобода і примус виявляються не протилежними, 
а взаємно проникаючими один в одного началами» [11, с. 61]. Як бачимо, педагогічна суперечність між 
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примусом і свободою знімається шляхом відмови від їх розуміння як антагоністичних альтернатив і 
формування синтетичного погляду на них як на послідовні стадії виховного процесу, що поступово 
змінюють одна одну. 

Монологічну і діалогічну (адаптаційну і емансипаційну) моделі виховання, на наш погляд, варто 
розглядати не як альтернативні, а як етапи єдиної виховної стратегії, що поступово еволюціонує одночасно 
з особистісним розвитком вихованців: від прямого керівництва і формування через непрямі виховні впливи 
до сприяння вільному саморозвитку особистості [6-10]. Важливо у міру особистісного становлення 
поступово розширювати свободу вихованців, надавати їм більший простір для вияву ініціативи та 
самостійності, готувати їх до вільного відповідального вибору. З діалектичного погляду, кінцевою метою 
виховання є власне заперечення – досягнення такого рівня особистісної зрілості вихованця, коли 
необхідність у зовнішньому управління його поведінкою й розвитком зникає, виховання стає непотрібним, 
оскільки особистість стає здатною до самоуправління, відповідального самовизначення і самодетермінації.  
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ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 

С. І. Губіна, А. Г. Мухомор1 
Рівень співпраці школи та сім’ї у моральному вихованні дитини визначає якість психічного, емоційного та 

морального її розвитку, підготовки її до різнорівневих контактів поза сімейним мікросередовищем.Спільна робота 
школи і родини ґрунтується на принципах гуманістичної педагогіки: пріоритетності сімейного виховання, 
громадянськості, демократизму, гуманізації взаємин педагогів і батьків, ретроспективності, педагогізації батьків. 

Форми і методи роботи вчителя, класного керівника з батьками бувають індивідуальними і колективними. 
Провідна роль належить індивідуальним: відвідуванню сім'ї учня, пропаганді сімейного виховання, виконанню 
батьками педагогічних доручень, педагогічним консультаціям.Стаття присвячена аналізу ролі взаємодії школи та 
сім’ї у вихованні дитини. Рівень співпраці школи та сім’ї в моральному вихованні дитини визначає якість психічного, 
емоційного та морального її розвитку, підготовки її до різнорівневих контактів поза сімейним мікросередовищем. 

Ключові слова: духовність, духовні цінності, ціннісні орієнтації, ідеали, сучасна українська сім’я, 
співробітництво сім’ї і школи, зміст, форми і методи виховання. 

INTERACTION OF SCHOOL AND FAMILY IN THE MORAL CHILD HEARING 

S. Gubina, A. Mukhomor 
The article is devoted to the analysis of the role of interaction between school and family in the upbringing of the child. 

The level of cooperation between the school and the family in the moral education of the child determines the quality of mental, 
emotional and moral development of the child, preparing it for multi-level contacts outside the family micro-environment. 

The interaction of school and family in the upbringing of the child is an integral quality, which is represented by a set of 
moral knowledge, emotional experiences, moral needs and behaviors, principles of which are humanistic norms, principles and 
ideals. The structure of interaction between school and family has the following components: cognitive, emotional and 
motivational, regulatory, activity-practical.The joint work of the school and the family is based on the principles of humanistic 
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pedagogy: the priority of family education, citizenship, democracy, the humanization of the relations between teachers and 
parents, retrospective, pedagogy of parents.Forms and methods of work of a teacher, class teacher with parents are individual 
and collective. Leading role belongs to individual: visiting a student's family, promoting family education, parenting exercises, 
pedagogical consultations. 

Key words: spirituality, cultural wealth, value trends, ideals, modern Ukrainian family, cooperation of family and school, 
plot, forms and methods of upbringing. 

 
Сформованість моральних норм як внутрішніх регуляторів поведінки суттєво впливає на 

життєдіяльність особистості, забезпечуючи її моральний і духовний розвиток. Важливу роль у вихованні 
моральних основ взаємодії дитини з іншими людьми, формуванні її ставлення до навколишнього світу 
через його сприйняття відводиться сім’ї як первинному осередку суспільних відносин, зокрема 
міжособистісних узаємин. У сім’ї створюються умови для соціалізації дитини, оволодіння духовною 
культурою, моральними цінностями нації. Рівень узаємодії школи та сім’ї у вихованні дитини визначає 
якість психічного, емоційного та морального її розвитку, підготовки її до різнорівневих контактів поза 
сімейним мікросередовищем. 

Сучасна українська сім’я, пристосовуючись до економічних, соціальних і культурних змін у країні, 
повною мірою не реалізує своїх головних функцій, насамперед виховну. Зростання психологічного 
напруження, збільшення кількості стресових ситуацій деструктивно впливає на зміст і характер узаємодії 
школи та сім’ї в моральному вихованні дитини. Відсутність системності та послідовності в сімейному 
вихованні призводить до неповноцінного спілкування дорослих і дітей, його змістового збіднення, 
нехтування нормами моралі. Усе це актуалізує потребу вивчення проблеми взаємодії школи та сім’ї в 
моральному вихованні дитини, культури взаємин батьків і дітей, розробки й визначення шляхів подолання 
асоціальних тенденцій у сім’ї й суспільстві. 

На важливості проблеми взаємодії школи та сім’ї наголошено в Законі України «Про освіту», де 
зазначено, що батьки мають право: вибирати навчально-виховний заклад для неповнолітніх дітей; обирати 
й бути обраними до органів громадського самоврядування в закладах освіти; звертатися до органів 
державного управління і громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей, сприяти 
здобуттю дітьми освіти в загальноосвітніх навчально-виховних закладах. 

Хоча в Законі безпосередньо не згадується взаємодія школи та сім’ї як така, закладені в його статтях 
положення орієнтовані на реалізацію цього процесу й перебувають у прямій залежності від успішної його 
реалізації.  

Теоретико-прикладні аспекти взаємодії школи та сім’ї у вихованні дітей висвітлено у працях 
Т. Виноградової, О. Докукіної, Т. Кравченко, І. Мачуської, Л. Повалій, В. Постового, О. Пухти та ін. 
Ґрунтуючись на досягненнях сучасної психолого-педагогічної науки, ураховуючи практичний досвід та 
особливості нинішніх реалій, дослідники роблять спробу визначити найбільш актуальні проблеми 
сімейного виховання дітей різних вікових категорій, винайти оптимальні способи усунення наявних у 
ньому недоліків шляхом залучення батьків до співробітництва із загальноосвітніми навчальними 
закладами, реалізації взаємодії школи та сім’ї. 

Це дає змогу констатувати, що сьогодні спостерігається подальший розвиток і вдосконалення 
взаємодії педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з батьками дітей, які в них 
навчаються. Серед різних напрямів цього процесу (залучення до управління навчальним закладом, робота 
у шкільному та батьківському комітетах, надання школі матеріальної допомоги) важливе місце належить 
такому, як надання педагогічним колективом школи психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні 
дітей. 

Розв’язанню проблеми культури взаємин людей та умов їх гуманізації присвячено дослідження 
сучасних філософів, психологів, педагогів, соціологів, зокрема вплив внутрішньосімейних взаємин на 
розвиток та формування дитячої особистості розкрито в працях О. І. Вишневського, М. М. Володкевича, 
О. В. Духновича, В. П. Кравця, А. С. Макаренка, Я. А. Мамонтова, М. Г. Стельмаховича, 
В. О. Сухомлинського, Я. Ф. Чепіги; сутність і закономірності взаємодії батьків і дітей у сучасних умовах 
стали предметом наукових пошуків Т. Ф. Алєксєєнко, О. М. Докукіної, К. О. Журби, Т. В. Кравченко, 
Л. В. Повалій, В. Г. Постового, О. Л. Хромової. 

Проведені дослідження засвідчують наявність прямого зв’язку між позицією батьків у взаєминах із 
дитиною, емоційністю їхніх міжособистісних узаємин, стилем виховання, добором виховних засобів і 
прийомів та рівнем соціального розвитку дитячої особистості, її підготовленістю до самостійного 
спілкування та взаємин у макро- і мікросоціумі. 

Таким чином, соціальна значущість і практична необхідність підвищення рівня взаємодії школи та 
сім’ї у вихованні дитини, а також недостатня теоретична й методична розробленість проблеми визначили 
вибір теми. 
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Мета статті – з’ясувати особливості, структуру взаємодії школи та сім’ї в моральному вихованні 
дитини. 

Значний внесок у дослідження проблеми взаємодії школи і сім’ї у вихованні особистості здійснили 
сучасні вчені. Вони вивчали такі аспекти порушуваної проблеми: особливості виховного потенціалу 
родинної педагогіки (С. Бабишина, З. Болтарович, М. Стельмахович); підготовка до виконання 
батьківських та материнських функцій (В. Бойко, Д. Луцик, Г. Чередніченко); формування педагогічної 
культури сучасних батьків (А. Марушкевич, В. Постовий); психологічні основи сімейного виховання 
(В. Кравець); основні напрями співпраці сім’ї і школи (Т. Алексєєнко); форми організації роботи з 
батьками в освітньому закладі (І. Рибальченко); виховна робота сім’ї та школи з важковиховуваними 
дітьми (В. Татенко, Т. Титаренко, В. Оржеховська); педагогічні проблеми молодої сім’ї (Т. Алексєєнко, 
В. Постовий); спілкування батьків і вчителів з дітьми (П. Щербань).  

Аналіз психолого-педагогічної літератури переконує, що досліджуються окремі способи чи прийоми 
взаємодії вчителя й батьків, проте, недостатньо розкриваються теоретичні основи означеної взаємодії. 

Проблему культури людського спілкування, міжособистісних узаємин досліджує зарубіжна наука, 
зокрема, формування культури особистості (А. Адлер, Е. Берн, К. Леві-Строс, В. Сатир), досягнення 
взаєморозуміння між людьми (Ж. Келлергальс, С. Кратохвіл, Р. Річардсон). Більшість науковців трактують 
міжособистісні взаємини як специфічну форму контакту між людьми, взаємну готовність суб’єктів до 
певного типу стосунків, що реалізується через поведінку партнерів в умовах спілкування, спільної 
життєдіяльності. 

Можна стверджувати, що взаємодія школи та сім’ї у вихованні дитини є інтегральною якістю, що 
репрезентовано сукупністю моральних знань, емоційних переживань, моральних потреб і способів 
поведінкових дій, засадами яких виступають гуманістичні норми, принципи та ідеали [6, 327]. 

Одним із напрямків узаємодії школи та сім’ї є взаємини батьків і дітей. Цю проблему розв’язують на 
науковому рівні українські і зарубіжні дослідники: подружні взаємини – В. С. Заслуженюк, 
Я. Л. Коломінський, В. П. Кравець, П. М. Щербань; вплив взаємин батьків і дітей різних вікових категорій 
на процес сімейного виховання – Т. Ф. Алєксєєнко, О. М. Докукіна, О. Л. Кононко, Т. Ф. Кравченко, 
Л. В. Повалій, В. Г. Постовий, О. Л. Хромова. 

Таким чином, взаємодію школи та сім’ї у вихованні дитини ми розглядаємо як найважливішу 
підсистему міжособистісних взаємин, інтегративне морально-психологічне утворення, що 
характеризується гуманістичною спрямованістю – чуйністю, щирістю, взаєморозумінням і 
взаємодопомогою школи та сім’ї. 

Відповідно до результатів аналізу психолого-педагогічних праць було визначено і розроблено 
структуру взаємодії школи та сім’ї, яка має такі компоненти: когнітивний (моральні уявлення, знання); 
емоційно-мотиваційний (потреби, мотиви, емоції, почуття); регулятивний (оцінювання, переконання, 
конкретний спосіб здійснення прагнень та виявлення почуттів); діяльнісно-практичний (вчинки, поведінка, 
позиція усвідомленого активного суб’єкта). Усі компоненти органічно взаємопов’язані і взаємовпливають 
один на одного, утворюючи блоки знань, умінь і навичок узаємодії школи та сім’ї. 

Спільна робота школи і родини ґрунтується на принципах гуманістичної педагогіки: пріоритетності 
сімейного виховання, громадянськості, демократизму, гуманізації взаємин педагогів і батьків, 
ретроспективності, педагогізації батьків [1, 50]. 

1. Принцип пріоритетності підкреслює величезне значення сім'ї у фізичному й духовному становленні 
особистості й суспільства. Родинне виховання є природною й постійно діючою ланкою виховання. У сім'ї 
закладають основу особистості: її світогляд, національна самобутність, моральність та інші важливі якості і 
властивості. Отже, без докорінного поліпшення родинного виховання не можна домогтися значних змін у 
суспільному вихованні підростаючих поколінь. 

2. Принцип громадянськості ґрунтується на усвідомленні педагогами і батьками місця кожної сім'ї у 
суспільно-державній системі. Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ – поняття, що 
розкривають природний шлях розвитку кожної дитини, формування її національної свідомості й 
громадянської зрілості. 

3. Принцип демократизму означає встановлення партнерських взаємин між школою і сім'єю у 
вихованні дітей. Сьогодні батьки можуть брати участь у вирішенні тих питань, до яких традиційно їх не 
допускали, – вибору предметів для навчання, визначення обсягів їх вивчення, складання навчальних 
планів, зміни термінів і тривалості навчальних семестрів і канікул, вибору профілю школи, виробленню 
внутрішкільних статутів, розробці системи заходів по забезпеченню дисципліни, праці, відпочинку, 
харчування, медичного обслуговування школярів, системи заохочень і покарань тощо. 

Основну роботу з батьками школа проводить через батьківські об'єднання, які мають різні назви – 
батьківські комітети, ради, конгреси, асоціації, асамблеї, президії, клуби і под. Кожне з таких об'єднань має 
свій статут (положення, регламент, план), яким визначаються головні напрями діяльності, права та 
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обов'язки учасників виховного процесу. У багатьох випадках складають єдиний план спільної діяльності 
сім'ї, школи і громадськості. А там, де перейшли до більш тісної інтеграції шкільного і сімейного 
виховання, створюють комплекси «школа-родина». 

4. Принцип гуманізації взаємин педагогів і батьків. Він спрямовує класного керівника, учителя, на: а) 
дії і заходи, які зміцнюють і підвищують авторитет батьків. Єдиною правильною нормою взаємин 
педагогів і батьків є взаємна повага. Обмін досвідом, порада та спільне обговорення, єдине рішення 
задовольняють обидві сторони, розвивають у них  

а) почуття власної відповідальності, громадянського обов'язку; 
б) прояв довіри до виховних можливостей родини, підвищення рівня її педагогічної культури і 

активності у вихованні; 
в) педагогічний такт, неприпустимість грубого втручання в життя сім'ї; 
г) життєстверджуючий, оптимістичний настрій у вирішенні проблем виховання, опору на позитивні 

якості дитини, сильні сторони родинного виховання, орієнтацію на успішний розвиток особистості. 
5. Принцип ретроспективності (лат. retro – назад, spactare – дивитись) орієнтує на осмислення і 

використання історичного досвіду виховання в українській родині. Цей досвід повинен використовуватись, 
насамперед, для виховання поваги й відданості своїм батькам, сім'ї, родині; для шанування культу предків, 
традицій і звичаїв народу; розуміння і відчуття духовної єдності поколінь; формування національної 
гідності й честі, основ вселюдської й народної моралі, готовності до праці в умовах ринкових відносин, 
повноцінного естетичного, фізичного та інтелектуального розвитку. 

6. Принцип педагогізації батьків передбачає, що одним із головних завдань школи залишається 
організація і здійснення педагогічного всеобучу. 

Форми й методи роботи вчителя, класного керівника з батьками бувають індивідуальними й 
колективними. Провідна роль належить індивідуальним формам роботи: відвідуванню сім'ї учня, 
пропаганді сімейного виховання, виконанню батьками педагогічних доручень, педагогічним 
консультаціям. 

Відвідування сім'ї учня допомагає з'ясувати умови життя школяра, загальну та педагогічну культуру 
родини, ознайомитися з досвідом виховання, дати поради й домовитися про єдині вимоги до учня. При 
цьому важливо дотримуватися двох умов: 

1) відвідування сім'ї має здійснюватись за запрошенням. Адже не кожен час є зручним для 
відвідування родини учителем: раптова його поява може збентежити батьків, зайнятих тими чи іншими 
справами; у них можуть бути родичі, гості; врешті, він може й не застати батьків дома; 

2) до відвідування потрібно готуватись. Підготовка полягає у визначенні найцікавішого, найкращого у 
своїх вихованцях. Це цінне слід осмислити й оцінити так, щоб психологічно тонко й педагогічно 
правильно прозвучали слова вчителя [5, с. 56]. 

Другою формою встановлення контактів із сім'єю, батьками є пропаганда сімейного виховання. З цією 
метою класний керівник може використати багатий матеріал журналів «Сім'я», «Світ сім'ї», «Журнал для 
батьків», «Обдарована дитина» та іншу літературу з сімейно-шкільного виховання. 

Установленню контактів сприяє спілкування батьків і класного керівника у процесі виконання 
батьками педагогічних доручень. Це може бути керівництво гуртком за інтересами, дитячим клубом, 
об'єднанням за місцем проживання, спортивною секцією; сприяння у проведенні екскурсій, в організації 
зустрічей з цікавими людьми; у створенні класної бібліотеки; участь у розвитку і зміцненні матеріальної 
бази школи, у вирішенні господарських завдань тощо [2, с. 34]. 

До форм індивідуальної роботи належать педагогічні консультації, в основі яких – відповіді на 
запитання батьків. Психолого-педагогічними основами консультації є прихильне ставлення учителів до 
ініціативи батьків; вияв готовності до надання допомоги сім'ї; конкретні рекомендації і поради з питань, з 
якими звернулись до педагога батьки [4, с. 6]. 

До колективних форм роботи з батьками належать наступні [3, с. 44]: 
1. Батьківська школа, що створюється для переконання всіх батьків у необхідності вивчення основ 

гуманістичної педагогіки, педагогіки співробітництва, діяльнісного підходу. Результатом має стати 
стимулювання намагання поповнювати свої знання, оволодіння практичними навичками виховання 
дітей у сім'ї. 

2. Педагогічний лекторій, метою якого є акцентування уваги батьків на актуальних проблемах 
виховання. Ця форма забезпечує оволодіння батьками систематичними знаннями основ теорії 
виховання. 

3. Університет педагогічних знань, який передбачає більш складні, порівняно з попередніми, 
форми роботи по оволодінню теорією виховання. Навчання передбачає лекційний курс, а також 
семінарські заняття. 
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4. Підсумкові річні науково-практичні конференції батьків щодо проблем виховання. Визначається 
найбільш актуальна проблема з питань сімейного виховання, протягом року проводиться її теоретичне і 
практичне вивчення в школі і сім'ї, наприкінці року підводяться підсумки. 

5. День відкритих дверей або батьківський день – проводиться, як правило, перед початком чверті, 
семестру з метою привернути увагу батьків до роботи всієї школи, до питань виховання. До цього дня 
для батьків готують концерт з попередніми виступами шкільного активу, проводять зустріч у класах, 
організують виставки кращих малюнків, учнівських виробів та ін., проводяться спортивні змагання на 
приз батьківського комітету, перегляд художніх фільмів на теми виховання та інше. 

6. Класні батьківські збори – традиційна форма роботи, що проводиться 1-2 рази на чверть. Одним 
із підходів до організації класних зборів є проблемне формулювання теми зборів (наприклад, «Чи 
можна запізнитись з вихованням доброти?»). 

Під час проведення пілотажного дослідження ми застосовували комплекс спеціально розроблених й 
адаптованих методів: анкетування, інтерв’ювання вчителів на курсах підвищення кваліфікації, 
довготривалого спостереження за батьками та дітьми в різних видах діяльності та спілкуванні, бесід з 
дітьми і їхніми батьками, тестування, фіксування фактів, фактографічного запиту, протоколу, створення 
проблемних ситуацій. 

Отримані результати, експертна оцінка вчителів, батьків, виявлені нами структурні компоненти 
феномена взаємодії школи та сім’ї стали основою для визначення критеріїв сформованості взаємодії школи 
та сім’ї: інтелектуального (знання змісту певних моральних норм; уміння правильно застосовувати набуті 
знання під час оцінювання як відомих, так і нових явищ, що стосуються сфери взаємин батьків і дітей); 
емоційного (вміння емоційно правильно оцінювати явища, вчинки, поведінкові акти як власні, так і тих, 
хто поруч; стійкі ціннісні уявлення про роль моральних знань для правильної орієнтації у способах 
поведінки і діяльності); діяльнісного (практичні дії, що відповідають морально-етичним нормам; утілення 
засвоєних теоретичних знань та емоційних ставлень у власній поведінці). 

Вивчення філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури з проблеми дослідження 
дали змогу уточнити зміст поняття «взаємодія школи та сім’ї в моральному вихованні дитини», визначити 
структуру взаємодії школи та сім’ї у вихованні дитини, виявити характерну для взаємодії школи та сім’ї у 
вихованні дитини діалектичну єдність зовнішньої та внутрішньої зумовленості формування й розвитку 
особистості.  
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНИХ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Г. С. Міленіна1 
У статті розглядається формування творчої особистості дитини дошкільного віку в сучасних наукових 

дослідженнях. Дослідження вітчизняних та зарубіжних психологів, що присвячено формуванню та розвитку творчої 
особистості, обдарованості та творчої індивідуальності дітей дошкільного віку. Здійснено аналіз психолого-
педагогічних аспектів цієї проблеми: перший – вивчення проблеми формування творчої індивідуальності особистості 
старшого дошкільника, другий – підготовка педагогів у системі вищої освіти в руслі досліджуваної проблеми. 
З’ясовано роль творчості в реалізації індивідуальності та виокремлено важливі чинники, що стимулюють 
формування цього процесу. 

Ключові слова: особистість, творчість, індивідуальність, здібності, розвиток, діяльність. 

FORMATION OF CREATIVE PERSONALITY BY PRESCHOOL CHILD IN MODERN SCIENTIFIC 
RESEARCHES 

G. S. Milenina 
The article deals with the issue of forming a creative personality by a preschool child. There are analyzed psychological 

and educational aspects of the described problem: studying of the problem of forming a creative individuality of personality by 
a senior preschool child and teachers’ training. 

It is determined role of creativity in realization of individuality of personality. 
Key words: personality, creativity, individuality, abilities, development, activity. 
 
Розвиток суспільства в нових умовах ставить завдання – формування творчого потенціалу особистості. 

Реалії сьогоднішньої дійсності (прискорення науково-технічного прогресу та радикальні зміни в 
соціальній, екологічній, економічній та культурній сферах) призвели до того, що змінилися вимоги до 
покоління, яке вступає в життя.  

Проблема розвитку творчих здібностей, виховання творчої особистості, підтримки обдарованості 
сьогодні стає все більш актуальною. Це, передусім, пов’язано з потребою суспільства в неординарних 
творчих особистостях. Навчання і виховання юних талантів нині викликає гострий інтерес.  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено, що дослідженню творчої особистості 
дитини дошкільного віку приділяється належна увага, зокрема таким її аспектам, як розвиток творчих 
можливостей дітей дошкільного віку, креативної особистості, обдарованості (Ф. Баррон, Дж. Гілфорд, 
Дж. Гордон, Г. Лозанов, К. Роджерс, А. Ротенберг, К. Тейлор, Р. Торренс, В. Франкл та ін.); творчості та 
креативності (Л. Виготський, Д. Ельконін, П. Енгельмейер, О. Запорожець, Г. Костюк, Н. Менчинська, 
Р. Немов, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн та ін.); індивідуальності та творчості (В. Андрєєв, Т. Гальченко, 
В. Кузьменко, В. Моляко, Н. Посталюк, Н. Вишнякова та ін.); творчості як специфічного виду діяльності 
(М. Воллаха, Дж. Гілфорда, В. Давидова, Л. Когана, О. Кочерги, О. Матюшкіна, Я. Пономарева та ін.); 
пошуку шляхів формування та розвитку індивідуальності в наукових дослідженнях дисертаційного 
характеру С. Бубко, В. Галузинського, І. Дичківської, О. Дяченко, Я. Ковальчук, В. Кузьменко, В. Мерлін, 
І. Унт. та ін. 

Мета статті – з’ясувати стан розробленості проблеми формування творчої особистості дітей 
дошкільного віку в сучасній педагогічній науці. 

Дитинство, передусім дошкільне, – єдиний період життя, коли творчість може стати універсальним і 
природним способом буття людини. Численні наукові дослідження різного періоду свідчать про 
можливості дошкільного дитинства, у створенні сприятливих умов стимулювання і спрямування розвитку 
особистості. Гуманістична педагогіка орієнтується на людину, актуалізує вимогу всебічного вивчення 
потенційних здібностей та суб’єктних проявів дітей, пошук педагогічних засобів, що забезпечують 
становлення їхньої творчої особистості. 

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає її перехід до креативних технологій виховання й 
навчання, модернізацію змісту дошкільної освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей 
дошкільного віку відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, вікових особливостей, 
культурних потреб. Націлює науковців та практиків на: формування творчої індивідуальності; підтримання 
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досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини; розвиток у дітей таких 
особистісних властивостей, як допитливість, ініціативність, самостійність, креативність, винахідливість [1, 
с. 4]. 

Зростає інтерес у педагогічній науці до дослідження процесу творчості як ключового поняття в 
структурі особистості людини. Також з’явилася потреба осмислити проблему формування творчої 
особистості з урахуванням позицій представників психології, соціології, педагогіки та інших галузей 
наукового знання. У зв’язку з цим творчість визначається невід’ємною характеристикою індивідуальності 
людини, а для точного опису перетворювальних здібностей особистості використовується поняття «творча 
індивідуальність». 

У процесі розгляду проблеми формування творчої індивідуальності ми звертаємось до досліджень у 
контексті розвитку творчої особистості. Праці провідних психологів засвідчують, що індивідуальність 
проявляється та розвивається на основі особистісного розвитку. Вона не є чимось особливим, відірваним 
від особистості, а є її невід’ємною частиною, що забезпечує завершеність особистісних утворень. Вона 
ширша, багатша, яскравіша за соціальну сутність людини, закріплену в особистісних утвореннях за 
рахунок природних характеристик. Конкретні поєднання природних та соціальних властивостей 
(схильностей та здібностей) дозволяють людині саморозвиватися, самореалізовуватися, 
самостверджуватися з найбільшою повнотою, виявляючи творчість у діяльності та взаєминах [3, с. 175]. 

Отже, результати досліджень учених показали, що поняття «особистість» та «індивідуальність» 
взаємозалежні та не розглядаються окремо [3, с. 177]. Тому ефективними програмами розвитку творчої 
індивідуальності є ті, основа яких містить розвиток особистості дитини. 

В умовах сьогодення проблема актуалізації творчих можливостей у дітей дошкільного віку, розвитку 
креативної особистості, обдарованості набуває особливої актуальності та стає важливим напрямом емпі-
ричних пошуків та науково-теоретичних досліджень, її активно розробляють провідні вчені країн світового 
співтовариства (Ф. Баррон, Дж. Гілфорд, Дж. Гордон, Г. Лозанов, К. Роджерс, А. Ротенберг, К. Тейлор, 
Р. Торренс, В. Франкл та ін.). 

Пошуку шляхів формування та розвитку індивідуальності, можливостей прояву її унікальних 
властивостей, індивідуальних стилів діяльності, індивідуально-диференційованої взаємодії з дітьми 
присвячено спеціальні дисертаційні дослідження (Н. Баглаєва, С. Бубка, В. Галузинський, І. Дичківська, 
О. Дяченко, Я. Ковальчук, В. Кузьменко, В. Мерлін, І. Унт та ін.). 

Феномен творчості привертав увагу багатьох дослідників. Дослідженню творчості та креативності 
присвятили свої праці видатні психологи Л. Виготський, Д. Ельконін, П. Енгельмейер, О. Запорожець, 
Г. Костюк, Н. Менчинська, Р. Немов, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн та інші. На їхню думку, креативність 
характеризується наявністю таких рис особистості, як: творчий потенціал, ініціативність, творча 
активність, імпровізаційність, творча спрямованість. Ці риси підкреслюють індивідуальність особистості, 
допомагаючи їй з меншими перешкодами інтегруватися в соціумі та актуалізувати власні здібності. 

Наразі виконано фундаментальні дослідження з: психології творчості – це праці О. Брушлінського, 
В. Моляко, С. Рубінштейна, С. Сисоєвої, О.Тихомирова; проблеми загальних та спеціальних здібностей 
Є. Ігнатьєва, В. Крутецького, Н. Лейтеса, Б. Теплова; психології та психофізіології індивідуальних 
відмінностей та здібностей В. Кузьменко, В. Мерліна, В. Небиліцина, В. Русалова; проблеми щодо 
генетичних передумов індивідуальних відмінностей І. Равіч-Щербо та інших. 

На думку О.Яковлевої, творчість – це не певний набір особистісних рис, а реалізація людиною власної 
індивідуальності. Тому творчий процес є проявом цієї індивідуальності. Творчість розкривається у процесі 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії [8, с. 148]. 

Аналіз досліджень проблеми індивідуальності та творчості (В. Андрєєв, Н. Вишнякова Т. Гальченко, 
В. Кузьменко, В. Моляко, Н. Посталюк та ін.) дали змогу розкрити загальне значення поняття творчої 
індивідуальності як певної якості особистості, що полягає в її «самостійності», цілісності, самобутності, 
спрямованості на творче перетворення навколишнього та готовність змінювати себе. 

Учені К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, А. Маслоу та С. Рубінштейн визначають 
індивідуальність джерелом творчої активності людини, що й відповідає за механізми його самоактуалізації 
та самореалізації. 

Сутність творчості розглядали учені М. Воллах, Дж. Гілфорд, В. Давидов, Л. Коган, О. Кочерга, О. 
Матюшкін, Я. Пономарєв як специфічний вид діяльності. Психологи досліджували основні особливості 
творчості як процесу й виділяли різні складники: 

 діяльність, під час якої «загальний критерій творчості виступає критерієм розвитку» (О. Асмолов); 
 діяльність, спрямована на «творення, народження нового прогресивного, що сприяє розвитку 

людини і суспільства» (Д. Богоявленская); 
 діяльність, під час якої реалізується індивідуальність (О. Яковлєва). 
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Ґрунтовно вивчено проблему розвитку індивідуальності дітей старшого дошкільного віку В. 
Кузьменко. Автор визначає ефективні психолого-педаго- гічні умови розвитку індивідуальності дитини 3-7 
років, а саме: перебудова освітнього простору та стилю спілкування вихователів з дітьми від фронтального 
до індивідуалізованого, підвищення їхньої психологічної компетентності, оволодіння ними методами 
вивчення індивідуальних відмінностей, фіксації та аналізу отриманих даних, розроблення та комплектації 
індивідуалізованих освітніх програм. Теоретично та експериментально доведено, що визначальним для 
розвитку індивідуальності дошкільника є гармонійна активізація процесів творчості, суб’єктності та 
довільності, а наявність певних властивостей (цілепокладання, вибірковості та винахідливості) забезпечує 
та супроводжує цей процес [3, с. 178]. 

Так, Т. Гальченко здійснено дослідження особливостей прояву винахідливості як однієї з властивостей 
творчої індивідуальності дітей дошкільного віку, функцією якої є забезпечення творчого вигадування та 
внесення самостійно створеного, нового у зміст діяльності або продукцію, створення нових, неповторних 
задумів. 

Аналіз наукових підходів до проблеми творчої індивідуальності дозволив простежити активну увагу з 
боку вітчизняних та зарубіжних психологів, про що свідчить значна кількість праць, присвячених 
психології творчості в навчальному процесі; розвитку творчої особистості та індивідуальності дітей 
дошкільного віку в онтогенезі, психолого-педагогічним основам, особливостям розвитку індивідуальності, 
ролі діяльності в її формуванні та інших важливих чинників, що стимулюють формування цього процесу. 
Учені наголошують на наявність певних труднощів, що супроводжує процес формування творчої 
індивідуальності дітей старшого дошкільного віку, а також на об’єктивній потребі практики у професійній 
підготовці спеціалістів ДНЗ, пошуку подальших механізмів, під упливом яких здійснюється це 
формування. 

В історії вітчизняної педагогіки проблема розвитку дитячої творчості знаходить відбиток у спадщині 
видатних педагогів, які доводили необхідність розвитку творчих здібностей дітей, надання їм можливостей 
відображати внутрішній світ. 

Вагомий внесок у розроблення педагогічних умов, що сприяють розвитку індивідуальності 
особистості, у вітчизняну педагогічну науку зробив видатний педагог К. Ушинський. Він зазначав, що 
індивідуальність реалізує себе в діяльності відповідно до потенційних задатків, потреб, внутрішніх мотивів 
та ціннісних орієнтацій. К. Ушинський підкреслював, що, оскільки навчальний заклад є тим середовищем і 
простором, де вихованець засвоює нові знання і способи діяльності, має можливості для використання 
творчого потенціалу та досягнення певного рівня самореалізації індивідуальності, то головною функцією є 
створення відповідних педагогічних умов для саморозвитку творчої індивідуальності вихованця. Педагог 
до таких умов відносив грунтовну обізнаність причетних до педагогіки щодо природи людської 
індивідуальності; побудову навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних та вікових 
особливостей учнів та пошуків «засобів виховного впливу» в «природі людини»; організацію творчої 
діяльності вихованців, що залишала б «розумний простір для їх самостійного життя, серця і волі». 

Разом із тим, Е. Аркін звертався до розуміння індивідуальності, як до своєрідності особистості, що 
робить її неповторною, єдиною. Указував, що своєрідність буває яскраво відображеною в певний віковий 
період у різних сферах розвитку та поведінки особистості – рухової, інтелектуальної, емоційної. Але часто 
вдається знайти одну, основну особливість, що об’єднує та висвітлює різноманітні риси дитини і 
забезпечує розуміння особистості. Своєрідні форми поведінки дитини мають тимчасовий характер, не 
відображаючи справжні тенденції її розвитку, що створює необхідність знайти рушійні сили цього 
процесу. У таких рушійних силах відкриваються сторони особистості, яка формується, а саме те, що 
становить основу для розвитку індивідуальності (наприклад, схильності та здібності, розвиток творчості). 

О. Усова, розкриваючи теоретичні основи змісту та методи навчання і виховання дошкільнят, 
зауважувала, що кожна дитина – неповторна особистість у проявах, поведінці, сприйнятті навколишнього 
середовища і ставленні до нього. Тому дітям необхідно давати спільне, потрібне, а також виховувати в них 
особливе, індивідуальне. Вона зазначала, що індивідуальність не утворюється сама по собі, вона 
формується у зв’язку із загальними умовами виховання дітей у колективі під керівництвом вихователя. 
Індивідуалізація виховання дітей у колективі передбачає врахування можливостей цього колективу та 
окремих дітей, формування індивідуальності людини та своєрідності конкретного дитячого колективу. 

В. Сухомлинський стверджував, що творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, 
особливий взаємозв’язок між інтелектуальним життям особистості та проявом її сил в активній діяльності. 
Проблема становлення творчої індивідуальності посідає значне місце у працях В. Сухомлинського. 
Педагогом було створено новаторську методику підтримки індивідуальної своєрідності дитини, основою 
якої стала опора на емоційні переживання дитини, як необхідну умову розвитку її творчих здібностей. На 
думку автора, людська індивідуальність – це неповторний світ думок, почуттів, волі, характеру 
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переживань. Вона розкривається та набуває розвитку через діяльність, від неї залежить повнота духовного 
життя людини, щастя [6, с. 67]. 

В. Сухомлинський вважав, що становлення творчої особистості, неможливе без індивідуального 
підходу до дитини. Важливим методом вивчення індивідуальної своєрідності дитини вчений вважав спо-
стереження, а спостережливість визначав провідною професійною властивістю вихователя. 

Можна сказати, що своєю увагою до проблеми творчої індивідуальності в педагогіці В. Сухомлин-
ський передбачив ідеї, що сьогодні є актуальними. Розвиток педагогічної думки в Україні підійшов до 
етапу усвідомлення того, що формування творчої індивідуальності вчителя – це складне та відповідальне 
завдання, без якої не можуть бути розв’язані проблеми виховання і навчання дітей. 

У дослідженнях визначено роль діяльності щодо розвитку творчої особистості, прояву унікальних 
якостей серед дітей дошкільного віку в спільній ігровій (Л. Артемова, А. Гончаренко, Н. Химич), трудовій 
(3. Борисова, Л. Крайнова, В. Павленчик), навчальній (Л. Брєжнєва, Р. Буре, Л. Зайцева, С. Степанова), 
мовленнєво-творчій (А. Богуш, Л. Березовська, Н. Гавриш, Н. Водолага, Н. Орланова, С. Чемортан), 
продуктивно-творчій (Н. Портницька) та музичній (І. Онищук) діяльності дошкільників. 

Так у працях, Н. Гавриш досліджено особливості, характерні риси, типи мовленнєво-творчої 
діяльності дошкільнят та встановлено її залежність від педагогічних умов організації навчального процесу, 
здійснено концептуально-методичний підхід до розв’язання проблеми розвитку мовленнєво-творчої 
діяльності дітей дошкільного віку [2, с. 120]. 

В. Уфімцевою обґрунтовано організаційно-педагогічні умови та критерії ефективності творчого 
розвитку дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах навчально-виховного комплексу 
«дошкільний заклад – початкова школа». Розроблено зміст, форми та методи діяльності педагогічного 
колективу з творчого розвитку, дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [7, с. 66]. 

Вітчизняні педагоги, як бачимо, створили вагомі доробки з проблем розвитку творчої особистості 
дошкільника, збагатили теоретичні та методичні засади цієї проблеми в дошкільній педагогіці. Однак 
досліджень, присвячених підготовці майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності, не-
має, а практика вимагає підготовки таких фахівців. 

Варто детальніше зупинитись на окремих дослідженнях, що конкретизують педагогічні підходи, 
способи та механізми, які стимулюють процес формування творчої індивідуальності дошкільника, 
можливість прогнозування проявів властивостей творчої індивідуальності. 

Так, теоретико-педагогічні основи розвитку творчої індивідуальності суб’єктів освіти дослідила Р. 
Богданова. Важливою педагогічною умовою формування цієї властивості учена вважає збагачення досвіду 
творчого життя дитини, що передбачає зміну досвіду творчого життя в професійній сфері педагога. 

Г. Грішіна в якості основного засобу розвитку творчої індивідуальності розкриває педагогічний 
потенціал арт-терапії, особливість якої полягає у варіативних, творчих можливостях реалізації. 

Аналіз проблеми формування та розвитку творчої індивідуальності засвідчує, що цій проблемі було 
присвячено дослідження фахівців у галузі психології, а педагогіка розглядала формування творчої 
індивідуальності в контексті особистісного становлення, забезпечення індивідуального і 
диференційованого підходів у навчанні та вихованні творчої особистості. Більшість психологів оперують 
терміном «розвиток», у педагогічному контексті нашого дослідження ми використовуємо термін 
«формування» індивідуальності. Пояснення знаходимо у трактуванні цих термінів педагогічними та 
енциклопедичними словниками, психолого-педагогічної літератури із зазначеної проблеми. 

Так, у концепції В. Мерліна розвиток обумовлюється генетично, а формування – із впливом 
соціальних умов. Варто зазначити, що на основі порівняння сутності особистості та індивідуальності 
автору вдалося показати специфіку процесу розвитку особистості та відмінність від нього процесу 
формування індивідуальності [5, с. 140]. 

Згідно з рівнем розвитку сучасного суспільства, дошкільний ступінь освіти в Україні спрямовано на 
формування базових особистісних якостей. На сучасному етапі освіта розв’язує не лише питання розвитку 
пізнавальної активності та творчих здібностей особистості. Її концептуальним підґрунтям є залучення 
підростаючого покоління до активного творчого життя, уміння відстоювати власну творчу позицію, 
засвоювати досвід інших людей та творчо трансформувати в життєдіяльності, реалізувати себе як 
індивідуальність. Таким чином, маємо підставу розглядати феномен розвитку, під яким розуміють процес 
формування індивідуальності, як вищої якості особистості в результаті розвитку і виховання. А. Реан 
стверджує, що в сучасній педагогічній практиці розвиток не може розглядатися системотвірним 
компонентом. Задатки творчості є в кожної людини. Необхідно лише їх розкрити і активізувати. Відомий 
психолог Л. Виготський наголошував на тому, що результат творчої діяльності може бути новий щодо 
системи знань, способів дій, оцінних орієнтацій, стосовно конкретної людини, а не абсолютно новий.  

Отже, на основі аналізу й систематизації наукової психологічної та педагогічної літератури окресленої 
проблеми доводимо, що природні задатки, нахили, здібності дитини у процесі виховання перетворюються, 
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змінюються та формуються, породжуючи широку варіативність проявів особистості. Зрозуміло, що 
організація навчально-виховного процесу у ВНЗ, його зміст та завдання мають сприяти створенню умов 
для формування творчої особистості, стимулювати прояв творчих можливостей дітей старшого 
дошкільного віку. Організація навчально-виховного процесу має враховувати творчі нахили та здібності 
дітей, індивідуальні особливості дітей дошкільного віку, грунтуватись на глибокому знанні педагогом 
індивідуальних особливостей, духовного світу кожного вихованця враховувати їхні творчі нахили та 
інтереси. 

Здійснений нами контент-аналіз поняття «творча особистість» дає підстави виокремити важливі 
чинники, що характеризують його сутність, а саме: 

 діяльність – важливий чинник формування творчої індивідуальності; 
 колектив однолітків – засіб формування творчої індивідуальності дитини; 
 створення сприятливого розвивального середовища для формування творчої індивідуальності; 
 формування творчої індивідуальності у спільній діяльності з однолітками; 
 використання інноваційних технологій навчання і виховання; 
 підвищення професійної педагогічної готовності формування творчої індивідуальності дітей 

старшого дошкільного віку. 
Завдання освіти полягає в тому, щоб надати особистості можливість проявити свої здібності, творчий 

потенціал, що припускає для кожного можливість адекватно реалізувати життєві та творчі плани. Як 
відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант. 
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УДК 378:[316.77:172.4] 

ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» 

Т. С. Сеник1  
У статті аналізується зміст понять «культура», «комунікація», «спілкування» та «міжнаціональне 

спілкування» як базових для розуміння культури міжнаціонального спілкування. Представлені основні підходи до 
розуміння понять, розглянуто відмінні ознаки спілкування і комунікації. Розуміння суті досліджуваного явища та 
вивчення характерних особливостей міжнаціонального спілкування є умовою успішних міжнаціональних і 
міжкультурних контактів у студентському середовищі. Виявлено, що культура міжнаціонального спілкування 
студентів вищих навчальних закладів – це система загальнокультурних ідей, уявлень, норм і навичок культурної 
діяльності здобувачів вищої освіти, яка характеризує гармонізацію міжнаціональних взаємовідносин. Вона залежить 
від загального рівня культури, уміння сприймати і дотримуватися загальнолюдських норм та моралі, розуміння 
відмінностей особистісних характеристик. Наголошено на потребі формування у студентів культури 
міжнаціонального спілкування.  

Ключові слова: міжнаціональне спілкування, міжкультурна комунікація, культура міжнаціонального 
спілкування, вищі навчальні заклади. 

CONCEPT OF INTELLIGENCE «CULTURE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS 

T. Senyk 
In the article the concepts of «culture», «communication», «communication» and «interethnic communication» as the 

basis for understanding the culture of interethnic communication has been analyzed. The main approaches to understanding 
the concepts has been presented. Distinctive features of communication and communication has been considered. 
Understanding the essence of the phenomenon and studying the peculiarities of interethnic communication is a condition for 
successful interethnic and intercultural contacts in the student environment. The culture of interethnic communication among 
students of higher educational institutions is a system of general cultural ideas, norms and skills of cultural activity of higher 
education graduates. It depends on the general level of culture, the ability to perceive and adhere to universal norms and 
morals, an understanding of the differences in personality characteristics. Formation of the culture of interethnic 
communication with students takes place in the educational environment of higher educational establishments, in the process of 
education and upbringing, relies on the specific content and technology of education. It provides the acquisition of knowledge, 
skills, strategies, norms, skills of intercultural communication and their use in practice. The formation of a culture of 
interethnic communication sets out to teach students to value and understand the culture of representatives of other nations, to 
promote socialization, self-development, self-education and self-realization. The need to form students in the culture of 
interethnic communication has been emphasized. 

Key words: intercultural communication, intercultural communication, culture of interethnic communication, higher 
education institutions. 

 
У процесі бурхливого розвитку економіки, комп`ютерних та інформаційних технологій, активної 

взаємодії між країнами в умовах глобалізації проблема культури міжнаціонального спілкування 
висувається на чільне місце чи не в усіх сферах людської діяльності.  

У 76 статті Закону України «Про вищу освіту» зазначено, що одним із основних напрямів 
зовнішньоекономічної діяльності закладу вищої освіти є «організація підготовки осіб з числа іноземних 
громадян до вступу в заклади вищої освіти України» та «провадження освітньої діяльності, пов’язаної з 
навчанням іноземних студентів» [11]. За даними Міністерства освіти і науки, станом на 2016-2017 
навчальний рік в Україні навчалися 64066 іноземних студентів зі 147 країн світу [3]. Вітчизняні заклади 
вищої освіти мають великий потенціал, тож кількість іноземних студентів може значно зрости. Саме тому 
питання міжнаціонального спілкування набуває такої актуальності.  

Сформованість культури міжнаціонального спілкування пов`язане з розвитком особистості, готовності 
вступати в діалог культур, дотримуватися принципів кооперації, толерантності, поваги до представників 
інших націй та їх культур, уміння долати перешкоди, які виникають в процесі взаємодії. 

Дослідженням культури міжнаціонального спілкування займалися вчені: А. Аксентьєв, В. Аксентьєв, 
Р. Кадієва, Т. Атрощенко, В. Заслуженюк, П. Донець, Є. Баграмов, Ю. Бромлей, Р. Гарсія, З. Гасанова, 
Ф. Гороховський, М. Євтух, В. Заслуженюк, Н. Осипова, А. Пергей, В. Присакар, Ю. Саєнко, Д. Хупс, 
Є. Черікова та інші. Теоретичне висвітлення поняття «культура міжнаціонального спілкування» 
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представлено в працях Л. Ляпіної, Т. Атрощенко, І. Сєрової, В. Скуратовського, С. Шермухамедова та ін.. 
Аналіз наукової літератури засвідчує, що у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях наявні різні підходи 
до визначення цього поняття. Це пов`язано з тим, що міжнаціональне спілкування є предметом вивчення 
багатьох дисциплін і акумулює в собі дослідження з різних галузей (психології, соціології, лінгвістики, 
антропології, етнографії та інших соціально-гуманітарних наук), які розглядають, описують або 
уточнюють різні аспекти та підходи до дефініції та природи поняття «культура міжнаціонального 
спілкування».  

Дослідження процесу формування культури міжнаціонального спілкування у закладах вищої освіти, 
обґрунтування його наукових засад передбачає вивчення сутності понять «спілкування», «нація», 
«культура», «культура міжнаціонального спілкування». 

Мета статті: на основі комплексного аналізу наукової літератури уточнити сутність основоположних 
понять терміна «культура міжнаціонального спілкування» та ряд підходів до визначення їх змісту. 

Аналіз наукoвo-педагoгічнoї літератури засвідчив, що поняття «культура», «міжкультурна 
комунікація», «міжнаціональне спілкування» складні у теoретичнoму плані, оскільки є багатoаспектними 
поняттями. 

У науковій літературі наявні такі терміни, що використовуються для позначення спілкування і 
взаємодії культур між представниками різних країн і народів: «міжнаціональне спілкування» 
(Т. Атрощенко, М. Грибенюк, І. Новікова), «міжкультурне спілкування» (О. Баглай), «міжетнічне 
спілкування» (Л. Ляпіна), «міжкультурна комунікація» (С. Костюк, О. Ябурова, І. М`язова, Н. Гальськова, 
Д. Гудков, В. Попков, Т. Грушевіцька, А. Садохин, Б. Слющинський, С. Тер-Минасова). 

Насамперед, варто зазначити, що між поняттями «спілкування» і «комунікація» існують певні 
відмінності, як і між поняттями «міжнаціональне спілкування» та «міжнаціональна комунікація». Хоча в 
деяких джерелах стверджується, що зазначені поняття – тотожні [13], [14].  

Поняття «комунікація» в широкому значенні – це обмін інформацією з усіма засобами її передачі та 
отримання, у вузькому – це спосіб спілкування. 

Поділяємо позицію учених М. Кагана, Е. Жаркова, Х. Лийметса, К. Платонова та ін., на думку яких, 
спілкування й комунікація не є абсолютно тотожними поняттями. Вони обидва хоча і позначають процеси 
та є формами інформаційного обміну, проте мають і відмінні характеристики. М. Каган зазначав, що 
суттєві відмінності між різними типами зв’язків людини з людиною і зафіксовані в змісті понять 
«спілкування» і «комунікація»[4, с. 166].  

Окремі науковці вважають, що відмінності між комунікацією та спілкуванням зумовлені обсягом 
змісту цих понять у широкому та вузькому розумінні. В. Манакін звертає увагу на те, що хоча спілкування 
й комунікація в сенсі модусу мовного існування є синонімічними поняттями, проте якщо комунікацію 
розглядати в широкому розумінні (обмін інформацією будь-якими засобами спільної системи символів і 
кодів), то спілкування (вербальне і невербальне) є складником комунікації [8, с.8]. Як процес передачі 
інформації розглядає комунікацію І. М’язова. Дослідниця тлумачить «комунікацію» як «цілеспрямований 
процес передачі повідомлення, інформації з використанням правил та норм, необхідних для досягнення 
гармонізації» [9, с.7]. 

Натомість З. Хабібуліна виокремлює «комунікацію» як більш вузьке за значенням поняття та описує 
його як комунікативну сторону або грань спілкування, яка ототожнюється із процесом вербального та 
невербального обміну інформацією упродовж сумісної діяльності [15, с.166]. 

Зважаючи на зазначені позиції авторів, уважаємо спілкування складною взаємодією, у якій 
здійснюється обмін думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, звичками.  

Філософський підхід до визначення понять «комунікація» та «спілкування» передбачає їхнє 
теоретичне осмислення з погляду суспільного буття, виявлення структури й ролі в житті окремої 
особистості і суспільства загалом (М. Каган, В. Біблер, М. Бахтін). У філософському енциклопедичному 
словнику «спілкування» потрактовують як тип відносин, який характеризується ставленням партнерів один 
до одного як до істот, наділених ознаками суб’єктивності, а «комунікацію» використовуєть для позначення 
людської взаємодії у світі, є ознакою конструктивної взаємодії особистостей, соціальних груп, націй та 
етносів, яка розгортається на основі толерантності й порозуміння [14, с. 291, 603]. Усе вище сказане дає 
можливість зробити висновок, що за філософським підходом спілкування – це процес, який відбувається 
між суб’єктами, що забезпечує можливість включення в культуру, соціум. 

Соціологічний підхід до розгляду спілкування передбачає вивчення взаємозв'язків суспільства з 
процесами спілкування та досліджує роль спілкування в діяльності соціальної групи. Згідно з таким 
підходом спілкування – це соціальна діяльність, яка відбувається в процесі взаємодії між людьми. 
Діяльність починається з ідей, почуттів, які проявляються в поведінці, у вербальній чи невербальній формі. 
Це спосіб здійснення внутрішньої еволюції або підтримки соціальної структури суспільства, соціальної 
групи [6, с. 32]. 
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Спілкування у психології розглядають як механізм розвитку особистості через розвиток 
самосвідомості та мислення (О. Леонтьєв, Б. Ананьєв, Л. Виготський). На думку О. Леонтьєва, спілкування 
становить процес встановлення й підтримки цілеспрямованих, прямих чи опосередкованих певними 
засобами, контактів між людьми, що пов’язані в психологічному відношенні. Спілкування зорієнтоване на 
те, щоб змінювати інтереси, мотиви, знання, установки, цілі тощо [6, с. 32]. 

Педагогічний підхід до визначення спілкування полягає в розгляді даного явища як фактору розвитку 
особистості, елемента пізнавальної діяльності (А. Мудрик, В. Кан-Калик, Ю. Громико). В. Кан-Калик 
звертає увагу на те, що педагогічне спілкування є взаємодією, у якій педагог виступає в ролі активатора, 
організовуючи і керуючи всім процесом. Змістом взаємодії педагога і вихованців є обмін інформацією, 
здійснення виховного впливу, організація взаємостосунків за допомогою комунікативних засобів [5, с. 12]. 

Існують різні підхoди і до визначення понять «міжкультурне спілкування» та «міжкультурна 
комунікація». Міжкультурну комунікацію визначають як взаємодію культур або представників культур 
(В. Фурманова, Н. Корочкіна, Н. Філіпова, Н. Попова), спілкування особистостей, які належать до різних 
лінгвокультурних спільнот (Н. Гальськова, Д. Гудков, Т. Грушевіцька, В. Попков, А. Садохин, 
Б. Слющінскій, С. Тер-Минасова, Н. Янкина та ін.). 

Початок вивчення й дослідження міжкультурної комунікації пов'язаний із виходом у 1954 р. книги 
Е. Холла і Д. Трагера «Культура як комунікація». У зазначеній праці вперше використовується поняття 
«міжкультурна комунікація» в широкому значенні, як своєрідної специфіки у відносинах між людьми, 
представниками різних культур. У вузькому значенні термін «міжкультурна комунікація» з’явився в 
підручнику Л. Самовара і Р. Портера в 70-х рр. ХХ ст. Проте історія виникнення міжкультурної комунікації 
своїм корінням сягає далекого минулого людства. Окремі науковці вважають, що проявами процесу 
міжкультурної комунікації в контексті розвитку людської цивілізації доречно вважати вавилонське 
стовпотворіння, появу і розпад давніх імперій, виникнення основних світових релігій, відкриття Америки 
тощо. У сучасному світі процес міжкультурної комунікації став усеосяжним і всепроникним завдяки 
глобалізації, яка торкнулася всіх сфер людської діяльності, перетворивши планету в «global village» 
(глобальне село)[10, с. 225]. 

Важливим для розуміння терміна «міжкультурна комунікація» є те, що в процесі комунікації беруть 
участь представники декількох (більш або менш схожих) культур, це «процес спілкування (вербального і 
невербального) людей (груп людей), які, належачи до різних національних лінгвокультурних спільнот, як 
правило, послуговуються різними ідіоетнічними мовами, мають різну комунікативну компетенцію» [2, с. 
82]. Проте. варто зазначити, що представники навіть однієї національності за наявності однієї мови можуть 
належати до різних культур.  

Поняття «міжнаціональне спілкування» безпосередньо передає багатопланову сутність процесу 
мовної, інтелектуальної і психічної діяльності людини, яка спрямована на встановлення і розвиток 
контактів з представниками інших націй з метою обміну досвідом, думками, почуттями, духовними 
цінностями та акумулює характерні ознаки, які є спільними для більшості підходів до його визначення. 

Важливими для розуміння міжнаціонального спілкування є основні ознаки спілкування. Тому, 
уважаємо за потрібне розглянути виявлені й систематизовані М. Каганом відмінні ознаки спілкування і 
комунікації. На думку вченого, процес спілкування має практичний, матеріальний, духовний, 
інформаційний та практично-духовний характер, тоді, як комунікація є суто інформаційним процесом, що 
полягає лише в передаванні повідомлень.  

Комунікація характеризується функціональною нерівністю сторін і являє собою суб’єкт-об`єктну 
взаємодію. Тобто здійснюється вплив суб’єкта на іншу людину як на об’єкт власної активності. 

 
Натомість спілкування характеризується суб’єкт-суб`єктною (міжсуб’єктною) взаємодією, яка 

розглядає обох людей, що задіяні у процесі спілкування, як активних та свідомих [4, с. 237-240]. 

  
Варто зазначити, що в середовищі вищого навчального закладу функціонування суб’єкт-суб’єктних 

відносин (викладача і студента) визначають успіх виховного процесу вищої школи, відкривають шлях до 
інновацій та змін, сприяють формуванню цінностей, смислів і норм буття. Завдяки спілкуванню 
відбувається перетворення й вироблення кожним окремим суб’єктом спільних поглядів, уявлень, понять, 
що ведуть до досягнення духовної спільності.  

Розглядаючи поняття «культура міжнаціонального спілкування», варто окремо зупинитись на 
визначенні понять «культура» та «нація».  

У науковій літературі поняття «нація» і «етнос» використовують переважно для позначення великих 
культурно-історичних людських спільнот. Вони близькі з погляду наукового визначення і вживаються в 

суб’єкт повідомлення повідомлення об’єкт (одержувач)

суб’єкт (партнер) засоби спілкування суб’єкт (партнер)



Теорія виховання 

53 

певному контексті як синонімічні (нація з лат. natio — плем’я, народ; етнос з гр. ethnos — народ, плем’я), 
усе ж між ними існують певні відмінності. Етнос визначається як історично сформована на певній 
території стійка сукупність людей, що мають спільні риси і стабільні особливості культури й мови, 
психологічного складу, усвідомлення своєї єдності й відмінності від інших подібних утворень. Це 
спільнота, яка характеризується наявністю культурної єдності – мови, звичаїв, міфів, епосу та ін. Натомість 
націю розглядають як історичний тип етносу. Спільнота людей об’єднується в націю за певними 
чинниками, зокрема етнокультурними та політико-правовими. Національність узагальнено позначає такі 
поняття, як нація, народність тощо [13], [14]. 

Погоджуємось з думкою В. Манакіна, що поняття «нація» є ключовим щодо виявлення особливостей 
у міжнаціональному спілкуванні на тій основі, що з ним пов’язане виокремлення специфічних для 
спільноти звичаїв, традицій, ментальних рис, відмінностей світосприйняття загалом [8, с. 22]. 

Щодо трактування поняття «культура» існують різні підходи. Доречно говорити про культуру в 
широкому та вузькому значенні. Так, у широкому розумінні культура є сукупністю матеріальних і 
духовних цінностей, у вузькому – рівень духовного життя людей.  

Культура – це сукупність матеріальних і духовних надбань на певному історичному рівні розвитку 
суспільства і людини, які втілені в результатах продуктивної діяльності [14, с. 313]; інтерпретаційна модель 
світу людини, соціалізованої в певних умовах; цілісний історичний феномен, локальна цивілізація, яка 
виникла на ґрунті територіальної, етнічної, мовної, політичної, економічної та психологічної спільності [8, 
с.8].  

Тож, як бачимо, під поняттям «культура» розуміють історично визначений рівень розвитку 
суспільства і людини, який представлений у типах і формах організації життя і діяльності людей, а також у 
створюваних ними матеріальних і духовних цінностях.  

Погоджуємось із думкою Л. Ляпіної, що культура міжнаціонального спілкування пронизує всі основні 
види культури – політичну, правову, моральну та інші. Усі елементи культури міжнаціонального 
спілкування тісно пов’язані і «взаємодіють» із кожним видом культури, його елементами [7, c.110]. 

Аналіз сучасних досліджень, присвячених проблемі культури міжнаціонального спілкування показав, 
що зміст поняття подекуди трактується розширено (до нього включені відносини між державами, націями, 
етносами, національностями), а іноді звужується до рівня міжетнічного спілкування.  

На основі наявних у проаналізованих джерелах тлумачень досліджуваного поняття, можемо виділити 
спільні ознаки, якими є: 

• певний набір, система ідей, ідеалів, уявлень, норм, настанов, способів, форм, видів діяльності 
(Т. Атрощенко, В. Заслуженюк, В. Присакар, Л. Ляпіна І. Сєрова, В. Скуратовський та ін.); 

• взаємозв’язки, взаємостосунки (А. Авксентьєв, В. Авксентьєв, Р. Кадієва та ін.); 
• критерії, правила, норми поведінки, яких необхідно дотримуватися (Ф. Горовський, Л. Лаврова, В. 

Голобородько та ін.); 
• особистісна здатність адекватно сприймати представників інших національностей і контактувати з ними 

(Г. Ніколаєва). 
Культура міжнаціонального спілкування необхідна для ефективної міжособистісної взаємодії між 

представниками різних націй. Рівень культури такого спілкування визначається загальним рівнем культури 
кожної особистості і є характеристикою суб’єкта спілкування. 

Аналіз наукових джерел та результати аналізу трактувань поняття «культура міжнаціонального 
спілкування» (Т. Атрощенко, В. Скуратівський, І. Вітенко, О. Корніяка, І. Тимченко, О. Уваркіна, 
О. Шестобуз, І. Серова та ін.) дає змогу говорити про нього, як складне багатокомпонентне утворення, 
складову культури особистості. З-поміж наявних тлумачень поняття «культура міжнаціонального 
спілкування» Т. Атрощенко пропонує визначення, яке значною мірою передає всю суть цього 
багатопланового явища. На думку дослідниці, культура міжнаціонального спілкування є системою 
характерних для особи, націй, класів, соціальних груп, суспільства ідей та уявлень, способів, форм і видів 
специфічної культурної діяльності, здійснюваних з метою поглиблення взаємодії і взаємовпливу людей 
різних національностей; сукупність норм і національних настанов, якими мають керуватися члени 
суспільства в процесі безпосереднього спілкування [1, с. 10]. 

На відміну від Т. Атрощенко, В. Скуратівський у тлумаченні поняття акцентує увагу на духовних 
цінностях (ідеях, поглядах, почуттях), нормах поводження, формах діяльності, які проявляються у 
взаєминах соціально-етнічних спільностей, колективів, окремих представників націй в різних сферах 
життя. В основі таких взаємин – національна самосвідомість, етнічна рівність, дружба, довіра, повага, 
гуманізм, непримиренне ставлення до націоналізму, шовінізму, расизму, єдність національного й 
загальнолюдського з метою всебічної гармонізації, гуманізації національних і міжнаціональних відносин, 
загального прогресу суспільства [12, с.15]. 
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Культура міжнаціонального спілкування розглядається як система ідей і уявлень, способів, форм, 
видів специфічної культурної діяльності особистості, нації, суспільства, яке здійснюється з метою 
поглиблення процесу взаємодії представників різних національностей.  

Культура міжнаціонального спілкування студентів вищих навчальних закладів – це система 
загальнокультурних ідей, уявлень, норм і навичок культурної діяльності здобувачів вищої освіти, яка 
характеризує гармонізацію міжнаціональних взаємовідносин на особистісному рівні, тобто між окремими 
представниками різних націй в системі суспільних відносин. 

Формування культури міжнаціонального спілкування в студентів відбувається в освітньому 
середовищі вищих навчальних закладів, у процесі навчання і виховання, опирається на специфічний зміст і 
технології освіти і забезпечує набуття цінностей, знань, норм, умінь, практичних навичок спілкування. 
Формування культури міжнаціонального спілкування має на меті навчити студентів цінувати і розуміти 
культуру представників інших націй, сприяти соціалізації, саморозвитку, самовихованню та самореалізації. 

Культура міжнаціонального спілкування – це складне багатокомпонентне утворення, елементами 
якого є цінності, особистісні якості й комунікативні вміння адекватної поведінки в різних ситуаціях 
спілкування. Культуру спілкування неможливо розглядати окремо поза культурою та традиціями народу та 
його контактами з іншими націями.  

З-поміж багатьох аспектів вивчення культури міжнаціонального спілкування (культурологічного, 
філософського, соціолінгвістичного, психологічного й лінгвістичного) педагогічний аспект спрямований 
на визначення таких умов виховання культури міжнаціонального спілкування, які сприяють гармонійному 
розвитку особистості та вирішенню питань методичного характеру, пов’язаних із пошуком спеціальних 
прийомів, засобів і форм організації виховного процесу. 

Розуміння сутності досліджуваного явища та вивчення характерних особливостей міжнаціонального 
спілкування є умовою успішних міжнаціональних і міжкультурних контактів у студентському середовищі. 
Адже культура спілкування між представниками різних націй залежить від загального рівня культури, від 
уміння сприймати й дотримуватися загальнолюдських норм та моралі, у розумінні відмінностей 
особистісних характеристик, у практичному використанні фактів міжкультурного спілкування людей, 
комунікативних стилів, стратегій.  

Здійснені в статті узагальнення є основою для розроблення педагогічних умов формування культури 
міжнаціонального спілкування студентів у закладах вищої освіти. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ В 
МОРАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ ВИХОВАНЦЯ 

О. В. Столяренко, О. В. Столяренко1 
Стаття присвячена дослідженню механізмів формування ціннісного ставлення до людини в моральній 

свідомості вихованця. Виявлено, що в індивідуальній свідомості відбувається складне перетворення зовнішніх впливів, 
пов’язаних з певними переживаннями, емоційним напруженням, усвідомленням того, що відбувається у відносинах з 
іншим, що найбільш цінне в них. На цій психологічній основі формуються ставлення особистості, які стають 
внутрішніми регуляторами вчинків, які пов’язані з активною позицією і діяльністю індивідів, які здійснюють 
саморегуляцію власної поведінки на користь гуманістичних цінностей. 

Ключові слова: ціннісне ставлення до людини, гуманістичні цінності, механізми виховання, моральна свідомість 
і самосвідомість, моральні потреби і установки, спрямованість особистості. 
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THE STUDY OF VALUE-ORIENTED ATTITUDE TO A PERSON FORMATION MECHANISMS IN 
MORAL CONSCIOUSNESS OF A LEARNER 

E. V. Stoliarenko, O. V. Stoliarenko 
The article is devoted to the study of value-oriented attitude to a person formation mechanisms in moral consciousness of 

a learner. Individual consciousness is determined to be transforming due to external influences connected with certain 
experiences, emotional stresses and awareness of what is happening in relationships with others. This psychological basis 
plays a key role in the process of a personal attitude formation which in turn influences one’s behavior connected with a 
person’s active position and activity, behavior self-regulation in favor of humanistic values. 

Keywords: value-oriented attitude to a person, humanistic values, educational mechanisms, moral consciousness and 
self-awareness, moral needs and attitudes, personal aims. 

 
Процес виховання моральних якостей ускладнюється нерозумінням педагогами психологічних 

механізмів переведення у внутрішній план особистості зовнішніх структурних компонентів, у нашому 
випадку ціннісного ставлення до людини. Як переконують результати педагогічного спостереження і 
життєвий досвід, реальні дії людей у ставленні до іншого не завжди узгоджуються з моральними вимогами, 
але це не виключає, а лише підкреслює важливу роль особистого морального самовизначення. 

Метою статті є дослідження механізмів формування в індивідуальній свідомості гуманістичних 
цінностей, виховання у школярів ціннісного ставлення до людини . 

Гуманізація навчально-виховного процесу стала предметом досліджень багатьох науковців (І. Бех, 
Г. Балл, Д. Бєлухін, І. Бужина, О. Коберник, О. Сухомлинська). Формування гуманістичних взаємин, 
толерантності по відношенню до іншого вивчали Н. Волкова, П. Комогоров, О. Скрябіна, Г. Шеламова, 
Г. Солдатова, О. Клєпцова, О. Грива, О. Зарівна, Ю. Тодорцева. Наукові дослідження, які були проведені в 
Україні впродовж останнього часу, зокрема такими вченими як І. Андрєєва, Т. Артемова, О. Балакірєва, 
Н. Бабенко, Н. Голубкова, Я. Зайцева, Л. Морозова, Л. Панченко, М. Перепелиця, Л. Сокурянська, 
Н. Сорокіна, В. Шкурінов, містять ґрунтовні напрацювання у сфері вивчення механізмів виховання 
гуманістичних цінностей та ціннісних орієнтацій молоді. Над проблемою впровадження ідей гуманної 
педагогіки (Г. Ващенко, Ш. Амонашвілі, Є. Шацький, В. Сухомлинський) в систему сучасної освіти 
України активно працювали І. Бех, В. Білоусова, О. Пєхота, С. Гончаренко, В. Киричок, О. Сухомлинська. 

Індивіди як суб’єкти моральних відношень наділені волею, здатністю приймати рішення і втілювати їх 
у життя, тобто такими психологічними властивостями, які забезпечують їхню моральну дієздатність [1]. 
Поведінка людини залежить від інтеріоризації (суб’єктивації) моральних норм та їх об’єктивації 
(реалізації) в практичних діях, відношеннях і ставленні. Проблема функціонування моральної свідомості, 
закономірностей і факторів інтеріоризації зовнішніх моральних нормативів, які панують у суспільстві й 
процес їхнього перетворення у внутрішні моральні риси, властивості та якості особистості є надзвичайно 
складною [7, с. 17]. Інтеріоризація (від лат. interior – внутрішній), перетворення зовнішніх впливів на 
внутрішнє сприйняття [18, с. 214]. Тобто, це переведення на внутрішній, ідеальний план структури 
зовнішньої (спільної з дорослими та опосередкованої системою знаків) діяльності [8, с. 27]. Введенню 
цього поняття психолого-педагогічна наука завдячує Дюркгейму та іншим представникам французької 
соціологічної школи, які пов’язували його з «соціалізацією» (запозичення основних категорій 
індивідуальної свідомості зі сфери суспільних уявлень). Принципове значення воно отримало в культурно-
історичній концепції Л. Виготського, згідно з якою розвиток вищих психічних функцій людини 
відбувається в процесі засвоєння цінностей, що притаманні конкретному суспільству [6]. Основне 
положення цієї теорії полягає в тому, що будь-яка людська форма психіки спочатку складається як 
зовнішня, соціальна форма спілкування між людьми і лише потім, у результаті інтеріоризації, стає 
психічним процесом окремого індивіда. Це не простий перехід до дії в плані уявлень (Піаже), а складне 
формування внутрішньої структури свідомості [10]. В. Зибковець виділяє в суспільній моральній 
свідомості: а) моральні переживання (почуття симпатії та антипатії, обурення і схвалення, прихильності і 
відрази, довіри і недовіри, які складають первинний, основоположний її прошарок; б) побутовий; в) 
теоретичний рівень [7, с. 17]. У процесі виховання ціннісного ставлення до людини нас більше цікавила 
перша складова. На основі спостережень було виявлено, що моральні почуття симпатії чи антипатії 
виникають ще в дитячому віці. Є всі підстави вважати, що вони лежать в основі моральної структури і в 
загальному вигляді виражають моральну орієнтацію особистості. В моральних почуттях людини 
відображається її ставлення до своїх і чужих учинків. Вони активізують свідомість, збуджують її 
пізнавальні та вольові функції. Там, де людей об’єднують сильні почуття (любов до свободи, 
справедливості), вони стають факторами значної соціальної ваги. Тому виховання благородних почуттів – є 
першорядним завданням у вихованні. Моральні почуття допомагають особистості у визначенні її 
життєвого шляху, формуванні світогляду і переконань в цілому [7, с. 18]. На думку дослідників, саме 
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поняття «механізм» опосередковується через внутрішню будову, сукупність станів і процесів, що 
характеризують ті чи інші явища [4, с. 523], специфіку внутрішнього чи зовнішнього впливу на всю 
систему, а механізмом процесу організації можна вважати взаємозв’язок і взаємодію сукупності 
структурних факторів та життєзабезпечення, що впливають на якість формування особистості, доцільну 
людську діяльність і її результати [19, с. 30]. Люди по-різному сприймають одні й ті ж самі зовнішні 
стимули. Стосовно механізмів формування навиків гуманної поведінки, в індивідуальній свідомості 
відбувається складне перетворення зовнішніх впливів, які завжди стикаються з активною позицією і 
діяльністю індивідів, які здійснюють саморегуляцію власної поведінки. Її основу складає визначення мети 
як обов’язкового і специфічного компоненту будь-якої людської діяльності, як прояв здатності свідомості 
до випереджального відображення. Воно спирається на знання й оцінку умов і ситуацій, в яких 
розгортається дія, що дозволяє здійснювати вибір конкретних цілей і засобів їх досягнення. «В основі 
розподілу механізмів регуляції діяльності на зовнішні та внутрішні лежать критерії: по-перше, форма 
контролю й корекції діяльності індивіда походить із-зовні чи йде від самого виконавця; по-друге, під 
внутрішніми механізмами розуміється конкретна мотиваційна структура особистості. При цьому 
враховується, що зовнішні механізми – специфічні нормативно-ціннісні утворення, хоча й не існують для 
людини самі по собі, поза мотиваційною зумовленістю, поза чинниками, але більше залежать від ситуації, а 
іноді й просто визначаються нею. Внутрішня робота, спрямована на усвідомлення об’єктивації 
суб’єктивних особистісних ставлень до дійсності складає глибинний внутрішній особистісний рівень 
регуляції поведінки й діяльності людини» [11, с. 240]. Цей психічний процес і виступає механізмом, який 
сприяє здійсненню моральної регуляції [1]. При цьому важливо врахувати такі два моменти. Перший 
пов’язаний з тим, що для кожної людини моральні цінності можуть виступати зовнішніми об’єктивними 
реаліями, як відчужена форма соціального контролю, громадської думки, психологічного тиску чи в ролі 
загального фону власної мотивації, як прийнята не лише для інших, а й для себе цінність, що дозволяє не 
відчувати тиску на власну свідомість. Причому не може бути жорсткого розмежування на «зовнішнє – 
внутрішнє», щоб уникнути їхньої абсолютизації. В системі моральної регуляції вони взаємозумовлені: 
зовнішнє стає для індивідуальної свідомості ціннісним лише в разі перетворення його на особистий 
інтерес, коли воно стає власним надбанням, невід’ємною ознакою внутрішнього психічного стану. Лише в 
такому випадку можна говорити не лише про усвідомлення важливості гуманної поведінки, а й про совість, 
справедливість і практичне їх втілення. З другого боку, коли моральні орієнтації органічно зливаються з 
психічним станом людини, коли все усвідомлюване нею як цінність, сприймається не як щось запозичене 
із-зовні, а як внутрішнє, притаманне їй самій. Звичайно, це тільки відчуття, тому що в дійсності у змісті 
людської психіки немає нічого, що не детерміноване із-зовні. Якщо індивід не визнає одні суспільні 
цінності, то це означає, що він вільно чи невільно схиляється до інших. І це вже завдання вихователів, 
спрямовувати зусилля, щоб учнівська молодь надавала перевагу і засвоювала гуманістичні цінності. 

Отже, здійснюючи етично-філософський пошук і аналіз наукових напрацювань, ми дійшли висновку, 
що, по-перше, моральна регуляція відноситься до особливого виду соціальної регуляції, який існує поряд з 
адміністративною, правовою, статутною, технологічною та іншими видами. А її особливості визначаються: 
а) передусім її змістовим наповненням; б) безпосередньою залежністю від соціально-психологічних та 
індивідуально-психологічних механізмів саморегуляції. По-друге, психічні механізми узгоджуються з 
моральною регуляцією, оскільки саме моральна свідомість надає спрямованості, сили й гостроти 
психічним переживанням. На цю обставину звертали увагу В. Іванов, В. Шердаков, П. Сімонов [9, с. 40]. 
По-третє, не можна зводити роль психічних механізмів у функціонуванні моральної свідомості лише до 
процесу інтеріоризації норм. Це лише один бік взаємодії зовнішніх і внутрішніх регуляторів поведінки. 

Другий – це вибіркова активність індивідуальної свідомості [2]. Адже нас цікавить, що саме в 
моральній свідомості людини забезпечує найбільшу дієвість засвоюваних нею норм гуманістичної моралі – 
знання чи переконання, почуття чи воля, самосвідомість чи звички. Тривалий час панувала думка про 
визначальну роль переконань. Широко вживаною вважалася формула про необхідність перетворення знань 
у переконання, яка пізніше була доповнена ланкою: «від переконань – до активних дій». Передбачалося, 
що цей перехід зумовлений активізацією вольових зусиль, необхідних для спонукання завдяки свідомості 
конкретних дій. Дедалі очевиднішим ставало те, що проблема суб’єктивації в поведінці може бути всебічно 
обґрунтована на основі системного підходу до вивчення особливостей моральної свідомості. Цього можна 
досягти за умови опори на загальний принцип об’єднання уявлень про окремі структурно-функціональні 
ланки в цілісну систему. На думку С. Рубінштейна, це принцип єдності свідомості й діяльності, на 
взаємозв’язку і взаємозалежності яких він наполягає [12, с. 30]. Діяльність людини зумовлює формування її 
свідомості, психічних зв’язків, процесів і властивостей, а ці останні, здійснюючи регуляцію людської 
діяльності, є умовою її адекватного виконання [13, с. 386]. Саме в діяльності відбувається становлення і 
розвиток свідомості, яка являє собою не лише відображення того, що оточує, а й формування ставлень до 
умов, середовища, людей. Ціннісне ставлення передбачає оцінку ситуації, яка дозволяє порівнювати себе з 
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іншими, об’єднуватися, співпрацювати з ними або відособлюватися [1]. Перетворення індивіда в моральну 
особистість історично і в онтогенезі зумовлене формуванням у нього здатності до морального життя, тобто 
можливості сприймати суспільні моральні вимоги, оцінки, доцільно реагувати на них, виробляти власні 
ставлення, а головне, бути здатним до саморегуляції своєї поведінки. А усе це можливо за умови 
формування моральних потреб. У психології потребою вважається «відносно стійкий психічний стан 
особистості, що характеризується тягою до речей і явищ, які переживаються як необхідні умови існування 
особистості» [2, с. 77]. 

На базі теоретичного аналізу проблеми засвоєння цінностей, особливостей виховання моральної 
особистості нами були зроблені спроби обґрунтувати механізми вироблення ціннісного ставлення до 
людини. Його формування в свiдомостi вихованця, перш за все, зумовлене діяльністю, а також 
визначенням базових для людини гуманістичних цінностей, до яких і виникають відповідно стійкі 
позитивні (у нашому випадку «ціннісні») ставлення. А їх суб’єктивною основою виступають потреби, які 
зумовлюють активнiсть особистості й спрямовують на оволодiння актуальними для неї цiнностями. Тим 
самим вони вiдiграють роль програм життєдiяльностi. Вплив потреб на зовнiшню поведiнку школяра 
реалiзується в процесі кiлькох стадій опредмечування, в основi яких – фiзiологiчний механiзм активування 
збережених у пам’ятi вiдбиткiв тих зовнiшнiх факторiв, що здатнi задовольнити наявну в людини потребу, 
привести її до задоволення. Пояснення механiзму активування ми знаходимо в дослiдженнях явища 
домiнанти О. Ухтомського, який визначив її основнi риси: пiдвищену збудливiсть; стiйкiсть; здатнiсть до 
зростання; iнерцiя – утримування збудження в собi й тодi, коли первiсний стимул до нього минув [17, с. 
171]. Психiчним виявом домiнанти є установка. Саме це новоутворення розкриває механiзм поширення i 
впливу домiнанти на мотивацiйну структуру особистостi. Завдяки установцi та чи iнша специфiчна потреба 
людини актуалiзується в умовах ситуацiї для її задоволення у вигляді мотиву. В. Столiн, І. Iмедадзе 
вбачають у мотивах сукупнiсть структурних елементiв, головну роль серед яких відiграють значущiсть, 
цiнностi, сенсожиттєвi (ситуативнi) цiлi [15]. Мотив створює психологiчну основу безпосереднього 
регулювання поведiнкою. Він передбачає не тiльки значущiсть, цiннiсть, сенс дiяльностi, але й стан 
спонукання, а також цiлi дії; забезпечує напрям поведiнки, яка припиняється при досягненнi мети. Мотив 
виступає джерелом формування iнтересу як тенденції в поведiнцi особистостi, що полягає в спрямованостi 
або зосередженостi її помислiв на певному предметi. Проте не кожний мотив чи iнтерес може бути носiєм 
цiнностей. Лише стiйкi iнтереси, що випливають зi (смислоутворювальних) мотивiв, на думку Л. 
Виготського, є предметним вираженням потреб особистостi [5, с. 122]. 

Вважаємо за потрібне зауважити, що моральний розвиток особистості, її внутрішній духовний поступ 
відбувається в процесі як ситуативних, так і організованих впливів. На початковому етапі виховання учень 
не досить чітко їх диференціює, оскільки вони не є прямим предметом його усвідомлення. Але з часом, 
самостійно або з допомогою педагога вихованець починає розуміти відмінності між ними. Наступний його 
пізнавальний крок – визначення особистісно-розвивальної значущості ситуативного й організованого 
процесів і вироблення висновку про перевагу керованого виховання з цього погляду. Останнє стає 
підґрунтям моральності вихованця, формує в певних межах його ціннісну структуру, розвиває духовно-
моральні гуманістичні здібності. Утім, як стверджує І. Бех, пов’язувати вихованість особистості лише з 
керованим вихованням було б недостатньо вмотивовано. З моральними проблемами протягом усього 
життя людина має справлятися самостійно, що актуалізує формування здатності до духовно-морального 
саморозвитку, що стає можливим завдяки рефлексії, яка своїми засобами (самоаналізом, самосинтезом, 
самоузагальненням) торкається внутрішнього світу, особливо тих його складових, які причетні до 
оволодіння духовними (гуманістичними) цінностями [3]. Рефлексія сприяє цілеспрямованому 
удосконаленню духовної сфери як в горизонтальному напрямку (визначає ступінь розвитку тієї чи іншої 
цінності та простір її дієвості), так і вертикальному, коли особистість осмислює власний внутрішній світ як 
індивідуально історичне явище.  

Отже, на базі теоретичного аналізу проблеми цінностей, особливостей формування особистості нами 
були зроблені спроби обґрунтувати механізми вироблення ціннісного ставлення до людини [16]. Його 
формування на рівні свiдомостi, перш за все, зумовлене діяльністю, а також визначенням базових для 
людини гуманістичних цінностей, до яких і виникають відповідно стійкі позитивні (у нашому випадку 
«ціннісні») ставлення. Їх суб’єктивною основою виступають потреби, мотиви, які зумовлюють активнiсть 
особистості й спрямовують на оволодiння актуальними для неї цінностями; інтереси; установки, і нарешті 
– гуманістична спрямованість особистості.  
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УДК 37.048 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 

С. В. Харченко1  
У статті розкрито особливості формування особистості підлітка, що безпосередньо залежить від 

культурного та економічного розвитку суспільства, в якому зростає особистість. Важливу роль у визначенні 
ціннісних пріоритетів також відіграють сім’я та оточення, тобто ті ідеали та завдання, що стоять перед 
особистістю на кожному етапі її розвитку. Багато важить в особистісному зростанні підлітків самодисципліна 
та самоконтроль, які підлітки часто плутають з обмеженням свободи. Утім, підлітку важливо прищепити на 
уроках літератури відчуття відповідальності за свої вчинки, поставити його в один ряд із власними потребами, 
показати, що це має бути внутрішнє прагнення, а не момент зовнішнього впливу. Учитель-словесник має прийти на 
допомогу підліткам, щоб навчити їх самостійно ухвалювати важливі рішення, адекватно оцінювати зовнішні 
обставини, критично мислити й критично ставитись до своїх або чужих вчинків, думок, і найголовніше – працювати 
над самовихованням і власним розвитком.  

Ключові слова: розвиток особистості, духовні цінності, функція спілкування, загальнолюдські цінності, 
свідомість підлітка, критичне мислення. 

UKRAINIAN LITERATURE AS A FACTOR IN FORMATION OF TEENAGER PERSONALITY 

S. Kharchehko  
In this article is emphasized, that features of personality is formation directly depend on cultural and economic 

development of the society in which the teenager is found. Family and environment also play not the last role in the defamation 
of valuable priorities, that is, ideals and tasks which are put before the personality on each stage of his her development. Self-
discipline and self-control, which teenagers often confuse with the limitation of freedom, play an important role in their 
personal growth. However, the teenager must be instilled with the feeling of responsibility for his actions at literature lessons, 
to set him in the same row with his own needs, to show that it must be an inner desire, but note the moment of external 
influence. That’s why the language teacher has to help teenagers with their independent decision making, to teach to evaluate 
any situation, to think critically and stand up critically own and others acts, thinks or jast to self-educate. 

Key words: paradigm of the personality`s development, cultural wealth, communicative function, human values, self-
consciousness of teenager, critical thinking.  

 
Сьогодні в усьому світі відбуваються докорінні реформування освітньої галузі, ствердження нової 

освітньої парадигми, що має змінити завдання всебічного розвитку особистості на максимальну увагу до 
розвитку здібностей молодих людей, здатності до саморегуляції та самоосвіти. 

Критерієм освіченості та інтелігентності громадянина України виступає ступінь його залучення до 
духовних цінностей та гуманістичних ідей. Таким чином, література стає важливою складовою в системі 
соціогуманітарної підготовки підлітків. 

Усе життя людини пронизане спілкуванням. Саме в спілкуванні і через спілкування може проявити 
себе сутність людини. Відомий німецький філософ Л.Фейєрбах писав, що людська сутність проявляє себе в 
спілкуванні, у єдності людини з людиною, у єдності, яка спирається тільки на реальність відмінностей між 
«Я» і «Ти» [9, с. 11].  

Педагоги часто замислюються над тим, чи цікаво підліткам на уроці, чи із задоволенням вони йдуть на 
заняття? Чому до одних вчителів ідуть, а до інших ні? Причин багато може бути, але одна з них – 
нецікавість. Як же зацікавити сучасного підлітка? У кожного вчителя є свої прийоми, але насамперед 
важливо навчити підлітків самостійно здобувати знання і вміти їх обробляти. Тільки так може з’явитися 
інтерес до навчання, і якщо вчителі-словесники допоможуть підліткам розвинути потребу в знаннях, 
сформують уміння ці знання здобувати й робити частиною власного досвіду, то ці важливі якості 
залишаться й після закінчення навчання. Завдання вчителя-словесника – навчити думати. 

Огляд попередніх досліджень показав, що навчання критичному мисленню здійснюється більше як 
півстоліття з метою розвитку свідомого самостійного мислення підлітків у процесі навчання в Канаді та 
США – М. Ліпман, А. Кроуфорд, В. Саул. С. Метьюз, в Україні – К. О. Баханов, І. І. Бондарук, 
О. Л. Десятковий, О. І. Пометун, О. В. Тягло та інші. 

Мета статті полягає в представленні нового погляду на виховання сучасних підлітків на уроках 
української літератури. 

Коли вчителі працюють з великою групою учнів, то всім приділити увагу одразу неможливо, – і це 
проблема шкіл великих міст. Незважаючи на брак часу на уроці, учителю-словеснику потрібно оперативно 
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реагувати на якість комунікації підлітка з однолітками в ході заняття. Це стає очевидним завдяки 
прийомам інтерактивного навчання, а саме через: 

 самостійний аналіз прочитаного; 
 роботу в групах та парах; 
 складання порад; 
 прийому «Мікрофон» та ін.  
Кожний підліток має певні здібності, через які виявляється індивідуальність та своєрідність 

особистості. Розвиток здібностей підлітків залежить не тільки від змісту навчальної діяльності, а й методів 
її виховання. Учитель-словесник повинен створювати ситуацію на уроках, у якій підліткам буде цікаво 
вивчати предмет та розвивати критичне мислення за допомогою прийомів стимулювання креативності: 
асоціації, сенектики, «Оберіть позицію». 

Мова й література як складові національної культури постійно перебувають в центрі уваги державних 
діячів, філософів, митців, освітян, науковців: адже в художньому Слові – найкоштовніший скарб кожного 
народу, наймогутнішу, найчарівніша сила нації. Рівень володіння художнім словом часто вважають 
критерієм розвитку культури, гідності кожної особистості, суспільної верстви, нації. Ще тисячоліття тому 
глибоко усвідомлювалася як загальнолюдська функція (засіб спілкування), так і образна (метафорична, 
багатозначна) природа слова, його держана вага, людинотоворча (духовна) місія, а водночас – і нелегка 
доля [1, с. 25]. 

Звичайно, у процесі формування мовної особистості нового типу стоїть початкова ланка освіти, де на 
уроках української літератури вчитель-словесник формує світогляд підлітка, його компетентність, духовні 
запити. Національне виховання молоді передбачає надання широких можливостей для пізнання 
української історії, традицій, звичаїв, мови, культури («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицього; «Тіні 
забутих предків» М. Коцюбинського), формування національної гідності («Мойсей» І. Франка) та активне 
включення кожної особистості в соціальне життя.  

Важливою стороною самореалізації є самовизначення. Завдяки йому особистість включається в ті чи 
інші структури суспільного життя через індивідуальний вибір. Але у ХХІ столітті українське суспільство 
постало перед вибором: якою бути людині третього тисячоліття, з якими ціннісними орієнтирами й 
соціально-психологічними установами буде жити в майбутньому сьогоднішня молодь. 

Одним із важливих завдань учителя-словесника на уроках літератури є створення умов для 
формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості. Це можливе лише через 
соціокультурну змістову лінію, що сприяє становленню в підлітків уявлення про світ, природу, 
суспільство, ознайомленню їх з культурними набутками рідного народу й людства, розвиткові духовності 
особистості, зокрема моральних переконань, відчуття прекрасного на уроках літератури.  

Питання методики викладання художніх творів в освітніх закладах різних рівнів висвітлюють у своїх 
працях Валентина Братко, Світлана Васюта, Тетяна Качак, Лариса Круль, Наталія Логвиненко, Лілія 
Овдійчук та інші; до проблем літературної освіти й феномену підліткового читання звертаються Наталія 
Марченко, Лідія Мацевко-Бекерська, Олеся Слижук, Ганна Токмань, Наталія Трохим, Борис Шалагінов та 
інші. 

Проблема читання книг у сучасному світі стає все більш актуальною, особливо в підлітковому 
середовищі. Цю проблематику розробляють закордонні та вітчизняні психологи й учителі-словесники. 
Побоювання щодо «не читання підлітків» зовсім невипадкові, і мають під собою реальну основу. На 
початку XXI століття підлітки, дійсно, читають «не те» й «не так», як попередні покоління. Однак вони, 
безумовно, читають [2, с. 7]. 

Аналіз жанрового розмаїття художніх творів, що їх читають підлітки, тобто «репертуар читання» 
загалом, засвідчує, що близько 40% від загальної кількості текстів становить література розважального 
характеру, тоді як книги науково-пізнавальні привертають увагу вдвічі меншої кількості дітей (21%). 
Таким чином, коло читання підлітків «зміщене» у бік розваг. У той же час читачі 10-15 років гостро 
потребують сучасних книг про своїх однолітків, спеціально написаної так званої «соціально-критичної» 
літератури, яка допомагає пізнавати довколишній світ, учить адаптуватися до проблем сучасного 
життя. Книга була і залишається поки основним інформаційним носієм цінностей, кодів і смислів 
загальноцивілізаційної культури, вона є засобом збереження інформації для наступних поколінь, 
невичерпним джерелом знань [9, с. 52]. 

Учитель-словесник повинен сьогодні думати про завтрашній день, про соціалізацію підлітків у 
сучасних умовах. Суспільству потрібні люди, які можуть ухвалювати критичні рішення. Саме на уроках з 
української літератури вчитель зобов’язаний навчити молодь мислити критично й обстоювати власну 
думку на прикладах головних героїв творів, або їх авторів (М.Куліш «Мина Мазайло»), показати позитивні 
або ж негативні якості особистості (П. Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»), тим самим правильно 
сформувати духовні цінності. Варто зазначити, що українська література стоїть на національному ґрунті. 
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Усі письменники завжди писали про свій народ. У кожного українського автора ми знайдемо тему 
селянства, адже селяни залишалися єдиними носіями української мови, народного духу, національної 
самосвідомості.  

Найбільш сприятливим для формування духовного світу підлітка серед шкільних уроків є урок 
літератури. Але позитивний результат можливий лише тоді, коли на уроках є взаємодія і комунікація, тому 
що будь-яка індивідуальна дія реалізується в умовах прямих чи опосередкованих відносин з іншими 
людьми. Часто на уроках учитель-словесник має свої труднощі, пов’язані насамперед із особливостями 
фізіологічного розвитку, що впливає і на розвиток пізнавальних процесів. 

Підлітковий вік є складним періодом для дітей. Швидкі зміни, що відбуваються з тілом і душею, 
необхідність самовизначення, зниження темпів наростання розумової працездатності, швидка втома 
проявляються і в загальній реакції на виховні впливи (надмірна збудливість і подразливість, 
немотивованим негативізм), часто нерозуміння батьків. Лише хороша книжка, яка вчасно потрапить до 
рук, та допомога вчителя-словесника може полегшити життя і дітям, і батькам. Але хорошу підліткову 
прозу ще треба пошукати. Книжок багато, але як обрати? Саме в цей час завданням учителя-словесника 
стає доцільна організація виховних моментів – це може бути і довірлива бесіда, і спостереження за 
дитиною на уроці. Ураховуючи особливості фізичного розвитку, наявності здорової атмосфери, а саме 
дружби і приязні в колективі, сприятливих умов у сім’ї, усім цим труднощам формування особистості 
підлітка можна запобігти [5, с. 44]. 

Спілкування на уроках літератури та в позаурочний час, згідно з думками психологів, є провідною 
діяльністю підлітка. Однак, як показують дослідження психологів (А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк), 
лінгвістів (В. Андрусенко, Н. Михайлова) і досвід практичного спілкування з цією віковою категорією, 
підліток в комунікативному плані є не самостійним, а залежним від негативного впливу реального 
оточення й символічних засобів: Інтернету, ЗМІ. У свою комунікативну культуру він привносить 
молодіжні мовні «кліше», риси телеграфного стилю спілкування, що призводить до здрібнілості лексикону. 
У діалогічному молодіжному дискурсі осмислено-навмисне вживання стилістично знижених елементів, 
безперечно, надає мовленню комунікативних партнерів конкретності, виразності та образності, робить їхні 
висловлення незвичайними й відмінними від визнаних штампів і кліше, а також маркує настрій, емоції та 
почуття співрозмовників. 

За словами О. Тараненка, мовний портрет сучасника характеризується такими ознаками: 1) масове 
насичення тексту зниженими та субстандартними одиницями як вияв мовної розкутості й бравади; 2) 
стилістика пародіювання, іронічного висміювання того, про що досі прийнято було говорити якщо не в 
шанобливому, то принаймні в стилістично нейтральному тоні. Молодіжне мовлення, як відомо, 
послуговується експресивною оцінною лексикою, а тому ці засоби можуть мати негативне, нейтральне або 
позитивне забарвлення. Так, лексемами з негативною експресивністю виступають, наприклад, лох, чмо, 
відстій, вольтанутий, лівий, фіговий, втрачений; лексемами з позитивною експресивністю є слова-оцінки 
прикольний, обалдєнний, путьовий, реальний, класний, кошерно, чумовий, нарядно, все путьом, по кайфу, 
чікі-пікі, круто, кльово, супер, ніштяк, класняк тощо. З цього випливає, що комунікативна компетентність 
підлітків досить не розвинена й потребує корегування з боку педагога-словесника на уроках літератури. 

Одним з варіантів формування мовленнєвої культури підлітків є прилучення до читання, з 
обов’язковим аналізом творів класичної, сучасної вітчизняної підліткової літератури на уроках, але не 
просто переказування змісту, а конструювання власних аргументованих відповідей, – таким чином 
розвивається критичне мислення і зв’язне логічне мовлення. На допомогу вчителеві-словеснику стають 
нестандартні форми уроків, які стимулюють пізнавальну активність підлітків та вміння діяти в незвичних 
ситуаціях, наприклад: 

 Філософське дослідження на уроці з теми «Велике таїнство творення в романі П. Загребельного 
«Диво» (11 клас); 

 Урок-інсценізація: «Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя»« (10 
клас). 

Обов’язково потрібно активізувати увагу, пам’ять та мислення учнів за допомогою оптимального 
використання наочності на уроці; складання схем, таблиць; роботи над проблемними питаннями та ін. 

Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва м. Львова на чолі з літературознавцем Уляною 
Баран уклав рекомендовані читацькі списки для дітей і підлітків. До списків увійшли класичні й сучасні 
твори зарубіжних та українських письменників, які, на думку експертів, є актуальними й цікавими для 
сучасної молоді. Метою діяльності Центру є сприяння створенню правових, організаційних, економічних 
умов для підвищення інтелектуального потенціалу нації, збереження й розвитку культури України, 
розвитку літератури для дітей та юнацтва, адже деякі цінності ми засвоюємо із загальною культурою, утім 
найважливішим цінностям навчаємось тоді, коли заглядаємо в глибини народної душі саме на уроках 
української літератури.  
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Сучасне технологізоване суспільство пропонує нам все нові й нові шляхи розвитку (але також і 
занепаду) нашого «Я». Створено багато можливих варіантів прогресування молодих людей. Проте всі ці 
шляхи є ефективними лише в тому випадку, коли людина свідомо ставить перед собою ціль саморозвитку, 
а також має бажання рухатись до такої цілі [7, с. 215]. 

Універсальним методом приємного проведення часу і – одночасно – методом саморозвитку є читання. 
На теперішній час у книгарнях та в Інтернеті можна придбати для прочитання мільйони книг, що так чи 
інакше впливатимуть на ще не зовсім сформовану свідомість молодої людини. А сучасні прозаїки та поети 
не завжди описують у своїх творах нормальні, не викривлені ціннісні орієнтири. Саме такий дисбаланс 
може викликати в молодій людині певний супротив нав`язаним, чужорідним їй «ідеалам», які, зрештою, 
мають непогані шанси прижитись завдяки регулярному читанню масової літератури з невисокими 
ідеалами [9, с. 26]. 

У сучасному світі відбувається постійна переоцінка цінностей, їх трансформації у бік прагматичності 
й меркантильності. Економічні, політичні та соціальні обставини все частіше примушують людей надавати 
перевагу матеріальним благам (їжі, речам, грошам), а духовні цінності відходять на другий план. 
Деформація морально-ціннісної сфери, егоїзм, інфантилізм та тотальна безвідповідальність молодого 
покоління викликають занепокоєння в батьків та педагогів, потребують термінового втручання науковців. 
У процесі переходу від дитинства до юності особистість неодноразово зіштовхується із суперечливими 
тенденціями особистісного зростання, у ході якого виникає потреба визначення особистісних цінностей. 
Це – одна з найважливіших потреб особистості, і в підлітковому віці вона проявляється дуже виразно [1,с. 
36]. 

І все ж таки, яким чином читання впливає на розвиток особистості? Книга – гуманітарна сила, яка 
слугує високим ідеалам духовного відродження, вона скеровує життєтворчість особистості. Таким чином, 
уплив читання на розвиток особистості забезпечує: 

1) формування й розвиток мовленнєвих умінь і навиків, провідною з яких є навик читання; 
2) формування морально-етичних уявлень і почуттів; 
3) розвиток творчих здібностей; 
4) розвиток емоційної і почуттєвої сфер, образного мислення; 
5) збагачення словникового запасу; 
6) уміння висловлювати елементарні оцінні судження [9, с. 51]. 
Особливості формування особистості безпосередньо залежать від культурного та економічного 

розвитку суспільства, у якому знаходиться підліток. Не останню роль у визначенні ціннісних пріоритетів 
також відіграють сім’я та оточення, ті ідеали та завдання, що стоять перед особистістю на кожному етапі її 
розвитку. Важливу роль в особистісному зростанні підлітків відіграє самодисципліна та самоконтроль, які 
підлітки часто плутають з обмеженням свободи. Утім, підлітку важливо прищепити на уроках літератури 
відчуття відповідальності за свої вчинки, поставити його в один ряд із власними потребами, показати, що 
це має бути внутрішнє прагнення, а не момент зовнішнього впливу. Це можливо зробити під час аналізу 
образів літературних героїв, життєпису письменника, на прикладах людської стійкості і мужності, 
художньо осмислених у літературі. 

Коли вчителі-словесники ставлять запитання підліткам: «Скільки книжок ти прочитав в цьому році?», 
то діти зазвичай відповідають, що зовсім часу не мають на те, що краще кіно подивитися, у комп'ютерні 
ігри пограти. Ще 15 років назад книги були розвагою.  

На уроках з «української літератури» вчителі-словесники намагаються прищепити любов до книг, 
дати школярам зрозуміти, що це дивовижний світ. Звідти можна »черпати» досвід, переживати різні 
ситуації разом з персонажем. На уроках учитель-словесник вчить думати, як би вчинив саме ти, якби 
потрапив у ситуацію свого героя, відчути пригоди в реальності та проводити паралелі між сучасністю та 
історією минулої доби. 

Сучасних підлітків складно зацікавити підручниками. У більшості випадків вони воліють читати лише 
заданий у школі матеріал, і бажано – в скороченні, а той зовсім обмежуються критикою. Звичайно, це 
стосується не всіх підлітків, є і такі, які люблять книги. Можливо, цю любов прищепили батьки або це 
усвідомлений вибір. Дехто суміщає навчання, тренування, книги, і вони щасливі від цього. Багато хто 
говорить, що молодим дівчатам варто відмовитися від читання романів, це пояснюється тим, що вони 
будуть будувати собі чарівні замки з казковими принцами, а потрапляючи в реальність, де немає 
повітряних замків, залишаться на самоті і знепритомніють від того, що відбувається. Або настільки 
захопляться головним героєм, що й зовсім у нього закохатися. Але знову ж таки поруч має бути вчитель-
словесник, щоб допомогти підліткам розмежовувати реальність і змодельований у книгах художній світ 
героїв. 

Успішна і результативна робота вчителя-словесника буде лише за умови дотримання таких правил: 
 Учитель і учень – партнери, рівні у процесі навчання. Поважайте один одного. 
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 Кожен учень – унікальна обдарована особистість. Відкрий її.  
 Знання – це скарб. Наповни ними себе. 
 Позитивні емоції – запорука якісного навчання. Створи ситуацію успіху. 
Кожна особистість у підлітковому віці спроможна самостійно ухвалювати рішення та оцінювати ту чи 

іншу ситуацію, критично ставитись до своїх або чужих вчинків, думок, самовиховуватися. Як говорив 
свого часу В.О. Сухомлинський: «Я тисячу разів переконаний у тому, що успішне навчання в середніх і 
старших класах залежить насамперед від уміння свідомо читати, читаючи, думати й думаючи читати. 
Людина, для якої книжка вже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель 
для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою і спустошеною» [2, с. 14]. 

Доходимо висновку, що важливим завданням учителя-словесника є допомога підлітку у формуванні 
внутрішнього світу, у виборі цінностей. Ми маємо допомогти дитині ухвалювати рішення й нести за них 
відповідальність, реалізувати власне «Я» та виявляти себе як особистість.  
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ПІДСИСТЕМА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК 
СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
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У статті подано характеристику підсистеми змісту навчання військово-спеціальних дисциплін як складової 
методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. На думку 
автора, методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі 
вивчення військово-спеціальних дисциплін – це підсистема педагогічного процесу у вищому навчальному закладі 
Державної прикордонної служби України. Вона є цілісним, багатокомпонентним утворенням, що охоплює 
інтегровані взаємопов’язані системотвірні зв’язки її основних елементів. Кожен елемент методичної системи 
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-
спеціальних дисциплін характеризується функціональною та структурною специфічністю. Автор доводить, що для 
формування в майбутніх офіцерів-прикордонників професійної компетентності в процесі навчання військово-
спеціальних дисциплін важливе значення має визначення переліку вимог та похідних від них цілей навчання, 
сформульованих через уміння; проектування системи знань з навчальної дисципліни й визначення навчальних завдань 
із кожної теми; розробка цілей навчання з кожного питання теми й переліку тренувальних завдань із встановленням 
доцільної послідовності вивчення цих питань; формування системи підсумкових та комплексних завдань і визначення 
раціональної послідовності вивчення тем навчальної дисципліни. 

Ключові слова: офіцер-прикордонник, професійна компетентність, методична система, підсистема змісту 
навчання військово-спеціальних дисциплін, формування професійної компетентності. 

THE SUBSYSTEM OF TEACHING CONTENT OF MILITARY SPECIAL DISCIPLINES AS A 
COMPONENT OF THE METHODOLOGICAL SYSTEM FOR THE PROFESSIONAL COMPETENCE 

FORMATION TO FUTURE BORDER GUARD OFFICERS 

S. Biliavets  
In the article the characteristics of the subsystem content of training military special disciplines as a component of the 

methodological system for the professional competence formation to future border guard officers is presented. The author 
considers the methodological system for the formation of professional competence to future border guard officers in the 
process of training in military special disciplines as a subsystem of the pedagogical process at the higher educational 
establishment of the State Border Guard Service of Ukraine. It is a holistic, multicomponent entity encompassing integrated 
interdependent system-forming links of its basic elements. Each element of the methodological system of forming the 
professional competence to future border guard officers in the process of training in military special disciplines is 
characterized by functional and structural specificity. The author proves that in order to form the professional competence to 
future border guard officers in the process of training in military special disciplines it is important to determine the list of 
requirements and the derived educational goals formulated through skills; to design the system of knowledge on the discipline 
and to define learning tasks on each topic; to develop training objectives for each issue of the topic and the list of training tasks 
setting the expedient sequence of these issues studying; to form the system of final and complex tasks and to define the rational 
sequence of studying the topics of the academic discipline. 

Key words: border guard officer, professional competence, methodical system, subsystem of teaching content of military 
special disciplines, formation of professional competence. 

 
Офіцери Державної прикордонній службі України повинні бути здатними до інноваційної діяльності, 

самостійності та нестандартності при прийнятті рішень, володіти широкою професійною компетентністю. 
Вони мають уміти здійснювати організацію охорони державного кордону на ділянці відповідальності та 
управління діями прикордонних підрозділів при проведенні спеціальних заходів щодо затримання 
правопорушників. Практичну діяльність офіцерського складу ДПСУ характеризують постійним 
безпосереднім контактом із потенційними порушниками державного кордону, високою самостійністю й 
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автономністю підрозділів, необхідністю тісної співпраці та взаємодії з місцевим населенням. Офіцер-
прикордонник зобов’язаний володіти динамічною комбінацією знань, умінь і практичних навичок, 
способами мислення, професійними, світоглядними і громадянськими якостями, морально-етичними 
цінностями, тобто бути професіоналом у різних видах діяльності. 

Проблема формування професійної компетентності офіцерів прикордонного відомства неодноразово 
була предметом наукових досліджень. Серед тих, що виконані в останні роки, заслуговують на увагу праці 
О. Діденка та В. Веретільника (обґрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної 
компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки) [1], А. Машталера (розвиток 
професійної компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами 
дистанційного навчання) [5], Н. Усачик (формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-
прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України) [7], В. Собка 
(розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням 
ділових ігор) [6], О. Торічного (формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-
прикордонників засобами проектної діяльності) [8] та інших. Однак комплексного дослідження з питань 
розроблення, обґрунтування та удосконалення методичної системи формування професійної 
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання загальновійськових та військово-
спеціальних дисциплін на сьогодні немає, не розроблено і методичної системи формування професійної 
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання загальновійськових та військово-
спеціальних дисциплін. 

Метою статті є обґрунтування підсистеми змісту навчання військово-спеціальних дисциплін 
методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. 

Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у 
процесі навчання військово-спеціальних дисциплін – це підсистема педагогічного процесу у ВНЗ ДПСУ. 
Вона є цілісним, багатокомпонентним утворенням, що охоплює інтегровані взаємопов’язані системотвірні 
зв’язки її основних елементів. Ця методична система передбачає виведення з рівноваги замкнутої та 
інертної системи освітнього процесу ВНЗ ДПСУ, що характеризується низкою суперечностей. Ця 
методична система є підсистемою педагогічного процесу у ВНЗ ДПСУ і є цілісним, багатокомпонентним 
утворенням, що охоплює інтегровані взаємопов’язані системотвірні зв’язки її основних елементів. Кожен 
елемент методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників 
у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін має межу поділу і характеризується функціональною 
та структурною специфічністю. Основними елементами методичної системи є підсистема мети і завдань, 
підсистема методів навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистема діяльності науково-
педагогічного складу ВВНЗ, підсистема форм організації навчання курсантів військово-спеціальних 
дисциплін, підсистема змісту навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистема корекції змісту 
навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистема діяльності курсанта, підсистема контролю 
результатів формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі 
навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистема засобів формування професійної компетентності 
майбутніх офіцерів-прикордонників, підсистема результатів формування професійної компетентності 
майбутніх офіцерів-прикордонників. 

Зокрема, у підсистемі змісту навчання військово-спеціальних дисциплін, що охоплює науково 
обгрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття 
освіти й кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем [2, с. 192], варто здійснити комплекс заходів, 
необхідних для забезпечення підготовки офіцера-прикордонника до виконання посад від молодшого 
інспектора прикордонної служби до начальника відділу прикордонної служби за таким алгоритмом: 1 курс 
навчання – підготовка молодшого інспектора прикордонної служби – молодшого прикордонного наряду, 
підготовка командира відділення механізованого взводу; 2 курс навчання – підготовка інспектора 
прикордонної служби (старшого прикордонного наряду), підготовка командира механізованого взводу; 3 
курс навчання – підготовка начальника відділення інспекторів прикордонної служби (старшого зміни 
прикордонних нарядів), підготовка командира роти; 4 курс навчання – підготовка начальника відділу 
прикордонної служби ІІІ та ІV категорії, підготовка командира батальйону. 

У цьому випадку для визначення змісту навчання (що відображає мету навчання) важливого значення 
набуває врахування результатів навчання, тобто характеристик офіцера-прикордонника, сформованих 
після завершення навчання. Сьогодні однією з найпоширеніших концепцій формування структури 
теоретичного навчання професійної підготовки є концепція В. Ледньова [4], згідно з якою зміст 
професійної підготовки формується на основі двох факторів: структури об’єкта вивчення діяльності та 
структури діяльності. Структура діяльності охоплює проектування, технологію, наукові дослідження, 
організацію та управління. 
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Об’єктом вивчення є сфера охорони державного кордону і її складові. Іншими словами, результати 
аналізу професійної діяльності офіцера-прикордонника дозволяють трансформувати її в стратегічну мету 
навчання, визначивши ті необхідні професійні вміння та якості, які слід сформувати в освітньому процесі. 
Далі, на підставі стратегічної мети, складають програму професійної підготовки фахівця. Для визначення 
змісту навчання слід: 

 з’ясувати необхідну функціональну структуру професійної діяльності офіцера-прикордонника 
відповідно до рівня його кваліфікації; 

 визначити структуру узагальненого об’єкта діяльності;  
 виділити елементи сукупної структури професійної підготовки; 
 поглиблено розкрити кожен з цих елементів.  
При підготовці офіцерів-прикордонників з курсу в курс дисципліни циклу професійної та практичної 

підготовки розширюються у зв’язку зі зміною діапазону діяльності та розширенням об’єкта вивчення: 
відповідно від підготовки молодшого інспектора прикордонної служби до підготовки начальника відділу 
прикордонної служби ІІІ та ІV категорій. Військово-спеціальні навчальні дисципліни розширюються за 
рахунок поглиблення їх теоретичних положень. Такий тип побудови програм О. Коваленко [3, с. 115] 
характеризує як метод навчання за спіраллю, коли на кожному з етапів поглиблюється й конкретизується 
уявлення про певні елементи професійної діяльності. 

Зокрема, на кожному курсі важливо враховувати, які вимоги кваліфікаційної характеристики може 
забезпечити та чи інша навчальна дисципліна. Призначення навчальної дисципліни, або її провідної 
функції, має поєднувати об’єкт вивчення і значення цього об’єкта для професійної діяльності офіцера-
прикордонника. Об’єктом вивчення дисципліни можуть бути кінцевий результат (мета), предмет 
професійної діяльності (об’єкти, на які спрямована професійна діяльність), засоби професійної діяльності 
(технічні засоби прикордонного контролю), зміст і способи діяльності (організація охорони та захисту 
кордону).  

При визначенні складу і структури навчальної дисципліни головним системотвірним елементом є 
сфера охорони державного кордону як об’єкт вивчення. Структурування навчальних дисциплін має 
підпорядковуватись послідовності (основним етапам) професійної діяльності офіцера-прикордонника. 
Подальше структурування дисципліни всередині розділу здійснюється на основі виділення інформації, 
необхідної й достатньої для всебічної характеристики сфери охорони державного кордону як об’єкта 
вивчення в аспекті професійної діяльності. Структурування дисципліни також нерозривно пов’язане з 
виявленням внутрішньопредметних зв’язків. На основі взаємозв’язків між темами можна забезпечити 
систематизацію: визначення необхідного навчального матеріалу, послідовності вивчення навчальних тем. 

Третій етап роботи пов’язаний із визначенням вимог до знань і вмінь з кожної теми, які є подальшою 
конкретизацією освітніх цілей навчального предмета. Їх слід сформулювати таким чином, щоб після 
закінчення вивчення теми можна було перевірити, чи опанували курсанти відповідні знання та чи 
оволоділи необхідними вміннями. Кожну вимогу до знань і вмінь з військово-спеціальних дисциплін слід 
конкретизувати й забезпечити вимогами до знань і вмінь за темами. Визначення вимог до знань і вмінь з 
кожної теми, окрім усього, сприятиме контролюючій функції. При цьому важливо також визначити обсяг 
та зміст самостійної роботи курсантів. Її удосконалення залежить від збільшення обсягу самостійних 
аудиторних і позааудиторних занять, формування навичок і умінь самостійної роботи, різноманітності її 
видів, посилення професійної спрямованості самостійних завдань. 

При розробці навчальних програм необхідно враховувати міждисциплінарні зв’язки, і на їхній основі 
координувати зміст військово-спеціальних дисциплін. Сам по собі оптимальний варіант послідовності 
вивчення навчального матеріалу не формує в курсантів системи знань і вмінь із урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків. Потрібна методична грамотна реалізація цих зв’язків безпосередньо в процесі 
викладання. Важливо не тільки виявити міждисциплінарні зв’язки, а й зафіксувати їх документально. У 
цьому випадку вони будуть орієнтиром до застосування всіх опорних знань і умінь з різних предметів при 
вивченні кожної нової навчальної теми.  

Структурування відібраного змісту навчання здійснюється за допомогою блоково-модульного 
підходу. Блоково-модульний підхід дозволяє виділити конкретний «носій» змісту навчання. Використання 
блоково-модульного підходу при структуруванні змісту військово-спеціальних дисциплін передбачає те, 
що результати аналізу й розробки змісту навчання оформляють у вигляді функціонально завершених 
структурних елементів – блоків і модулів, що реалізують одну або кілька цілей навчання. В основу 
структурування змісту навчання має бути закладений принцип входження дрібніших структурних одиниць 
(навчальних елементів) у більші. Відповідно до цього принципу навчальні елементи залежно від ступеня їх 
деталізації слід розподіляти за чотирма рівнями ієрархії. Така структура навчальних елементів дозволяє 
гнучко варіювати зміст модульної одиниці й забезпечувати чітку відповідність кожного навчального 
елемента меті навчання. 
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З урахуванням специфіки професійної діяльності офіцера-прикордонника, а також того, що 
особистість формується й розвивається насамперед в активній формі спільної та індивідуальної діяльності, 
при визначенні змісту навчання важливо передбачити відповідну систему завдань. Це дозволить навчати 
майбутніх офіцерів-прикордонників способів вирішення різних завдань з орієнтацією не тільки на систему 
знань, але і на систему професійних і навчальних умінь.  

Система завдань дозволить також проконтролювати досягнення цілей навчання, розвитку 
особистісних якостей курсантів, адже в такому випадку вони будуть розкриті у вигляді очевидного або 
вимірюваного стану курсанта або навчальної групи. Найбільш ефективний варіант, як підкреслює 
Д. Чернилевський [9, с. 109], – це розкриття конкретизованих цілей навчання на основі різних завдань. У 
цьому випадку «мета завдання» визначається зв’язками закономірного характеру, знання яких дає 
можливість науково обґрунтувати й вибрати оптимальну структуру змісту навчального предмета. Для 
раціонального вибору необхідного навчального матеріалу важливо розробляти різноманітні типи 
самостійних завдань, адекватних цілям навчання. 

Структуру системи знань навчального предмета можна представити у вигляді ланцюжка, який 
поступово ускладнюється: тренувальне завдання – підсумкове завдання – комплексне завдання. 
Тренувальні завдання розробляють на основі цілей навчання за основними навчально-цільовими 
питаннями теми. Для ефективного формування продуктивного мислення завдання цього типу можуть бути 
ускладнені й характеризуватися так званими нечіткими алгоритмами, які приводять до прийняття 
нестандартних рішень, – такі завдання відносять до другого типу. Ці нестандартні завдання відрізняються 
недостатністю або упередженістю питань, суперечливістю даних в умові завдання. Вирішення задач 
здійснюється на пошуковій основі після того, як курсанти нагромадять необхідний досвід вирішення 
типових задач. 

Підсумкові завдання розробляють із ключових тем навчальної дисципліни і з урахуванням показників 
успішності досягнення їхніх цілей. Вони мають потужний психологічний заряд формування професійного 
мислення й мотивації. У них реально відображається і змістовно розкривається нестандартна професійна 
ситуація. Як правило, частина ситуації повинна бути пов’язана з творчою діяльністю курсанта, можливістю 
здійснити дослідницький пошук рішення. Набір підсумкових завдань із навчальної дисципліни, як зазначає 
Д. Чернилевський [9, с. 111], доцільно розробляти на базі наскрізного прикладу за рішенням однієї і тієї ж 
навчально-службової проблеми, яка включає також і морально-психологічні аспекти. 

Зміст комплексного завдання ґрунтується на конкретному матеріалі, що об’єднує всі підсумкові 
завдання предмета. Як правило, ці завдання мають містити систему проблемних ситуацій, для вирішення 
яких курсант повинен уміти формулювати проблеми, розробляти гіпотези і плани їхнього вирішення і т.п. 
Іншими словами, при виконанні таких завдань діяльність курсанта має як репродуктивний, так і 
пошуковий характер. Успішне виконання курсантом комплексного завдання свідчитиме про те, що мети 
навчання військово-спеціальної дисципліни досягнуто.  

Загалом розглянута система завдань дозволяє відібрати з усіх навчальних предметів мінімально 
необхідний обсяг навчального матеріалу. Повний набір завдань із дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки буде складатися з завдань кількох типів, які дозволять моделювати професійну 
діяльність і сформувати предметні вміння, з одного боку, й закріплювати відібрані знання – з іншого.  

У підсистемі змісту навчання військово-спеціальних дисциплін важливе значення має визначення 
переліку вимог та похідних від них цілей навчання, сформульованих через уміння; проектування системи 
знань із навчального предмета і розробка навчальних завдань із кожної теми; розробка цілей навчання з 
кожного питання теми й переліку тренувальних завдань із установленням доцільної послідовності 
вивчення цих питань; формування системи підсумкових та комплексних завдань і визначення раціональної 
послідовності вивчення тем навчальної дисципліни. 

Перспективами подальших наукових розвідок є експериментальна перевірка педагогічних умов 
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання 
військово-спеціальних дисциплін. 
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ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Л. П. Василевська-Скупа1 
orcid.org/0000-0002-1215-0351 

У науковій статті розглянуто дидактичні принципи та підходи необхідні для організації художньо-
педагогічного спілкування в системі високоякісної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 
Актуальність такого завдання підвищується у зв’язку з переходом до нових стандартів навчання відповідно до 
міжнародних вимог, що передбачають методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток творчої 
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особистості студента, формування його професійних компетентностей та майстерності художньо-педагогічного 
спілкування. Метою такого спілкування є – залучити учнів до цінностей музичного мистецтва, надати їм 
можливість засвоїти культурні надбання людства. Тому вчитель має налаштувати вихованців на художнє 
спілкування, тобто інтелектуально-творчий діалог з автором та героями музичних творів та на міжсуб’єктне 
педагогічне спілкування вчителя з вихованцями. Результативність такого спілкування впливає на розвиток музично-
естетичної культури, художнього смаку школярів, формування їхніх особистісних якостей та національної 
самосвідомості.  

Так, у галузі вокально-хорової підготовки забезпечення зразків художньо-педагогічного спілкування базується на 
таких дидактичних принципах: єдності художнього, технічного та комунікативного розвитку (опанування 
студентами знань з фахової майстерності для використання їх як комунікативних засобів упливу в процесі 
спілкування з музичним мистецтвом); послідовності в навчанні (послідовне оволодіння вокально-технічною та 
диригентською майстерністю); урахуванні безпосередніх емоційних вражень в процесі сприйняття конкретно-
чуттєвого змісту музичного образу; індивідуального підходу до потенційних можливостей студентів (урахування 
особливостей їхнього мислення під час індивідуальних занять, музично-естетичної освіченості); діалогічної взаємодії 
викладачів і студентів. 

Ключові слова: майбутній вчитель музичного мистецтва, художньо-педагогічне спілкування, дидактичні 
принципи, вокально-хорова підготовка. 

DIDACTIC PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL ART COMMUNICATION OF PROSPECTIVE 
TEACHERS OF MUSICAL ART 

L.Vasylevska-Skupa 
The scientific article discusses the didactic principles and approaches necessary for the organization of pedagogical art 

communication in the system of high-quality training of the prospective teachers of musical art. The urgency of this task 
increases in connection with the transition to new standards of training in accordance with international requirements. They 
involve a methodological reorientation of the learning process to develop the student's creative personality, formation of 
his/her professional competencies and the skills of artistic and pedagogical communication. The purpose of such 
communication is to attract students to the values of musical art and enable them to learn the cultural heritage of mankind. 
Therefore, the teacher has to set up students for artistic communication, that is, an intellectually-creative dialogue with the 
author and characters of musical works and stimulate communication between the teacher and the students. The effectiveness 
of such communication influences the development of musical and aesthetic culture, the artistic taste of schoolchildren, the 
formation of their personal qualities and national identity. 

Thus, the provision of artistic and pedagogical communication samples in the field of vocal-choral training is based on 
such didactic principles: the unity of artistic, technical and communicative development (the mastery of knowledge of 
professional skills for using them as communicative means of influence in the process of communicating with musical art); the 
sequence in the studying process (consistent acquisition of vocal-technical and conductor's skills); the consideration of direct 
emotional impressions in the process of perception of the specific sensory content of the musical image; an individual approach 
to the potential of students (taking into account the peculiarities of student's thinking during individual studies, musical and 
aesthetic education); dialogue between teachers and students. 

Key words: prospective teacher of musical art, pedagogical art communication, didactic principles, vocal-choral 
preparation. 

 
В умовах сучасного соціокультурного, духовного відродження нашої країни перед системою 

мистецької вищої освіти постає важливе завдання підготовки фахівців, спроможних здійснювати 
художньо-естетичний, культуротворчий розвиток підростаючого покоління. У цьому вічно важливому для 
суспільства процесі, мистецтво, зокрема музичне, має чималий виховний потенціал і сприятиме 
формуванню людини культури, з розвинутим почуттям національної самосвідомості, причетності до 
культури українського народу та відповідальності перед рідною державою. Саме майбутній учитель 
музичного мистецтва має бути готовим залучати школярів до вітчизняних та світових культурних надбань 
людства. Актуальність такого завдання підвищується у зв’язку з переходом до нових стандартів навчання 
відповідно до міжнародних вимог, що передбачають методологічну переорієнтацію процесу навчання на 
розвиток творчої особистості студента, формування його професійної компетентності та майстерності 
художньо-педагогічного спілкування.  

Проблемам змісту освіти присвячували свої дослідження Ю. Бабанський, В. Безпалько, С. Гончаренко, 
Н. Ничкало; модернізації системи музично-педагогічної освіти: Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, 
О. Щолокова; формуванні досвіду художньо-педагогічного спілкування майбутнього вчителя музичного 
мистецтва: В. Орлов, І. Сипченко; методичні засади вокальної та диригентської підготовки: Т. Смирнова, 
Л. Василенко, О. Маруфенко. Разом з тим, важливим є питання розгляду методологічних принципів та 
підходів у дослідженні проблеми художньо-педагогічного спілкування в системі високоякісної підготовки 
педагогів-музикантів. 
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Тому метою статті є – розглянути дидактичні принципи художньо-педагогічного спілкування в 
системі вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи специфіку майбутньої діяльності вчителя музичного 
мистецтва, слід наголосити на важливості його підготовки до здійснення художньо-педагогічного 
спілкування засобами музики, метою якого є — залучити учня до цінностей музичного мистецтва, надати 
можливість вихованцям засвоїти культурні надбання людства. Тому вчитель має налаштувати учнів на 
художнє спілкування, тобто інтелектуально-творчий діалог з автором та героями музичних творів та на 
міжсуб’єктне педагогічне спілкування вчителя з вихованцями. Результативність такого спілкування 
впливає на розвиток національної свідомості, художнього смаку, особистісних якостей, музично-
естетичної культури школярів.  

Відомо, що в умовах навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах особливе місце 
належить вокально-хоровій діяльності. Адже в сучасній школі улюбленим, доступним видом виконавської 
діяльності є сольний, хоровий і ансамблевий спів. Дослідники визначають специфічні особливості 
спілкування засобами вокально-хорової музики. Так, на думку британського педагога-музиканта Грехема 
Велча, вокальне звучання – це одне з проявів людяності. Дослідник стверджує: «У межах широкого ряду 
людських звуків є два сузір’я – мова і спів, які мають суттєве соціокультурне значення. Актуальність цих 
категорій полягає в тому, що завдяки їм людство передає свій культурний досвід прийдешнім поколінням» 
[8, с. 239]. 

Разом з тим, майстерність художньо-педагогічного спілкування вчителя музичного мистецтва в 
процесі здійснення вокально-хорової діяльності потребує спеціальної копіткої підготовки. Адже «хор — це 
досить складний організм, зазначає Г. Струве, створення якого та розвиток вимагають колосальної енергії, 
знань, умінь керівника. Навколо кожного хорового колективу утворюється магнітне поле впливу на 
сучасних та майбутніх любителів музики в своїй школі та за її межами» [7, c. 3]. Відповідно до цього 
висувають певні вимоги до організації художньо-педагогічного спілкування вчителем музичного 
мистецтва. По-перше, це не лише передача учням мистецької інформації про музичний твір чи особливості 
його виконання. По-друге, воно також не зводиться і до формального обміну цією інформацією. 
Художньо-педагогічне спілкування передбачає процес вироблення нової інформації, загальної для тих, хто 
спілкується, такої, що породжує їхню духовну спільність або підсилює ступінь цієї спільності. Учасники 
спілкування завжди виступають активними й вільними партнерами, котрі відкривають один одному свою 
справжню сутність [5, c.161]. Також у процесі художньо-педагогічного спілкування відбувається прямий і 
зворотний зв’язок, тобто кожне повідомлення розраховане на його інтерпретацію співрозмовником (будь-
то автор твору і реципієнт – учитель, автор твору і реципієнт – учень або вчитель – учень), і повернення 
його в збагаченому, інтерпретованому вигляді для подальшої аналогічної обробки [5, c.44]. 

Розглядаючи комунікативні функції мистецтва, М. Каган писав, що функціональний підхід до нього, 
тобто, як воно «працює», як задовольняє соціальні потреби, що його породили, слід розширити поняттям 
«педагогічна функціональність», яка обумовлює взаємодію «педагог-студент». На його думку, ставлення 
до іншого суб’єкта на матеріальному рівні виступає як практичне, а на інформаційному – як духовне 
спілкування, мета якого не передача іншому того, що ти знаєш, а він ще не знає, а спільне опрацювання 
узагальнених уявлень, понять, установок, поглядів, ідеалів, тобто досягнення спільними зусиллями 
духовної спільності» [1, c.15]. 

У зв’язку з цим, слід розглянути методологічні та дидактичні принципи художньо-педагогічного 
спілкування майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокально-хорової підготовки. 

Відомо, що методологія є «системою принципів і способів організації й побудови теоретичної та 
практичної діяльності», «вченням про принципи побудови, форми і способи науково-дослідної діяльності» 
[3, c.163]. Варто зазначити, що поняття «принцип» (від лат. Рrincipium – основа, начало) визначає вихідне 
положення наукової теорії, що виконує функцію обґрунтування її змісту та визначає напрям і спосіб 
вивчення предмета дослідження» [4, c. 175]. 

Предметом нашого дослідження є принципи художньо-педагогічного спілкування в процесі вокально-
хорової підготовки, яка охоплює наступні навчальні дисципліни (постановку голосу, хорове диригування, 
хоровий клас, методику вокальної роботи, хорознавство, хорове аранжування, читку хорових партитур).  

Тому інноваційним підходом в галузі вокально-хорової підготовки є забезпечення зразків художньо-
педагогічного спілкування, котре базується на таких дидактичних принципах: 

  принцип єдності художнього, технічного та комунікативного розвитку забезпечує опанування 
студентами знань з фахової майстерності (володіння співацьким голосом, диригентськими жестами, 
мімікою, пантомімікою) з метою використання їх як комунікативних засобів упливу на виконавців у 
процесі спілкування з музичним мистецтвом, а не як кінцеву мету навчання; 

 принцип послідовності визначає послідовне оволодіння вокально-технічною майстерністю, 
необхідною для здійснення художньо-педагогічного спілкування. Зокрема, суттєвим чинником для 
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майстерного володіння співацьким голосом є послідовне опанування опорним диханням, м’язовою 
свободою, звукоутворенням у високій співацькій позиції, чіткою дикцією. Особливого значення набуває 
послідовність в опануванні диригентських жестів, міміки і пантоміміки тощо;  

 принцип урахування безпосередніх емоційних вражень, котрі виникають у процесі сприйняття 
конкретно-чуттєвого змісту музичного образу і стають основою повноцінного процесу оволодіння 
мистецьким твором, а також впливають на розвиток інтегральних особистісних якостей майбутнього 
вчителя (емпатії, рефлексії, ідентифікації) [1, c.114-116]; 

 принцип індивідуального підходу до потенційних можливостей студентів, що дозволяє в процесі 
індивідуальних занять з вокалу, хорового диригування враховувати неповторну особливість студентів, 
індивідуальність їхнього мислення під час спілкування з музичним мистецтвом, рівень музично-естетичної 
освіченості, особливості голосового й диригентського апарату. Такий підхід використовують з метою 
виявлення індивідуальних фізіологічних і психологічних особливостей студентів для доцільного підбору 
репертуару. На думку О. Отич, «індивідуальність узаємодії з мистецтвом зумовлює необхідність розробки 
та впровадження індивідуальних програм професійного розвитку та саморозвитку студентів засобами 
мистецтва, індивідуальних стратегій творчого професійного саморозвитку, індивідуальних освітніх 
траєкторій тощо, які створюють сприятливі передумови для активного і самостійного прояву їхньої творчої 
активності та самостійності, розвитку їхніх творчих, мистецьких та педагогічних здібностей та задатків [4, 
c.140]» ; 

 принцип системності розглядають у використанні міжпредметних зв’язків навчального процесу. 
Так, у процесі професійної підготовки необхідно використовувати потенціал музикознавчих та 
теоретичних дисциплін із метою опанування професійної термінології, мовленнєвого впливу, орієнтації у 
спілкуванні з учнями; 

  принцип самоорганізації, який орієнтує систему вокально-хорової підготовки на комунікативну 
рефлексію, зумовлену її внутрішньою активністю, прагненням до саморозвитку, самовдосконалення. 
Принципи системності і самоорганізації сприяють індивідуальному зростанню студентів, а також 
вимагають такої побудови педагогічного процесу, який має стимулювати підвищення творчої активності 
студента-музиканта під час сприйняття музичного твору [6, c.140]; 

  принцип соціалізації визначає засвоєння соціальних аспектів досвіду вчителя музики, усвідомлення 
його ролі транслятора культурних цінностей у процесі вокально-хорової діяльності як диригента і співака. 
На професійне та соціальне становлення студентів упливає взаємодія з викладачами, котра слугує зразком 
моральних відносин між людьми та спрямована на активне входження в життя суспільства. Це участь у 
різноманітній виконавській практиці в межах вишу і під час педагогічної практики в школі [1, c.116]. 

На думку Т.Смирнової, соціалізація й самоактуалізація студентів, майбутніх диригентів хору, 
відбувається за допомогою зв’язків зі співаками-хористами та слухачами і виявляється в умінні не тільки 
професійно спілкуватися і встановлювати педагогічний контакт, але й бути референтним лідером групи 
хористів, організатором хорового колективу, здатним до продуктивної виконавської діяльності [6, c. 141]. 

Принцип діалогічної взаємодії викладачів і студентів на засадах демократизації, гуманізації — 
необхідна умова для організації навчально-виховного процесу, з погляду на позиції суб’єкт-суб’єктних, 
особистісно-рівноправних відносин та створення сприятливих умов для співпраці. Педагогіка вищої 
музично-педагогічної школи традиційно розглядає спілкування викладача і студентів з позицій 
інформаційно-комунікативного підходу, який ґрунтується на засадах «одностороннього» руху музичної 
інформації. Тобто, педагог повідомляє студентові відомості про твір мистецтва, не звертаючи уваги на його 
погляди, почуття, ідеали. Правильний підхід полягає в тому, що при такій взаємодії відбувається прямий і 
зворотний зв’язок. Отже, педагог, спрямовуючи до студента мистецьку інформацію, має враховувати його 
потреби, інтереси, установки, цінності, ступінь активності в сприйнятті музичного твору. Тому сучасні 
підходи передбачають організацію професійно-педагогічного спілкування на основі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії викладачів і студентів. Таким чином, особливої актуальності набуває забезпечення зразків 
комунікативної поведінки. «Такий підхід, — зазначає Т.Смирнова, — сприяє відходу від формалізму в 
навчанні та вихованні студентів». Автор, аналізуючи стан диригентсько-хорової освіти студентів музично-
педагогічних факультетів, указує на повільне впровадження діалогічних методів і форм у практику 
диригентсько-хорової освіти у педагогічних навчальних закладах, що призводить до панування 
авторитарних методів викладання, маніпулювання професійним і особистісним становленням студента. 
Натомість, творча взаємодія і співробітництво вимагають від викладачів постійного вдосконалення їхнього 
педагогічного досвіду, поваги і довіри до студентів, визнання їхньої важливої ролі у процесі підготовки до 
виховання та управління шкільним хоровим колективом [6, с.115]. Духовне спілкування викладача та 
студента має відбуватись у створеному освітньому середовищі, тобто в умовах установлення 
психологічного і педагогічного контактів, сприятливого психологічного клімату, безумовного прийняття 
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один одного як цінностей і рівноправності їхніх психологічних позицій, в умовах доброзичливості, 
взаємної поваги та готовності стати на позицію партнера.  

Отже, впровадження в освітню практику нових дидактичних принципів, створення інформаційного 
середовища надає можливість підвищити якість підготовки студентів-музикантів, які мають здійснювати 
соціокультурну місію провідника в безмежному світі музичного мистецтва, залучаючи школярів до 
культурних надбань людства, мистецько-педагогічного діалогу, і на цій основі виховуючи в них естетичну 
культуру, ціннісні орієнтації, високі моральні якості, національну самосвідомість патріота рідної держави 
та толерантне ставлення до інших народів.  
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

І. Г. Герасимова1  
У статті порушено проблему професійної мобільності майбутніх педагогів. На підставі аналізу законодавчого 

забезпечення функціонування освітньої галузі показано необхідність підвищення якості освітньої підготовки 
педагогів. Визначено, що мобільність, професійна мобільність зокрема, у сучасних умовах є запорукою 
конкурентозданості фахівця, його професійної й особистісної самореалізації. Розглянуто особливості прояву 
професійної мобільності в освітній сфері, що дозволило окреслити особистісні якості, які є необхідними для прояву 
професійної мобільності у професійній діяльності педагога.  

Ключові слова: якість професійної підготовки, професійна підготовки майбутніх педагогів, мобільність, 
професійна мобільність. 

PROFESSIONAL MOBILITY AS AN IMPORTANT COMPOSITION OF QUALITY OF 
PROFESSIONAL PREPARATION FOR FUTURE PEDAGOGES 

I. G. Gerasimova 
The article connected with the problem of professional mobility of the future teachers. On the bases of analyses of 

legislative providing of functioning of educational branch was showed the necessity of improving the quality of educational 
preparation of pedagogues. It was determined that professional mobility in modern reality is guarantee of competitiveness of 
specialist and he’s professional and personal realization. The author determined the contradictions which negative influence 
the results of professional preparations of future teachers. Was made the analyses of such notions as «mobility», «social 
mobility», «job mobility» which create the bases for understanding the idea of professional mobility in work of modern 
pedagogues. Was considered peculiarities the displaying of professional mobility in educational sphere. Thanked that was 
possible to consider the different scientific points of views on «professional mobility of pedagogues» and also outline personal 
features which are necessary to display professional mobility in professional pedagogical activities. The author underlined that 
forming of professional mobility helps to improve the quality of professional preparation of future pedagogues. 

Key words: quality of professional preparation, professional preparations of future pedagogues, mobility, professional 
mobility. 

 
Проблема професійної підготовки нової генерації спеціалістів, здатних працювати в сучасних 

соціально-економічних умовах набуває все більшої актуальності. Цілком закономірними є кроки щодо 
реформування системи освіти, які відображаються в Законі України «Про освіту» [3]. Важливість таких 
зрушень зумовлює і проблему підготовки майбутніх педагогів, які мають забезпечувати навчально-
виховний процес в освітніх закладах на засадах, що відповідають сучасним суспільним вимогам. 

Професійна підготовка майбутніх педагогів має здійснюватися з урахуванням новітніх світових 
тенденцій, а прагнення України до інтеграції з Євросоюзом актуалізує соціальний аспект розвитку вищої 
освіти, її служіння суспільству [15]. Означена проблема набуває актуальності й у зв’язку з приєднанням 
України до Болонської угоди, однією з цілей якої є створення умов для зростання мобільності студентів. 
Саме мобільність поряд із навчанням упродовж життя є однією з чотирьох ключових цілей розвитку 
освіти, що є важливими для держав членів ЄС [10]. Відповідно формування мобільності, професійної 
мобільності зокрема, є одним із шляхів покращення якості професійної підготовки сучасних фахівців. 

Система освіти має забезпечувати як суспільний запит на підготовку фахівців, так і особистісні їхні 
потреби, відповідати вимогам ринку праці, що й слугує одним з показників якості професійної підготовки 
майбутніх педагогів.  

Концептуальні положення сучасної освітньої підготовки громадян України сформульовані в законах 
України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Державній національній програмі «Освіта 
(«Україна ХХІ століття») (1993), Національній доктрині розвитку освіти (2002), Стратегії розвитку 
«Україна –2020» (2014), у яких порушується питання підвищення якості вищої освіти.А 
конкурентоздатність на ринку праці, професійна й особистісна самореалізація фахівця, здатність гнучко 
реагувати на виклики часу, професійна мобільність є важливими показниками якості освіти. Означене 
повною мірою стосується професійної діяльності педагогічних працівників, конкурентоздатність яких 
значно пов’язана із запровадженням у навчальний процес інноваційних підходів на засадах 
людиноцентризму, використанням нових технологій навчання, проявом професійної мобільності у 
професійній діяльності. 
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Саме забезпечення мобільності визначають одним із перспективних напрямів розвитку української 
освіти в умовах європейської та глобальної інтеграції [10]. 

Проблема професійної мобільності останнім часом привертає увагу науковців різних галузей науки. Її 
міждисциплінарний характер, складність і багатоаспектність зумовлює звернення до наукових праць 
учених різних галузей знань із особливим акцентом на проблемі формування індивідуальної професійної 
мобільності в освітньому процесі, що становить її педагогічний аспект.  

Проблему професійної мобільності й конкурентоспроможності фахівця на ринку праці розкрито в 
дослідженнях Д. Данилової, Я. Сікори, О. Симончук, Д. Чернілевського, О. Щербактатаін.; особистісні 
якості, що забезпечують прояв професійної мобільності, розглянуто у працях К. Абульханової-Славської, 
Б. Ананьєва, Л. Анциферової, А. Асмолова, Е. Зеєра, Е. Клімова, К. Платонова, А. Столяренко, 
В. Шадрікова та ін.; психологічні аспекти професійного становлення конкурентоспроможного фахівця 
досліджувалися такими вченими, як: А. Маркова, В. Семиченко, В. Рибалка, В. Тихонович та ін.; загальні 
основи професійної мобільності досліджували В. Воронкова, І. Дичківська, Є. Іванченко, З. Курлянд, 
Є. Сайфутдінова та ін.; педагогічні аспекти формування професійної мобільності у процесі професійної 
підготовки висвітлено в наукових розвідках Л. Амірової, В. Бордовського, Л. Горюнової, Б. Ігошева, 
Ю. Каліновського, С. Капліної, Н. Кузьміної, Л. Меркулової, Р. Пріми, Л. Сушенцевої, І. Хом’юк та ін. 

Проте вивчення філософських, соціально-психологічних джерел щодо проблеми професійної 
мобільності виявило низку суперечностей, що негативно позначаються на результаті професійної 
підготовки майбутніх педагогів, зокрема, на формуванні професійної мобільності: 

 на теоретико-методологічному рівні: між посиленням інтересу до інноваційних підходів щодо 
формування професійної мобільності й відсутністю обґрунтування цієї складової професійної підготовки 
майбутніх фахівців із вищою освітою; 

 на соціально-освітньому рівні: між динамічними змінами, що обумовлені процесом реформування 
системи освіти в Україні, постійним зростанням вимог до якості освітньої підготовки майбутніх педагогів і 
недостатнім урахуванням перспектив формування професійної мобільності; 

 на змістовому рівні: між необхідністю системного підходу до формування професійної мобільності 
й відсутністю засад щодо його інтеграції у зміст професійної та гуманітарної підготовки майбутніх 
педагогів зокрема; 

 на особистісно-професійному рівні: між зростаючими потребами фахівців у професійній мобіль-
ності й реальним розвитком особистісних якостей, що забезпечують її прояв у професійній діяльності; 

 на технологічному рівні: між об’єктивною необхідністю цілеспрямованого формування професійної 
мобільності як засобу забезпечення конкурентоздатності майбутніх педагогів і відсутністю теоретико-
методологічних і методичних засад в освітньому процесі педагогічних навчальних закладів; 

 на методичному рівні: між завданнями цілеспрямованого формування професійної мобільності 
майбутніх педагогів і неготовністю педагогічних працівників до його реалізації в освітньому процесі 
вищих навчальних закладів педагогічного спрямування. 

Необхідність вирішення означених суперечностей зумовила наш дослідницький інтерес до проблеми 
формування професійної мобільності у майбутніх педагогів, який доцільно розпочати з питання про 
змістовне наповнення феномену «мобільність», яке слугує підґрунтям поняття «професійна мобільність». 

Аналіз наукових праць дозволив дійти висновку про те, що мобільність розглядають: 
 у контексті змін різного характеру – здатність до швидкої зміни стану, статусу чи місця в 

соціальному чи професійному середовищі, здатність (готовність) трудових ресурсів (працівників) до змін 
свого положення в системі зайнятості; 

 у контексті пошуку форм діяльності – уміння знаходити потрібні форми діяльності вводить у 
визначення міру розлогості професійного «поля» діяльності працівника й стійкості (узагальненості) 
способів здійснення технологічних операцій; 

 як перехід з одних громадських груп до інших;  
 як вияв реакції людини на різні зміни, що відбуваються в зовнішньому й внутрішньому середовищі; 
 як здатність особистості організовувати процес зміни життєвого шляху. 
Увага науковців до проблеми мобільності пов’язана з соціальними процесами, що відбуваються у 60-х 

роках ХХ ст. і характеризуються плинністю кадрів. Саме з цього часу розпочато дослідження соціальної 
мобільності в межах якої розглядалися й певні аспекти професійної. У наукових працях учених [2;5; 6; 8; 
13] особливу увагу приділено питанню особистісних якостей індивіда, які забезпечують прояв соціальної 
мобільності, а саме – особливості інтелектуальної та вольової сфер; комунікабельність особистості, як от: 
здатність швидко й адекватно модифікувати свою діяльність у нових обставинах; здатність і готовність 
індивідів чи соціальних об’єктів до зміни соціальної позиції; уміння знаходити адекватні способи 
розв’язання неочікуваних проблем і виконання нестандартних завдань; здатність особистості адаптуватися 
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і перетворювати соціальне середовище; спрямованість, легко і швидко опановувати нові реалії в різних 
сферах життєдіяльності; розвиток свідомості особистості; можливість оперативно встановлювати 
особистісні, культурні й ділові контакти в мікро- і макросередовищі; проявляти соціальну компетентність. 

Маємо підкреслити, що проблему професійної мобільності порушують й у контексті трудової 
мобільності. Трудова мобільність також представлена формою соціальної, а професійна мобільність – 
складовим елементом трудової. Не занурюючись в аналіз співвідношення соціальної, трудової і 
професійної мобільності, зазначимо, що, переважно всі означені аспекти мобільності знайшли своє 
відображення в сучасних підходах до розгляду професійної мобільності. Щодо особистісних якостей, які 
забезпечують прояв трудової мобільності, вони в науковій літературі представлені значно менше. Їхній 
перелік обмежується здатністю швидко адаптуватися та підприємницькою активністю, яка забезпечується 
здатністю й готовністю до самостійної зайнятості. 

Певні особливості сучасного етапу суспільного розвитку, розвитку освіти в Україні зумовлюють 
необхідність прояву професійної мобільності представників педагогічних професій. До них відносяться 
новітні світові тенденції, які супроводжуються переглядом освітніх стратегічних пріоритетів і ціннісних 
уявлень, методологічних засад і функцій [15]. Така ситуація пов’язана з інформатизацією, епохою 
технологічної культури, що зумовлює проблему поширення знань. Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій створює нові можливості доступу до освіти, реалізації науково-педагогічного потенціалу 
представників освітньої галузі, зумовлює необхідність навчання впродовж життя. 

Розглядаючи проблему професійної мобільності як складової якості професійної підготовки майбутніх 
педагогів, маємо підкреслити певні її особливості, що пов’язані з освітньою сферою, яка характеризується 
розвитком послуг, а основними характеристиками яких виступають гнучкість, мінливість, висока 
інноваційна динаміка, нові, не артикульовані раніше, вимоги до педагогів [14]. До того ж, співвідношення 
стабільність і мобільність кадрів в освіті є іншою, ніж у матеріальному виробництві, а мобільність у 
педагогічній сфері більшою мірою залежить від особистісних, суб’єктивних чинників [11]. 

Сучасних майбутніх педагогів доцільно готувати до того, що в умовах економічних трансформації, на 
шляху до розбудови демократично-споживчого суспільства, найпріоритетнішими виявляються суто 
ринкові цінності, а освіта, стає звичайним ринковим товаром [12]. 

Професійна діяльність сучасних педагогічних працівників розгортається в умовах жорсткої 
конкуренції на ринку освітніх послуг. Кожний навчальний заклад вирішує питання про формування 
конкурентних переваг, що базуватимуться на якості освітніх послуг. Споживачі таких послуг – це перш за 
все учні та їх батьки, для яких питання якості має неабияке значення. Конкурентні переваги навчальному 
закладу надають можливості його випускників щодо вступу у вищі навчальні заклади та відображають 
якість підготовки. Маємо зазначити, що якість підготовки випускників шкіл прямо залежить від 
кваліфікації педагогів, застосування ними нових освітніх технологій в освітньому процесі. Важливого 
значення набуває позакласна робота навчального закладу, а це – різноманітні гуртки, спортивні секції, 
організація дозвілля школярів тощо. Пропозиції освітніх послуг мають здійснюватися на підставі 
соціально-економічного аналізу споживчого попиту на них, з одного боку, і готовністю педагогів до його 
задоволення. При цьому необхідно пам’ятати про необхідність інформування потенційних споживачів 
освітніх послуг і про освітній потенціал навчального закладу, його конкурентні переваги.  

Попри всю негативну тенденцію до скорочення кількості працівників освітньої галузі, про яку 
попереджають соціологи [7], надання різноманітних якісних освітніх послуг, що відповідають попиту стає 
запорукою ефективного функціонування освітнього закладу і спонукає до професійної мобільності 
педагогів. Від здатності вчителя надавати якісні освітні послуги залежить його конкурентоздатність, а це, у 
свою чергу, актуалізує проблему постійного професійного самовдосконалення, підвищення кваліфікації й 
перекваліфікацію.  

Розгляд особливостей розвитку ринку освітніх послуг дозволяє усвідомити визначення науковців 
щодо поняття «професійна мобільність педагога» та співвіднести їхнє сутнісне наповнення з проблемою 
підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів. Так, Ю. Калиновський [5] під 
педагогічною мобільністю розуміє здатність особистості (педагога, андрагога, менеджера освіти) 
організувати спільну діяльність із іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу (учнями, їхніми 
батьками, адміністрацією, партнерами, представниками соціуму) відповідно до цілей і завдань сучасної 
концепції освіти, цінностей світової, вітчизняної, регіональної й національної культур.  

При розгляді професійної мобільності, загальноприйнятим є її поділ на горизонтальну й вертикальну. 
У контексті педагогічної діяльності такий розподіл набуває своїх особливостей. Вертикальна педагогічна 
мобільність передбачає рух адміністративними сходами у сфері освіти та співпадає із соціальною 
мобільністю. Горизонтальна – становить рух із підвищення професійної майстерності, що визнає й оцінює 
соціум, тобто супроводжується певними соціально-статусними показниками (переведення на більш високу 
категорію, набуття перемог на професійних конкурсах педагогів тощо) [5]. 
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Р. Пріма[11], акцентуючи увагу на горизонтальній і вертикальній мобільності педагогів, підкреслює, 
що кваліфікація й посадова мобільність виступає різновидом вертикальної мобільності, а професійна – 
горизонтальній, і додає, що кваліфікаційно-посадова мобільність має «зростаючий» характер, а 
індикатором росту є отримання майбутнім педагогом відповідної кваліфікації: бакалавр – спеціаліст- 
магістр, ступенів і звань науково-педагогічних кадрів: кандидата, доктора наук, доцента, професора тощо.  

Б. Ігошев [4] наголошує, що у «вертикальному» зрізі мобільність передбачає готовність до просування 
кар’єрними сходами від учителя до управлінця будь-якого рівня у сфері освіти: директора освітнього 
закладу, працівника чи керівника управління освіти і т. ін., у тому числі й міністра. Відповідно 
«горизонтальна» мобільність учителя передбачає його професійну підготовленість до роботи в освітніх 
закладах різного типу й виду, державних і недержавних, в умовах інноваційної і проектної організації 
діяльності і т. ін, а також, при необхідності, до зміни професії. 

Л. Сушенцева [14] під професійною мобільністю педагога розуміє інтегровану якість особистості, що 
необхідна для її успішноїжиттєдіяльності в умовах сучасного ринку праці; вона виявляється в готовності й 
здатності до: швидкої зміни завдань і видів професійно-педагогічної діяльності, інтеграції змісту суміжних 
дисциплін, його відповідної дидактичної обробки та майстерного викладання учням та студентам; 
продуктивного опанування суміжними навчальними курсами, посадами педагогічних працівників і 
спеціалізаціями в рамках спеціальності; опанування новими спеціальностями педагогічних працівників та 
змінами у своїй та суміжних галузях; творчого стилю та змісту своєї професійної діяльності, відповідно до 
нових підходів у галузі своєї професії та суміжних професійних галузях; планування та здійснення 
саморозвитку. Необхідно звернути увагу й на те, що перекваліфікація педагогів також надає їм 
мобільності, тому перекваліфікацію виокремлюють як самостійний вид мобільності педагогів [11]. 

Цікавий аспект професійної мобільності педагога підкреслюють С. Морозовою і Е. Симанюк [9]. 
Наголошуючи на важливості інноваційного розвитку для сучасного закладу освіти, під яким розуміється 
педагогічна діяльність, спрямована на перетворення результатів закінчених наукових досліджень і 
розробок, інших науково-технічних досягнень, об’єктів інтелектуальної власності у новий чи 
вдосконалений освітній продукт, який реалізується на ринку освітніх послуг, під професійною мобільністю 
педагога розуміють метапрофесійну якість, що зумовлює інноваційних розвиток навчального закладу.  

Як бачимо, існують досить широкі можливості прояву професійної мобільності щодо діяльності 
сучасного педагогічного працівника. Проте неабиякий інтерес становлять і особистісні якості особистості, 
які дозволять їй бути професійно мобільною. Погляди таких науковців, як Б. Ігошев [4], Б. Калиновський 
[5], Р. Пріма [11], Л. Сушенцева [14] та узагальнення їхніх наукових праць дозволяють виділити гнучкість, 
дивергентність, конвергентність, здатність: міркувати, рефлексувати, сприймати й розуміти позицію інших, 
сприймати, створювати інновації, мати широкі пізнавальні потреби, до навчання впродовж усього життя, 
до перебудови характеру діяльності й самого себе, залежно від професійних функцій, що змінюються і 
умов педагогічної праці, успішно адаптуватися до умов професійної діяльності, що змінюються; готовність 
до самовдосконалення, планування та здійснення саморозвитку, попередження професійних деформацій та 
професійного вигоряння, реалізації себе в педагогічній діяльності та професійному співтоваристві. 

Маємо підкреслити, що професійна мобільність стає запорукою самореалізації фахівців у випадку 
втрати роботи, оскільки така ймовірність також існує при потраплянні фахівця під скорочення. До того ж, не 
всі випускники педагогічних навчальних закладів працюватимуть у системі освіти, що дозволяє говорити 
вже про міжпрофесійну мобільність. На нашу думку, міжпрофесійна мобільність для сучасності є важливою 
складовою професійної мобільності фахівця педагогічного спрямування. Підготовка до неї також має 
передбачатися у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів для того, щоб, потрапивши під 
скорочення, учитель міг орієнтуватися в навколишньому середовищі й не впадати у відчай (Н. Брижан) [1]. 

Таким чином, професійна мобільність педагога в сучасних умовах є запорукою його професійної та 
особистісної самореалізації. Формування професійної мобільності постає завданням професійної 
підготовки майбутніх фахівців педагогічного спрямування, що значно сприяє підвищенню її якості. 
Відповідно, виникає необхідність у теоретико-методологічному й методичному забезпеченні формування 
професійної мобільності майбутніх педагогів у навчально-виховному процесі. 
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У статті з’ясовано, що професійно-етична компетентність є важливим компонентом готовності до 
професійної діяльності лікарів. Формування і розвиток професійно-етичної компетентності має ґрунтуватися на 
глибокому засвоєнні майбутніми фахівцями етичних знань, оволодінні відповідними уміннями, навичками, 
усвідомленні морально-етичних цінностей, норм моралі та етики, сформованих рис характеру та спрямованості 
особистості, а також набутому практичному досвіді. Урахування результатів аналізу наукових праць та 
результатів аналізу емпіричного досвіду дозволили зробити висновок, що професійно-етична компетентність лікаря 
є складним, цілісним, індивідуально-психологічним, інтегративним, багаторівневим утворенням, що є результатом 
здобуття неперервної освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» й об’єднує теоретичні знання з професійної етики, 
професійно-етичні цінності, морально-особистісні якості та практичні вміння лікаря у сфері професійної 
діяльності, забезпечує вибір ним свідомої етичної поведінки відповідно до професійно-етичних норм, а також 
здатність до самореалізації, потребу у професійно-етичному самовдосконаленні впродовж життя. 

У структурі професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів доцільно виокремити когнітивний, 
діяльнісно-операційний, професійно-особистісний, емоційно-мотиваційний і ціннісно-орієнтаційний компоненти. 

Ключові слова: професійно-етична компетентність, сутність і структура компетентності, етична культура 
лікаря, мотиваційна сфера, медичні університети, майбутні лікарі. 

THE NOTION AND STRUCTURE OF THE FUTURE DOCTORS’ PROFESSIONAL AND ETHICAL 
COMPETENCE 

L. Dudikova 
The article reveals that professional and ethical competence is an important component of future doctors’ readiness for 

their professional activity. The professional and ethical competence formation and development should be based on the 
profound assimilation of ethical knowledge by the future specialists, their mastering of the appropriate skills, understanding 
moral and ethical values, their morality and ethics, their formed personality traits and personal orientation, as well as their 
practical experience. Taking into account the results of the scientific works analysis and some empirical experience, the 
conclusion has been made that the professional-ethical competence of a doctor is a complex, integral, individual-
psychological, integrative, multi-level formation and the result of the continuing education in the healthcare field. This 
competence comprises the theoretical knowledge of the professional ethics, professional and ethical values, moral and 
personal qualities and practical skills of a doctor in the field of his professional activity, it provides him with the conscious 
ethical behaviour choice in accordance with the professional and ethical standards, as well as his ability to self-fulfilling and 
ethical improvement throughout his life. 

In the structure of the future doctors’ professional and ethical competence it is of considerable importance to differentiate 
the cognitive, activity-operational, professional-personal, emotional-motivational and value-orientating components. 

Key words: professional and ethical competence, notion and structure of competence, ethical culture of a doctor, 
motivational sphere, medical universities, future doctors. 

 
Результати аналізу наукових досліджень дозволяють тлумачити поняття «професійно-етична 

компетентність лікаря» як складне, цілісне, індивідуально-психологічне, інтегративне, багаторівневе 
утворення, що є результатом здобуття неперервної освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» і об’єднує 
теоретичні знання з професійної етики, професійно-етичні цінності, морально-особистісні якості та 
практичні вміння лікаря у сфері професійної діяльності, забезпечує вибір ним свідомої етичної поведінки 
відповідно до професійно-етичних норм, а також здатність до самореалізації, потребу у професійно-
етичному самовдосконаленні впродовж життя. Однак сутність цього поняття може бути уточнена після 
з’ясування характеристики структури і змісту професійно-етичних аспектів професійної діяльності 
майбутніх лікарів, змісту їхньої підготовки в медичних університетах, а також наявного досвіду вирішення 
подібного наукового завдання у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених. 

Для цього доцільно проаналізувати наукові джерела, у яких дослідники пропонують різні підходи до 
визначення структури і змісту професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців. 

З огляду на це метою статті є висвітлення результатів узагальнення наукових джерел щодо визначення 
сутності, структури і змісту професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців. 

                                                   
 

© Л. В. Дудікова 
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Результати аналітико-пошукової роботи дозволяють зробити висновок, що у наукових джерелах існує 
декілька основних підходів до визначення сутності і структури компетентності. З огляду на це необхідно 
обрати правильний і науково апробований підхід, що дозволить з’ясувати не лише структуру професійно-
етичної компетентності, а й на її основі в подальшому визначити критерії, показники та охарактеризувати 
відповідні рівні її сформованості.  

З огляду на це будемо дотримуватися визначення поняття «компетентність фахівця», запропонованого 
академіком С. Сисоєвою. Це утворення вчена розглядає як особистісну характеристику фахівця та його 
особистісний капітал. Водночас це цілісне, інтегративне, багаторівневе, особистісне новоутворення, що є 
результатом здобуття кваліфікацій у процесі неперервної освіти, рівень якої підтверджується сукупністю 
сформованих у фахівця компетенцій, які визначають успішність виконання різних видів професійної 
діяльності, здатність до самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя та сприяють 
соціалізації особистості, формуванню у неї світоглядних та науково-професійних поглядів, творчості та 
майстерності. Особі із сформованою компетентністю властиві ціннісні орієнтації, вона усвідомлює своє 
місце в суспільстві, розуміє навколишній світ. Їй притаманні загальна та професійна культура, набутий 
досвід узаємодії з іншими людьми» [1]. 

Питання про структуру і зміст професійно-етичної компетентності фахівців різних спеціальностей 
неодноразово були предметом наукових досліджень вітчизняних вчених. Серед тих, що виконані в останні 
роки, заслуговують на увагу праці В. Гриців (формування професійно-етичної компетентності майбутніх 
фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін) [2], О. Слободянюк (формування 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю) [3], Н. Петренко 
(формування професійно-етичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової 
підготовки) [4], Л. Хоружої (формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів) 
[5]. Педагогічні умови забезпечення ефективності процесу формування професійно-етичної культури 
майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах окреслено в дисертаційному дослідженні А. Агаркової [6]. 

Інформацію про наукові уявлення щодо структури і змісту професійно-етичної компетентності 
фахівців різних галузей, серед яких є і представники сфери охорони здоров’я, також знаходимо у працях 
зарубіжних учених. 

Дослідники Kathleen Lechasseur, Chantal Caux, Stеphanie Dollе, Alain Legault у статті «Етична 
компетентність. Інтегративний огляд» в журналі «Health Education Journal» розглядають етичну 
компетентність як фундаментальну складову практики медсестер [7]. У контексті визначення структури і 
змісту професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ця стаття представляє інтерес, оскільки 
дослідниками був проведений системний огляд у науково-метричних базах даних CINAHL, MEDLINE та 
EMBASE щодо визначення сутності цього поняття в контексті практики сестринської справи. Виявляється, 
що в науковій літературі немає консенсусу щодо визначення поняття «професійно-етична компетентність». 

Деякі зарубіжні вчені розглядають етичну компетентність як «здатність людини, яка стикається з 
моральною проблемою, думати і діяти так, щоб не обмежуватися лише моральними приписами і нормами, 
або автоматичними діями» [8, с. 44]. На думку I. Kavathatzopoulos, етична компетентність передбачає 
усвідомлення, відчуття та рефлексію етичних ситуацій при взаємодії з людьми та з організаціями під час 
виконання професійних обов’язків. Це здатність залагоджувати і вирішувати етичні конфлікти, 
підтримувати та аналізувати етичні процеси в організації, а також бажання приймати морально-етичні 
рішення у складних життєвих ситуаціях. Для досягнення цієї навички потрібні не лише теоретичні знання, 
а й практична фахова підготовка [8]. 

Не заперечує проти такого визначення і В. Гриців. Дослідниця пропонує у структурі професійно-
етичної компетентності майбутніх фахівців виокремити мотиваційний, змістовий, проектно-креативний, 
організаторсько-діагностичний і рефлексивний компоненти [2, с. 7]. При цьому нам імпонує такий підхід, 
оскільки учена в кожному з компонентів зазначає індикатори, які можна згодом діагностувати як 
результати навчання.  

У дослідженні формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів Л. Хоружа 
на основі змісту і структури поняття «професійна компетентність» стверджує, що етична компетентність за 
своєю структурою складається із взаємопов’язаних між собою компонентів, а саме: змістового 
(когнітивного), особистісного й операційно-процесуального. [5, с. 15]. Дослідниця стверджує, що змістова 
складова структури етичної компетентності вчителя є домінантною, системоутворюючою, у якій 
гуманістичні педагогічні цінності, моральні норми професії відіграють головну роль, упливають на 
формування мотивів професійної діяльності. Особистісну складову структури утворюють інтегративні 
характеристики: етична центрація педагогічної дії, позитивна «Я-концепція», емоційно-вольова зрілість, 
операційно-процесуальна складова етичної компетентності вчителя розглядалася як технологічний блок 
подальшого розвитку моральної свідомості, особистісних якостей майбутнього фахівця на рівні 
педагогічних умінь і навичок [5, с. 15–16]. 
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На домінуючу і системотвірну роль змістового компоненту вказує також Н. Петренко. Досліджуючи 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової 
підготовки, дослідниця визначає сутність, зміст і структуру цього утворення і стверджує, що професійно-
етична компетентність офіцера-прикордонника структурно об’єднує мотиваційний, змістовий, 
особистісний, операційний і рефлексивний компоненти й забезпечує належну професійну діяльність 
захисника кордону [4, с. 7]. 

Отже, з урахуванням наведених результатів досліджень можна зробити припущення, що в структурі 
професійно-етичної компетентності доцільно виокремити блок, що містить знання професійної етики 
(норми, способи і правила поведінки, права і обов’язки, корпоративні аспекти професійної діяльності 
тощо). Умовно цей блок можна назвати когнітивним. До його складу доцільно долучити й інші знання, які 
засвоюють студенти під час навчання у вищих медичних закладах освіти. 

Йдеться про знання основ етики; методів і прийомів застосування знань на практиці, знання основ 
культу, релігій та традицій різних народів, основних принципів і норм етики; основ аксіології, тактики та 
стратегії спілкування, основ комунікативної поведінки, історико-етичних учень та основних проблем 
філософії, специфіки етики як форми суспільної свідомості, що розкриває сутність світу та створює 
раціональні передумови для осмислення людиною цілей і сенсу життя. 

Ще один блок має містити уміння, що забезпечують етичну поведінку. Йдеться про володіння 
аналітичними, прогностичними, рефлексивними, інформаційними, перцептивними, комунікативними 
уміннями, що забезпечують ефективну взаємодію з пацієнтами, колегами, керівництвом та оточенням 
(уміння аналізувати, прогнозувати кінцевий результат своєї професійної діяльності в етичному аспекті, 
налагоджувати ділову взаємодію з дотриманням вимог професійної етики; рефлексивному – уміння 
здійснювати самоаналіз і самооцінку своїх професійних, комунікативних здібностей та якостей відповідно 
до вимог професійної етики, здатність залагоджувати й вирішувати етичні конфлікти, підтримувати та 
аналізувати етичні процеси щодо організації, а також бажання приймати морально-етичні рішення у 
складних життєвих ситуаціях. 

Крім того, до уваги потрібно взяти перелік умінь, що формуються під час вивчення дисциплін 
етичного спрямування у ВМНЗ. Умовно цей блок умінь і здатностей професійно-етичної компетентності 
можна назвати діяльнісно-операційним. 

Результати аналізу наукових праць із проблеми визначення структури і змісту професійно-етичної 
компетентності дозволяють зробити висновок, що до її складу необхідно долучити й блок професійно-
особистісних якостей лікаря. За результатами дослідження з’ясовано, що серед таких якостей, як правило, 
виокремлюють такі морально-етичні якості лікаря, як чесність, порядність, обов’язковість, 
відповідальність, інтелігентність, людяність, доброта, надійність, принциповість, безкорисливість, уміння 
тримати слово. Крім них, науковці до групи професійно-етичних якостей відносять й деякі комунікативні 
якості лікаря, зокрема, привабливість (зовнішню і внутрішню), ввічливість, повагу до навколишніх, 
готовність надати допомогу, авторитет, тактовність, уважність, спостережливість, здатність бути хорошим 
співрозмовником, комунікабельність, доступність для спілкування, контактність, довіра до тих, хто оточує. 

На якість професійної діяльності з точки зору етичних аспектів упливають також і деякі вольові якості 
лікаря, що забезпечують морально-етичну поведінку. Серед таких якостей варто виділити впевненість у 
собі, витримку, схильність до ризику, сміливість, незалежність, стриманість, урівноваженість, рішучість, 
ініціативність, самостійність, здатність до самоорганізації, наполегливість, цілеспрямованість. 

Для зручності умовно цей блок професійно-особистісних якостей лікаря, що структурно входять до 
складу професійно-етичної компетентності можна назвати професійно-особистісним. 

Зазначені компоненти (когнітивний, діяльнісно-операційний і професійно-особистісний) досить повно 
розкривають зміст професійно-етичної компетентності, однак, за межами переліку знань, умінь, навичок і 
професійно-особистісних якостей залишається емоційно-мотиваційна та ціннісна сфери особистості 
лікаря, що впливають на якість його професійної діяльності. 

Важливим для розроблення діагностичного апарату дослідження є висновок учених про те, що 
мотиваційну сферу людини, з точки зору її розвиненості, можна оцінювати за параметрами широти, 
гнучкості та ієрархованості. 

Результати аналізу наукових джерел [9; 10] дозволи виокремити основні групи мотивів професійної 
діяльності лікарів, серед яких: 

 соціальні – визначають спрямованість надавати допомогу хворим під час професійної взаємодії, 
адекватно оцінювати стан пацієнта та обирати лінію поведінки, що призведе до найменшої кількості 
конфліктних ситуацій у лікувальному процесі. До цих мотивів можна віднести бажання лікувати інших, 
можливість спілкуватися та допомагати людям, можливість піклуватися про здоров’я знайомих;  

 науково-освітні мотиви – визначають зацікавленість у набутті нових знань і навичок при лікуванні 
пацієнтів. До цих мотивів можна віднести обрання професії для вирішення наукових проблем, вивчення 
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нових захворювань і шляхів лікування, прагнення навчатися новому, підвищувати рівень своєї кваліфікації. 
Лікар, у якого ці характеристики домінують, налаштований на процес лікування, його науковий та 
практичний супровід;  

 прагматичні мотиви – визначають зацікавленість щодо отримання матеріальних результатів від 
професійної взаємодії, фокусуванні на власній вигоді, а, отже, відсутність мотивації до надання якісної 
підтримки у лікувальному процесі та швидкого одужання пацієнта. Ця група мотивів найбільш спонукає до 
неадекватної поведінки при конфліктній взаємодії із пацієнтами. До неї можна віднести можливість 
обирати професію з міркувань отримання матеріальної винагороди; престижність професії; можливість 
піклуватися про своє здоров’я; бажання зробити кар’єру та впливати на інших людей; відкриття власної 
клініки тощо. 

Для з’ясування основних мотивів, які спонукають молодь обрати професію лікаря було проведено 
опитування 286 студентів перших курсів Вінницького національного медичного університету імені М. І. 
Пирогова, Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» та Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет». 

Результати аналізу анкет дозволили зробити висновок, що значна частина студентів обирає медичну 
сферу як майбутню професійну діяльність в результаті свідомого інтересу до біологічних наук. Таких 
студентів близько 35,5 %. На вибір майбутньої професійної діяльності впливають також професійні 
традиції сім’ї (сімейні династії). Саме ця група майбутніх медичних працівників найбільш глибоко і 
всебічно усвідомлюють усю відповідальність і труднощі, пов’язані з вибраною професією. Таких студентів 
близько 24,5 %. 

Близько 5,6 % молодих людей вибирає цю професію тому, що вони або їхні близькі та рідні перенесли 
серйозну хворобу і вирішили присвятити своє життя допомозі хворим за покликанням. За даними деяких 
публікацій [11] цей контингент найбільш відданий своїй професії. 

Ще одним мотивом під час вибору професії лікаря є наявність у майбутніх студентів належних 
передумов для навчання – пізнавальних здібностей, достатній рівень інтелекту при відсутності інших 
талантів, наприклад у художній, музичній сферах, архітектурі, математиці тощо. 

У результаті дослідження також установлено, що певна частина молоді вирішує отримати медичну 
підготовку, керуючись мотивом здобути диплом про вищу освіту після закінчення загальноосвітньої 
школи. Як свідчать результати власного емпіричного досвіду, такі студенти навчаються посередньо, 
природної потреби у ґрунтовному засвоєнні фахових знань і практичних навичок у них немає. 

Однак усі перераховані мотиви стосуються майбутньої професійної діяльності лікаря загалом. Але нас 
цікавить лише та група мотивів, що стосується професійно-етичної компетентності. Для їхнього 
визначення доцільно провести додаткове дослідження, в основі якого потрібно покласти припущення про 
те, що високому рівню мотивації до професійної взаємодії, що ґрунтується на основі етики і моралі, лежать 
такі мотиви як бажання лікувати інших, дбати про їхнє психічне та фізичне здоров’я, можливість 
спілкуватися та допомагати людям, можливість піклуватися про здоров’я знайомих, прагнення навчатися 
новому, підвищувати рівень своєї кваліфікації, любов до професії, охайність, відповідальність, чуйність, 
безконфліктність, виконавська дисципліна. 

Отже, з урахуванням результатів аналізу наукових праць та результатів аналізу емпіричного досвіду 
з’ясовано, що професійно-етична компетентність лікаря є складним, цілісним, індивідуально-
психологічним, інтегративним, багаторівневим утворенням, що є результатом здобуття неперервної освіти 
у галузі знань «Охорона здоров’я» і об’єднує теоретичні знання з професійної етики, професійно-етичні 
цінності, морально-особистісні якості та практичні вміння лікаря у сфері професійної діяльності, 
забезпечує вибір ним свідомої етичної поведінки відповідно до професійно-етичних норм, а також 
здатність до самореалізації, потребу у професійно-етичному самовдосконаленні впродовж життя. 

У структурі професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів доцільно виокремити когнітивний, 
діяльнісно-операційний, професійно-особистісний, емоційно-мотиваційний і ціннісно-орієнтаційний 
компоненти. 

Визначення сутності, структури і змісту професійно-етичної компетентності дозволяє в перспективі 
визначити діагностичний апарат дослідження для аналізу практики її формування у вищих медичних 
навчальних закладах. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА В МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ  

Н. В. Зінукова1 
У статті представлено методичний експеримент, організований із метою перевірки ефективності методичної 

системи формування фахової компетентності усного перекладача в зовнішньоекономічній сфері на матеріалі 
англійської та української мов. Сформульовано гіпотезу експерименту, наведено дані передекспериментального та 
післяекспериментального зрізів. Описано етапи проведення методичного експерименту. За допомогою методів 
математичної статистики інтерпретовано результати експериментального дослідження. На основі отриманих 
даних щодо результативності двох варіантів методики зроблено висновки й доведено ефективність одного з них. 

Ключові слова: експериментальне навчання, результати експерименту, усний послідовний переклад, 
зовнішньоекономічна сфера, студенти магістратури, фахова компетентність усного перекладача. 

EXPERIMENTAL TESTING OF THE EFFECTIVENESS OF PROFESSIONAL INTERPRETING 
COMPETENCE FORMATION TO MASTERS-PHILOLOGISTS 

N. V. Zinukova 
The article deals with the methodological experiment organized to check the effectiveness of professional interpreting 

competence formation in foreign economic field in English and Ukrainian. The hypothesis of the experiment was formed, and 
the data of pre- and post-testing are given there. The stages of the methodological experiment which tested the efficiency of 
training consecutive interpreting in foreign economic field are presented. Mathematical statistics methods to interpret the 
results of the experimental tests are used. Two suggested variants of the methodology are analyzed and the results validate the 
efficiency of one of them.  

Key words: experimental testing, results of the experiment, consecutive interpreting, foreign economic field, Masters, 
professional interpreting competence. 

 
У сучасних умовах зростає соціальна роль перекладу й перекладача як учасника міжкультурної 

комунікації. Перекладач є затребуваним у таких ситуаціях ділової взаємодії, як конференції, переговори, 
презентації, рекламні акції тощо. У цілому міжкультурне ділове спілкування відрізняє широка палітра 
національно-культурних цінностей, які мають певний уплив на результативність ділової взаємодії. У 
результаті проведеного аналізу методичної літератури стосовно питань навчання усного послідовного 
перекладу, а також посібників і підручників, які використовують для навчання усного перекладу, ми 
дійшли висновку, що науково обґрунтована методика навчання усного послідовного перекладу в 
зовнішньоекономічній сфері фактично не розроблена в нашій країні, що ставить під сумнів якість 
підготовки перекладачів у цій професійній сфері, незважаючи на те, що існує соціальне замовлення на 
фахівців у цій галузі.  

Здійснений аналіз дав нам змогу зробити висновок про необхідність розробки науково обґрунтованої 
методичної системи формування фахової компетентності усного перекладача (ФКУП) у 
зовнішньоекономічній сфері (ЗЕС), яка враховуватиме сучасні положення методичної науки й 
передбачатиме використання сучасних методів та технологій. 

На сьогодні існує низка лінгводидактичних досліджень, присвячених пошуку ефективних форм і 
методів підготовки перекладачів до участі в міжкультурній комунікації (О. В. Алікіна, Н. Н. Гавриленко, 
М. Н. Голіцина, М. А. Краснова, Т. С. Серова, О. В. Старикова, О. В. Сапига, О. В. Федотова, І. І. Халєєва, 
А. О. Христолюбова, Л. М. Черноватий, Д. Г. Шумаков та ін.). Далеко не останньою за значенням є 
проблема пошуку оптимальних шляхів формування фахової компетентності майбутніх перекладачів щодо 
усного перекладу в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Останнім часом погляд на роль перекладача як 
посередника в міжмовному спілкуванні змінився на уявлення про нього як про комунікативну особистість, 
як про посередника в міжкультурній комунікації. Майбутнього фахівеця з перекладу розглядають як 
полікультурний медіатор, який допомагає заповнити когнітивні й комунікативні лакуни у спілкуванні, що 
виникають у процесі накладання мовних «картин світу» суб’єктів професійної міжкультурної діяльності. 
Вирішення такого складного завдання передбачає як розробку окремих освітніх моделей, так і створення 
методичної системи навчання усного перекладу в зовнішньоекономічній сфері. 
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Метою статті є опис організації та проведення експерименту з метою перевірки ефективності 
запропонованої методики формування фахової компетентності усного перекладача в 
зовнішньоекономічній сфері. 

Проведений нами експеримент, під яким розуміємо спільну діяльність учасників експерименту та 
експериментатора, організовану для вирішення методичної проблеми, був навчальним, оскільки передбачав 
оволодіння фаховою компетентністю усного перекладача з усіма її компонентами та контроль рівня їхньої 
сформованості в здобувачів другого рівня вищої освіти; природний, оскільки проводився в звичайних для здобувачів 
умовах у процесі аудиторних, індивідуальних та самостійних занять під час перевірки та аналізу результатів, без 
зміни складу груп, без спеціального відбору учасників; відкритий, оскільки не заперечував можливість певних змін під 
час експерименту; вертикально-горизонтальний: вертикальний характер експерименту забезпечувався перевіркою 
ефективності розробленої методики формування фахової компетентності усного перекладача (ФКУП) у 
зовнішньоекономічній сфері (ЗЕС) (шляхом порівняння рівня складових ФКУП до експерименту та після), а 
горизонтальний – перевіркою ефективності двох варіантів методики формування ФКУП у ЗЕС у здобувачів другого 
рівня вищої освіти.  

Для організації експерименту було враховано сучасні вимоги до послідовності проведення 
експерименту [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]: 1) формування експериментальних груп, визначення змісту 
експериментального навчання; 2) проведення експерименту; 3) аналіз та інтерпретація результатів 
експерименту. 

На першому етапі було сформульовано гіпотезу, окреслено мету та завдання, сформовано 
експериментальні групи, визначено зміст експериментального навчання, виділено критерії оцінювання, 
визначено структуру експерименту та обрано метод статистичної обробки результатів експериментального 
навчання.  

Теоретичні положення дали можливість сформулювати гіпотезу дослідження: запропонована нами 
методика формування ФКУП у ЗЕС, яка ґрунтується на ідеях суб’єктно-синергетичного, компетентнісного 
та когнітивного підходів і передбачає використання спеціально розробленої системи вправ із певною 
послідовністю їхнього виконання на трьох етапах навчання, які відображають послідовність дій усного 
перекладача у фазі прийняття перекладацького рішення, що здатна значно підвищити ефективність 
оволодіння здобувачами другого рівня вищої освіти фахової компетентності усного перекладача в ЗЕС і 
формує професійну свідомість, мислення й мовну поведінку перекладача як особливого типу білінгва. При 
цьому, у процесі експерименту було перевірено два варіанти методики навчання усного послідовного 
перекладу (УПП) у ЗЕС із різною послідовністю вправ:  

1) на другому (тренувальному) етапі навчання студентів розпочинається з формування стратегічних 
навичок для виконання усного послідовного перекладу, що передує формуванню спеціальних навичок для 
виконання усного послідовного перекладу; 

2) на другому (тренувальному) етапі навчання студентів розпочинається з формування спеціальних 
навичок для виконання усного послідовного перекладу, що передує формуванню стратегічних навичок для 
виконання усного послідовного перекладу. 

Висунута гіпотеза перевірялася в ході експерименту, проведеного у вересні-грудні 2016-2017 
навчального року зі студентами спеціальності «Філологія (Переклад)» Університету імені Альфреда 
Нобеля на заняттях з практики усного перекладу за участю студентів-магістрантів чотирьох груп першого 
курсу кафедри англійської філології й перекладу, дві з яких навчалися за першим варіантом 
запропонованої методики, а інші – за другим. В експерименті взяло участь 48 студентів (по 12 студентів у 
кожній групі).  

Метою експерименту стала перевірка ефективності розробленої методичної системи навчання 
магістрів-філологів усного перекладу в зовнішньоекономічній сфері та визначення оптимального рівня 
сформованості їхніх перекладацьких знань, навичок, умінь і здатностей, що створюють ФКУП у сфері 
міжкультурної ділової комунікації, шляхом зіставлення результатів двох варіантів методики навчання 
майбутніх перекладачів усного послідовного перекладу у ЗЕС. 

Відповідно до мети було конкретизовано завдання, які необхідно вирішити у процесі експерименту: 
провести передекспериментальний зріз для визначення вихідного рівня сформованості ФКУП у ЗЕС в 
учасників експерименту – здобувачів другого рівня вищої освіти для підтвердження приналежності 
експериментальних навчальних груп до однієї генеральної вибірки, а також для наступного порівняння 
цього рівня з рівнем, досягнутим у результаті експериментального навчання; здійснити експериментальне 
навчання на основі розробленої нами методичної системи щодо формування ФКУП у ЗЕС; провести 
післяекспериментальний зріз для визначення досягнутого рівня сформованості спеціальних навичок та 
спеціальних і стратегічних умінь для виконання УПП у ЗЕС; перевірити достовірність отриманих даних 
методами математичної статистики; проаналізувати та порівняти результати перед- і 
післяекспериментального зрізів; порівняти результати використання різних варіантів розробленої нами 
методики з метою визначення оптимального рівня сформованості ФКУП у ЗЕС; сформулювати висновки 
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щодо ефективності розробленої методики та обґрунтувати оптимальний рівень сформованості 
перекладацьких компетенцій і спеціальних предметних знань у здобувачів другого рівня вищої освіти 
спеціальності «Філологія (Переклад)».  

До неварійованих умов експерименту ми віднесли: склад учасників експериментального навчання 
(кількість груп і студентів у групах; вихідний рівень сформованості спеціальних перекладацьких навичок і 
вмінь учасників в експериментальних групах; реалізацію експерименту в усіх групах тим викладачем, який 
є автором методики; кількість годин на практичні аудиторні заняття, індивідуальну та самостійну роботу 
студентів; критерії оцінювання якості виконання усного послідовного перекладу; тривалість 
експериментального навчання; навчальний матеріал для формування ФКУП у ЗЕС. 

Варійованою умовою експерименту була послідовність виконання студентами вправ для навчання 
усного послідовного перекладу в зовнішньоекономічній сфері на другому (тренувальному) етапі навчання. 

Експериментальне навчання поєднувало: передекспериментальний зріз для визначення вихідного 
рівня сформованості ФКУП; експериментальне навчання студентів магістратури; 
післяекспериментальний зріз для визначення рівня сформованості спеціальних та стратегічних 
перекладацьких умінь щодо завершення експериментального навчання. 

Навчання в експериментальних групах ФЛ-16-1 (ЕГ1) та ФЛ-16-3 (ЕГ3) проводилися за першим 
варіантом методики навчання усного послідовного перекладу у ЗЕС, а експериментальне навчання у 
групах ФЛ -16-2 (ЕГ2) та ФЛ-16-4 (ЕГ4) проводилося за другим варіантом методики.  

Для того, щоб вирішити найважливіше завдання нашого дослідження – установити й довести 
ефективність запропонованої методики, насамперед необхідно визначити критерії оцінювання якості 
виконання усного перекладу у сфері міжкультурного ділового спілкування. Оцінювання результатів перед- 
та післяекспериментальних зрізів щодо визначення рівня ФКУП у студентів магістратури потребує 
застосування низки науково обґрунтованих і достатніх критеріїв. Зазначимо, що перед нами стояло 
завдання визначити такі критерії, які корелювали б із кінцевими цілями навчання і відображали б 
характеристики, на розвиток яких спрямоване навчання. 

У межах нашого підходу та концепції для аналізу системи оцінювання якості перекладу було 
виокремлено такі компоненти: дисгармонійні відношення між текстами/дискурсами оригіналу та перекладу 
(перекладацькі помилки або невідповідності); установлення адекватності між текстами оригіналу та 
перекладу (передавання смислу, який відображає інваріант тексту оригіналу); встановлення відношень 
еквівалентності між текстами оригіналу й перекладу, що означає здійснення всіх необхідних міжмовних 
перетворень); відношення гармонійності (включаються не тільки міжмовні й міжкультурні відтворення, а 
й паралінгвістичні засоби спілкування й невербальна поведінка перекладача: голос, темп, зверненість до 
реципієнта, жести, поза тощо). 

Отже, для розробки критеріїв оцінки якості усного послідовного перекладу будемо виходити із 
зазначеної класифікації помилок, використовуючи підхід, який ґрунтується на врахуванні головних 
параметрів усного перекладу (ступінь збереження головного змісту тексту оригіналу в тексті перекладу, 
правильність мовного оформлення і зовнішнє враження), і в якому використовують шкалу, що 
застосовується практично в усіх міжнародних системах оцінювання, включаючи й систему оцінювання в 
українських вищих навчальних закладах, які працюють за Болонською програмою. На параметр 
збереження головного змісту тексту оригіналу в усному перекладі, що відповідає критерію 
адекватності, відводимо 50% загальної оцінки. 30% загальної оцінки відносимо на еквівалентність, або 
правильне мовне оформлення тексту перекладу, а решту 20% – на зовнішнє враження, що відповідає 
критерію гармонійності. 

Перенесення критеріїв системи оцінювання на шкалу для оцінки якості навчального усного 
послідовного перекладу дає такі рівні оцінок: «відмінно» / А – 90–100 балів, «добре» / В – 82–89 балів, 
«добре» / С – 75–81 балів, «задовільно» / D – 67–74 балів, «задовільно» /E – 60–66 балів, «незадовільно» / 
F – менше 60 балів. 

Запропоновані критерії дозволяють викладачеві всебічно оцінити рівень сформованості ФКУП 
магістрів-філологів, яка містить інформаційний (знання) та прагматичний (здатності) компоненти, що 
реалізуються на основі сформованих спеціальних та стратегічних навичок та умінь практичного характеру. 
Перейдемо до більш детального розгляду експериментального навчання. Експеримент проводився 
впродовж 15 тижнів по чотири години на тиждень у кожній групі, що дорівнює 60 годинам (разом – 240 
годин).  

Експеримент складався з декількох етапів, а саме: проведення передекспериментального зрізу з метою 
встановлення рівня сформованості вмінь усного послідовного перекладу; вступна бесіда з учасниками 
експерименту для обґрунтування процесу та змісту його проведення; експериментальне навчання; 
проведення після експериментального зрізу для виявлення рівня сформованості вмінь усного послідовного 
перекладу у зовнішньоекономічній сфері; проведення аналізу результатів експерименту. У процесі 
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проведення оцінювання передексперементального та експерементального зрізів особа може набрати 
максимум 30 балів. У результаті переведення оцінок системи ECTS до бальної системи отримаємо 
проміжок 26,9 – 30, що відповідає оцінці «А». 24,5 – 26,8 відповідає оцінці «В». 22,4 – 24,4 – оцінка «С». 
20,0 – 22,3 – оцінка «D». 17,9 – 19,9 – оцінка «Е». 10,4 – 17,8 – «FX», 0,3 – 10,3 – «F» відповідно. Так, на 
професійному рівні ФКУП у ЗЕС на вихідному етапі навчання студентів магістратури спеціальності 
«Філологія (Переклад)» відповідають тексти усного міжкультурного ділового дискурсу (УМДД), які можна 
оцінити на 26,930 балів. Оптимальному рівню відповідають тексти УМДД, оцінені на 24,526,8 балів. 
Необхідному рівню  на 22,424,4 бали. Достатньому рівню відповідають тексти, оцінені на 20,022,3. 
Мінімально достатньому  на17,919,9 балів.  

Учасники чотирьох експериментальних груп були підібрані за допомогою методу експертних оцінок. 
У результаті аналізу показників кожної групи за результатами передекспериментального зрізу за критерієм 
«адекватність між текстами оригіналу і перекладу» спостерігаються досить низькі показники. 
Максимальну кількість балів міг отримати студент, який повністю зберіг головний зміст у тексті 
перекладу, який відображає інваріант тексту оригіналу, в умовах одноразовості й короткочасності з 
використанням УПС, чітко передав смисл висловлювання, коректно використав тема-рематичне 
оформлення, виділяючи в тексті оригіналу лексичні одиниці, специфічні для текстів ділового дискурсу та 
зміг утримувати у пам’яті зміст значних відрізків тексту оригіналу. 

Низькі показники спостерігають і за критерієм «еквівалентність між текстами оригіналу і перекладу», 
але дані приблизно рівні. За критерієм, який визначає рівень гармонійності між текстами оригіналу й 
перекладу й охоплює паралінгвістичні засоби спілкування й невербальну поведінку перекладача, 
показники в експериментальних групах значно не відрізняються між собою. 

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що фіксовані показники експериментальних груп 
відрізняються один від одного в досить незначному ступені (табл. 1).  

Таблиця 1 
Результати передекспериментального зрізу в групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 та ЕГ-4 

 

Групи 

Адекватність між 
текстами оригіналу і 

перекладу 
(max – 15) 

Еквівалентність між 
текстами оригіналу і 

перекладу 
(max – 10) 

Гармоніність між 
текстами оригіналу і 

перекладу 
(max – 5) 

Загальний 
бал 

(max – 30) 
% 

ЕГ-1 7,92 8,21 0,50 16,50 55,00 
ЕГ-2 9,33 8,75 0,08 18,20 60,70 
ЕГ-3 8,17 7,67 2,67 18,50 61,60 
ЕГ-4 11,08 7,67 1,25 19,90 66,30 

 
Результати передекспериментального зрізу показали приблизно однаковий рівень сформованості 

вмінь УПП у студентів чотирьох груп. У групах ЕГ-1—ЕГ-3 та ЕГ-2—ЕГ-4 ми визначили корелюючи пари. 
У процесі їхнього визначення до уваги бралися результати передекспериментального зрізу в процесі УПП 
тексту ділового дискурсу, а саме критерій «адекватності між текстами оригіналу й перекладу». 

Як показали результати, рівень сформованості вмінь усного послідовного двостороннього перекладу в 
ЗЕС приблизно однаковий у всіх чотирьох груп, тому ми вибрали дві експериментальні групи (ФЛ-16-1 
(ЕГ1), ФЛ-16-3 (ЕГ3)), які навчалися за першим варіантом методики та дві експериментальні групи (ФЛ-
16-2 (ЕГ2), ФЛ-16-4 (ЕГ4)), які навчалися за другим варіантом методики. 

Перша підсистема вправ спрямована на формування спеціальних навичок для виконання УПП у ЗЕС. 
Вона складалася з некомунікативних рецептивних, некомунікативних рецептивно-репродуктивних та 
умовно-комунікативних рецептивно-репродуктивних типів вправ. Основна мета вправ цієї підсистеми  
поглиблення знань предмета спеціалізації та формування спеціальних навичок для виконання УПП у 
ЗЕС, нагромадження термінології за тематикою спеціалізації, символів УПС, розширення місткості 
пам’яті, аналізу перекладацьких стратегій та прийомів, які забезпечують виконання УПП. Виконання вправ 
було націлене на формування окремих навичок та їхню комплексну взаємодію. При цьому рівень 
складності виконання вправ поступово підвищувався. Ця група вправ охоплює вправи для поглиблення 
місткості найважливішого для перекладача механізму пам’яті та переключення з цифрового на буквений 
код на рівні окремих слів (термінів, назв, чисел, особистих імен, топонімів, тощо), засвоєння синонімів, 
символів УПС, термінів та їхнього значення.  

Підготовчий етап передбачає спрямованість на поглиблення знань предмета спеціалізації майбутніх 
перекладачів за допомогою виконання найпростіших неперекладацьких вправ, але які в комплексі з 
перекладацькими вправами сприяли формуванню предметної компетентності майбутніх перекладачів.  
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Вправи першої підсистеми були орієнтовані на формування спеціальних навичок перекладача 
виявляти смислові опорні пункти повідомлення, аналізувати прийоми і стратегії усного послідовного 
двостороннього перекладу, тема-рематичного членування та побудови тексту перекладу. Найбільші 
труднощі виникали з визначенням теми та реми в реченнях та щодо формування навички знаходити 
смислові опорні пункти речення та втримувати їх у пам’яті. Для того, щоб полегшити запам’ятовування, 
студентам були надані необхідні роз’яснення щодо використання асоціацій.  

Другий етап – тренувальний  містив групи вправ для розвитку навичок та розвитку спеціальних 
умінь виконання усного послідовного двостороннього перекладу. Некомунікативні рецептивно-
продуктивні, умовно-комунікативні, рецептивно-репродуктивні, комунікативно-рецептивні та 
комунікативні рецептивно-продуктивні типи вправ спрямовані на розвиток загально перекладацьких 
умінь для забезпечення правильності мовного оформлення тексту перекладу та передавання змісту у 
процесі перекладу, також у цій підсистемі використовувалися вправи на розвиток презентаційних 
умінь майбутніх перекладачів. Ця підсистема складалася з трьох груп вправ, перша – спрямована на 
розвиток спеціальних навичок, друга  на формування спеціальних умінь реалізації перекладу й 
поєднувала вправи на збільшення місткості пам’яті у процесі УПП у ЗЕС, вправи на формування умінь 
перекладу кліше, фразеологізмів, прислів’їв, приказок, крилатих виразів, вправи на розвиток умінь 
перефразування, вправи на формування навичок та розвиток умінь УПС під час перекладу, вправи на 
формування умінь переключення у процесі перекладу, вправи на формування та розвиток умінь лексичних, 
граматичних, лексико-граматичних трансформацій. Третя група вправ була спрямована на формування 
стратегічних умінь у процесі перекладу, вправи на формування розвиток умінь прогнозування, 
обґрунтованість використання лексичних, граматичних, лексико-граматичних трансформацій у процесі 
перекладу, мовленнєвої компресії/декомпресії, граматичної інверсії, конкретизації/генералізації, 
синонімічного/антонімічного перекладу, на розвиток умінь виділення ключової (опорної) інформації у 
процесі перекладу, прийняття обґрунтованого перекладацького рішення («ризикова» стратегія, «обережна 
стратегія» і «пошук відповідного значення»). 

Група вправ для формування стратегічних умінь виконання УПП у ЗЕС містила вправи на 
синхронізацію перекладацьких дій та вдосконалення вмінь реалізації УПП та найважливіших для 
перекладача вмінь переключатися з однієї мови на іншу та з буквеного на цифровий код на рівні 
мікротексту та тексту, прагматичної адаптації культурних компонентів, розвиток умінь швидкісного 
запам’ятовування та тривалого збереження інформації у процесі усного послідовного двостороннього 
перекладу, умінь згортання та розгортання інформації, структурного перетворення висловлювання, 
членування або об’єднання висловлювання. Основу складали вправи, спрямовані не тільки на 
індивідуальну роботу, але й на групову роботу студентів для вдосконалення необхідного для кожного 
усного перекладача вміння працювати в команді.  

Усі вправи тренувального етапу навчання були спрямовані на виконання 
одностороннього/двостороннього перекладу без/з фіксацією, що сприяло розвитку та вдосконаленню 
спеціальних умінь переключатися з мови на мову й стратегічних умінь приймати обґрунтовані 
перекладацькі рішення.  

Групи вправ третього, автоматичного, етапу навчання спрямовані на розвиток та 
вдосконалення спеціальних та стратегічних умінь і містять вправи на вдосконалення умінь УПС на 
рівні текстів із переключенням із однієї мови на іншу, умінь структурних перетворень висловлювань у 
перекладі за допомогою виконання вправ на членування або об’єднання речень в усному 
реферативному перекладі, подальше розширення місткості пам’яті завдяки перекладу довгих 
інформаційних повідомлень, насичених різноплановою прецизійною інформацією.  

Також до складу цих груп увійшли вправи на прогнозування, у яких студентам пропонували 
продовжити висловлювання, або закінчити текст, зробити запис та виконати переклад, таким чином 
відбувалося відпрацювання не тільки механізму антиципації, а й уміння послідовного двостороннього 
перекладу й поглиблення фонових знань студентів. Далі відпрацьовувалися вправи на виконання 
ехоперекладу та двоступеневого перекладу, спрямовані на максимальне вдосконалення уміння 
переключатися з мови на мову та вимагали певного вміння працювати в команді. 

Заключною етапом були вправи на розвиток та вдосконалення стратегічних умінь, а саме: 
виконання професійної діяльності – усного послідовного перекладу в зовнішньоекономічній сфері за 
допомогою використання трьох стратегій перекладу («ризикової», коли одне із значень є домінантним; 
«обережної», збереження невизначеності/неясності у тексті перекладу; «пошуку відповідного 
значення», коли необхідно вдаватися до уточнення).  

Вправи цього етапу спрямовані на відпрацювання стратегії згортання/розгортання інформаційного 
повідомлення; членування або об’єднання речень; використання формальних, граматичних і 
структурних співвідношень (випущення/додавання-відновлення); заміни/перестановки семантичних (і 
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формальних) компонентів. Переклад виконувався в середньому та прискореному темпі (у режимі 
скорочених пауз), із використанням УПС. 

Студентам рекомендували практикувати самооцінку та взаємооцінку, зроблених та записаних на 
інформаційний носій в процесі самостійної роботи вдома перекладів за визначеними критеріями.  

Виконання тесту для післяекспериментального зрізу передбачало визначення рівня сформованості 
вмінь усного послідовного двостороннього перекладу в зовнішньоекономічній сфері. Для цього 
розглянемо результати, надані в табл. 2: 

Таблиця 2  
Середній показник за результатами післяекспериментального зрізу 

 
Групи Помилки 

сприйняття 
(25%) 

Помилки 
розуміння (25%) 

Помилки 
вираження 

(30%) 

Помилки 
поведінки 

перекладача 
(20%) 

Усього балів 

(ЕГ1) 8.5 5 4.3 1.9 19,6 
(ЕГ2) 3.05 3.5 6.25 1 14 
(ЕГ3) 3.05 5.5 6.75 2 14.5 
(ЕГ4) 2,5 2.5 4 1.2 10.2 

 
Під час експерименту були отримані результати, які потребують аналізу та інтерпретації, а також 

доведення їхньої надійності. 
Завдання, які виконували студенти, оцінювали відповідно до визначених критеріїв. Далі обчислювався 

коефіцієнт навченості за формулою В. П. Безпалька: К=Q/N, де Q – кількість отриманих студентом балів, а 
N – максимально можлива кількість балів. Рівень вважається задовільним, якщо отримані середні 
показники не нижчі достатнього рівня навченості 0,7 за В.П. Безпальком [5, с. 52-69].  

Як бачимо з табл. 1.3, середні значення показників перед- і післяекспериментального зрізів в ЕГ-1, ЕГ-
2, ЕГ-3 та ЕГ-4 із використанням другого варіанту методики навчання усного послідовного двостороннього 
професійно орієнтованого перекладу вище, ніж аналогічні показники експериментальних груп, які 
навчалися за першим варіантом (табл. 3): 

 Достовірність і об’єктивність емпіричних даних було перевірено за допомогою 
багатофункціонального статистичного критерію * – кутового перетворення Фішера [7].  

Таблиця 3 
Середні показники перед- і післяекспериментального зрізів 

 
Середній коефіцієнт навченості Приріст коефіцієнту 

навченості Групи Передекспериментальний 
зріз 

Післяекспериментальний 
зріз 

(ЕГ1) 0,62 0,82 0,20 
(ЕГ2) 0,60 0,93 0,33 
(ЕГ3) 0,61 0,81 0,20 
(ЕГ4) 0,62 0,94 0,32 

 
Цей критерій призначений для зіставлення двох вибірок за частотою наявності ефекту, який цікавить 

дослідника. 
Таблиця 4 

Розрахунок критеріїв експериментальних груп за процентною часткою коефіцієнту навченості за 
кутовим перетворенням Фішера (критерій φ*) 

 
Групи Кількість набраних балів 

До 
експерименту 

Після 
експерименту 

% Сума 

Експериментальні групи 
(ЕГ1), (ЕГ3) 123 163 46% 286 

Експериментальні групи 
(ЕГ2), (ЕГ4) 122 187 54% 309 

Сума  595 
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Критерій оцінює достовірність відмінностей між відсотковими частками двох вибірок, у яких 
зареєстровано ефект, що нас цікавить. Сутність кутового перетворення Фішера полягає в переведенні 
відсоткових часток у величини центрального кута, який вимірюється в радіанах (табл. 4).  

Більшій відсотковій частці відповідає більший кут φ*, а меншій частці – менший [7, с. 158-159].  
Отже, можемо вважати, що ми математично довели більшу ефективність другого варіанту методики 

навчання усного послідовного двостороннього перекладу та її перевагу, порівнянно з першим варіантом 
запропонованої методики навчання. Аналіз результатів післяекспериментального зрізу загалом демонструє 
сформованість умінь усного послідовного двостороннього перекладу в зовнішньоекономічній сфері, а 
також суттєвий приріст навичок та умінь учасників експерименту, що підтверджує ефективність 
розробленої методичної системи навчання УПП з урахуванням послідовності їхнього виконання, що 
повністю підтверджує робочу гіпотезу. 

Результати експериментального навчання свідчать про доцільність та ефективність поетапного 
формування ФКУП, що виявляється в значному збільшенні професійних знань студентів спеціальності 
«Філологія (Переклад)», розвиток необхідних спеціальних та стратегічних умінь УПП текстів 
міжкультурного ділового дискурсу, що обслуговує зовнішньоекономічну сферу діяльності, і, як наслідок, 
підвищення якості УПП у ЗЕС та відповідність кінцевим очікуванням сформованості ФКУП. Отримані 
результати надають можливість стверджувати, що репрезентативні й однорідні на початок експерименту 
групи, у результаті його проведення, змінили рівень сформованості ФКУП у ЗЕС, тому можна 
констатувати, що поставлені цілі були досягнуті, а висунута гіпотеза отримала своє підтвердження.  

Перспективу подальших досліджень убачаємо в науковому обґрунтуванні і практичному розробленні 
критеріїв оцінювання якості виконання УПП у різних сферах діяльності, які корелюють із кінцевими 
цілями навчання. 
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УДК 378.017: [6:159.955] 

СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО 
МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

А. В. Іванчук1 
orsid.org/000 002 -6996-1403 

У статті розглядається один із шляхів вирішення проблеми активізації навчальної діяльності майбутніх 
учителів технологій при вивченні навчальної дисципліни «Робочі машини» з використанням у навчальному процесі 
системи навчальних технічних задач. Висвітлено особливості формування професійно важливих якостей майбутніх 
учителів технологій при вивченні навчального матеріалу про привід машин як базового для розділу «Деталі машин». 
Проаналізовано вимоги до змісту і структури систем навчальних задач та поняття про типологію навчальних задач. 
Запропоновано при вивченні навчального матеріалу про привід машин використовувати ієрархічну систему 
навчальних технічних задач. Визначено базові і допоміжні поняття для всієї ієрархічної системи навчальних 
технічних задач та основні поняття для кожної підсистеми ієрархічної системи навчальних технічних задач. 

Ключові слова: привід машин, учитель технологій, професійно важливі якості майбутніх учителів технологій, 
навчальна технічна задача, ієрархічна система навчальних технічних задач, технічне мислення. 

SYSTEM OF EDUCATIONAL TECHNICAL TASK AS MEANS OF FORMING OF INDUSTRIAL 
CROP OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGIES 

A. V. Ivanchuk 
In the article one of methods of decision of problem of activation of educational activity of future teachers of technologies 

is examined at the study of educational discipline the «Technological machines» with the use in the educational process of the 
system of educational technical task about the power transmission of machine. The features of forming professionally of 
important qualities of future teachers of technologies are reflected at the study of educational material about power 
transmission of machines as base for the module of «Detail of machines». Requirements are analyses to maintenance and 
structure of the systems of educational tasks and concept of classifications of educational tasks. It is offered at the study of 
educational material about the power transmission of machines to use the hierarchical system of educational technical tasks. 
Certainly base and auxiliary concepts for all hierarchical system of educational technical tasks and basic concepts for every 
subsystem of the hierarchical system of educational technical tasks. 

Keyword: power transmission of machine, teacher of technologies, professionally important formations of future teachers 
of technologies, educational technical task, hierarchical system of educational technical task, technical thinking process. 

 
Техніко-технологічна підготовка майбутніх учителів технологій спрямована на формування у них 

технічного світогляду, техніко-технологічного мислення, технічних здібностей тощо [2, 4, 5, 6]. Цей вид 
підготовки відбувається у процесі вивчення циклу загальнотехнічних навчальних дисциплін, базові 
поняття яких відбираються з відповідних технічних наук та практики інженерної діяльності. Проте до 
змісту фахової діяльності вчителя технологій входять лише окремі елементи інженерної діяльності, а також 
вона має відмінну від інженерної діяльності мету і структуру. Однак навчальна література з 
машинознавства для педагогічних ВНЗ уніфікована за змістом і структурою з літературою для підготовки 
майбутніх інженерів. Дана суперечність створює об’єктивні труднощі в засвоєнні загальнотехнічних 
дисциплін майбутніми вчителями технологій. Одним із шляхів розв’язання зазначеної суперечності, на 
нашу думку, є відбір технічних об’єктів, які використовуються в різних видах машин і відповідних 
виробничих технологіях та інтеграції навчального матеріалу, зокрема навчальної дисципліни «Робочі 
машини» навколо них, що сприятиме формуванню професійно важливих якостей вчителя технології. Дане 
припущення узгоджується з думкою Р. Гуревича: «Джерелами дидактичного синтезу навчальних предметів 
у СЗШ або ПТНЗ можуть бути об’єкти і предмети навколишнього світу, що вивчаються в межах 
навчальних дисциплін» [3, с.100]. 

Розробці теоретико-методичних принципів підготовки майбутніх учителів технологій присвятили свої 
дослідження Р. Гуревич, В. Сидоренко, Г. Терещук, Д. Тхоржевський та ін. Зміст і методи вивчення різних 
аспектів технічної і технологічної підготовки майбутніх фахівців вивчали Й. Гушулей, С. Батишев, 
В. Поляков, В.Симоненко та ін. Питання формування професійної компетентності майбутніх фахівців 
досліджувалися в роботах Б. Гершунського, Е. Зєєра, А. Хуторського та ін. Розв’язком проблеми 
формування конструкторсько-технологічних знань, умінь і навичок майбутніх вчителів трудового 
навчання займалися В. Моляко, Б. Сіменач, Г. Терещук та ін.  
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Мета статті полягає у висвітленні результатів дослідження проблеми формування системи 
навчальних технічних задач про привід машини для підготовки майбутніх учителів технологій. 

До основних завдань процесу підготовки майбутніх фахівців належить формування цілісної системи 
професійно важливих якостей. Базову структуру професійно важливих якостей майбутніх учителів 
технологій пропонуємо розкрити за допомогою узагальненої системи професійної діяльності Б. Ломова і 
В. Шадрікова, компонентами якої є блоки мотиваційно-цільових, когнітивних, світоглядних та організацій-
но-діяльнісних якостей [8, 11]. У контексті дослідження важливо встановити особливості формування 
професійно важливих якостей майбутніх учителів технологій у процесі вивчення розділу «Деталі машин» 
навчальної дисципліни «Робочі машини». Виходячи з широкого використання в технологічній освіті 
методу проектів та, відповідної, спрямованості на віддалені результати навчальної діяльності до складових 
блоку мотиваційно-цільових професійних якостей будуть входити такі вміння: формулювати цілі своєї 
діяльності, розробляти дидактичні умови досягнення цілей, прогнозувати можливі труднощі досягнення 
результатів діяльності та варіанти їх подолання, визначати рівень досягнення цілей та аналізувати 
отриманий результат. Для реалізації методу проектів у вчителя технологій повинні бути сформовані такі 
якості: просторова уява для представлення образу предмета проектування; технічне мислення для розумін-
ня принципу дії технічного об’єкта; технологічне мислення, необхідне для розуміння стадій технологічного 
процесу виготовлення виробу та його складових технологічних операцій. Очевидно, що вони складатимуть 
основу блоку когнітивних професійно важливих якостей майбутніх учителів технологій. 

Формування блоку світоглядних професійних якостей майбутніх учителів технологій при вивченні 
розділу «Деталі машин» навчальної дисципліни «Робочі машини» доцільно організовувати на базі 
інтегрування природничо-наукових і технічних знань про привід машин [3, 6].  

До блоку організаційно-діяльнісних професійних якостей майбутніх учителів технологій входять знання 
типології навчальних технічних задач про привід машини, вміння використовувати навчальні технічні задачі 
з різною дидактичною метою, знання способів розв’язання системи навчальних технічних задач про привід 
машини, а також знання з організації процесу виготовлення документації на предмет проектування. 

Відомо, що навчальні задачі належать до освітніх ресурсів, у процесі розв’язання яких у студентів 
формуються різні види мислення. Задачі характеризуються змістом, структурою і призначенням. Більшість 
дослідників сходяться на думці, що незалежно від дидактичної мети використання задач у навчальному 
процесі, вони повинні бути елементами системи задач. Основою для розробки системи навчальних задач є 
їх типологія та змістові і процесуальні зв’язки між задачами всередині системи. Типологія навчальних 
технічних задач визначається видами технічної діяльності та відповідними видами технічного мислення. 
До основних видів технічної діяльності відносяться проектна, конструкторська, технологічна, 
експлуатаційна та ремонтна, творча (винахідницька) [7].  

Для навчальних технічних задач з проектно-конструкторської діяльності Т.Кудрявцев визначив 
структуру технічного мислення, до складу якої входять такі компоненти: поняття, технічні образи, дії, мова 
техніки (креслення) [2, 4, 7]. Їх конкретизують твердження дослідників, що в основі проектно-
конструкторської діяльності лежать пошуково-аналітичні та комбінаторно-синтетичні дії [10]. При 
використанні приводу машини як об’єкта проектно-конструкторської діяльності студентів основні розумові 
операції будуть пов’язані з структурно-функціональним аналізом і синтезом конструктивних елементів 
приводу машини [9]. В основі структурно-функціонального аналізу приводу машини лежать кінематичні й 
силові розрахунки. Власне конструкторські задачі поділяють на такі види: пояснення конструкції виробу; 
конструювання виробу за кресленням; конструювання виробу за технічним описом; переконструювання; 
конструювання за заданими технічними умовами; конструювання за власним задумом [7]. 

До основних видів змістових зв’язків системи навчальних технічних задач належать зв’язки, утворенні 
технічною системою, характером проблеми, умовами та результатом функціонування технічної системи 
(приводу машин). До чинників формування процесуальних зв’язків належать методи розв’язання технічних 
задач, рівень складності технічних задач та рівень самостійності пошуку розв’язання технічної задачі.  

Відомі такі вимоги до системи навчальних задач: поступове збільшення рівня складності; узгодження 
відбору навчального матеріалу для задач з його поетапним засвоєнням; оперування наявними знаннями 
при розв’язанні навчальних задач; відповідність складності задач рівню підготовленості студентів; 
формування і розвиток технічного мислення студентів у процесі розв’язування технічних задач; 
визначення навчальних понять, які повинні засвоїти студенти; визначення навчальних понять, які 
необхідно повідомити студентам для забезпечення самостійного розв’язання технічних задач.  

Методика розв’язання навчальних технічних задач змінюється залежно від типу і змісту задач, 
дидактичного призначення, підготовки студентів, послідовності розв’язування (усвідомлення задачі, аналіз 
змісту, знаходження способу розв’язання, обговорення знайденого способу та реалізація його в практичній 
діяльності). Таким чином, для ефективного розв’язання навчальних задач, в першу чергу необхідно 
визначити зміст базового навчального матеріалу для кожного їх типу.  
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Разом з цим специфіка діяльності вчителя технологій також пов’язана з потребою інтеграції 
навчальних технічних задач у зміст методу проектування і конструювання не лише на заняттях технології, 
але й на позакласних заняттях (у гуртковій роботі). Дослідник С. Астрейко відносить задачі до засобів 
навчання моделюванню і конструюванню школярів у позакласних заняттях та рекомендує такі їх типи: 
задача-пошук; задача-запитання; задача-проблема; задача-проблемна ситуація; задача-використання; 
задача-доопрацювання; задача-складання [1].  

Очевидно, що формування технічного мислення майбутніх учителів технологій при вивченні приводу 
машин буде ефективним за умови розробки типології навчальних технічних задач. Найбільш відомі 
типології навчальних задач за характером процесу розв’язання: репродуктивні дії; дії у знайомій ситуації; 
дії в незнайомій ситуації; творчі дії та за видом технічної діяльності: проектна, конструкторська, 
дослідницька (природнича сутність процесів у техніці). 

Відомо, що базовими елементами приводу машини є механічні передачі, які погоджують параметри 
руху двигуна та виконавчого механізму [6]. Структуру будь-якої технічної системи (привода машини 
зокрема) утворюють кількість елементів, їх взаємне розташування та зв’язки між ними. Для кількісної оцінки 
будь-якої технічної системи використовують різні типи параметрів – основних характеристик технічної 
системи, що представляють певну фізичну, геометричну або іншу властивість технічної системи. За 
призначенням розрізняють наступні типи параметрів: функціональні (для характеристики функції технічного 
об’єкта), об’єктні (для характеристики морфології технічного об’єкта) і допоміжні (для обґрунтування 
прийнятих рішень та другорядні характеристики технічного об’єкта). Наприклад, для привода ліфта 
функціональними параметрами будуть висота підйому і маса вантажу, об’єктними параметрами – форма та 
розміри складових елементів; допоміжними – швидкість підйому, термін служби, запас міцності.  

Отже, за допомогою логіко-гносеологічного аналізу будь-якого технічної системи розкриваються 
взаємозв’язки таких її параметрів: конструктивних (морфологічних), природничо-технічних (природнича 
основа принципу дії), функціональних (технічних). Вони дозволяють схарактеризувати конструктивно-
морфологічні (будова технічного об’єкта), процесуальні (сутність природничих процесів, що відбуваються 
у них), функціональні (опис роботи частин технічного об’єкта) властивості технічної системи.  

Аналіз змісту навчального матеріалу про привід машин та його параметрів як технічної системи 
дозволяє виділити такі види навчального матеріалу: природничо-технічний, конструкторсько-технічний і 
проектно-розрахунковий. З урахуванням рівнів складності і трудності процесів розв’язання задач, 
розроблених на основі різних видів навчального матеріалу, ми запропонували ієрархічну систему 
навчальних технічних задач, на вершині якої природничо-технічні задачі, на другому ярусі – 
конструкторські, а на третьому ярусі – проектні (кінематичні і силові розрахунки приводу машин) (рис.1). 

До базових понять, необхідних для розв’язування представленої ієрархічної системи навчальних 
технічних задач про привід машин належать: призначення, будова і функції складових частин приводу та 
приводу в цілому; кінематична схема приводу машини; механічні передачі; обертальний момент на веденому 
валу механічної передачі (T2 = T1 u η, де Т1 – обертальний момент на ведучому валу механічної передачі); u – 
передаточне число; η – коефіцієнт корисної дії; ω2 – кутова швидкість веденого вала. До допоміжних понять 
ієрархічної системи навчальних технічних задач про привід машин належать: приклади механічних приводів 
різних технологічних машин; приклади механічних передач із різних видів приводів машин; закономірності 
зміни обертальних моментів на валах приводу машини; передаточне відношення; втрати механічної енергії в 
приводі машин; закономірності зміни кутових швидкостей на валах приводу машини. 

Разом з тим, для кожної навчальної технічної задачі визначеної ієрархічної системи навчальних 
технічних задач про привід машини необхідно визначити власні основні й допоміжні поняття, сукупність 
яких розкриває зміст базового й допоміжного навчального матеріалу всієї ієрархічної системи навчальних 
технічних задач у цілому. Видова ознака конструкторських задач вказує на те, що основний навчальний 
матеріал пов'язаний з будовою і принципом дії приводу машин. У задачах на читання кінематичних схем 
приводів машин до основного навчального матеріалу віднесемо умовні графічні позначення елементів 
кінематичних схем та поняття кінематичного ланцюга. Для задач про механічні передачі із заданим 
напрямком передачі руху до основних належать поняття про типи механічних передач та їх технічні 
образи. Задачі про механічні передачі із заданими кутовою швидкістю й обертальними моментами містять 
такі основні поняття: передаточне число, кутові швидкості й обертальні моменти. Для задач про привід з 
набору агрегатів і вузлів основні поняття представляють собою сукупність інформації про призначення 
агрегатів і вузлів та зв’язки агрегатів і вузлів загального призначення в конструкції приводу машини. 
Задачі на переконструювання приводу належать до творчих технічних задач раціоналізаторського рівня, 
тому основні поняття для таких задач пов’язані з перевагами і недоліками різних механічних передач і 
вузлів загального призначення, а також зі змістом методу аналогії. 

Для підсистеми проектно-розрахункових навчальних технічних задач про привід машини базовий 
навчальний матеріал пов'язаний із параметрами приводу, які конкретизують природничі закономірності, 
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покладені в основу природничо-технічних навчальних технічних задач та знаходяться на вершині 
ієрархічної системи. До основних понять для задач про передаточні числа механічних передач і приводів 
належать наступні поняття: передаточні числа механічних передач різних типів; загальні передаточні числа 
приводу машин; «золоте правило механіки». Для задач про кінематичні параметри механічних передач і 
приводів до основних належать такі поняття: закономірності зміни швидкості в силових і швидкісних 
механічних передачах; закономірності зміни кутових швидкостей на валах приводу; зв'язок між кутовою й 
лінійною швидкістю; зв'язок між кутовою швидкістю й частотою обертання. У задачах про силові 
параметри механічних передач і приводів основні поняття пов'язані із закономірностями зміни силових 
параметрів у механічних передачах; закономірностями зміни силових параметрів на валах приводу; 
зв'язком між потужністю й обертальним моментом. Задачі з визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) 
приводу розробляються на такому основному навчальному матеріалі: про закон збереження енергії; ККД 
механічних передач; загальний ККД приводу машини. 

 
Рис. 1. Ієрархічна система навчальних технічних задач про привід машини. 

При розв’язанні природничо-технічних задач передбачається розкриття (демонстрація) природничих 
основ функціонування приводу машини, а також їх використовують у навчальному процесі після засвоєння 
студентами всіх попередніх типів навчальних технічних задач із нижніх і середніх ярусів ієрархічної 
системи. Основними поняттями цього виду задач будуть прояви «золотого правила механіки» в механічних 
передачах; повна енергія механічної системи; кінетична енергія механічної системи; момент інерції; 
теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи.  

Таким чином, професійно важливі якості майбутніх вчителів технологій при вивченні приводу машин 
доцільно визначати на основі узагальненої системи діяльності та з урахуванням широкого використання в 
технологічній освіті методу проектів. Кожний вид технічної діяльності та різні види технічних об’єктів 
вимагають використання відповідного змісту технічного мислення. Для проектно-конструкторської 
діяльності основними компонентами технічного мислення будуть: поняття, технічні образи, дії, мова 
техніки (креслення). Вивчення морфо-функціональних властивостей приводу машини майбутніми 
вчителями технологій імовірно активізується при використанні в навчальному процесі ієрархічної системи 
навчальних технічних задач. Подальші дослідження сформованої ієрархічної системи навчальних 
технічних задач про привід машини доцільно зосередити на аналізі характеру процесу розв’язання 
навчальних задач окремих її підсистем. 
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У статті представлено основні моделі лідерства в освіті. Моделі розглянуто як альтернативні способи 
зображення подій. У даній статті проведено аналіз моделей та оцінено їх значення для практичного застосування 
лідерства у широкому колі навчальних контекстів. Визначено моделі  управління, запропоновано до розгляду 
структуру моделі лідерства з девяти складових. 

Ключові слова: модель, освіта, освітнє лідерство, управління, концепція, перспективи, мотивація, практичний 
досвід, трансформаційні зміни. 

MODELS OF EDUCATIONAL LEADERSHIP 

O. Ihnatova 
The models discussed in this chapter should be regarded as alternative ways of portraying events. The rest of this chapter 

will examine these models and assess their significance for leadership practice in a wide range of educational contexts. While 
management models will also be discussed, the chapter will be structured using the nine leadership models.While there is an 
emerging consensus about the main constituents of leadership, there is much less clarity about which behaviours are most 
likely toproduce the most favourable outcomes. Awareness of alternative approaches toleadership is essential in order to 
inform the design and development of programmesfor aspiring and practising leaders. This chapter provides an overviewof the 
main models of educational leadership and links them to similar modelsof educational management.The various theories of 
educational leadership and management reflect very different ways of understanding and interpreting events and behaviour in 
high schools and colleges.Transformational leadership is consistent with the collegial model in that itassumes that leaders and 
staff have shared values and common interests.The educational context is too complex and unpredictablefor a single leadership 
approach to be adopted for all events and issues. 

Key words: model, education, educational leadership, management, perspective, concept, practice, motivation, 
transformation. 

 
The implementation of the Education Reform has led to an enhanced emphasis on the practice ofeducational 

leadership and management. Heads and principalsare inundated with advice and exhortations from politicians, 
officials,academics and consultants, about how to lead and manage their schools andcolleges. Many of these 
prescriptions are atheoretical in the sense that they arenot underpinned by explicit values or concepts [1]. As we 
shallsee later, however, governments may use conceptual language while shiftingits meaning to support their own 
politically inspired intentions.There is no single all-embracing theory of educational leadership. In part 
thisreflectsthe astonishing diversity of educational institutions, ranging from smallrural primary schools to 
verylarge universities and colleges, and across widelydifferent international contexts. It relates also to the varied 
nature of the problemsencountered in schools and colleges, which require different approachesand solutions. Above 
all, it reflects the multifaceted nature of theory in educationalleadership andmanagement. As a result, several 
perspectives may bevalid simultaneously [2]. 

The various theories of educational leadership and management reflect very different ways of understanding 
and interpreting events and behaviour in schools and colleges. They also represent what are often ideologically 
based, and certainly divergent, views about how educational institutions ought to be managed. The models 
discussed in this chapter are broad compilations of the main theories of educational leadership and management 
and are based on a systematic review of the literature and research [1]. 

As with educational management, the vast literature onleadership has generated a number of alternative, and 
competing, models. Bush and Glover [2] extended this typology to eightmodels. These are among the nine 
leadership models, alongsidethe management models mentioned earlier in this chapter. 

1. Managerial leadership assumes that the focus of leaders ought to be onfunctions, tasks and behaviours and 
that if these functions are carried outcompetently the work of others in the organisation will be facilitated.Most 
approaches to managerial leadership also assume that the behaviourof organisational members is largely rational. 
Authority and influence areallocated to formal positions in proportion to the status of those positionsin the 
organisational hierarchy[6]. 

Formal models assume that organizations are hierarchical systems in whichmanagers use rational means to 
pursue agreed goals. Heads possess authoritylegitimized by their formal positions within the organization and 
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areaccountable to sponsoring bodies for the activities of their institutions.Caldwell [3] argues that managers and 
leaders of self-managingschools must be able to develop and implement a cyclical process involvingseven 
managerial functions: 

• Goal setting 
• Needs identification 
• Priority setting 
• Planning 
• Budgeting 
• Implementing 
• Evaluating. 
It is significant to note that this type of leadership does not include the conceptof vision, which is central to 

most leadership models. Managerial leadership isfocused on managing existing activities successfully rather than 
visioning abetter future for the school. This approach is very suitable for school leadersworking in centralised 
systems as it prioritises the efficient implementation ofexternal imperatives, notably those prescribed by higher 
levels in the hierarchy [3]. 

2. Transformational leadership Bush [2] links three leadership models to his ‘collegial’ management 
model.The first of these is ‘transformational leadership’.This form of leadership assumes that the central focus of 
leadership ought to be the commitments and capacities of organisational members. Higherlevels of personal 
commitment to organisational goals and greater capacitiesfor accomplishing those goals are assumed to result in 
extra effort andgreater productivity. Leithwood [6] conceptualises transformational leadership along 
eightdimensions: 

• Building school vision 
• Establishing school goals 
• Providing intellectual stimulation 
• Offering individualised support 
• Modelling best practices and important organisational values 
• Demonstrating high performance expectations 
• Creating a productive school culture 
• Developing structures to foster participation in school decisions. 
Transformational leadership is consistent with the collegial model in that itassumes that leaders and staff have 

shared values and common interests. Whenit works well, it has the potential to engage all stakeholders in the 
achievementof educational objectives. The aims of leaders and followers coalesce to such anextent that it may be 
realistic to assume a harmonious relationship and a genuineconvergence leading to agreed decisions. When 
‘transformation’ is a cloakfor imposing leaders’ or governments’ values, then the process is political ratherthan 
collegial. 

3. Participative leadershipassumes that the decision-making processes ofthe group ought to be the central 
focus of the group.  

This model is underpinned by three assumptions: 
• Participation will increase school effectiveness. 
• Participation is justified by democratic principles. 
• In the context of site-based management, leadership is potentially availableto any legitimate stakeholder [6]. 
Sergiovanni points to the importance of a participative approach.This will succeed in ‘bonding’ staff together 

and in easing the pressures onschool principals. ‘The burdens of leadership will be less if leadership functionsand 
roles are shared and if the concept of leadership density were to emerge as aviable replacement for principal 
leadership’[8]. 

4. Interpersonal leadership model relevant to collegiality is the relatively new conceptof interpersonal 
leadership. West-Burnham [10] argues that ‘interpersonalintelligence is the vital medium’.Interpersonal 
intelligence is the authentic range of intuitive behavioursderived from sophisticated self-awareness, which 
facilitates effectiveengagement with others. Interpersonal leadership links to collegiality in that it stresses the 
importanceof collaboration and interpersonal relationships [9]. 

5. Transactional leadershipBush links transactional leadership to the political model. Miller andMiller contrast 
it with transformational leadership:Transactional leadership is leadership in which relationships with teachersare 
based upon an exchange for some valued resource. To the teacher,interaction between administrators and teachers 
is usually episodic, shortlivedand limited to the exchange transaction. Transformational leadershipis more potent 
and complex and occurs when one or more teachersengage with others in such a way that administrators and 
teachers raiseone another to higher levels of commitment and dedication, motivationand morality. Through the 
transforming process, the motives of the leaderand follower merge [7, p. 181]. 
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6. Postmodern leadership. Bush notes that post-modern leadership aligns closely with his subjectivemodel of 
management. It is a relatively recent model of leadership,which has no generally agreed definition. Keough and 
Tobin [4] say that ‘current postmodern culture celebratesthe multiplicity of subjective truths as defined by 
experience and revels in theloss of absolute authority’. They identify several key features of postmodernism: 

• Language does not reflect reality. 
• Reality does not exist; there are multiple realities. 
• Any situation is open to multiple interpretations. 
• Situations must be understood at local level with particular attention to 
diversity [Ibid.: 11–13]. 
The postmodern model offers few clues to how leaders are expected to operate.This is also a weakness of the 

parallel subjective model. The most useful pointto emerge from such analyses is that leaders should respect, and 
give attentionto, the diverse and individual perspectives of stakeholders.  

7. Moral leadership. This model assumes that the critical focus of leadership ought to be on the values,beliefs 
and ethics of leaders themselves. Authority and influence are to bederived from defensible conceptions of what is 
right or good [6]. 

West-Burnham discusses two approaches to ‘moral’ leadership. Thefirst he describes as ‘spiritual’ and relates 
to ‘the recognition that many leaderspossess what might be called “higher order” perspectives. These may well be 
…represented by a particular religious affiliation’ [10, p. 239]. Such leaders have a setof principles, which provide 
the basis of self-awareness. 

West-Burnham’s second category is ‘moral confidence’, the capacityto act in a way that is consistent with an 
ethical system and is consistent overtime. The morally confident leader is someone who can: 

• Demonstrate causal consistency between principle and practice 
• Apply principles to new situations 
• Create shared understanding and a common vocabulary 
• Explain and justify decisions in moral terms 
• Sustain principles over time 
• Reinterpret and restate principles as necessary. 
8. Instructional leadership differs from the other models reviewed in this chapterbecause it focuses on the 

direction of influence, rather than its nature andsource. Leithwood points to the lack of explicit descriptions of 
instructionalleadership in the literature and suggest that there may be different meaningsof this concept. Bush and 
Glover’s definitionstresses the direction of the influence process:Instructional leadership focuses on teaching and 
learning and on thebehaviour of teachers in working with students. Leaders’ influence is targetedat student learning 
via teachers. The emphasis is on the directionand impact of influence rather than the influence process itself [2].  

9. Contingent leadership. The models of leadership examined earlier in this chapter are all partial. Theyprovide 
valid and helpful insights into one particular aspect of leadership. Somefocus on the process by which influence is 
exerted while others emphasise oneor more dimensions of leadership. However, none of these models provide 
acomplete picture of school leadership. As Lambert notes, there is ‘nosingle best type’ [5, p.9]. 

The contingent model provides an alternative approach, recognising thediverse nature of school contexts and 
the advantages of adapting leadershipstyles to the particular situation, rather than adopting a ‘one size fits all’ 
stance: This approach assumes that what is important is how leaders respond tothe unique organizational 
circumstances or problems … there are widevariations in the contexts for leadership and that, to be effective, these 
contexts require different leadership responses …individuals providingleadership, typically those in formal 
positions of authority, are capable ofmastering a large repertoire of leadership practices. Their influence 
willdepend, in large measure, on such mastery [6, p.15].  

Linking the models to leadership developmentLeadership can be understood as a process of influence based 
on clear valuesand beliefs and leading to a ‘vision’ for the school. The vision is articulated byleaders who seek to 
gain the commitment of staff and stakeholders to the idealof a better future for the school, its students and 
stakeholders. The nine models, adapted from Leithwood and Bush and Glover[2;6], collectively suggest that 
concepts of school leadership are complex anddiverse. This analysis provides a starting point for linking the models 
to leadershipdevelopment. Much depends on the nature of the leadership and managementrole in particular 
educational systems. If the principal’s role is primarily aboutthe implementation of policy determined outside the 
school, for example bynational, provincial or local government, then leadership development shouldbe primarily 
focused on developing ‘managerial leadership’. This is the expectationin many developing countries and those in 
Eastern Europe. 

Improving the quality of learning requires an approach to leadership development,which focuses on 
‘instructional leadership’. This means attempting tochange the mindset of leaders to regard the processes of 
teaching and learningas central to their role, rather than simply leaving such matters to classroomteachers. While 
encouraging leaders to focus on teachingand learning, it offers little guidance on how they should do so. ‘It says 
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littleabout the process by which instructional leadership is to be developed. Itfocuses on the “what” rather than the 
“how” of educational leadership. In thisrespect, it is a limited and partial model’ [2, p. 186]. 

Moral leadership has similar characteristics to transformational leadership in itsemphasis on developing the 
commitment of followers, but its distinctive element isthe focus on values and moral purpose. Leaders are expected 
to behave with integrityand to develop and support goals underpinned by explicit values. The maidifficulty arises 
when staff or stakeholders do not support the values of leaders. 

Participative leadership is likely to be effective in increasing the commitmentof participants, and in the 
development of teamwork, but the price may be anincrease in the time taken to reach agreement, and there may be 
difficulties forthe formal leader, who remains accountable for decisions reached through thecollective process. This 
model suggests that leadership preparation should focuson building consensus within the teaching team. 

Interpersonal leadership also stresses the importance of collaboration, withstaff, students and other 
stakeholders. This model suggests thatleadership preparation should focus on building relationships with 
allstakeholders. 

The transactional leadership model assumes that relationships with teachersand other stakeholders are based 
on a process of exchange. Leaders offer rewardsor inducements to followers rather than seeking to improve their 
commitment ormotivation, as in the transformational model. The main limitation of the transactionalmodel is that 
the exchange is often short term and limited to the specificissue under discussion. It does not produce long-term 
commitment to the valuesand vision being promoted by school leaders. While a measure of exchange isinevitable 
for school leaders, it does not seem to be appropriate to include suchapproaches within leadership development 
programmes. 

Postmodern leadership focuses on multiple individual perceptions. There is noabsolute truth, only a set of 
individual insights. There are multiple visions anddiverse cultural meanings instead of a single vision enunciated by 
leaders. Themain limitation of this model is that it offers few guidelines for leadership actionand development 
programmes can make use of it only by stressing the need todeal with people as individuals rather than as an 
undifferentiated group. 

Contingent leadership acknowledges the diverse nature of school contextsand the advantages of adapting 
leadership styles to the particular situation,rather than adopting a ‘one size fits all’ stance. As Leithwood et al. 
suggest, ‘what is important is how leaders respond to the uniqueorganizational circumstances or problems’. The 
educational context is too complex and unpredictablefor a single leadership approach to be adopted for all events 
and issues [6]. 

Summing up, given the turbulent environment, leaders need to be able to ‘read’ the situationand adopt the 
most appropriate response.Contingent leadership, then, is not a single model but represents a mode 
ofresponsiveness, which requires effective diagnosis followed by careful selectionof the most appropriate 
leadership style. It is pragmatic rather than principledand can be criticised for having no overt sense ofthe ‘big 
picture’. In preparingleaders, the focus should be on situational analysis and on careful adaptationof leadership 
approaches to the specific event or situation. 
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ЯКІСТЬ ПІДРУЧНИКІВ І ПОСІБНИКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

В. В. Каплінський1 
В статті пропонуються шляхи розв’язання проблеми якості підручників і посібників як важливої умови успішної 

загальнопедагогічної підготовки майбутнього фахівця освітньої сфери. Автор знайомить небайдужих до педагогіки 
з окремими сучасними посібниками з дисциплін педагогічного циклу, що виходять за рамки традийних. Автори таких 
підручників і посібників відходять від усталених стереотипів і шаблонів, декларативності, зайвого схематизму, 
описовості і закладають в них зміст, який має неабиякі потенційні можливості для реалізації освітньої, розвивальної 
і виховної функцій педагогіки та формування інтересу до неї. Іх пріоритетом є не кількість інформації, а 
можливість мотивувати, розвивати педагогічні здібності, інтелект, досвід творчої діяльності і методичну 
компетентність, таку важливу для успішної професійної діяльності. З метою підвищення якості наукових видань 
викладачів (підручників, навчальних, науково-методичних та методичних посібників) пропонується розробити чіткі 
критерії їх експертизи, обов я̀зково включивши до них наступні: відповідність змісту друкованої продукції потребам 
та інтересам студентів, суб’єктивна значущість для студента, професійна спрямованість, зв`язок з життям, 
пізнавальний потенціал, проблемність. Особлива увага акцентується на тому, що саме проблемні знання, орієнтуючи 
на критичне ставлення до змісту, який подається в підручнику, формують пошуково-творчу поведінку, яка є 
характерною ознакою сучасного рівня розвитку суспільства. Значення її й в тому, що разом з нею закладається 
прагнення до подолання стереотипів у подальшій професійній діяльності фахівця освітньої сфери. 

Ключові слова: підручник, посібник, проблеми сучасного посібника, критерії оцінювання сучасних підручників і 
посібників, зміст і форма сучасних посібників. 

THE QUALITY OF TEXTBOOKS AND HANDBOOKS AS AN IMPORTANT FACTOR OF 
SUCCESFUL GENERAL PEDAGOGICAL TRAINING OF AN EDUCATION SECTOR’S EXPERT 

V. V. Kaplinskyy 
The article updates the problem of textbooks and handbooks’ quality as an important factor of successful general 

pedagogical training of an education sector’s expert and offers the ways of its solution as well. The content of the article gives 
a picture of some modern non-tradition Pedagogical textbooks for people who are not insensitive to Pedagogy. The authors of 
these textbooks and handbooks deviate from stereotypes and templates, declarativity ,extra schematics and descriptive in order 
to make them a sense ,which has potential opportunities for realization educational, training and developing function of 
Pedagogy and to create an interest in it as well. Their purpose is not to provide a lot of information but to motivate and to 
develop teaching abilities and intelligence, experience, methodical competence, which is extremely important for a successful 
professional activity. The article offers to develop clear criteria for examination textbooks so as to improve the quality of 
scientific teacher’s publications(textbooks, handbooks and teaching aids) and include in them such criteria as appropriateness 
of printed materials to needs and interests of students, professional orientation, connection with life, cognitive potential and 
problematic. Special emphasis is placed on the fact that knowledge, which orient a critical attitude to content of a textbook 
forms the student’s creative behavior, which is a sign of current level of development of our society. Also the creative behavior 
stimulates to overcome stereotypes in the further professional activities of an education sector’s expert.  

Key words: a textbook,a handbook, problems of a modern handbook, assessment criteria of modern textbooks and 
handbooks, content and form of modern handbooks.  

 
Розпочну з діалогу зі студентом після його першого знайомства з педагогікою. Перша лекція з 

педагогіки виходила за рамки традиційних академічних лекцій, була живою, зацікавила, дала поштовх до 
більш близького знайомства зі змістом нової дисципліни, провідної в педагогічному навчальному закладі. 
Після лекції студент проходив повз книжний кіоск і побачив на вітрині посібник «Педагогіка» : на яскравій 
обкладинці були зображені усміхнені юні обличчя студентів з навчальною літературою. Максим (так звали 
студента) без будь-яких вагань зразу ж придбав книгу. 

Після наступної лекції з педагогіки, під час перерви, хлопець підійшов до мене з книжкою в руках. 
«Зміст першої лекції, – сказав він, – викликав інтерес до педагогіки і спонукав мене купити цю книжку. Я з 
нетерпінням хотів продовжити спілкування з цією дисципліною вдома. Тепер підійшов до Вас, щоб сказати 
про своє розчарування. Тут абсолютно інша педагогіка : набір сухих положень, схем і важкий для 
сприйняття стиль. Так, мені дуже сподобався зміст першої лекції, а потім сподобалась солідна обкладинка 
посібника, я загорівся і згас». Студент не розчарувався в педагогіці, ні. Його інтерес і далі розвивався. Він 
розчарувався в першій книзі з педагогіки, яка потрапила до його рук. 
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Для кого ми пишемо підручники і посібники? Чому їх стиль, як правило, не простий і доступний, а 
наукоподібний, який не приваблює студента, а відлякує? Чому так часто доводиться спостерігати, що той 
інтерес до педагогіки, який виникає в студентів після перших лекцій, зникає, як тільки вони відкривають 
академічний підручник з педагогіки, готуючись до першого семінару? 

 Якщо наукові статті, монографії розраховані на науковців, на молодих дослідників, то підручники і 
посібники адресовані в першу чергу студентам. І на їх зміст ми маємо дивитись не лише очима програми, 
очима наших колег-науковців, а й очима тих, на кого вони орієнтовані. 

Ознакою життєспроможності будь-якої науки є здатність оновлюватися, розвиватися. Ця властивість 
притаманна й педагогічній науці, на засадах якої відбувається підготовка фахівців освітньої сфери України, 
зокрема майбутніх учителів та викладачів вищих навчальних закладів. Динаміка трансформаційних 
процесів у сучасному суспільстві ставить все нові і нові завдання перед сучасною системою освіти. Одне з 
найважливіших завдань є оновлення навчально-методичної бази, без якої унеможливлюється ефективність 
розвитку професіоналізму сучасного педагога. Реформування української освіти з її прогресивними 
змінами в змісті навчальних програм, методик навчання не буде результативним без реформування 
підручників і приведення їх у відповідність з викликами сучасності. Професійно-педагогічна підготовка 
майбутніх вчителів буде успішною лише за умови наявності глибоких за змістом, проблемних, цікавих і 
сучасних підручників та посібників, оскільки вони є основним джерелом інформації, за допомогою якого 
відбувається формування загальнопедагогічних компетенцій майбутніх фахівців. З одного боку, освітні 
підручники та посібники нового покоління мають бути відображенням досягнень педагогічної науки, 
практики, методики викладання у вищій школі, з іншого боку, за своїм змістом і формою вони мають 
відповідати сучасним вимогам, європейським та міжнародним стандартам, бути цікавими, зрозумілими, 
самодостатніми і зручними для користування в процесі навчальної діяльності. 

Однак не завжди і далеко не кожен викладач вищої школи тримає руку на пульсі сучасності. Зазвичай 
прийняття і впровадження підручників і посібників нового покоління, як і будь-яких інших інновацій, 
справа не проста, оскільки інертність, опір новому і незвичному, супротив прогресивним змінам закладено 
в саму природу людини. Долати стереотипи допомагає рішучість, переконливість у необхідності змін, 
наявність власної конструктивної позиції та орієнтація на результативність. В працях багатьох вітчизняних 
та зарубіжних науковців визначено загальнотеоретичні вимоги щодо створення сучасного підручника: 
В. Андрущенко, В. Бейлінсон, В. Беспалько, Д. Зуєв, І. Лернер, О. Хуторський та інші. Особливості 
процесу створення підручника для вищої школи знайшли своє відображення в дослідженнях А. Бесараб, 
О. Гречихіна, В. Лізвінського, М. Тупальського та ін. Науково-практичні аспекти створення і застосування 
електронного підручника для середньої та вищої школи відображені в наукових роботах Л. Білоусової, 
Л. Гризун, О. Гриценчук, В. Дудки, О. Жосана, О. Карпенко, Т.Коваль та інших. 

Мета нашої статті полягає в загостренні уваги до проблеми сучасного підручника та посібника і 
шляхів її розв’язання, а також в ознайомленні небайдужих до педагогіки з окремими сучасними 
посібниками з дисциплін педагогічного циклу, що виходять за рамки традиційних.  

Багаторічний досвід викладання дисциплін педагогічного циклу свідчить: якщо пропонований 
студентам зміст не викликає суб’єктивного, життєвого інтересу, то він, як правило, не викликає і 
навчального інтересу. А вивчення педагогіки має характер лише зовнішньо мотивованого або ж зовсім 
немотивованого процесу. Коли викладач педагогічних дисциплін дивиться на їх зміст не тільки «очима 
програми», а перш за все «очима самих студентів» як майбутніх учителів та батьків, засвоєння педагогіки 
перестає бути суто пізнавальним процесом, стаючи особистісно значущим. У цьому плані доречно було б 
згадати Д.Карнегі та його «принцип суниці з вершками»: «Мені подобаються суниці з вершками, а риба 
любить червячків. Але коли я йду на рибалку, я думаю не про те, що я люблю, а про те, що любить риба». І 
дійсно, як стверджував Є. Ільїн, «здоровий розум... будь-якими способами чинить опір абстрактному 
знанню, яке ні сьогодні, ні завтра, ні тут, ні там ніяк себе не виявить». 

Як і в процесі фізичного розвитку людини, її організмом може бути засвоєна лише їжа з цінними 
мікроелементами, а не та, яка лише заповнює шлунок, так і «прорости в особистість» і стати регулятором її 
діяльності зможуть тільки ті знання, які набудуть особистісного суб’єктивного сенсу. 

Мова йде не про підлаштовування до смаків студентів, пристосування до них, а про наповненість 
визначених програмою тем життєво значущим змістом, орієнтацією на його якісну характеристику, 
змістом, який би хвилював, спонукав до роздумів, самоаналізу. Тим часом процес вивчення педагогіки 
нерідко перетворюється в засвоєння одних і тих самих «готових формул» і нагадує процес вивчення 
літератури, про який писав В.Тендряков у повісті «Ніч після випуску»: «Сорок років одні і ті ж самі готові 
формули. Вся література – набір сухих формул, які неможливо ні любити, ні ненавидіти. Література, яка не 
хвилює, – вдумайтесь! Це така ж сама нісенітниця, яка скажімо, піч, яка не гріє, ліхтар, який не світить». 

Запам΄ятались слова ще одного студента: «Таке враження, що підручник з педагогіки, за яким я 
готувався до семінару, написаний спеціально для головного болю». На жаль, такі підручники продовжують 
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видаватися і тепер. Покращується їх зовнішній вигляд, соліднішають обкладинки, однак при знайомстві з 
їхнім змістом інтерес до педагогіки замість того, щоб посилюватись, знижується, про що свідчать відгуки 
не тільки студентів, а й самих викладачів педагогіки. 

Однак надзвичайно тішить те, що серед нового покоління книг з педагогіки нарешті з’являються 
навчальні посібники, автори яких відходять від усталених стереотипів і шаблонів, декларативності, зайвого 
схематизму, описовості та закладають в них зміст, який має неабиякі потенційні можливості для реалізації 
освітньої, розвивальної та виховної функцій педагогіки, формування інтересу до неї. Вони не лише 
відповідають змісту навчальних програм, принципу науковості, віковим і психолого-педагогічним 
вимогам, але й мають особистісну орієнтованість. Пріоритетом авторів є не вміст якомога більшої кількості 
інформації, а можливість мотивувати, розвивати педагогічні здібності, інтелект, досвід творчої діяльності і 
методичну компетентність, таку важливу для успішної професійної діяльності. Звернемось до окремих 
навчальних посібників нового покоління, які відповідають вимогам сучасності, а новаторський підхід до 
формування іх змісту – одна з причин того, що вони вийшли на лідерські позиції. 

Мова йде про наукові видання Т.Туркот «Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях» 
та «Педагогіка вищої школи». Науковість змісту, точність, доступність викладу, чіткість формулювання 
визначень, ідей, точна й доступна мова тексту, чіткий розподіл навчального матеріалу за розділами і 
параграфами – основні ознаки посібників Т. Туркот. Для прикладу наведемо назви деяких параграфів міні-
модуля 3.5. посібника з психології і педагогіка вищої школи, що має назву «Інноваційні технології та методи 
навчання«: Групові тренінги. Мозкова атака. Метод синектики. Метод вільних асоціацій. Методика 
проведення дидактичної гри. Ділова гра «новий керівник». Сценарій гри «термінологічне доміно». Синанон-
метод як засіб підготовки до професійної діяльності в системі «людина-людина». Мікровикладання. 
Метод кейсів (вирішення практичних проблем). Метод «коло ідей». «Акваріум». Розігрування ситуацій у 
ролях. Метод «ток-шоу». Метод «ажурна пилка». 

Зручна для засвоєння форма подачі матеріалу в посібнику А.Кузмінського «Педагогіка у запитаннях і 
відповідях», зміст якого включає 26 тематичних блоків запитань і відповідей. У посібнику «Вступ до 
педагогічної професії» Г. Мешко до кожної теми підібрані педагогічні ситуації, педагогічні задачі, а також 
скарбниця думок, що є важливим для мотивації початківця до вивчення педагогіки.  

Окремо слід сказати про педагогічний посібник І. Беха «Психологічні джерела виховної 
майстерності», в якому розкривається інноваційна технологія педагогічного умовляння, зорієнтована на 
оптимальну реалізацію розвивального потенціалу вихованця. Про сучасні підходи до виховання, що 
базуються на глибоких психологічних джерелах, також свідчать назви параграфів, окремі з яких наведемо: 
Формула морального шляху у виховному процесі. Моральна мужність у особистісному становленні 
вихованця. Особистісні надбання вихованця як критерій його суспільної затребуваності. Спроможність 
вихованця протистояти спотвореним моральним судженням групи. Позиції «Я — сильний»,»Я — слабкий» 
у поведінці вихованця. Негативні очікування як подразники емоційного стану вихованця.  

Не можемо залишити поза увагою навчальний посібник «Педагогіка» В.М.Галузяка, 
М.І.Сметанського, В.І.Шахова. Як не дивно, але саме ті теми, які навіюють нудьгу на студентів в інших 
підручниках, у названому посібнику читаються з інтересом, а викладені в них теоретичні положення та 
рекомендації стають керівництвом до практичних дій. Це, наприклад, теми «Процес виховання», «Методи 
виховання», «Особливості виховання дітей з відхиленнями у поведінці» та ін. Посібник насичений 
ілюстративним матеріалом, який має виховний потенціал (педагогічні ситуації, фрагменти художніх 
творів, притчі) і допомагає побачити та оцінити значущість педагогічної теорії, її роль і місце не тільки у 
професійній діяльності педагога, а й у житті в цілому. Вдало підібрані для лабораторних занять педагогічні 
ситуації є не тільки «теоретично навантаженими», а і водночас спрямованими на розвиток педагогічного 
мислення та емоційної сфери майбутніх учителів. 

Останнім часом в Україні активно створюються і запроваджуються мультимедійні навчально-ігрові 
посібники, які можна розподілити на три групи: 1) навчальні посібники з елементами гри для підсилення 
інтересу до їх змісту; 2) розвивальні посібники, що сприяють пізнавальному розвиткові і спонукають до 
самостійної творчої діяльності; 3) посібники з діагностичними іграми, що застосовуються для виявлення 
рівня розвитку розумових здібностей, пам'яті, уваги, які в основному використовуються фахівцями для 
рішення специфічних задач, зокрема в процесі роботи з обдарованими учнями та у корекційній педагогіці 
[2, 25]. Застосування подібних посібників поширено і в вищих навчальних закладах.  

Ефективність процесу впровадження таких посібників обумовлюється наступними чинниками: 
створення ситуації успіху; посилення емоційного впливу на студентів; стимулювання суб’єктної позиції 
студентів у навчальному процесі, використання їхнього життєвого досвіду; образність навчального 
матеріалу; використання диференційованих завдань (індивідуальних і групових); взаємодія на засадах 
діалогу та співпраці. 
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Наведемо кілька фрагментів навчального посібника «Основи виховної діяльності вчителя фізичної 
культури», форму і зміст якого ми намагались привести у відповідність з сучасними вимогами. Головна 
його мета – мотивувати студентів, переконати їх у життєвій та практичній значущості виховної 

компетентності педагога, зокрема 
вчителя фізичної культури. Цьому були 
підпорядковані апарат орієнтування 
(вступ, зміст); текстовий і позатекстовий 
компоненти; апарат організації засвоєння 
(запитання і завдання); інструктивні 
матеріали (зразки виконання практичних 
завдань та розв'язання педагогічних 
ситуацій); ілюстративний матеріал ( 
відеоситуації, фотографії, малюнки та 
ін.); бібліографія. Нам було важливо 
навчальний матеріал розглядати у 
єдності всіх його сторін: чуттєвого 
досвіду (емпіричний компонент), 
розкриття сутності явищ (теоретичний 
компонент), розв'язання практичних 
завдань (практичний компонент). 
Оскільки виховні компетенції 

формуються головним чином у діяльності, ми намагались наповнити відповідним змістом практичний 
компонент посібника(запитання, пізнавальні, проблемно-пошукові, теоретичні і прикладні завдання, зразки 
розв'язання практичних завдань, проблемні ситуації, рекомендації тощо) і спрямувати його на розвиток 
творчих здібностей студентів, формування поглядів і переконань, інтересу до знань. Апарат орієнтування 
посібника розпочинається зі звернення: Шановний читачу! Перш, ніж розпочнеш знайомство зі змістом 
цього навчального посібника, прочитай, осмисли і «приміряй» до себе ці мудрі вислови. Вони є епіграфами 
його основних тем. Наведемо окремі з них: 

 У серце увійде лиш те, що йде від серця (Ж. Руссо). 
  Краса тіла може привабити істинних прихильників, однак для того, щоб утримати їх, потрібна 

краса душі (Ч.Колтон).  
 Там, де спостерігається криза духовного життя, там спостерігається криза життя в цілому (Тихон 

Пеліх). 
 За допомогою такту можна домогтися успіху навіть у тих випадках, в яких неможливо нічого 

досягти за допомогою сили (Лєббок). 
 Все, що досягнуто дресируванням, натиском, насильством, – неміцне, ненадійне (Я. Корчак).  
 Я ніколи не погоджуся з твоєю думкою, але я до останнього буду захищати твоє право 

висловлювати її. Ось вона – справжня демократія!(Вольтер).  
 Немає нічого простішого, ніж завоювати любов, і нема нічого складнішого, ніж її утримати 

(Арабське прислів’я). 
 Прекрасні ми, коли пізнаємо самих себе, і потворні, коли цього не робимо (К.Платонов). 
 Людина до рівня особистості підіймається лиш тоді, коли набуває  
 здатності керувати собою, володіти своїми почуттями і пристрастями (М.Островський). 
 Деякі люди все своє життя лише тим займаються, що «починають нове життя». Вони не живуть, а 

весь час тільки починають жити. Весь час на початку. На початку без продовження. Точніше навіть не на 
початку, а тільки в думках про початок (І. Ведін).  

 Радість від успіхів ближнього є ознакою нашої моральної досконалості. 
Далі вступ, основна ціль якого – спонукати до роздумів про важливість, життєву та практичну 

значущість нової навчальної дисципліни, викликати інтерес до змісту посібника. З цією метою звертаємось 
до фрагментів двох художніх фільмів, які інтригують і загострюють увагу на важливості оволодіння саме 
виховними компетенціями, про що свідчить епіграф до посібника: Знання можуть надати людині ваги, 
однак лише вихованість може додати їй блиску (Честерфілд). 

Так, у фільмі «Лише найсильніший» (про тренера одного з популярних видів боротьби) учні чинять 
учителю шалений опір. На всі його слова і дії – негативна реакція. Процес навчання учні 
пригальмовують на самому його початку. Педагог навіть не може «зрушити його з місця». Що ж 
гальмує успішність процесу, заважає запустити його, перешкоджає включенню учнів у навчальну 
діяльність? 
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Аналогічна ситуація показана у фільмі «Небезпечні думки». Там учні ще більше нахабніють, 
оскільки їхній новий педагог – представник слабкої статі. Вони поки що не знають, що ця жінка досягла 
серйозних успіхів в одному з популярних видів бойових мистецтв – карате. Вона вчителька англійської 
літератури, а тому їй ще важче завести механізм навчання і зрушити його з місця в класі, де не люблять 
навчатись. У чому ж може приховуватись пусковий механізм навчальної діяльності? 

Обидва є прекрасні педагоги-предметники, професіонали у своїй вузькій спеціальності. Але в 
ситуаціях, які виникли, це не може їм допомогти. Однак вже третя зустріч цих педагогів з учнями 
засвідчить про зародження внутрішньої мотивації до навчання. У чому ж секрет? А вся таємниця у 
тому, що обидва педагоги вже після першої зустрічі збагнули, як заводиться пусковий механізм 
навчальної діяльності. Вони зрозуміли причину нульового коефіцієнта корисної дії своїх перших 
педагогічних кроків, орієнтованих безпосередньо лише на навчальну діяльність, спрямовану на ту 
сферу особистості, яка пов’язана з засвоєнням знань, умінь і навичок. 

Залишившись увечері наодинці і проаналізувавши свої дії, педагоги зрозуміли їхню недоцільність, 
оскільки пусковим механізмом успішного, внутрішньо мотивованого навчання може бути лише вплив 
на мотиваційно-ціннісну сферу особистості, тобто виховання у вузькому розумінні. Спочатку виховний 
вплив на ту сферу, яка включає в себе потреби, погляди, переконання, почуття, а потім навчання. 
Навчання через виховання, через здійснення виховних впливів. 

Дійшовши до такого висновку, обидва педагоги наступну свою зустріч розпочали з неочікуваних 
для вихованців і досить вдалих та результативних способів виховного впливу. В першому фільмі тренер 
приголомшив учнів спеціально створеною виховною ситуацією, якою він подолав опір і змінив їхні 
переконання, одночасно викликавши до себе довіру, повагу та симпатію. В другому фільмі педагог 
звернулась до відомих прийомів виховної взаємодії – вдаваної байдужості та залучення до цікавої 
діяльності, що стало причиною різких змін у ставленні до вчительки і визначальним фактором 
включення учнів у навчальну діяльність.  

Саме виховні секрети діяльності педагога, зокрема вчителя фізичної культури, подано в 
рекомендованому студентам навчальному посібнику «Основи виховної діяльності вчителя фізичної 
культури», у якому вони знайдуть відповіді на запитання: Як забезпечити ефективність виховних 
впливів? Як подолати опір учнів виховним впливом педагога? Як можна попередити такий опір та 
уникнути його? Як забезпечити взаємний контакт з учнями? Як підтримувати з ними позитивні 
взаємостосунки? Які фактори сприяють становленню авторитету вчителя фізичної культури серед учнів? Як 
уникнути конфліктів? Як краще з’ясувати стосунки з учнями після конфлікту? Як організувати 
прихований вплив? Як поєднати фізичне виховання з розумовим? Як поєднати фізичне виховання з 
духовним розвитком? Як нейтралізувати опір важковиховуваних? Як діяти в ситуаціях першого 
знайомства, коли учні випробовують педагога?Як спонукати учнів до самовиховання? Як спрямувати у 
виховне русло природні педагогічні ситуації? Як викликати потребу у фізичному самовдосконаленні? 
Як забезпечити знецінення негативної поведінки? 

Без оволодіння основами виховної діяльності вчитель фізичної культури формується як чистий 
спеціаліст-предметник. А це лише «частина» його роботи, оскільки повноцінний вчитель фізичної 
культури – це той педагог, який виходить за рамки своєї спеціальності, розширюючи їх за рахунок 
розширення свого світогляду, важливою складовою якого є психолого-педагогічна компетентність, 
зокрема у сфері виховання в його широкому та вузькому розумінні. 

Викликати інтерес, заінтригувати, сформувати потребу, спонукати замислитись, включити в 
самостійний пошук, здійснити порівняльний аналіз, викликати післядію, переконати у важливості , 
вплинути на емоційну сферу – все це критерії, якими ми керувались при відборі та структуруванні 
змісту посібника, зокрема кожної з десяти його тем. Якщо під час вивчення теоретичного курсу 
педагогіки більше звертали увагу на оволодіння науково-теоретичними знаннями, які дають відповідь 
на питання «що?», то цей посібник містить переважно науково-практичні, або, як їх називають у 
методології науки, процедурні знання, що дають відповідь на питання «як?». Інакше кажучи, якщо під 
час вивчення педагогіки акцент робили на розкритті сутності принципів, методів, прийомів, то в 
поданому посібнику закцентовано увагу на тому, як їх врахувати, як на них опиратись, як їх застосо-
вувати, як підсилювати їхню дію, як знайти найпродуктивніший і найекономніший спосіб впливу. 

Першою особливістю цього навчального посібника є те, що подана в ньому друкована інформація – 
це лише частина змісту, функція якої: «А тепер давайте простежмо, як це робиться на практиці». Він 
містить відеоситуації з кожної теми, відеоілюстрації теоретичних положень тієї чи іншої теми. Біль-
шість із них відображають специфіку діяльності вчителя фізичної культури. Однак також є педагогічні 
ситуації з досвіду організації навчально-виховного процесу вчителів інших предметів, що дозволяє 
виходити за межі своєї вузької спеціальності, розширювати та поглиблювати психолого-педагогічну 
компетентність. Такий підхід розвиває асоціативне мислення, дає змогу запозичати і адаптувати до 
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своєї спеціальності педагогічний досвід учителів інших предметів і не перебувати під впливом устале-
них стереотипів. Інформація на електронних носіях не лише доповнює друкований зміст посібника, а й 
гармонійно поєднується з ним, виступаючи або його логічним початком, або практичним 
продовженням. 

Другою особливістю посібника є форма викладу матеріалу: деякі теми подано традиційно, зміст 
інших – у формі питань і відповідей. Спосіб викладу окремих тем індуктивно-дедуктивний: 
рекомендується спочатку розглянути практичні завдання та ілюстрації, зробити власні узагальнення і 
висновки, а потім звернутись до теоретичного блоку інформації і зіставити з власними висновками, 
тобто перевірити себе. 

Третя особливість посібника в тому, що ми цілеспрямовано намагались не перенасичувати його 
теорією, особливо визначеннями тих чи тих понять, науковою термінологією. Там, де можливо, процес 
засвоєння теоретичних положень, сутності наукових понять здійснюється через практику аналізу 
педагогічних явищ та проблем, пов’язаних з виховною діяльністю педагога, а також через розв’язання 
педагогічних ситуацій. 

Четверта особливість – алгоритмізація змісту окремих тем. Якщо тема розпочинається з практичного 
завдання, яке спрямовує студента до електронного носія інформації, радимо діяти послідовно за поданим 
алгоритмом. Спочатку закласти у комп’ютер диск, який є електронною частиною посібника; знайти за 
вказаним шифром ті електронні файли, на яких розміщено практичне завдання; переглянути їх у контексті 
сформульованих до них запитань; побачити, з’ясувати сутність та самостійно сформулювати проблему, 
відображену у відеоситуації; продумати шляхи її розв’язання. А вже після цього звернутись до 
теоретичного блоку інформації, який дає ключ до розв’язання проблеми. 

П’ята особливість – в лаконічності викладу теоретичних положень. Загалом посібник побудовано в 
такий спосіб, щоб сприяти поєднанню теорії з практикою і миттєвому включенню теоретичних знань в 
роботу; усвідомленню потреби в оволодінні теоретичними знаннями для розв’язання проблем, 
пов’язаних із вихованням; розвитку аналітичних здібностей та педагогічного мислення, створенню 
сприятливих умов для задіяння інтелектуальних ресурсів; ознайомленню з живими зразками організації 
виховної роботи та кращим досвідом виховної діяльності педагогів, зокрема вчителів фізичної культури 
та тренерів; спонуканню студентів до самооцінки, вияву власних помилок та недоліків на підставі 
зіставлення своїх рішень з рішеннями, запропонованими педагогами у відеофрагментах, що сприяє 
подальшому професійному самовдосконаленню. 

Умовні позначення: 

 

Пропонуємо звернутись до електронного носія інформації і переглянути 
відеофрагмент. 

 

Подумай і змоделюй оптимальний спосіб розв’язання проблеми. 

 

 

Оціни запропоновані способи 
розв’язання проблеми 

 

Подумай і дай 
відповідь на запитання 
за змістом тієї чи 
іншої теми. 
 

Наведемо кілька різних прикладів, пов’язаних з умовними позначеннями.  
Приклад перший 

Уважно ознайомтесь зі сценаріями інноваційних виховних заходів і перегляньте 
відеоситуації, які додаються до них (див.4.3.1.; 4.3.2). За аналогією спробуйте 
дібрати відеофрагменти до власного сценарію на одну з таких тем: «Контрасти: 
нездоровий та здоровий спосіб життя»; «Контрасти: духовність і бездуховність»; 
«Контрасти: прекрасне і спотворене»; «Краса тіла і краса душі»; «Гіркі плоди 

шкідливих звичок»; «Бар’єри самовиховання». 
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Приклад другий 
Педагогіка оперує поняттями «виховуваність» та «важковиховуваність». 

Виховуваність – готовність сприймати виховні впливи, важковиховуваність – 
несприятливість або активна протидія виховним впливам. Протидія проявляється не 
лише в недисциплінованості, вона часто набуває форми агресивності, ворожості, 
впертості, а також відвертої неприязні до вчителів та батьків. 

Перегляньте наступні три відеофрагменти (7.1.3.;7.1.4.;7.1.5.), порівняйте їх і спробуйте 
визначити причину опору виховним впливом у кожному з них. Сформулюйте ці причини і зіставте їх з 
блоком інформації №2. 

Приклад третій 
Пропонуємо дискусійні питання для обговорення актуальної проблеми. 
– Що таке конформність і коли вона стає небезпечною? 
 – Коли конформність набуває позитивного смислу? 
 – Чи погоджуєтесь ви зі словами В.Гете»Дорога,по якій іде більшість, – сумнівна»? 
 – Коли потрібно «пливти» проти течії? 
 – Як співвідносяться поняття: конформність, дипломатичність, толерантність? 

– «Один в полі не воїн» чи «І один в полі воїн»? 
– Якщо твоя думка не збігається з загальноприйнятою? 
– Як захистити і зберегти власну позицію? 

Приклад четвертий 
Учитель фізики (студент-практикант) зайшов під час перерви до свого кабінету, 

щоб підготувати до уроку відповідні прилади. Підійшовши до шафи, помітив на підлозі 
двох учнів 11 класу, які розливали вино. Нахилившись до них, щоб зробити зауваження, 
він почув пропозицію підтримати їхню компанію. 

Як би ви вчинили себе на місці вчителя? 
Пролунав дзвінок. У восьмий клас зайшла вчителька біології. Привіталась. Сіла за стіл і 

розгорнула класний журнал. Раптом відчинилися двері класу, і через поріг почав рачкувати учень, якого 
однокласники напередодні звинуватили в тому, що він боягуз. Клас завмер. 

Ваші подальші дії на місці вчительки? 
Приклад п’ятий 

П'ятикласник погано вчиться і вкотре не виконав домашнього завдання. Іван Семенович 
докоряє йому: «Олеже, як ти допускаєш, щоб тобі весь час ставили двійки?» Хлопець відповідає: «А я 
стану великим футболістом і гратиму в зарубіжних клубах. Мені платитимуть там великі гроші без 
вашої освіти!» 

Як Ви вчините на місці Івана Семеновича?  
Варіанти розв'язання 

1. Один також мріяв стати відомим футболістом. При цьому дуже боявся щонайменших 
розумових зусиль. Напруження мозку здавалось йому справою такою ж важкою і неймовірною, 
як підйом вантажу вагою в тонну голіруч. Він мріє й досі, а діяти не наважується, бо впевненість 
у життєвих ситуаціях людині дають знання та розум. 2. Так, ти обов'язково станеш великим 
футболістом. Але мені буде соромно, коли я по телебаченню буду дивитись твоє інтерв'ю і 
замість змістових відповідей почую самі «туалетні звуки», бо тобі не вистачатиме знань і 
загального кругозору. Адже шлях до великого футболу треба пройти не тільки ногами. 3. Олеже, 
я тебе поважаю як майбутнього великого футболіста. Але в твоїх інтересах тренувати не тільки 

ноги, а й голову. Хіба тобі буде приємно, коли під час матчу футбольний коментатор скаже: «Удар було 
нанесено тупим предметом, очевидно, головою»? 4. Якщо ти на уроках математики постійно пропускаєш 
м'яч у свої ворота, то і на футбольному полі не зможеш успішно боротись. 5. Коли за сприятливих умов 
футболіст не може забити гол, то тут винні не ноги, а голова. Саме вона шукає вихід з найскладніших 
обставин на футбольному полі. Так що футболісту треба вміти не тільки добре рухатись, а й добре думати. 
6. А раптом серйозна травма? Окрім футболу, ти більш нічого робити не навчився, знаннями не оволодів. 
Руками заробляти гроші вже не можеш, а головою не вмієш. Що далі? 7. А як же ти будеш рахувати свої 
«великі гроші», якщо в тебе з математики нульовий рівень знань? 8. Так, ти станеш великим футболістом, 
але домашні завдання все одно потрібно виконувати. Інакше будеш безграмотним, і тебе постійно будуть 
дурити. Та й шлях до зарубіжних клубів неосвіченому футболістові закритий. 9. Свого часу я також 
намагався стати професійним футболістом. Рівень, на якому я мріяв грати, був набагато скромніший за 
твій. Але, на жаль, мені і його не вдалось досягти. І знаєш чому? У мене тоді було замало бажання вчитись, 
а це завадило вступити до спортивного інституту. Я не зміг розвинути свої здібності. Мою футбольну 
кар'єру і нездійснені мрії я згадую тепер тільки на футбольному майданчику за школою. 
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З метою підвищення якості наукових видань викладачів (підручників, навчальних, науково-
методичних та методичних посібників) варто розробити чіткі критерії їх експертизи, обов`язково 
включивши до них наступні: відповідність змісту друкованої продукції потребам та інтересам студентів, 
суб’єктивна значущість для студента, професійна спрямованість, зв`язок з життям, пізнавальний потенціал, 
проблемність. Особливо слід підкреслити, що саме проблемні знання, орієнтуючи на критичне ставлення 
до змісту, який подається в підручнику, формують пошуково-творчу поведінку, яка є характерною ознакою 
сучасного рівня розвитку суспільства. Значення її й в тому, що разом з нею закладається прагнення до 
подолання стереотипів. Інтерес до сучасної педагогічної книжки можна викликати і самим змістом, не 
обов’язково звертаючись до певних оригінальних прийомів і засобів: якщо інформація містить елементи 
новизни, якщо вона сама собою є свіжою і оригінально. За справедливим твердженням Г.І.Щукіної, 
«ситуація новизни відіграє роль стартового механізму в актуалізації емоційної сфери і є важливим 
чинником забезпечення пізнавального інтересу»[5, 130]. 

Доцільною була б оцінка посібників самими студентами за певною шкалою балів («Посібник очима 
студентів»). У цьому контексті цікавою є ідея, пов’язана з започаткуванням університетського конкурсу на 
найякісніший сучасний підручник, посібник. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В СИСТЕМІ МАГІСТРАТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В. О. Кириленко, М. В. Коннова1 
Стаття присвячена проблемі підготовки керівних кадрів закладів освіти в системі магістратури педагогічних 

університетів. Автор наголосив на необхідності підготовки керівників закладів освіти, насамперед, до інноваційної 
діяльності. Основи готовності керівників закладів освіти до інноваційної управлінської діяльності мають закладатися 
ще в процесі професійної підготовки, зокрема під час навчання в магістратурі, до якої поступають найбільш 
талановиті студенти з певним лідерським потенціалом і мотивацією до професійного зростання. Доведено, що 
проблема ефективного розвитку інноваційного потенціалу керівників закладів освіти і формування їхньої готовності 
до інноваційної управлінської діяльності в системі магістратури може бути розв’язана лише за наявності певних 
педагогічних умов, які також визначені у статті. 

Ключові слова: інноваційна управлінська діяльність, керівники закладів освіти, модернізація освіти, 
магістратура, педагогічні умови, майбутні вчителі. 
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TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE SYSTEM OF UNDERGRADUATE STUDIES OF THE 
PEDAGOGICAL UNIVERSITIES FOR INNOVATIVE MANAGERIAL ACTIVITIES  

V. O. Kyrylenko, M. V. Konnova 
The article is devoted to the problem of training managerial stuff for educational institutions in the system of 

undergraduate studies of the pedagogical universities. The author emphasizes the need to train the future heads of educational 
institutions, first of all, to innovative managerial activities. Fundamentals of the educational institutions heads’ readiness for 
innovative managerial activities should be laid in the process of professional training, including undergraduate studies 
training, which receives the most talented students with a certain leadership potential and motivation for professional growth. 
It’s been proved that the problem of effective development of the educational institutions heads’ innovative potential and the 
formation of their readiness for innovative managerial activity in the system of undergraduate studies can be solved only in 
availability of certain pedagogical conditions which have also been defined in this article. 

Key words: innovative managerial activities, heads of educational institutions, modernization of education, 
undergraduate studies, pedagogical conditions, future teachers. 

 
Сучасне реформування вітчизняної освітньої системи визначається розвитком і функціонуванням 

державного управління, економічними та соціальними процесами в суспільстві та пов’язане з такими 
факторами, як інтеграція України в Європейський і світовий простір, демократизація, гуманізація, 
відкритість, децентралізація органів управління [1, с. 11]. Досягнення якісних змін у державі 
детерміновано, насамперед, підвищенням якості освіти. А тому модернізаційні процеси в освітній галузі, 
зокрема в управлінні освітою, є важливою складовою реформування українського суспільства. Певні кроки 
в цьому напрямі вже зроблено. Зокрема, в Україні на законодавчому рівні в Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначено модель управління освітою як державно 
громадську, у якій особистість, суспільство та держава стають рівноправними суб’єктами й партнерами.  

Суттєві зміни в методах організації освітнього процесу, що відображені в Законах України «Про вищу 
освіту» і «Про освіту», зумовлюють необхідність реформування системи освіти в цілому, модернізації 
змісту й структури діяльності керівників закладів освіти, підготовки їх до генерування та реалізації нових 
ідей та освітніх ініціатив, упровадження інновацій у педагогічний менеджмент, тобто необхідність 
підготовки керівників закладів освіти, насамперед, до інноваційної діяльності. 

У нашій державі визнано соціальну значущість інноваційної діяльності на законодавчому рівні, 
зокрема в Законі України «Про інноваційну діяльність», у «Стратегії інноваційного розвитку України на 
2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». Інноваційна політика в сфері освіти пов'язана з 
генеруванням і впровадженням педагогічних інновацій не лише у зміст, форми й технології навчання, а й із 
активним розвитком інноваційних закладів освіти, упровадження інноваційних технологій управління 
ними.  

Основи готовності керівників закладів освіти до інноваційної діяльності мають закладатися ще в 
процесі професійної підготовки, зокрема під час навчання в магістратурі, до якої вступають найбільш 
талановиті студенти з певним лідерським потенціалом і мотивацією до професійного зростання. 

Вивчення філософської, соціологічної, педагогічної і психологічної літератури з досліджуваної 
проблеми вказує на посилення уваги науковців до педагогічної інноватики (І. Дичківська, О. Дубасенюк, 
В. Загв'язинський, А. Коломієць), питань формування інноваційної компетентності керівників навчальних 
закладів (Н. Василенко, Л. Даниленко, С. Загородній). Філософські аспекти педагогічної інноватики 
розкрито в працях І. Зязюна, В. Кременя, В. Андрущенка та ін. 

У дисертаційних дослідженнях вітчизняних науковців детально висвітлені теоретико-методологічні 
основи управління інноваційним розвитком системи освіти України (С. Ніколаєнко, 2009), теоретичні й 
методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників 
вищого навчального закладу (Т. Борова, 2012); наукові основи маркетингового управління в освіті 
(З. Рябова, 2013). У колективній монографії (З. Рябова, І. Драч, Н. Приходькіна, 2014) проаналізовані 
теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі 
компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 
процесу. 

Дослідженню проблеми розвитку професіоналізму та формуванню управлінської компетентності 
керівників закладів освіти в системі післядипломної освіти присвячені наукові праці Л. Даниленко, 
О. Зайченко, Г. Єльникової, В. Олійника, Т. Сорочан, В. Маслова, В. Мельника, Г. Тимошко, Є. Хрикова, 
А. Чміля та інших. Можливості магістратури в підготовці педагогічних кадрів і формування належного 
рівня їхнього професіоналізму представлені в працях С. Вітвицької, Н. Гузій, А. Коломієць, М. Супрун, 
Т. Сущенко та ін. Цінними для нашого дослідження стали висновки О. Романовського щодо формування 
системи підготовки магістрів адміністративного менеджменту [5, с. 31], зокрема про доцільність 



Професійна освіта 

109 

урахування актуальності змістового наповнення навчальних дисциплін і застосування інноваційних 
методів навчання. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених проблемам підготовки керівних кадрів 
освіти, у згаданих дослідженнях не розкрито потенціал магістратури у справі формування готовності її 
випускників до інноваційної управлінської діяльності в системі вітчизняної освіти. Тому виникає 
необхідність у з’ясуванні структури та педагогічних умов підготовки керівників закладів освіти до 
інноваційної управлінської діяльності під час їхнього навчання в магістратурі. 

Мета статті – визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 
до управлінської діяльності в закладах освіти під час навчання в магістратурі педагогічного університету. 

Пріоритетним напрямом сучасної соціальної політики України є модернізація всіх рівнів освіти. 
Представників суспільства залучають до створення освітніх стандартів, оновлення інфраструктури та 
змісту освіти, до оцінювання ефективності роботи освітніх установ. 

Нові вимоги до професійної підготовки керівників закладів освіти взаємопов'язані зі змінами в 
підходах до управління освітою в цілому. З урахуванням сучасних вимог, підготовка керівних кадрів має 
бути спрямована на випуск фахівців, що володіють високою кваліфікацією в галузі управління людськими 
ресурсами. Особливою компетенцією випускників програм, спрямованих на керівництво освітніми 
закладами, повинна ставати здатність розробляти й реалізовувати освітні стратегії, які актуалізують 
розуміння освіти як соціального блага й соціальної справедливості. Це передбачає, що в навчанні 
менеджерів освіти потрібно звертати увагу на підготовку їх до включення в управління освітою різних 
соціальних груп, тобто відпрацьовувати здатність до побудови соціального діалогу та партнерства в 
системі вітчизняної освіти [4, с. 198]. 

Проведений моніторинг публікацій з проблеми дослідження показав, що в Україні є досвід 
інноваційної підготовки кадрів для освітнього менеджменту. Однак загальної методології для створення 
контенту програм підготовки керівників освітніх закладів з урахуванням сучасних змін в освіті не 
виявлено. Відповідно, у нашому дослідженні, представленому в статті, автор визначає педагогічні умови, 
які сприятимуть ефективній розробці та впровадженню оновлених програм підготовки керівників закладів 
освіти в умовах модернізації професійної освіти. 

Для проведення дослідження була обрана методологія інституційного аналізу процесів становлення та 
модернізації професійної педагогічної освіти й методологія дослідження діяльності керівників сучасних 
закладів освіти, що дозволило простежити вплив змін на вимоги до професійно важливих якостей 
майбутніх учителів й компетенцій керівників освітніх закладів, здійснити трансляцію нових вимог до 
процесу їхньої професійної підготовки. За результатами аналізу досвіду підготовки менеджерів і лідерів 
вітчизняної освіти були виокремлені положення, які є теоретичною основою для побудови загальної 
стратегії підготовки шкільних керівників засобами різних освітніх програм у сучасних умовах. 

У підготовці управлінців для роботи в будь-якій (не лише освітній) галузі використовується 
компетентнісний підхід. Він знайшов досить широке застосування в системі навчання магістрантів [2, с. 
54]. Цілком погоджуємось з тим, що для того, щоб національна система освіти виконувала своє суспільне 
призначення, педагогіка вищої школи як на теоретичному, так і на практичному рівнях має розробляти й 
активно втілювати в життя інноваційні технології навчання, спрямовані на забезпечення високої 
професійної компетентності майбутніх фахівців, на прищеплення їм чітких світоглядних позицій, 
моральних принципів і переконань [3, с. 340].  

З огляду на те, що компетентність орієнтована на професійний розвиток, цю характеристику 
професіоналізму використовують і під час атестації співробітників. Побудова моделі компетентності як 
здатності до управління передбачає виділення і опис великих блоків-компонентів діяльності управлінця. 
Визначення компетенцій для успішного управління передбачає виділення ролей і вимірювань 
менеджерської поведінки. Вимірювання компетенцій в управлінській діяльності базуються на соціально-
конструктивній методології. Діяльність управління в рамках цієї методології включає в себе блок 
здібностей/компетенцій, які передбачають готовність до організації партнерського діалогу, уміння 
прогнозувати, планувати й оцінювати результати своєї роботи, здатність організовувати діяльність інших 
людей для досягнення загальних цілей. 

Погоджуємось, що магістри мають бути конкурентоздатними не лише на національному, а й на 
європейському ринках праці. Їм мають бути притаманні інноваційність і креативність, високо розвинені 
менеджерські якості, громадянська зрілість, високий рівень загальної та науково-дослідницької культури 
[6, с. 35]. Тому вимога забезпечення максимальної ефективності підготовки майбутніх освітян-управлінців 
у системі магістратури педагогічного закладу потребує розроблення певної стратегії, яка визначає 
результати навчання і спрямована на їхнє досягнення засобами спеціальним чином сконструйованих 
модулів освіти й забезпечення відповідних педагогічних умов. Наразі відмінність між стратегією та 
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освітньою програмою полягає в тому, що стратегія визначає вибір акцентів у пріоритетах професійної 
освіти, тобто дозволяє сформулювати концепцію перспектив професійного розвитку. 

Стратегія визначає принципи й умови реалізації концептуального бачення професійної підготовки та її 
окремих компонентів як безперервного процесу професійного розвитку керівників закладів освіти і 
формування їхньої здатності до інноваційної діяльності. Стратегія будується не лише з урахуванням 
теоретичних досліджень, а й з урахуванням використання зразків успішного досвіду вирішення подібної 
проблеми в близьких або аналогічних умовах. 

Аналіз наявних теорій і емпіричних даних показав, що побудова сучасної стратегії підготовки 
менеджерів і лідерів освіти є більш ефективною, якщо вона вибудовується на ідеях трансформаційного 
лідерства й готує керівників до використання в практиці моделі розподіленого керівництва. Інноваційний 
характер розвитку освіти вимагає відпрацювання в керівників освітніх закладів професійних навичок, що 
будуть використовувати в наступних аспектах управлінської роботи: аналітична та інноваційна практики, 
стратегічне планування та організація партнерства. Використання розподіленого керівництва в управлінні 
закладом вимагають від керівників освіти здатності до роботи в умовах взаємних зобов'язань, які 
пропонуємо розглядати в трьох аспектах – формальному (наявність документів і фіксація зобов’язань), 
педагогічному (механізми взаємних зобов’язань, що спрямовані на поліпшення педагогічних процесів і 
освітнього середовища) й соціальному (здатності керівників до створення команди однодумців). 

Побудова стратегії підготовки освітян-керівників передбачає визначення основних положень для 
створення безперервного процесу побудови їхнього навчання як континууму в поєднанні формальної та 
неформальної освіти, а не як розробку конкретної освітньої програми для разового навчання по ній 
слухачів програми. Сучасні стратегії підготовки керівників навчальних закладів мають шанс бути 
успішними лише в тому випадку, якщо вони передбачають забезпечення професійного розвитку не 
окремих керівників, а різних представників команди навчального закладу, тим самим готуючи персонал до 
роботи за принципом розподіленого керівництва. Дидактичні моделі підготовки керівників освітніх 
закладів вибудовуються на концепції самокерованого навчання, що дозволяє робити такий процес 
неперервним. 

Конструювання моделей, освітніх програм і їхнього навчально-методичного забезпечення процесу 
підготовки керівників освітніх закладів має будуватися на принципах: 

 конвернціальності – встановлення договірних партнерських відносин; 
 продуктивності – розвиток самоефективності як досягнення здатності забезпечити стійкий прогрес 

навчального закладу; 
 підтримки розвитку професіоналізму – здатність до розв’язання управлінських проблем у 

різноманітних соціальних й організаційних контекстах; 
 етичних цінностей професії, що передбачає прихильність загальним професійним цінностям; 
 технологічності – дотримання основних моделей підготовки фахівця (функціонально-

адміністративної, педагогічної та соціальної); 
 рефлексивності – побудови особистого профілю професійного розвитку й планування професійної 

кар’єри.  
Реалізація зазначених принципів має відображатись у методах навчання, а також у засобах оцінювання 

ефективності й результативності програм. Комплексність оцінки визначається кількісними методами 
оцінювання (тестові, статистичні методи) та якісними методами оцінювання (праксиметричні методи 
оцінювання, метод кейсів, методи самооцінки, експертні методи). Крім того, погоджуємось, що студент 
магістратури має сприйматись викладачем як суб'єкт навчання, їх взаємодія має будуватись на основі 
діалогічного підходу, що забезпечує суб'єкт-суб'єктні стосунки, які ґрунтуються на рівності позицій, повазі 
та довірі до студента як свого партнера [3, с.343]. 

Проведення в реальних системах освіти досліджень щодо успішності реалізації стратегії підготовки 
управлінців навчальних закладів до роботи в нових умовах соціального замовлення вітчизняної освіти 
дозволить здійснити оновлення освітніх програм для магістрантів педагогічних університетів, адже саме на 
другому етапі вузівської освіти програми спрямовані на підготовку керівників і лідерів освітніх закладів. 

Проблема ефективного розвитку інноваційного потенціалу керівників закладів освіти і формування 
їхньої готовності до інноваційної управлінської діяльності в системі магістратури може бути розв’язана за 
таких педагогічних умов: 

1) розроблення науково-методологічного супроводу навчання керівників закладів освіти в магістратурі 
з урахуванням сучасних тенденцій і проблем теорії та практичного досвіду управління інноваційними 
процесами в освіті; 
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2) вибору адекватних сучасним вимогам змісту, структури, форм і технологій навчання в магістратурі, 
спрямованих на підготовку висококваліфікованих управлінців, здатних забезпечити інноваційний розвиток 
закладів освіти; 

3) розроблення, наукового обґрунтування та апробації на практиці керівниками закладів освіти 
авторських інноваційних моделей управління навчальним закладом; 

4) залучення кращих науково-педагогічних працівників, учителів, керівників, педагогічних колективів 
до оцінювання запропонованих управлінських моделей. 

До напрямів подальших досліджень відносимо розробку методик поетапного розвитку формування 
готовності до інноваційної діяльності потенційних керівників загальноосвітніх навчальних закладів; 
створення й адаптацію діагностичних методик, що можуть використовуватися у процесі моніторингу 
готовності до інноваційної діяльності майбутніх керівників загальноосвітніх закладів; відбір і 
систематизацію комплексу педагогічних методів і прийомів, котрі можуть застосовуватися під час 
підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали зазначених досліджень 
можуть бути використані в системі магістерської підготовки керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів, у процесі розроблення навчально-методичного забезпечення (навчальних програм, підручників і 
посібників) для підготовки педагогічних фахівців до впровадження освітніх інновацій, а також під час 
здійснення педагогічного супроводу інноваційної діяльності керівників закладів освіти.  
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Л. В. Коваленко1 
У статті розкрито питання про здійснення науково-методичного супроводу процесу розвитку професійної 

компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти як цілеспрямованої 
взаємодії методичних, управлінських і педагогічних кадрів щодо реалізації послідовних етапів організації навчальної 
діяльності: діагностики, планування, створення умов для оптимізації роботи, реалізації навчальної діяльності, 
аналізу та корекції на основі визначених цілей, закономірностей, принципів і функцій управління. Подано методичні 
рекомендації, розроблені на основі результатів дисертаційного дослідження. Визначено основні умови та 
акмеологічні фактори вдосконалення методики розвитку професійної компетентності вчителя в системі 
післядипломної освіти із урахуванням загальноєвропейських, вітчизняних та регіональних стандартів, індивідуально-
диференційованих, особистісно зорієнтованих моделей. Запропоновано технологію організації процесу розвитку 
професійної компетентності вчителя української мови та літератури, а також діагностичний інструментарій, які 
можуть бути використані в навчальному процесі закладів неперервної освіти.  

Ключові слова: методичні рекомендації, науково-методичний супровід, компетентність, розвиток, учитель 
української мови та літератури. 

THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE UKRAINIAN LANGUAGE 
AND LITERATURE TEACHER IN THE SYSTEM OF POST-GRADUATE EDUCATION: 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS 

L. V. Kovalenko 
The question of scholarly and methodological assistance conduction process of the Ukrainian language and literature 

teacher's development of professional competencies in the system of post-graduate education as a straightforward cooperation 
of methodological, managerial, and pedagogical staff regarding the consequent steps fulfillment organization of educational 
activities: diagnosis, planning, creating optimisation of work, educational activities fulfillment, analysis and correction based 
on the determined aim, laws, and principles and functions of administration. The methodological recommendations created 
based on the thesis results are provided. The main conditions and acmeological factors of methods of professional teacher's 
development in the post-graduate education is determined, considering the European, local, and regional standards, 
individually-differentiated, and individually-focused models. The technique of organization of the development of professional 
competencies of the Ukrainian language and literature teacher process, as well as the diagnosis tools, can be used in the 
educational process in the consulting education educational establishments.  

Key words: Methodological recommendations, scholarly and methodological assistance, competencies, development, 
Ukrainian language and literature teachers. 

 
Осмислення вимог суспільства та держави до сучасного вчителя, пов’язаних із євроінтеграцією, 

реформуванням освіти, розвитком науки, технологій, указує на актуальність дослідження проблеми 
розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної 
педагогічної освіти (ППО) та визначає одним із важливих завдань надання своєчасної методичної 
допомоги. Ефективна реалізація концептуальних завдань Закону про освіту, Концепції Нової української 
школи, мовно-літературної освіти неможлива без належної організації розвитку професійної 
компетентності вчителя української мови та літератури нового типу, генератора освітніх ініціатив, 
професіонала, інноватора. Актуальною завжди була та залишається проблема трансформації найновіших 
наукових досліджень в освітню практику, оскільки практична діяльність та професійне зростання вчителя 
потребує не лише науково-методичного забезпечення, але й постійного науково-методичного супроводу на 
основі апробації нових технологій. Саме від якості останнього залежить рівень розвитку професійної 
компетентності та інноваційної культури вчителя. Науково-методична робота є складним цілісним 
процесом, організація та здійснення якого вимагає системного підходу, серед головних компонентів якого 
– кардинальна модернізація, актуалізація, систематизація та оновлення професійних психолого-
педагогічних, методичних знань та вмінь; подолання стереотипів практичної діяльності; розвиток потреби 
в постійному вдосконаленні професійної майстерності, творчому зростанні; розширення світогляду, 
ознайомлення з новими науковими педагогічними відкриттями, ідеями, культурними цінностями. 

Метою роботи є вироблення методичних рекомендації щодо організації та здійснення процесу 
розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі ППО; розкриття 
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питання практичного використання технологій, прийомів, засобів, форм, моделей науково-методичного 
супроводу розвитку професіоналізму вчителя української мови і літератури на курсовому форматі 
андрагогічного циклу в умовах сучасної освітньої мовно-літературної парадигми.  

Дослідження базувалось на основі аналізу результатів експериментального дослідження процесу 
розвитку професійної компетентності вчителя-філолога як особистісного та професійного утворення, що 
пов’язане із зростанням його професійно-гуманістичної аксіосфери, людиноцентричної спрямованості, 
діалогічного сприйняття педагогічного процесу, гуманітарно-технологічного мислення. Для реалізації 
поставленої мети проведено аналіз стану вивчення проблеми в науковій літературі, застосовано 
загальнонаукові та емпіричні методи (логіко-аналітичні, візуальні), інструментарій (соціологічні 
анкети, психологічні тести, контент-аналіз).  

Професійна компетентність у науковій літературі розглядається як система теоретико-методологічних, 
спеціально-фахових знань і технологічних умінь, моральних і психологічних якостей, які об’єктивно 
необхідні особистості для виконання посадово-функціональних обов’язків. У процесі укладання 
методичних рекомендацій використано: модель організації навчального процесу, розроблену науково-
педагогічними працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України» (керівник – 
Л. Ващенко) [1]; методологічні, теоретичні та методичні аспекти андрагогічного підходу, запропоновані 
С. Вершловським, Г. Сухобською, М. Єрмолаєвою, Т. Сорочан [2; 3]; методи управління системою 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на засадах диференційованого підходу, обґрунтовані 
Н. Клокар [4]; зміст компетентності фахівців, запропонований В. Масловим [5]; модель формування 
професіоналізму в умовах ринкових відносин, розроблену В. Олійником [6]; теоретичні положення 
організації процесу навчання дорослих, обґрунтовані І. Пуцовим [7]; умови неперервного професійно-
особистісного зростання за кредитно-модульною системою, розроблену В.Сидоренко [8]. Однак питання 
науково-методичного супроводу процесу розвитку професійної компетентності вчителя української мови 
та літератури в системі ППО залишається недостатньо розробленим та потребує переосмислення.  

В основу методичних рекомендацій щодо розвитку професійної компетентності вчителя української 
мови та літератури в системі ППО покладено результати дослідження із застосовуванням методики, що 
синергетично узгоджувалася з традиційною моделлю підвищення кваліфікації педагогів із врахуванням 
загальноєвропейських, вітчизняних та регіональних стандартів, запровадженням нових індивідуально-
диференційованих, особистісно зорієнтованих моделей підвищення кваліфікації, урізноманітненням умов 
та акмеологічних факторів. 

Розвиток професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі ППО 
розглядаємо як процес цілеспрямованої взаємодії методичних, управлінських і педагогічних кадрів, що 
передбачає реалізацію послідовних етапів організації навчальної діяльності: діагностику, планування, 
створення умов для оптимізації роботи, реалізацію навчання, аналіз та корекцію на основі визначених 
цілей, закономірностей, принципів і функцій управління. Основним видом підвищення рівня професійної 
компетентності вчителя в системі ППО є професійне вдосконалення шляхом цілеспрямованої освітньої 
діяльності в курсовий (атестаційний) та міжкурсовий (міжатестаційний) періоди навчання. Оскільки 
вчитель, як суб’єкт навчання, володіє структурою процесу розвитку професійної компетентності, 
починаючи від усвідомлення мотивів і мети до отримання результату та здійснення рефлексії, то цей 
процес поєднує особистісно-мотиваційний, гносеологічно-смисловий, діяльнісно-інтенціональний, 
культурологічно-аксіологічний та рефлексивно-оцінювальний компоненти. 

За результатами тестування визначено ряд компетенцій вчителя української мови та літератури, які 
потребують розвитку та вдосконалення в системі ППО: 

мотиваційно-особистісні компетенції, які стосуються зацікавлення, бажання, прагнення вчителя до 
професійного розвитку та вдосконалення протягом усього життя; усвідомлення важливості завдань 
української мови, літератури в сучасному суспільстві та в системі знань і цінностей учнів; 

ключові та загальнопедагогічні компетенції, які визначаються суспільством на загальнодержавному 
рівні та стосуються основних напрямів і перспектив розвитку освіти й педагогічної науки; 

 спеціально-предметні компетенції, які для вчителів української мови та літератури стосуються теорії 
та методики гуманітарної освіти, змісту філологічних дисциплін, необхідних для забезпечення 
результативної педагогічної діяльності; 

культурологічні, українознавчі компетенції, які дають можливість через етнокультуру, етнопедагогіку, 
етнопсихологію, етнолінгводидактику відтворювати світогляд українського народу, особливості його 
історії, культури, характеру, глибше усвідомлювати україномовну ідентичність в зіставленні з 
національномовною картиною світу інших народів; 

аналітично-прогностичні компетенції, які стосуються здатності вчителя до моніторингу навчальної 
діяльності, аналітики, уміння будувати стратегію, тактику, перспективну траєкторію розвитку. 
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Вивчення мотиваційної сфери вчителя здійснюється на основі опитування, спостереження, 
інтерв’ювання, анкетування тощо. Розвиток професійної мотивації та підвищення пізнавальної активності 
вчителів передбачає: залучення вчителів до різних видів науково-дослідницької роботи та написання 
творчих праць, організацію науково-практичних конференцій, майстер-класів, зустрічей з авторами 
інноваційного досвіду, бесід, диспутів з проблемних тем; опанування методики рефлексивного аналізу, 
планування та реалізацію процесу професійного саморозвитку.  

Індивідуалізація та диференціація процесу розвитку професійної компетентності вчителя в системі 
ППО за рівнево-кваліфікаційними показниками дає можливість уникати дублювання однакових вимог до 
вчителів різних кваліфікаційних категорій та педагогічного стажу й передбачає такі етапи: І етап – 
профадаптаційний (зі спеціаліста на ІІ категорію) (табл. 1); ІІ етап – визначення (з ІІ категорії на І 
категорію) (табл. 2); ІІІ етап – актуалізація (з І категорії на вищу) (табл. 3); ІV етап – реалізація (з вищої 
категорії на здобуття методичних звань) (табл. 4). 

Таблиця 1 
І етап розвитку професійної компетентності вчителя – профадаптаційний 

Зміст  Форми роботи 
Індивідуальні Колективні 

 Ознайомлення з особливостями практичної діяльності вчи-
теля української мови та літератури. Пошук базових педагогіч-
них ідей.  
 Виявлення проблем та можливостей професійного росту. 
 Поповнення, поглиблення базових предметних знань (дидак-
тичних, методичних, психолого-педагогічних, загальнокультур-
них, філологічних) згідно з результатами діагностування. 
 Формування професійно важливих умінь і навичок. 
 Ознайомлення з системою роботи колег. 
 Моделювання особистої системи роботи. 
 Оволодіння технологією розробки індивідуальної системи 
роботи.  
 Вироблення концепції педагогічної діяльності. 

Стажування  
Навчання у 
процесі конт-
ролю та 
експертної 
оцінки керів-
ників школи, 
методистів 
Відвідування 
уроків вчите-
лів – наставни-
ків 

Відвідування 
школи молодого 
вчителя 
Пасивна участь 
у різноманітних 
семінарах шкі-
льного та ра-
йонного, облас-
ного рівнів 
Відвідування 
консультпунктів 

Таблиця 2 
ІІ етап розвитку професійної компетентності вчителя – визначення 

Зміст  
 

Форми роботи 
Індивідуальні Колективні 

  Експериментальна апробація теоретичної моделі 
системи роботи вчителя УМЛ. 
 Поглиблення зв’язків між головними компонентами 
особистої системи роботи вчителя. 
 Розвиток професійно важливих умінь і навичок. 
 Вивчення перспективного педагогічного досвіду. 
 Пошук ефективних педагогічних прийомів навчання. 
 Коректування системи роботи, усунення 
неефективних форм і методів діяльності. 

Навчання у процесі 
контролю та 
експертної оцінки 
керівників школи, 
методистів 
Відвідування уроків 
учителів-
наставників 

Активна участь у 
різноманітних 
семінарах 
шкільного, 
районного та 
обласного рівнів 
Участь у роботі 
творчих та 
динамічних груп 

Таблиця 3 
ІІІ етап розвитку професійної компетентності вчителя – актуалізація 

Зміст Форми роботи 
Індивідуальні Колективні 

 Суттєве оновлення теорети-
чної моделі системи роботи но-
вими формами та методами дія-
льності. 
 Розробка методичних проду-
ктів. 
 Осмислення власного досвіду 
та його систематизація. 

Розробка програм експериментальної ро-
боти 
Складання авторських методичних рекоме-
ндацій, розробка авторських програм 
Публікації в пресі 
Презентація досвіду роботи 
Проведення авторських семінарів 

Активна участь у 
різноманітних семі-
нарах шкільного, ра-
йонного, обласного 
рівнів 
Участь у роботі тво-
рчих та динамічних 
груп 
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Таблиця 4  
ІV етап розвитку професійної компетентності вчителя – реалізація 

 
Зміст  Форми роботи 

Індивідуальні Колективні 
 Визначення оптимального варіанта взає-
мозв’язку компонентів системи та їхніх особли-
востей. 
 Відсутність принципових протиріч між голо-
вними компонентами та суб’єктами педагогіч-
ного процесу в умовах створеної системи. 
 Розповсюдження особистого досвіду. 
 Науково-дослідницька діяльність. 
 Експериментальна робота 

Наставництво 
Майстер – клас 
Видавнича діяльність 
Створення монографій 
Експертна робота 
Проведення серії  
показових уроків, захо-
дів 
Авторські спецкурси 

Керівництво школою 
молодого вчителя 
Участь в апробації на-
вчально-методичного 
комплексу 
Участь у роботі облас-
них творчих груп 

 
На основі результатів апробації нових форм та методів установлено, що ефективність процесу 

розвитку професійної компетентності може забезпечити дотримання таких умов організації курсового та 
міжкурсового періодів навчання: 1) залучення вчителя до наукового пошуку, експериментальної діяльності 
та використання отриманих знань на практиці; 2) відмова від авторитарної педагогіки та перехід до 
демократичних форм управління; 3) забезпечення творчої активності слухачів курсів шляхом застосування 
активних, інтерактивних, інформаційних освітніх технологій та оптимального поєднання традиційних 
(системності та послідовності навчання; свідомості й активності; доступності та науковості; зв’язку з 
життям, зв’язку теорії з практикою) та сучасних дидактичних принципів.  

Процес розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі ППО 
має складається з 4-ох етапів: 1) з'ясування наявного рівня професійної компетентності вчителя та 
формування позитивної мотивації до вдосконалення; 2) визначення мети, очікуваних результатів, завдань 
освітньої діяльності, планування та вироблення індивідуальної для кожного педагога стратегії розвитку; 3) 
організація процесу та практична діяльність з реалізації поставлених завдань; 4) аналіз та корекція 
діяльності, визначення нових завдань. Технологія організації процесу розвитку професійної 
компетентності вчителя української мови та літератури в системі ППО складається з 6 етапів, які 
реалізовуються протягом курсового та між курсового періодів навчання (рис.1.). 

 
 

 
 

Рис. 1. Технологія організації розвитку професійної компетентності вчителя української 
мови та літератури в системі післядипломної освіти. 

6. Аналітично-прогностичний 
етап: розвиток умінь 

здійснення аналітично-
прогностичної,  

корекційної діяльності 

5. Рефлексивно-
коректувальний етап:  
розвиток вмінь теоретично та 
практично осмислювати, 

узагальнювати педагогічні факти 

3. Когнітивний етап: розвиток 
уміння самоорганізації пізнавальної 

діяльності в курсовий та 
міжкурсовий періоди навчання 

 

2. Особистісно-мотиваційний 
етап: формування мотивації та 

ціннісного ставлення до 
розвитку професійної 
компетентності 

вчителя 

1. Пропедевтичний етап: визначення 
початкового рівня розвитку професійної 

компетентності 
вчителя 

Розвиток професійної 
компетентності 
вчителя української 

мови та літератури 

4. Діяльнісний етап: розвиток навичок 
розумових видів діяльності - 

 самоосвітньої, творчої, дослідницько-пошукової  
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Перший етап – пропедевтичний – визначення початкового рівня розвитку професійної компетентності 
вчителя як фундаменту для його подальшої пізнавальної діяльності (обсяг знань, умінь та навичок з 
науково-теоретичної, психолого-педагогічної, філологічної, методичної, технологічної підготовок). Цей 
етап передбачає проведення та опрацювання ряду досліджень: складання вчителем діагностичної карти 
педагогічного оцінювання (самооцінювання) рівня готовності до професійного вдосконалення та анкети 
визначення наявного рівня професійної компетентності. 

Другий етап – особистісно-мотиваційний – передбачає розвиток в учителя української мови та 
літератури особистісних мотиваційно-ціннісних орієнтирів щодо підвищення професійної компетентності 
та удосконалення філологічної освіти, формування дослідницького уявлення, світоглядної позиції, 
індивідуально-особистісних інтересів. З цією метою результативним є використання анкети-мотиватора 
розвитку професійної компетентності вчителя. 

Третій етап – когнітивний – передбачає вибір індивідуальної науково-методичної теми (проблеми) 
самоосвітньої діяльності та відповідної психолого-педагогічної, методичної, фахової літератури; побудова 
стратегії свого професійного розвитку в курсовий та міжкурсовий періоди навчання, осмислення 
послідовності та поетапності пізнавальної діяльності, вибір форм розвитку професійної компетентності, 
самоорганізація, аналіз та самоаналіз роботи. На цьому етапі доцільно використати діагностичні анкети 
проблематики професійної діяльності вчителя.  

Четвертий етап – діяльнісний, під час якого відбувається нагромадження педагогічних фактів на 
основі вивчення літератури, аналіз, апробація, перевірка та впровадження нових методів роботи в 
навчальний процес. Розвиток навичок розумових видів діяльності: самоосвітньої, творчої, дослідницько-
пошукової – сприйняття (читання, слухання), спостереження, експеримент, чуттєве пізнання, техніка 
мислення, вибір шляхів вирішення навчальних проблем. Цей етап передбачає проведення та опрацювання 
результатів дослідження із використанням листів-опитувальників щодо визначення рівня уроку.  

П’ятий етап – рефлексивно-коректувальний, який передбачає теоретичне та практичне осмислення, 
аналіз та узагальнення практичної діяльності, здійснюється колективне обговорення педагогічної, фахової, 
методичної літератури; організовуються творчі звіти про хід самоосвіти на засіданнях методичних 
об’єднань; відвідування та аналіз показових уроків, майстер-класів. Цей етап передбачає проведення 
моніторингу розвитку професійної компетентності та аналіз його результатів на основі анкетування. 

Шостий етап – аналітично-прогностичний, під час якого педагог та методист мають підбити 
підсумки своєї роботи, проаналізувати та узагальнити спостереження, оформити результати, зробити 
висновки, внести корективи та визначити перспективи подальшої роботи. Передбачається укладання та 
використання різних навчальних програм, спецкурсів, тренінгів, які можуть компенсувати прогалини в 
системі професійної компетентності вчителя.  

Узагальнення результатів проведеного дослідження дає можливість стверджувати, що 
результативність процесу розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в 
системі ППО залежить від узгодженої та злагодженої діяльності методичних служб обласного та 
районного рівнів, яка передбачає використання різних форм, видів та напрямів роботи (табл. 5). 

Таблиця 5  
Діяльність районних (міських) методичних підрозділів, спрямована на розвиток професійної 

компетентності вчителів української мови та літератури 

Основні форми та  
види діяльності  

Основні напрямки діяльності  

Організація діяльності методичних 
об’єднань учителів 

Розвиток навичок інноваційної дослідно-пошукової роботи 

Діяльність динамічних творчих груп Створення умов для підвищення творчого потенціалу 
вчителів 

Діяльність школи молодого вчителя Розвиток мотиваційно-ціннісної сфери вчителя 
Поглиблення знань про досягнення вітчизняної та 
зарубіжної філологічної науки 

Діяльність школи наставників 
 молодих учителів 
 

Розвиток знань щодо нормативно-правової та навчально-
методичної літератури з питань філологічної освіти 
Розвиток умінь прогнозувати, проектувати, організовувати 
навчальну діяльність 
Організація взаємовідвідування та обговорення показових 
уроків, заходів 

Діяльність школи послідовників 
перспективного педагогічного досвіду 

Виявлення, узагальнення та поширення передового 
педагогічного досвіду 
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Отже, результативність організаційно-педагогічного та науково-методичного супроводу процесу 

розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі ППО залежить від 
ряду чинників: системності та міждисциплінарності знань, у здобутті яких домінують різноманітні форми 
пошукової, творчої діяльності; пріоритетності використання інтерактивних технологій у навчальному 
процесі, які забезпечують умови для практичного освоєння різноманітних форм міжособистісних стосунків 
і спілкування; фасилітативності позиції методиста, яка полягає у допомозі, демократичній взаємодії зі 
слухачами курсів, увазі до їх особистістості; рефлексивності освітнього середовища, що передбачає 
розвиток саморегуляції та відповідальності вчителя за власне професійно-особистісне зростання. Подальші 
дослідження буде спрямовано на вивчення різних аспектів розвитку професійної компетентності вчителя 
української мови та літератури. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА 
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 

Ю. О. Корсун1  
У статті розглядаються особливості формування мотиваційно-ціннісного компоненту професійної 

самосвідомості майбутніх інженерів, описані методики дослідження цього компоненту: методика Дембо-
Рубінштейн (у модифікації A.M. Прихожан), методика Т.І. Ільїної «Мотивація навчання у ВНЗ», а також методика 
вивчення мотивів учбової діяльності (модифікація А.А. Реана, В. А. Якуніна). Визначено особливості професійної 
самооцінки і професійних домагань студентів різних курсів, характеристики їх ставлення до свого «професійного Я», 
домінуючі мотиви навчальної діяльності. 

Ключові слова: професійна самосвідомість, професійна діяльність, діагностичний метод, мотиваційно-
ціннісний компонент, професійна самооцінка, мотивація, мотив навчальної діяльності. 

THE CHARACTERISTIC OF THE FORMATION OF THE MOTIVE-ESTIMATION COMPONENT 
OF FUTURE ENGINEERS’ PROFESSIONAL SELF-CONSCIOUSNESS 

I. O. Korsun 
The article deals with the characteristic features of the formation of motive-estimation component of professional self-

consciousness of future engineers, the research methods of the given component are described; among them are the following: 
the method of Dembo-Rubinstein (in the modification of A.Pryhozhan), the method of T.Ilyina “The motivation of education at 
higher educational institutions”, the method of studying of the motives of educational activity (the modification of A.Rean, 
V.Iakunin). Besides, some other aspects are also described in the article such as: what level of professional self-appraisal and 
professional striving the students of various years have, what is their attitude to their personal professional “I-concept” and 
what motives of education among them prevail. It is proved in the article that from year to year the clearance of all motives of 
students’ educational activity decreases, besides the contents of educative motivation changes too. We have come to the 
conclusion that among first year students prevail such motives and wishes as to become a highly qualified specialist, to get 
good knowledge, approval of parents and surrounding people, successful education and passing exams, scholarship and 
diploma, teachers’ respect, fulfillment of pedagogical requirements. For third year students the most meaningful motives are 
the following: to get a diploma, to master the profession, to become a highly qualified specialist, to provide success in future 
professional activity, to get intellectual satisfaction, to get excellent knowledge. The most important motives for fourth year 
students are to become a highly qualified specialist, to provide success of future professional activity, to get intellectual 
satisfaction, to get excellent knowledge, to get a diploma, to get scholarship. This can mean the increase of the degree of 
understanding and integration of different motives of education at this stage of personal professional development of students. 
Thus the results of the research prove the essential changes of motives of educational activity of students in the process of their 
professional becoming with the tendency of professional motivation to dominate in senior years. However professional 
motivation has its dominant role in the motivation of education only for about 40 % of future engineers. 

Key words: professional self-consciousness, professional activity, diagnostic method, motive-estimation component, 
professional self-appraisal, motivation, motives of educational activity.  

 
Ефективність виконання фахівцем трудових обов'язків значною мірою залежить від особливостей його 

ставлення до своєї професії, усвідомлення себе як професіонала, розуміння своєї ролі і місця в професійній 
діяльності. У зв’язку з цим формування професійної самосвідомості є одним із головних завдань 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Сформувавшись, професійна самосвідомість стає важливою 
ланкою в регулюванні як поточної діяльності, так і професійного розвитку суб'єкта в цілому. Від рівня 
розвитку професійної самосвідомості залежить темп, успішність оволодіння професією, входження в 
професійну спільноту (Є. Климов, Е. Зеєр, Л. Мітіна, А. Деркач, О. Москаленко, Л. Шарапов, Л. Шутенко 
та ін.). Професійна самосвідомість – це складне особистісне утворення, що виступає як сполучна ланка між 
особистістю і діяльністю, дозволяє в процесі свого формування досягати оптимального результату як в 
особистісному розвитку, так і в професійній діяльності. Це положення підтверджують дослідження 
Л. Шарапова, Л. Мітіної, О. Москаленко, І. Федоршиної та ін. 

Згідно із твердженням А. Маркової, професійною самосвідомістю є комплекс уявлень людини про 
себе як про професіонала, цілісний образ себе як професіонала, система ставлень до себе як до 
професіонала [4]. Спираючись на це визначення, професійну самосвідомість студентів ми розглядаємо як 
сукупність їх уявлень про себе і відповідних ставлень до себе як до майбутнього фахівця. На думку 
Л. Мітіної, високий рівень розвитку професійної самосвідомості студентів визначається тим, що цілісний 
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образ-Я майбутнього професіонала вписується в загальну систему ціннісних орієнтацій людини, пов'язаних 
з усвідомленням завдань своєї навчально-професійної діяльності і засобів, необхідних для їх конструк-
тивного досягнення, високою ефективністю навчальної діяльності і задоволеністю її результатами [5]. 

Початкова стадія професіоналізації особистості і формування професійної самосвідомості 
відбувається на етапі професійної підготовки у ВНЗ. Проте у науковій літературі поки що недостатньо 
розкриті особливості становлення професійної самосвідомості студентів – майбутніх інженерів.  

Вивчення особливостей розвитку професійної самосвідомості майбутніх інженерів неможливе без 
урахування структурної організації її компонентів. При всьому різноманітті підходів до дослідження 
структури професійної самосвідомості найбільш поширеною є думка про її трикомпонентну будову (О. 
Богданов, І. Вачков, Є. Дяченко, І. Косарева, Н. Красноруцька, А. Маркова, Т. Миронова, Л. Мітіна, О. 
Москаленко, Л. Шарапов та ін.). При цьому, основними структурними компонентами професійної 
самосвідомості є: когнітивний (професійний образ «Я», професійне самопізнання, знання про свою 
професію), афективно-оцінний (професійна самооцінка, професійне самоставлення, ставлення до своєї 
професійної діяльності) і поведінковий (регулятивний). Зазначені компоненти мають специфічний зміст і 
залежать від професійної приналежності суб'єкта, тому їх вивчення слід проводити з урахуванням 
динамічного (розгортання процесу) і результативного (формування певних новоутворень) аспектів.  

Когнітивний аспект професійної самосвідомості студентів характеризується знаннями про майбутню 
професійну діяльність, уявленнями про себе як суб’єкта цієї діяльності, інтегрованістю образу «Я-
професіонал» в загальну «Я-концепцію» особистості. В афективному аспекті професійна самосвідомість – 
це емоційне ставлення до себе, модальність і адекватність професійної самооцінки. Конативний аспект 
характеризується наявністю мотиву професійної самоактуалізації, прагнення до професійного 
саморозвитку. Виконуючи функції детермінації і регуляції навчально-професійної діяльності, спонукання 
до професійного самовдосконалення, професійна самосвідомість виступає важливим внутрішнім чинником 
успішності професійного становлення майбутніх фахівців [3, с. 50]. 

Аналіз досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених (Н.Бадмаєва, В. Галузяк, О.Гриньова, Є.Ільїн, 
Т.Ільїна, С. Михальська, А.Прихожан, Н.Шевченко та ін.) свідчить про знаний інтерес до вивчення 
окремих компонентів професійної самосвідомості майбутніх фахівців. Особливе місце у структурі 
професійної самосвідомості майбутніх інженерів належить мотиваційно-ціннісному компоненту, в якому 
виражається емоційне ставлення до майбутньої професійної та актуальної навчально-професійної 
діяльності, відображається професійна самооцінка і професійні домагання, ставлення студентів до свого 
«професійного Я».  

Метою нашої статті є аналіз особливостей формування мотиваційно-ціннісного компонента 
професійної самосвідомості майбутніх інженерів. 

З метою вивчення сформованості мотиваційно-ціннісного компонента професійної самосвідомості 
студентів ми використовували комплекс діагностичних методик: методику Дембо-Рубінштейн (у 
модифікації A. Прихожан), методику Т. І. Ільїної «Мотивація навчання у ВНЗ», а також методику вивчення 
мотивів учбової діяльності (модифікація А. Реана, В. Якуніна).  

Для розуміння того, як на мотиваційно-ціннісному рівні відбувається формування професійної 
самосвідомості студентів різних курсів, необхідно з’ясувати рівень їх професійної самооцінки і 
професійних домагань, визначити, як студенти ставляться до свого «професійного Я», проаналізувати, як 
професійна самооцінка співвідноситься із їх загальною самооцінкою, як студенти ставляться до 
професійного навчання.  

Для пошуку відповідей на вказані питання ми застосовували методику Дембо-Рубінштейн, яка дає 
змогу визначити:  

 рівень інтегральної професійної самооцінки; 
 рівень професійних домагань; 
 рівень самооцінки професійних здібностей студентів; 
 рівень самооцінки професійної теоретичної компетентності; 
 рівень самооцінки професійної практичної компетентності; 
 рівень загальної самооцінки (вводиться для аналізу відмінностей між загальною і професійною 

самооцінкою) [7]. 
Ця методика належить до шкальних. Вона дає змогу вивчати самооцінку і рівень домагань 

особистості, побудувати профіль її самооцінки. Досліджуваному пропонується бланк методики з 
інструкцією і власне завданням. На вертикальних шкалах (кожна 100 мм завдовжки), що позначають рівень 
розвитку певних якостей, він повинен відмітити реальний і бажаний рівні розвитку кожної якості в себе. 

Студентам пропонувалася інструкція: «Рівень розвитку кожної якості людини можна умовно 
зображувати вертикальною лінією. Нижня точка символізує найнижчий рівень розвитку якості, а верхня – 
найвищий. На кожній лінії рискою відмітьте, як Ви оцінюєте розвиток цієї якості у себе на цей момент. На 
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цій же лінії хрестиком відмітьте, при якому рівні розвитку цієї якості Ви були б задоволені собою, відчули 
б гордість за себе». 

У нашому дослідженні відповідно до поставлених завдань використовувався такий набір шкал: 
1) здоров'я; 2) інтелект; 3) характер; 4) професіоналізм; 5) професійні здібності; 6) теоретична професійна 
підготовка; 7) професійні уміння і навички. 

Шкали 1-3 призначені для вимірювання загальної самооцінки особистості. Шкали 4-7 призначені для 
вимірювання професійної самооцінки студентів. Визначаючи набір шкал, ми орієнтувалися на компоненти 
професіоналізму, які виокремлює, зокрема, А. Деркач (1993). 

Обробка результатів дослідження здійснювалася за такими етапами:  
1) по кожній шкалі визначався рівень самооцінки (від нуля до риски); 
2) визначалась середня міра самооцінки – медіана показника по усіх шкалах (визначалася окремо 

загальна самооцінка за шкалами 1-3 і професійна за шкалами 4-7); 
3) будувався профіль самооцінки студента шляхом з'єднання усіх точок між собою; 
4) оцінювалися і інтерпретувалися окремі параметри (шкали). Індивідуальні результати студентів 

порівнювалися зі стандартними значеннями: 0 – 44 – низький рівень; 45 – 59 – середній; 60 – 74 – високий; 
75 – 100 – дуже високий. 

5) визначався рівень домагань студентів як відстань від нижчої точки до знаку «хрестик», тобто до 
бажаної оцінки за кожною шкалою. За шкалами 1-3 визначався загальний рівень домагань особистості, а за 
шкалами 4-7 – рівень професійних домагань. При цьому застосовувалися такі норми: при значенні 60-89 
рівень домагань є реалістичним; 90-100 – завищений; нижче 60 – занижений (С. Рубінштейн, 1980). 

На рис. 1 представлені профілі самооцінювання студентів, побудовані за результатами методики 
Дембо-Рубінштейн. Як бачимо, за шкалами 1-3, які свідчать про рівень загальної самооцінки студентів 
(здоров'я, інтелект, характер), показники фактично збігаються на усіх курсах. Більш істотні відмінності 
спостерігаються за шкалами 4-7 (професіоналізм, професійні здібності, теоретична професійна підготовка, 
практичні професійні уміння і навички). Загалом показники професійної самооцінки знаходяться в 
інтервалі від середніх до високих, якщо порівнювати з нормою, але можна відзначити деякі відмінності на 
різних курсах навчання. Так, на 1-му курсі середня професійна самооцінка становить 55. Не набагато 
відрізняються від неї показники другого курсу (53). А ось на третьому курсі спостерігається істотне 
підвищення професійної самооцінки студентів до 64. Відмінності між професійною самооцінкою студентів 
2 і 3 курсів є статистично значущими (за критерієм Стьюдента). На 4 курсі показник професійної 
самооцінки ще вищий (67). 

 
Рис. 1. Профілі самооцінювання студентів, побудовані за результатами методики Дембо-

Рубінштейн. 
Проаналізуємо показники професійної самооцінки студентів за окремими шкалами. 
Студенти першого курсу найвище оцінюють свої професійні здібності (72), на другому місці – 

теоретична професійна підготовка (53), на третьому – професіоналізм у цілому (50). Найнижче 
першокурсники оцінюють свої практичні професійні уміння і навички (45). 
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На другому курсі самооцінки розташувалися таким чином: на першому місці зберігається висока 
оцінка професійних здібностей (68), далі – оцінка професіоналізму в цілому (51) і професійних умінь і 
навичок (48), а оцінка теоретичних знань істотно знижується (44). 

Рис. 2. Професійна самооцінка студентів за окремими шкалами методики Дембо-Рубінштейн 
(середні показники за шкалами). 

На 3-му курсі студенти також найвище оцінюють свої професійні здібності (74), дещо нижче 
практичні уміння (60). Самооцінки загального професіоналізму і теоретичної підготовленості ще нижче і 
знаходяться приблизно на одному рівні. На четвертому курсі практично збігаються самооцінки 
професійних здібностей (73) і теоретичної підготовки (71). Нижчим є рівень самооцінки загального 
професіоналізму (65) і практичних професійних умінь і навичок (59). У цілому слід звернути увагу на 
більш високу самооцінку студентами всіх курсів професійних здібностей і нижчу – професійних умінь і 
навичок. Також спостерігається тенденція деякого зниження рівня професійної самооцінки на другому 
курсі і подальшого підвищення на подальших курсах. 

Під час діагностування сформованості мотиваційно-ціннісного компонента професійної 
самосвідомості студентів ми звертали увагу також на такий важливий показник, як мотивація навчальної 
діяльності. З цією метою використовували запропоновану Т. Ільїною методику «Мотивація навчання у 
ВНЗ». Методика містить 50 питань і дає змогу оцінити вираженість у структурі мотивації навчальної 
студентів трьох груп мотивів:  

 прагнення до набуття знань – пізнавальний мотив, інтерес до засвоєння знань, допитливість;  
 прагнення оволодіти професією – професійний мотив, спрямованість на оволодіння професійними 

знаннями й уміннями, розвиток професійно важливих якостей;  
 бажання отримати диплом – прагнення будь-яким способом здобути диплом про вищу освіту при 

формальному засвоєнні знань, використанні обхідних шляхів під час складання іспитів і заліків [4]. 
Результати, отримані за допомогою методики Т. Ільїної, представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Мотиви навчальної діяльності студентів (за методикою Т.І.Ільїної) (у %) 

Мотиви навчання 1-курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Прагнення оволодіти професією 39,7 40,4 37,6 41,8 
Прагнення до набуття знань 34,5 31,8 30,6 32,6 
Бажання отримати диплом 25,8 27,8 31,8 25,6 

 
Встановлено, що в цілому по вибірці мотив «оволодіти професією» виявився найбільш значущим для 

40% опитаних студентів, що свідчить про наявність у них допитливості, активного прагнення до набуття 
знань. Мотив «оволодіння знаннями» найбільш значущий для 33% студентів, що дозволяє говорити про 
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слабкий розвиток у багатьох студентів пізнавальної потреби й інтересу до знань. Мотив «отримання 
диплому» найбільш значущий для 27% студентів, що свідчить про їх недостатню професійну 
спрямованість, прагнення будь-яким способом здобути диплом, навіть шляхом формального засвоєння 
знань. Таким чином, не зважаючи на зацікавленість студентів у здобутті освіти, лише для 40% з них 
важливу роль у мотивації навчальної діяльності відіграє спрямованість на оволодіння професійними 
знаннями й уміннями, розвиток професійно важливих якостей.  

Аналіз отриманих результатів за курсами свідчить, що для студентів усіх курсів важливим є мотив 
«набуття знань». Найбільш виражена така тенденція на 1 курсі, що можна пояснити особливостями 
першокурсників, які ще зберігають характерну для шкільного віку пізнавальну спрямованість навчальної 
діяльності. Першокурсників більше турбують питання адаптації до ВНЗ: освоєння нових форм і методів 
навчальної діяльності, новий режим навчання, нові форми контролю знань, відповідність високим вимогам 
активності і самостійності тощо. На 2 і 3 курсах вираженість мотиву «набуття знань» дещо зменшується, у 
зв'язку з певною переоцінкою професійного вибору, загостренням криз професійного становлення 
студентів. На цьому етапі мотивація навчання багатьох студентів набуває нестійкого характеру і має 
тенденцію до пониження. 

За допомогою методики «Вивчення мотивів учбової діяльності студентів» А. Реана і В. Якуніна ми 
уточнили специфіку і структуру навчальної мотивації студентів. Методика вимагає від студентів оцінити за 
7-бальною шкалою наведені у списку мотиви навчальної діяльності за ступенем їх значущості для них (1 
бал відповідає мінімальній значущості мотиву, а 7 балів – максимальній) [1]. 

Отримані результати представлені в таблиці 2.  
Таблиця 2 

Структура мотивів навчальної діяльності студентів різних курсів  

№ Мотиви навчальної діяльності 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1.  Стати висококваліфікованим фахівцем 6,5 6,7 6,3 6,9 
2.  Оволодіти глибокими і міцними знаннями 6,2 6,0 5,7 6,2 
3.  Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності 6,1 6,5 6,0 6,8 
4.  Отримати інтелектуальне задоволення 5,8 6,0 5,7 6,1 
5.  Успішно продовжити навчання на наступних курсах 6,1 6,2 5,4 4,3 
6.  Успішно вчитися, складати іспити 6,4 6,3 5,5 5,4 
7.  Бути постійно готовим до занять 5,9 5,7 5,2 4,9 
8.  Постійно отримувати стипендію 5,9 5,6 5,7 5,6 
9.  Не запускати вивчення навчальних предметів 5,7 5,3 5,4 5,2 
10.  Не відставати від однокурсників 5,8 5,1 4,9 4,7 
11.  Виконувати педагогічні вимоги 5,3 5,1 4,7 4,5 
12.  Завоювати повагу викладачів 5,7 5,5 5,2 5,3 
13.  Добитися схвалення батьків і оточуючих 6,4 6,3 5,7 5,1 
14.  Отримати диплом 5,8 5,6 6,5 5,9 
15.  Бути прикладом для однокурсників 4,8 4,5 4,3 3,7 
16.  Уникнути осуду і покарання за погане навчання 4,9 4,7 4,5 4,1 

 
Як видно з таблиці, мотив «стати висококваліфікованим фахівцем» на усіх курсах посідає перші місця, 

але при цьому має нестабільну динаміку. Відмітимо, що у студентів третього курсу замість вказаного 
мотиву домінує мотив отримання диплому. Така тенденція дуже часто зустрічається на практиці: у 
багатьох студентів у середині навчання у ВНЗ з'являються нові мотиви, які в основному носять 
прагматичний характер. Часто це супроводжується відставанням від учбової програми. У першокурсників 
друге місце за значимістю займає мотив «успішно вчитися і складати іспити», а також мотив «Добитися 
схвалення батьків і оточують». Четвертую і п'яту позиції займають мотиви успішності майбутньої 
професійної діяльності і придбання глибоких і міцних знань. 

У студентів другого курсу мотив добитися схвалення батьків і оточення є одним з найбільш важливих. 
У третьокурсників спостерігається значна трансформація мотивів. За даними таблиці ми можемо бачити 
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зниження професійної мотивації студентів. Від другого до третього курсу спостерігається зниження 
значущості мотиву «стати висококваліфікованим фахівцем». Така ж тенденція спостерігається за мотивами 
«Забезпечення успішності майбутньої професійної діяльності», «Бути постійно готовим до чергових 
занять» і «Успішно вчитися і складати іспити». 

Для четвертокурсників знову найбільш актуальним стає мотив «стати висококваліфікованим 
фахівцем». Цей показник значимо вище, ніж у третьокурсників. Також варто відмітити, що до четвертого 
курсу посилюється пізнавальна мотивація. Значущість мотиву «Добитися схвалення батьків» з кожним 
курсом знижується, що свідчить про переорієнтацію студентів із зовнішніх на внутрішні спонукальні 
чинники учбової діяльності. Мотив «Отримання диплому» не втрачає своїй актуальності. Він має істотне 
значення для студентів, хоча в порівнянні з третім курсом значущість цього мотиву дещо знижується.  

Аналіз результатів проведеного дослідження дозволяє стверджувати, що, по-перше, від курсу до курсу 
відбувається зменшення вираженості практично всіх мотивів навчальної діяльності студентів. По-друге, 
слід зазначити, що міняється зміст навчальної мотивації. Так, для студентів 1 курсу актуальне бажання 
стати висококваліфікованим фахівцем, отримання глибоких і міцних знань, схвалення батьків і оточуючих, 
успішне навчання і складання іспитів, отримання стипендії і диплому, повага викладачів, виконання 
педагогічних вимог, прагнення не відставати від однокурсників. Для студентів 3 курсу значущими є такі 
мотиви, як «отримати диплом», «опанувати професію», «стати висококваліфікованим фахівцем», 
«забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності», «отримати інтелектуальне задоволення», 
«оволодіти глибокими і міцними знаннями». Для студентів 4 курсу актуальні мотиви: «стати 
висококваліфікованим фахівцем», «забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності», «отримати 
інтелектуальне задоволення», «оволодіти глибокими і міцними знаннями», «отримати диплом», 
«отримувати стипендію». Це може свідчити про підвищення міри усвідомлення й інтеграції різних мотивів 
навчання на цьому етапі особистісно-професійного розвитку студентів. 

Таким чином результати дослідження свідчать про суттєві зміни мотивів навчальної діяльності 
студентів у процесі професійного становлення з тенденцією домінування на старших курсах професійної 
мотивації. Однак професійна мотивація відіграє домінуючу роль у мотивації навчальної діяльності лише 
близько 40 % майбутніх інженерів.  
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УДК 371.132:78 

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

К. В. Кушнір1 
У статті розглянуто одне з актуальних питань музичної педагогіки – оновлення змісту фахової підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, що ґрунтується на впровадженні музично-комп’ютерних технологій у 
навчання та застосуванні нових інформаційних технологій. Досліджено можливості використання комп’ютерних 
технологій у навчально-виховному процесі музичного відділення мистецьких факультетів як необхідної умови 
ефективної фахової підготовки студентів. На прикладі дисципліни «Хорове аранжування» досліджено значущість 
наданих комп’ютером принципово нових можливостей щодо професійного мислення майбутнього вчителя музичного 
мистецтва. 

Ключові слова: музично-комп’ютерні технології, хорове аранжування, ціннісні компетентності, студенти 
мистецьких факультетів. 

USE OF MUSIC-COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF PREPARING STUDENTS OF 
ART FACULTIES 

K. V. Kushnir 
The article deals with one of the topical issues of musical pedagogy – updating the contents of the professional training of 

the future teacher of musical art, based on the introduction of music-computer technologies in the training and application of 
the new IT. The means to exploit potentialities of computer technologies in academic and educational process at musical 
departments of art faculties, as a requisite condition of effective training of students. From the discipline «Choral 
arrangement» is considered the significance of the computer-aided new skills in the development of professional thinking of the 
future teacher of musical art. 

Media education often uses specific pedagogical technologies that have enabled us to use innovative technologies in the 
process of conducting-choral training, for the formation of students' valuable competencies, contributed to the development of 
a training course on «Music Computer Technologies in Choral Arrangement» and the perception of cultural diversity by 
providing endless possibilities for the realization of creative intentions of both the teacher and the student. Thus, the necessity 
of using computer technologies in the professional training of the future teacher of musical art is conditioned byits positive 
influence on the educational process. 

Specialists of higher education institutions can find the information contained in this article useful for improving the 
training of future teachers of musical art and use it in teaching disciplines of the conducting-choral cycle. 

Key words: music-computer technologies, choral arrangement, valuable competencies, students of art faculties. 
 
У сучасних умовах комп’ютерні технології стали дійсністю й ввійшли в усі аспекти життя, майже 

кожна сучасна сім'я має комп'ютер чи ноутбук, планшет, сенсорний телефон і цими гаджетами вміють 
користуватися не тільки дорослі члени сім'ї, а й діти. Сприйняття молоді змінюється, вони живуть у світі 
технологічних символів і знаків, у світі електронної культури, через це навчально-творчий процес вимагає 
впровадження новітніх технологій, комп’ютер органічно ввійшов у навчально-виховний процес і музичні 
факультети не мають залишитись осторонь. Ми вважаємо, що на сьогодні одним із необхідних засобів 
професійної діяльності у студентів мистецьких факультетів має бути оновлення змісту їхньої фахової 
підготовки, що ґрунтується на впровадженні та використанні музично-комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі. 

На важливість формування медіа– та інформаційної грамотності у студентів наголошують у своїх 
працях С. Дьомін, Н. Ковальова, Х. Лау, Є. Мурюкіна, А. Новікова, А. Растригіна, Н. Рижих, А. Федорова, 
С. Фейлітцен, А. Харт та ін.  

Дослідженню проблеми професійної підготовки студентів мистецьких факультетів присвятили свої 
роботи Т. Бодрова, Л. Василевська-Скупа, В. Дряпіка, Л. Костенко, Л. Масол, Н. Миропольська, 
О. Олексюк, В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, Л. Предтеченська, О. Ростовський, О. Рудницька, Л. Шумська 
та ін. 

Проблеми підготовки майбутнього вчителя музики в умовах комп’ютеризації навчання розглядають 
Н. Бєлявіна, Ю. Дворнік, О. Дітчук, О. Коневщинська, О. Павленко, О. Чайковська, М. Шумський та ін.. 

Актуальність теми зумовлена широким використанням комп’ютера в сучасній музично-педагогічній 
практиці, значним обсягом наукових праць у сфері теорії комп’ютерних технологій і недостатнім його 
використанням у навчально-творчому процесі студентами мистецьких факультетів.  
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Метою статті є розкриття та аналіз сучасних підходів до використання та застосування сучасних 
комп’ютерних технологій в музично-педагогічній освіті, що зумовлює позитивні зміни щодо розвитку 
особистості студента, формує ціннісні компетентності, як передумову ефективної фахової підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Поступове економічне зростання, що відбувається останніми роками в Україні, вимагає від освітньої 
системи підготовки кваліфікованих фахівців, здатних конкурувати на ринку праці. Це має бути ціннісно 
компетентний, мобільний, конкурентоспроможний спеціаліст, здатний до новаторства, творчості і 
професійного самовдосконалення та самореалізації, до оновлення своїх знань, який уміє користуватися 
медіа- та сучасними музично-комп’ютерними технологіями (МКТ). Важливу роль у цьому процесі відіграє 
вища школа, першочерговим завданням якої є створення умов для ефективного формування та розвитку 
професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Мета викладача при використанні МКТ на уроці: познайомити студентів з програмами для роботи з 
музикою на комп'ютері і змінити роль учня з пасивного слухача на активного, творчого, самостійно 
мислячого учасника процесу.  

Комп'ютерний простір значно розширює поле активності студентів і є більш інтенсивним 
співрозмовником, порівняно з книгою. Крім того, комп’ютерні технології, поєднуючи вербальні й 
практичні форми набуття необхідного професійного й музично-естетичного досвіду, спроможні залучити 
студентів до процесу творення окремих елементів музичного мистецтва, здатності занурюватись у світ 
художньо-образного відтворення мелодії, гармонії, сприяють емоційному фону на заняттях, 
застосовуються як допоміжний фактор у вихованні ціннісних компетентностей.  

Учитель перестає бути єдиним джерелом інформації, а стає організатором навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. При цьому особистість учителя, безумовно, залишається стрижневою щодо навчання 
й ведучою на всіх етапах уроку. Комп'ютер же виступає лише як технічний засіб, що допомагає студентам 
під час навчання щодо вирішення поставлених завдань та в подальшій професійній діяльності. 

МКТ – молода, але прогресуюча галузь знань, що пов’язується з безперервним оновленням досягнень 
науково-технічного прогресу. Вона знаходиться на межі техніки й мистецтва, а як галузь досліджень – 
викликає множинність поглядів. Їх можна класифікувати як систему знань, що об’єднує інформатику, 
звукорежисуру, педагогіку та музикознавство.  

Період масового застосування комп’ютера в музичному мистецтві розпочався 40 років тому, коли за 
ініціативою відомих фірм був розроблений стандартний інтерфейс цифрових музичних інструментів MIDI. 
У результаті були визначені структура сигналів, схеми поєднання інструментів, порядок обміну даними 
між ними. На базі цього створювалися прилади для роботи з музикою, які з кожним роком ставали більш 
продуктивними. У навчальних закладах відкривалися факультети, на яких люди могли отримати 
спеціальність комп’ютерного звукоінженера, виконавця естрадної музики, керівника естрадного колективу, 
що передбачало освоєння електронної та комп’ютерної музики. 

За ці роки були здійснені відкриття, завдяки яким створювались неординарні музичні продукти. Учені, 
пристосувавши комп’ютер для роботи з музикою, розробили програми, за допомогою яких студенти та 
викладачі можуть займатися: нотно-видавничою діяльністю, підготовкою цифрових фонограм, 
звукорежисерською роботою, створенням аранжувань і оригінальних композицій, розучувати окремі 
хорові чи оркестрові партії, створювати мультимедійні презентації. 

Програма Finale широко відома серед професійних музикантів-викладачів. Так, за допомогою цієї 
програми впродовж більше 10 років студенти перших курсів музичного факультету культури та мистецтв 
імені Олександра Ростовського при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя мають 
можливість вивчати 4 семестри курс з «Музичної інформатики». А далі на базі цієї дисципліни викладають 
«Музично-комп’ютерне інструментування» та «Комп’ютерне аранжування музичних творів». Засновником 
цих дисциплін є заслужений артист України, професор М. Шумський.  

Медіаосвіта володіє специфічними педагогічними технологіями, які дали можливість використати 
інформаційно-інноваційні технології в процесі диригентсько-хорової підготовки, для формування 
ціннісних компетентностей студентів, сприяли розробленню навчального курсу «Музичні комп’ютерні 
технології в хоровому аранжуванні». Цей предмет забезпечує студентів ґрунтовною теоретичною базою та 
практичними навичками, необхідними для успішної професійної діяльності в закладах культури та освіти. 
Вивчення цього предмету сприяє розширенню творчого потенціалу студентів, їхньому загально-музичному 
розвитку, авторське відношення до власної діяльності, створення умов для само актуалізації, самореалізації 
особистості. Дисципліна спрямовує їхній інтерес до композиторської діяльності, значно розширює 
професійну компетентність у галузі створення хорових аранжувань, передусім для дитячих колективів, а 
також виготовлення різних видів супроводу для вокальних та інструментальних творів. На базі 
комп’ютерної техніки та відповідних музичних комп’ютерних програм студенти опановують основними 
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положеннями специфіки хорових аранжувань, українських народних пісень, дитячих шкільних та 
естрадних пісень. 

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами систематизованих теоретичних знань та 
формування вмінь та навичок, необхідних для створення хорових аранжувань та запису нотного 
інструментального супроводу на основі комп’ютерних технологій. При вивченні дисципліни студенти на 
лекційних, практичних, лабораторних, індивідуальних занять опановують необхідні комп’ютерні 
програми, індивідуально та самостійно закріплюють отримані знання та навики роботи з комп’ютерними 
програмами та зовнішніми комп’ютерними пристроями; знайомляться з навчально-методичною, вокально-
хоровою літературою. Цілі і завдання навчального курсу не зводяться до освоєння комп'ютерного 
обладнання та музично-орієнтованого програмного забезпечення. Комп'ютер виступає як технічний засіб, 
що допомагає студентам під час навчання на практичних заняттях та в подальшій професійній діяльності. 

Формою поточного контролю є систематичне спостереження за навчальною діяльністю студента 
(засвоєння теоретичного матеріалу, формування практичних умінь та навичок), оцінювання якості 
виконання ним завдань для індивідуальної та самостійної роботи (по 10-бальній системі). Завдяки 
поточному контролю проводиться поурочна перевірка домашньої роботи та завдань самостійної 
підготовки, а проведення експрес-контрольних та модульних контрольних робіт дозволяє оцінити якість 
теоретичної підготовки і швидкість та якість практичних умінь. 

Засобом навчання виступає персональний комп’ютер із відповідним програмним забезпеченням, 
сканер, принтер та вокально-хоровий репертуар, який ґрунтується на залученні кращих зразків вітчизняної 
та світової музичної культури. 

Дисципліна має три кредити ECTS і стільки ж модулів. Підсумковий контроль здійснюється в кінці 
навчального року. Формою підсумкового контролю є залік. 

На першому етапі домінує активне пристосування студентів до нових умов діяльності й усвідомлення 
цілей і завдань вокально-хорової підготовки до професії майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Другий етап спрямований на активне засвоєння інноваційної діяльності, де, поряд із традиційними 
методами хорового аранжування, студенти набувають практичного досвіду роботи з програмою набору 
нотного тексту «Finalе 2005», системи оптичного розпізнавання знаків «ABBYY Fine Reader» і текстовим 
процесором «Word»; навчаються робити інструментування та аранжування в реальному часі, 
прослуховувати кожний голос окремо або по декілька голосів у будь-якій комбінації, усіх партій разом, а 
також використовувати різноманітні тембри, застосовувати електронні ефекти та інші сучасні технічні 
засоби передачі звуку тощо. 

Третій етап полягає в цілеспрямованому забезпеченні орієнтації виконавської диригентсько-хорової 
діяльності на формування професійної мобільності як альтернативи вузькопрофесійній підготовці 
майбутнього вчителя музичного мистецтва, створення хорових аранжувань та інтерпретацій дитячих 
хорових творів. 

У процесі навчання студенти опановують різновиди аранжування: полегшений виклад для виконання 
на тому ж інструменті; фактурні, гармонічні змінення, характерні для різноманітних по складу виконання 
композицій; транскрипція, обробка, парафраза, редакція, перекладення для іншого порівнянно з оригіналом 
складу виконавців матеріалу [2]. 

В умовах скорочення обсягів видання музичної літератури студенти та викладачі можуть займатися 
нотно-видавничою діяльністю: кваліфіковано набирати нотний текст до творів місцевих самодіяльних 
композиторів, друкувати акомпанементи до пісень, хорові партитури. Вивчення спеціальних комп’ютерних 
програм створює умови для оволодіння звукорежисерською роботою: підготовкою цифрових фонограм, 
створенням аранжувань і оригінальних композицій на сьогодні.  

Аналіз педагогічного досвіду й наукових праць із комп’ютеризації музичної освіти показав, що 
питання про використання комп'ютерних технологій в процесі навчання музики залишається недостатньо 
розробленим в теорії та практиці вищої школи. На жаль, маємо визнати, що недостатня розробленість 
питання використання МКТ у музичній професійній освіті України існує. У деяких навчальних закладах 
мистецького спрямування викладання дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями, тільки в 
далекій перспективі. Фіксують слабкість вирішення питань через недостатню кількість викладачів, що 
мають спеціальну підготовку в галузі створення та використання комп’ютерних технологій у процесі 
навчання музики та незадовільну якість електронних навчальних матеріалів, ліцензійного спеціалізованого 
програмного забезпечення для музикантів та своєчасної модернізації комп’ютерного устаткування, що є 
необхідним для підготовки студентів мистецьких факультетів.  

Водночас можна з упевненістю прогнозувати активізацію використання сучасних МКТ в освітньому 
процесі. Постійно зростає попит на фахівців, що володіють практичними навичками роботи з комп’ютером 
у галузі музичного мистецтва, здатні застосовувати комп’ютерні технології в процес навчання музики, 
розробляти навчальні комп’ютерні програми.  
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Власне, МКТ в сучасній системі підготовки студентів мистецьких факультетів ми розглядаємо як засіб 
їхнього професійного вдосконалення з огляду на те, що: 1) підвищується інтерес до предмета, який 
викладається із застосуванням комп’ютерних технологій, він стає більш цікавим, наочним, сучасним, має 
позитивний уплив на статус самого предмета; 2) «відкритий спосіб» роботи дозволяє залучити до активної 
навчально-пізнавальної діяльності, активізувати творчу уяву студентів, розвинути внутрішню музичну 
пам’ять, долучати їх до більш складних творчих ситуацій, які потребують зосередження, активізувати 
студентів, щоб прагнули проявити свої можливості; 3) музиканти, що користуються комп’ютером та 
інформаційним програмним забезпеченням, більшою мірою задоволені результатами своєї роботи, ніж ті, 
хто здобуває результати за допомогою традиційних засобів; 4) збільшується відсоток студентів, які 
виявляють бажання продовжувати роботу з комп’ютерними технологіями в позаурочний час, підвищується 
якість навчання; 5) змінюється роль студента з пасивного слухача на активно-творчого, самостійного 
учасника процесу. Також необхідно вказати на те, що описані вище заняття щодо цифрового введенню 
нотних текстів аж ніяк не заперечують занять листом від руки, не можуть їх замінити, але доповнюють їх і 
сприяють їхній ефективності. 

Розглянуті в статті положення не вичерпують усіх питань щодо проблеми використання музично-
комп’ютерних технологій у процесі підготовки студентів мистецьких факультетів, але доводять 
перспективність досліджень. Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні суттєво 
доповнює традиційні погляди на методику викладання, структуру й організацію навчальної діяльності, 
надаючи освітньому процесу якісно нового рівня. Дозволяє підготувати майбутніх учителів музичного 
мистецтва із певними якостями і практичними вміннями, здатних не тільки вміло користуватися 
накопиченим досвідом своєї професії, але й активно збагачувати його новими цінностями, забезпечуючи в 
сукупності достатньо високий рівень їхніх ціннісних компетентностей.  
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ПРІОРИТЕТНІСТЬ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ДОШКІЛЬНИКІВ У 
КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Т. М. Лесіна1 
У статті порушено одна з актуальних проблем вищої школи − підготовка успішного фахівця, здатного 

компетентно розв’язувати новопосталі завдання. Обґрунтовується доцільність наукового осмислення процесу 
розвитку у старших дошкільників соціальних умінь і навичок в якості принципово важливого сегмента професійної 
діяльності сучасного педагога-дошкільника. Розкрито потужність аксіологічного підходу щодо поглиблення наукових 
уявлень про методологічні концепти розробки педагогічної стратегії підготовки майбутнього вихователя до 
розвитку соціальних умінь і навичок старших дошкільників. 

Ключові слова: дошкільна зрілість, соціальні уміння і навички старших дошкільників, аксіологічний підхід, 
педагогічна стратегія професійної підготовки майбутнього вихователя дошкільного закладу освіти. 
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PRIORITY OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN’S SOCIAL ABILITIES AND 
SKILLS IN THE CONTEXT OF THE PROBLEMATICS OF MODERN PEDAGOGY OF HIGHER 

EDUCATION 

T. M. Lesina 
The article consideres one of the topical issues of higher education – the training of a successful specialist capable to 

resolve competently the newly arrived tasks. The expediency of scientific comprehension of the process of the development of 
senior preschool children’s social abilities and skills as a fundamentally important segment of the professional activity of a 
modern preschool teacher is substantiated. The power of the axiological approach in deepening scientific ideas concerning the 
methodological concepts of the development of a pedagogical strategy of training the future preschool teacher for the 
development of senior preschool children’s social abilities and skills is revealed. 

Under present conditions, when preschool education is recognized as an important and self-sufficient chain of the 
national educational system, the urgency of the qualitative training of the future preschool teacher, who can competently solve 
the whole set of newly arrived social and pedagogical tasks, becomes more acute. 

The analysis of the scientific fund on the above formulated problem, the self-reflection of the practice of training future 
teachers of preschool educational institutions in a higher school, convinces that there is a lack of solid scientific ideas 
concerning the formation of a teacher in a higher school that is able to competently develop a senior preschool child as a 
subject of social action. 

Based on the results of the researches of philosophers, psychologists, sociologists and teachers, basic constructs such as 
«social abilities and skills of a senior preschool child», «professional training of teachers of preschool educational 
institutions» are analyzed in the conditions of a higher school. The definition of «methodological concept» in phenomenology 
contributed to the identification of the power of the axiological approach in expanding the scientific ideas concerning the 
dominant pedagogical strategy of effective training of future preschool teachers for the competent implementation of 
professional activities aimed at developing social abilities and skills of senior preschool children. There is a research position 
on the fundamental importance of students' awareness of such a segment of the professional activity of a preschool teacher as 
the development of social abilities and skills of children. The article gives reasons for the basic role of the identified newly 
formed personal qualities of senior preschool children in the perspective of their social development, education of social 
health, acquisition of preschool maturity. 

Key words: preschool maturity, senior preschool children’s social abilities and skills, axiological approach, pedagogical 
strategy of professional training of the future teacher of a preschool educational institution. 

 
Нині посилюється у своїй значущості проблема підготовки вихователя у вищій школі, здатного 

формувати дошкільну зрілість дитини. Особливо це актуалізується у зв’язку з визнанням передшкільної 
ланки як самостійного ланцюжка вітчизняної освіти, що, по суті, акцентує увагу, з одного боку, на 
розширенні наукових уявлень про феноменологію сучасного дитинства, а з іншого, на доречності 
виокремлення передшкільного віку (особливої стадії життєвого циклу дитини) як специфічного з точки 
зору розвитку її діяльності, способів спілкування та взаємодії, а також особливостей проблемного поля 
розвитку дошкільника. 

Установлено, що саме дитина 5-6 років по-особливому пізнає соціум, до того ж характеризується 
становленням особистісного новоутворення − дошкільна зрілість (Ш. Амонашвілі, А. Богуш, Т. Василенко, 
Т. Поніманська, Т. Піроженко та ін.). Принагідно зауважимо, що такі реалії властиві не лише в ракурсі 
вітчизняної освітньої сфери, а й з точки зору науковців цивілізованих країн світу. Наприклад, аналізуючи 
творчий досвід Фінляндії щодо соціального розвитку старшого дошкільника, нам видається особливо 
конструктивною ідея максимальної задіяності внутрішніх ресурсів самої дитини, її «самоті» на етапі 
передшколи (останнє й виступає фінським аналогом української передшкільної освіти). І вітчизняні 
(Л. Іщенко, Я. Коломинський, В. Нестеренко та ін.), і зарубіжні (А. Гогоберидзе, В. Сластьонін, 
М. Урбанская та ін.) дослідники стверджують: готовність вихователя розвивати дитину як суб’єкта 
соціальної дії є вирішальною. А це вимагає змінення акцентів у професійній підготовці саме 
компетентного вихователя в окресленій сфері фахової діяльності. 

Вища школа – основний етап особистісно-професійної підготовки майбутнього успішного вихователя. 
Це визнано і на законодавчому рівні, і в контексті теоретико-методичного осмислення проблемного поля 
діяльності сучасного конкурентоздатного фахівця. Беззаперечним є і той факт, який підтверджений 
дослідженнями вчених, що слід по-новому оцінити вагу творчого потенціалу майбутнього вихователя в 
успішному розв’язанні всіх завдань професійної діяльності; не є винятком і конструктивний розвиток 
соціальних умінь і навичок старших дошкільників – «сухого залишку» їхньої дошкільної зрілості. 

З-поміж фундаментального доробку науковців у вище окресленій площині значний інтерес, як нам 
видається, становить дослідження теоретико-методичних засад формування професійно-творчого 
потенціалу майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти [5]. Зокрема, О. А. Листопад пропонує 
розглядати феномен творчості найбільш наближено до підготовки саме педагога-дошкільника в умовах 
вищої школи. Натомість при цьому небезпідставно стверджуючи про виключне значення практико-
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орієнтовної діяльності студентів, бо лише в такий спосіб набувається «найбільш цінна і достовірна 
інформація», реалізується вимога об’єктивності, істинності набутих знань, умінь і навичок; «практика 
виступає… кінцевим результатом пізнання» [5, c. 46]. З точки зору науковця, саме синергетичний підхід 
слугує поясненням професійно-творчого саморозвитку майбутнього вихователя. Отож, у постановчому 
плані окреслюється потужність вищої школи у формуванні успішного вихователя дошкільного закладу 
освіти, хоча й поза увагою залишаються суто технологічні аспекти, пов’язані із новітніми підходами, які 
склалися у творчих вихователів-практиків. А це, на наш погляд, доречно враховувати у процесі оптимізації 
університетської підготовки майбутнього вихователя. Йдеться, зокрема, про технологію сторітелінгу – 
мистецтва складання й розповідання захопливих історій, тобто популярної нині в дошкіллі технології, що 
прийшла з менеджменту й маркетингу. Не менш цікавою, як засвідчує педагогічна практика, є й технологія 
візуалізації інформації за допомогою графічних символів, тобто скрайбінг, що дозволяє спрямовувати 
траєкторію розвитку індивідуального стилю пізнавальної діяльності дошкільника. Водночас розуміння 
актуальності проблеми здатності майбутнього вихователя не взагалі до творчості, а як особистісно-
професійної якості, що виявляється і на характері такої сфери діяльності, якою є соціальний розвиток 
дошкільника, де базовими є наявні в нього соціальні уміння і навички. Останнє й визначило спрямованість 
нашого дослідницького пошуку. 

Мета статті – висвітлити деякі методологічні орієнтири визначення педагогічної стратегії підготовки 
майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти, що дозволяють в умовах вищої школи сформувати 
дійсні мотиватори студентів розвивати соціальні уміння і навички у старших дошкільників. 

Зауважимо на виключному значенні, що надається нами насамперед термінологічній визначеності. Як 
відомо, поняття «стратегія» у військовій педагогіці трактується як «мистецтво полководця», тобто йдеться 
про складні, цілеспрямовані дії, що мають багатоаспектний характер і єдине спрямування, про об’єднання 
зусиль суб’єктів задля розв’язання новопосталої, але реальної проблеми. Якщо ж враховувати проблемне 
поле дошкільної педагогіки, то відомим є підхід, який, з одного боку, дозволяє акцентувати увагу на 
виключному значенні гри у формуванні особистісних новоутворень дошкільнят (наприклад, соціального 
досвіду), а з іншого – сприяти професійно вмотивованому використанню вихователем гри-стратегії (що 
має складовими − задум, ігрові ролі, тематичний сюжет, ігрові дії учасників, прогнозований педагогічний 
результат) через запровадження сукупності певних тренінгових вправ (наприклад, «Скриня очікувань», 
«Прийняття правил», «Будуємо стратегію», «Потяг»). 

Так, у досвіді О. Савчук міститься, на наш погляд, дуже цікава родзинка – заохочення педагогів-
учасників тренінгу до систематизації їхніх уявлень про своєрідність гри-стратегії, спрямованої на 
збагачення саме соціального досвіду дошкільнят, а саме: пропонують придумати слова-асоціації на кожну 
букву терміна «стратегія» (співпраця, радість, актуальність, таємниця, емоції, гра, імпровізація, ясність), 
що слугує підґрунтям усвідомлення учасниками не лише змістового наповнення поняття «гра-стратегія», а 
й переваг такого підходу, а також розуміння спільності із сучасними комп’ютерними іграми [10, c. 20-22]. 

Намагаючись дослідити педагогічну сутність конструкту «соціальні уміння і навички», ми 
враховували специфіку терміносистеми. Наприклад, якщо йдеться про соціальні навички, то правомірно 
вбачати і процес, і дію (діяльність), і результат. А це, зрозуміло, ускладнює намагання цілісно відтворити 
своєрідність означеної педагогічної категорії, бо йдеться про ключове значення такої мети професійної 
діяльності вихователя дошкільного закладу освіти: у який спосіб виробити у старшого дошкільника 
здатність користуватися набутими на етапі дошкільного дитинства соціальними знаннями? 

Маємо врахувати напрацювання науковців щодо трактування не лише змістового наповнення, а й 
статусності таких понять як «знання», «уміння» і «навички». Чи не найбільш активно феномен «знання» 
досліджується, зокрема, зарубіжними науковцями (Дж. Брунер, Х. Гейвін, Р. Солсо та ін.) у контексті саме 
пізнавальних процесів. Це дозволяє розрізняти знання «що» (декларативне, фактичне, теоретичне, тобто 
здатність пояснити) та знання «як» (процедурне, практичне, тобто оволодіння вміннями і навичками). 
Щодо останнього, то дослідники (В. Жигірь, О. Ковтун, А. Мартинюк та ін.) трактують його як здатність 
виконувати дії (діяльність) на основі досвіду, знання виконання, як узагальнені способи дій (що 
дозволяють набути заданий результат «у широкому спектрі змінювальних, різноманітних умов»), як 
використання суб’єктом певних знань та діяльності відповідно до поставленої мети [3]. Уважається, що 
психологічні особливості формування вмінь і навичок перебувають у площині анатомо-фізіологічної 
структури мозку, бо для цього мають бути, по-перше, утворені умовні рефлекси, а по-друге, − вибудовані 
відповідні асоціації між тим, що вона уявляє, чує, говорить, орієнтується в ситуації, яка складається в 
соціумі. 

У зв’язку із зазначеним, безсумнівним є вагоме пояснювальне значення, якого набуває теорія 
діяльності Б. Г. Ананьєва [1]. Так, психолог пов’язував особливості аналізу із своєрідністю мозкових 
структур півкуль головного мозку (і права, і ліва півкулі функціонують однаково, однак, права частина тіла 
людини контролюється центрами лівої півкулі, а ліва половина тіла − правою півкулею головного мозку). 
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Намагаючись все ж розібратися в такому й нині проблемному питанні, як співвідношення понять 
«знання», «уміння» та «навички», звернемося до вкрай актуального зауваження А.С. Макаренка про те, що 
між знанням і вмінням існує «деяка канавка», яку варто заповнити практичним досвідом. 

Деякі науковці, зокрема соціальні навички (як основу соціальної взаємодії дошкільника) трактують, з 
одного боку, через уміння встановлювати контакт і діяти в різних комунікативних ситуаціях, а з іншого – 
реалізувати самостверджувальні способи поведінки, що виражається в усвідомленні та віддзеркаленні 
власних емоцій і почуттів, в умінні пред’являти вимоги, розв’язувати конфлікти і соціальні проблеми [9, 
c.13-14]. 

До зазначеного додамо: згідно існуючої позиції про доцільність розуміти, що основу соціальної 
взаємодії особистості складають соціальні її здібності (позитивний «Я» образ, виявом якого слугують 
довіра і впевненість; здатність до сприйняття «іншої людини») та соціальні навички, можемо зважати на 
таке припущення, а саме: соціальні навички як автоматизовані соціальні уміння, дійсно, пов’язані, по-
перше, з уміннями встановлювати контакти й діяти в різних комунікативних ситуаціях, а, по-друге, − з 
уміннями «реалізовувати самостверджувальні способи поведінки» [9, c.13]. 

Відтак, уважають, що наявність у дитини соціальних навичок слугує елементом її позитивної 
соціалізації. Отож, педагогічний супровід процесу розвитку в дошкільнят соціальних умінь і навичок 
виступає не як самоціль вихователя, а як вияв його намагання забезпечити збалансований особистісний 
розвиток вихованця, який і передбачено освітньою програмою «Впевнений старт» [7]. Йдеться, зокрема, 
про триєдине новітнє завдання: розвивати соціально важливі навички, бо вони пов’язані із здатністю як до 
безконфліктної поведінки в соціумі, так і з передбачуваністю наслідків власних дій (вчинків), із готовністю 
до взаємодії з дітьми (дорослими). При цьому домінуючими особистісними новоутвореннями, яких прагне 
сформувати у вихованця педагог-дошкільник, виступають емоційно-ціннісне ставлення до соціуму; 
набуття ним базових знань про концепти «суспільство і людина», «людина і суспільство», виходячи з 
вікових можливостей дитини; розвиненість особистісних якостей, що уможливлюють регуляцію соціальної 
поведінки і діяльності. Власне це і враховували ми, коли в контексті базової ідеї дослідження розумілося, 
що в основі будь-якого новоутворення особистості дитини старшого дошкільного віку мають бути 
«покладені» саме соціальні уміння і навички – найсуттєвіший параметр її соціального розвитку. 

Постає таке питання: про яку шкалу якості все ж педагогічно доречно говорити під час 
характеристики соціальних знань, умінь і навичок, що розвинені в дитини старшого дошкільного віку? 
Незважаючи на існуючу в проведених дидактичних дослідженнях непослідовність (а іноді й навіть 
суперечливу позицію дослідників щодо наукового статусу вище окреслених понять), ми поділяємо думку 
(Г.С. Костюк, І.Я. Лернер, О.Я. Савченко та ін.) щодо наступних якісних характеристик соціальних знань: 
повнота, правильність, гнучкість, міцність, усвідомленість; умінь: розпізнавати за зразком, розпізнавати за 
аналогією, застосовувати набуті уміння у певній ситуації; соціальних навичок: точність, згорнутість, 
широта застосування, автоматизм. Отож, якщо у фокусі дослідника перебуває успішна соціалізація дитини 
старшого дошкільного віку, то має сенс спиратися на відповідну градацію соціальних умінь і навичок. Ми 
суголосні із науковцями (зокрема, М. Гавриш, О. Рейпольською), які дійшли такого висновку: доцільним є 
поштовх прогресивного руху освітян, спрямованого на забезпечення пріоритетності соціального розвитку 
дитини перед іншими завданнями її навчання – виховання – розвитку» [3, c. 3]. І тут важко переоцінити ще 
один маркер – соціальний стан дитини. 

Зауважимо, що довідкові джерела трактують соціальний стан як поняття здебільшого різнопланово: як 
стійку схильність індивіда до дії, що спрямована саме на соціально значущий об’єкт; як таке переживання 
особистості, яке пов’язане із змістом соціального об’єкта; як стан свідомості індивіда щодо певної цінності. 
До того ж психологи (П. А. Козляковський, Л. Б. Орбан-Лейбрик) наполягають на виключній функції, яку 
виконує соціальний стан – функцію регуляції соціальної поведінки, на забезпеченні можливості загальної 
орієнтації у соціальній дійсності. У зв’язку із зазначеним, цікавою видається думка (зокрема, М. Сміта) 
відносно структурно-компонентного складу соціального стану, убачаючи в цьому утворені когнітивний, 
поведінковий та афективний складники. Не менш конструктивною, на наше переконання, виступає й 
позиція деяких соціологів (В. Волович, М. Захарченко, В. Тарасенко), які небезпідставно стверджують, по-
перше, про те, що і формування, і зміна соціальних станів уможливлюється лише в процесі реальної 
соціальної поведінки особистості, а по-друге, що цілеспрямований уплив на таку поведінку й обумовлює 
зміну соціальних станів особистості. Відтак, зрозумілою є панівна в сучасній дошкільній педагогіці ідея 
про беззаперечну роль передшкільної освіти у соціальному розвиткові дитини, про виключну значущість 
вихователя дошкільного закладу освіти щодо успішного розвитку дитини як суб’єкта соціальної дії, про 
вирішальну роль вищої школи щодо становлення професійної компетентності майбутнього фахівця. Так, у 
контексті останнього, наукова спільнота визнає не лише правомірність розрізняти певні рівні такої 
підготовки (наприклад, за М. Варшауером, йдеться про початковий рівень, адаптаційний та рівень 
трансформації), а й принципову значущість методологічних орієнтирів, які дозволяють осмислити процес 
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професійної підготовки студентів, які в системі вищої освіти набувають спеціальність «Дошкільна освіта» 
(відповідний освітній ступінь, академічну та професійну кваліфікації), визначаючи актуально-перспективне 
спрямування. Отож, методологія, виступаючи як універсальний інструментарій саме наукового пізнання 
певного явища, «організовує», «регулює», «визначає», «спрямовує» логіку, що призводить до розширення 
наукових уявлень і до вдосконалення практики «перетворення» об’єкта дослідницької уваги, а також 
«окреслює» вектори інтерпретації оптимальних результатів (Д. Беляєв, С. Гончаренко, Д. Горський, 
В. Краєвський, І. Лернер та ін.). 

Під час розробки методології дослідження будь-якого явища принципового значення мають і 
визначеність у методологічних вимогах (тобто принципах), і в тих методологічних підходах, як сукупності 
«взаємопов’язаних ідей», що окреслюють «відправні орієнтири» розгляду явища, яке вивчається. 
Зауважимо на такому висновку науковців: попри існування широкого спектру науково обґрунтованих 
методологічних підходів, правомірно говорити про їх взаємодоповнюваність, оскільки кожен з них має 
певні обмеження, а відтак не може вважатися універсальним. Отож, у природному нашому намаганні 
якомога вмотивованіше визначитися в обрисах педагогічної стратегії професійної підготовки студентів 
(бакалаврів, магістрантів) до розвитку соціальних умінь і навичок старших дошкільників, ми, спираючись 
на педагогічну сутність конструктів «соціальні уміння і навички» та «професійна підготовка майбутніх 
вихователів», надали посиленої уваги аксіологічному підходу.  

Обґрунтуємо контекст осмислення, опираючись насамперед на фундаментальні напрацювання в 
цьому плані філософів і психологів. Так, у ракурсі сучасного філософського знання саме цінності 
визначають цільові орієнтири особистості, а відтак – «верхню межу рівня соціальних її претензій» [4, c. 11]. 
Йдеться, зокрема, про загальновизнану й науковою спільнотою, і творчими практиками-освітянами 
«піраміду цінностей» А. Маслоу. Схарактеризуємо більш докладно наведене науковцем обґрунтування 
однієї з найзначущих цінностей особистості – самоактуалізації. Як стверджує учений, з метою 
стимулювання потенціалу особистості до самоактуалізації, принципово важливо розвивати такі основні 
особистісні ознаки: 

 адекватне сприймання реальності й відповідне до цього сприймання – ставлення до реальності; 
 прийняття і себе, і оточуючих такими, якими вони є (тобто із конкретною сукупністю особистісних 

якостей позитивного й негативного характеру); 
 здатність по-новому «бачити» звичні речі; 
 креативність, певна винахідливість у професійній діяльності; 
 високорозвинене відчуття етики в узаємодії з оточуючими; 
 здатність установлювати тісні емоційні стосунки (наприклад, із іншими суб’єктами професійної 

діяльності); 
 високий ступінь автономії, що виявляється в наполегливому досягненні мети [6, c. 26-27]. 
Вивчення й узагальнення напрацювань дослідників аксіологічного підходу (К. Грейвза, В. Ільїн, 

А. Лазарчук, І. Михайлина, М. Яницький та ін.) актуалізує аксіологічний вектор саме в освітній сфері, 
оскільки він визначає учасників педагогічного процесу як активних ціннісно-мотиваційних суб’єктів 
діяльності. Відповідно до соціальної філософії, «суб’єкт тому і є суб’єктом, що він діє, діє свідомо й 
цілеспрямовано, опираючись на знання й культурні надбання, що виробило на цей час людство» [2, c. 176].  

Відтак, з одного боку, згідно аксіологічного підходу, важливо розуміти, що в проблемному полі 
професійної діяльності вихователя дошкільного закладу освіти перебувають ціннісні орієнтації дошкільнят 
– орієнтована основа їхньої поведінки. Отож, ефективність формування у старших дошкільників соціальної 
поведінки забезпечується привласненням ними операційних орієнтаційних умінь реалізації соціальних 
цінностей. З огляду ж на зазначене, вочевидь є пояснювальна потужність аксіологічного підходу щодо 
місця соціальних умінь і навичок у формуванні ціннісних орієнтацій старших дошкільників, а також 
регулююча функція такого явища, яким постають ціннісні орієнтації. Принагідно зауважимо, що така 
площина дослідницького пошуку виявилось продуктивною, наприклад, у науковому доробку 
Т. Д. Величко, де ціннісні орієнтації дошкільнят осмислюють як елементи внутрішньої мотиваційної 
структури особистості, а також результативності підготовки майбутнього вихователя (в розрізі 
мотиваційно-ціннісного, соціально-рольового та комунікативно-діяльнісного критеріїв). 

З іншого боку, саме аксіологічний підхід (у ракурсі якого особистість трактується як суб’єкт власної 
життєдіяльності) й вимагає в контексті професійних ціннісних орієнтацій майбутнього вихователя 
дошкільного закладу освіти визнання не лише ваги ціннісно-смислового ставлення студента до 
особистісно-професійного призначення, а й значущості персональної «серйозної відповідальності за вибір 
цінностей» [11, c. 21-31]. 

Маємо констатувати, що розгляд особливостей професійної підготовки студентів – майбутніх 
вихователів дошкільних закладів освіти свідчить про таке: питання здатності розвивати в дошкільнят 
соціальні уміння і навички розглядаються здебільшого фрагментарно. На підставі аналізу тих досліджень, 
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що безпосередньо торкаються вище окресленого сегмента професійної діяльності педагога-дошкільника, 
видається за можливе зауважити на тому, що професійна підготовка майбутнього вихователя до розвитку у 
дошкільників соціальних умінь і навичок декларується через її результативність, тобто готовність студента 
до реалізації означених особистісно-професійних функцій.  

Отже, аксіологічний підхід, виконуючи роль одного з методологічних орієнтирів у визначенні 
педагогічної стратегії підготовки у вищій школі майбутнього вихователя, здатного компетентно розвивати 
соціальні уміння, навички старшого дошкільника, дозволяє аналізовувати результативність такої 
підготовки за виміром мотиваційно-ціннісного компонента готовності студента, причому ще й як 
системоутворювальний, оскільки цей складник віддзекркалює й вияв інтересу студентів до означеної сфери 
професійної діяльності, і їхні потреби в набутті системи відповідних фахових знань та досвіду, і 
усвідомлення ними на рівні переконань самоцінності соціального розвитку старшого дошкільника, і 
спрямованості їхнього особистісно-творчого потенціалу на розв’язання сукупності тих проблем, що 
віддзеркалюють соціальне здоров’я та дошкільну соціальну зрілість дитини. 

У контексті вище окресленого змінюється наголос на професійній підготовці майбутнього педагога-
дошкільника на основному етапі його фахового становлення – в умовах вищої школи. А це вимагає по-
новому оцінити як поради педагогів-класиків, доробок вітчизняних дослідників проблематики дошкілля, 
так і ідеї в цьому ракурсі зарубіжних науковців. Так, феноменологію сучасного дошкільного дитинства 
неможливо фундаментально дослідити, якщо не спиратися на таке визначення В. О. Сухомлинського: 
«Дитинство – це не підготовка до майбутнього життя, а справжнє яскраве, самобутнє, неповторне життя. 
Від того, яким воно було, хто супроводжував дитину в дитячі роки, що увібрали її розум і серце із 
навколишнього світу, залежить її якості як особистості». 

Необхідність наукового пояснення аксіогенези особистості майбутнього вихователя в контексті вищої 
професійної освіти вже обґрунтована психологами (зокрема, Г. К. Радчук), що й дозволило нині розрізняти 
на етапі професіоналізації студента рівні сформованості суб’єктної позиції (пасивно-репродуктивна; 
активно-репродуктивна; активно-рефлексивна; креативно-смислова; професійно-екзистенціальна). Суто 
гуманістична потужність мотиваційно-ціннісної сфери студентства та її збагачення в полісуб᾿єктному 
середовищі вищого закладу освіти – предмет всебічного осмислення педагогів-науковців (зокрема, 
Т. І. Поніманської), а це змінило вектор традиційної «дисциплінарної моделі» взаємодії вихователя із 
дошкільнятами, що обумовило й новизну принципів організації у вітчизняному виші гуманістичного 
полісуб’єктного середовища (йдеться про принципи суб’єктності і полісуб’єктноті; багатоаспектності; 
системності; концептуальної цілісності і структурної завершеності за етапами професійного становлення 
майбутнього вихователя). Уважаємо, що привабливістю ідей щодо збагачення практико-орієнтовного 
спрямування навчально-виховного процесу на факультетах дошкільної освіти характеризується прикладна 
педагогіка («опікунська педагогіка»), яка набула найбільшого розвитку у педагогічній освіті Польщі 
(М. Вінярський, А. Келм, Х. Мушинський, Л. Турос). Дослідники (зокрема, Н. І. Мельничук, А. П. Чичук,) 
довели переваги конструктивістського підходу та доречність виокремлення в окрему групу «Цикл курсів з 
професійної діяльності та педагогічна практика» у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із 
дошкільної освіти в США, що може бути трансформовано й у вітчизняну вищу школу. 

Сучасне гуманітарне знання активно утверджує тезу про доцільність розуміти особистість студента як 
суб’єкта ініціювання власної активності. Розробляючи методологічно-цільовий блок педагогічної стратегії 
професійної підготовки майбутнього вихователя дошкільного закладу освіти, здатного до компетентного 
розвитку соціальних умінь і навичок у старших дошкільників, доцільно більш прискіпливо поставитися до 
конструктивних ідей, що містяться як у сучасному науковому фонді, так і в досвіді прогресивно 
налаштованих освітян. 

Перспективи подальших розвідок в окресленому напрямку вбачаємо в конкретизації базових 
конструктів у логіці професійної підготовки фахівців дошкільної освіти за освітніми ступенями 
наступності (тобто «бакалавр-магістр»). Йдеться, зокрема, про апробацію та доведення порівняльної 
ефективності дидактичного засобу створення педагогічного супроводу фахової підготовки майбутніх 
вихователів в умовах магістратури. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА 
СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
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У статті розглянуто питання формування комунікативної компетентності викладача іноземної мови як 
важливої складової його педагогічної майстерності. Висвітлено різні підходи до визначення сутнісної 
характеристики комунікативної компетентності, її компонентний склад. Розкрито суть комунікативної 
компетентності викладача іноземної мови та варіативність поглядів дослідників щодо визначення сутності 
іншомовної комунікативної компетенції. Проаналізовано розвиток іншомовної комунікативної компетенції в процесі 
навчання іноземної мови. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативна компетенція, іншомовна комунікативна 
компетенція, мовна компетенція, мовленнєва компетентність. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER AS AN IMPORTANT 
COMPONENT OF PEDAGOGICAL PROFICIENCY 

I. M. Lobachuk 
The article deals with the issues of formation of the communicative competence of the teacher of a foreign language as an 

important component of his pedagogical proficiency. Different approaches to definition of the main characteristic of 
communicative competence, its component structure are reflected. Communicative competence is considered as ability to 
establish and support necessary contacts with people. Include a certain set of knowledge, skills which provide effective 
implementation of communicative process in structure of communicative competence. Communicative competence is not only 
existence of knowledge, skills, but also readiness, their adequate and effective use in direct professional activity.  

It is determined that the main criterion of the communicative component is the communicative competence of foreign 
language teachers, which implies the ability to communicate in writing and verbally with the bearer of a particular language in 
a real life situation. Variability of the researcher's views on the definition of the essence and structure of the foreign language 
communicative competence is highlighted. It is noted that foreign language communicative competence is the ability and 
readiness for foreign language communication with native speakers, perceptions and understanding of partners, adequate and 
timely expression of their intentional intentions. It is proved that the structure of foreign communicative competence includes: 
discursive competence; sociolinguistic competence; strategic competence; linguistic competence. The development of foreign 
language communicative competence in the process of learning a foreign language is analyzed. It is proved that the foreign 
language communicative competence has a complex structure and acts as the interaction and interpenetration of linguistic, 
socio-cultural and communicative competences, the level of formation of which allows the specialist to effectively implement 
foreign language, and therefore, interlingual, intercultural and interpersonal communication. 

Key words: communicative competence, foreign language communication competence, linguistic competence, speech 
competence. 

 
Сьогодні філософія освіти диктує вимоги до сучасного вчителя, що полягають у готовності до 

постійного оновлення й систематичного реформування як змісту, так і підходів в освіті, потребі бути 
мобільним і компетентним. Сучасний викладач іноземної мови стає не тільки спостерігачем, але й 
активним учасником змін у концепції викладання іноземної мови професійного спрямування. Минають 
часи, коли достатнім був лише високий рівень професійного читання іноземною мовою. Сьогодні студент, 
перш за все, має володіти усним спілкуванням, хоча всі інші види мовленнєвої діяльності, а також навички 
та вміння слухання та читання безумовно необхідні грамотному фахівцю.  

Питання мови вчителя розглядали такі вчені й педагоги як І. Зязюн, А. Макаренко, В. Сухомлинський. 
Методи, форми і методи навчання іншомовного діалогічного спілкування висвітлені в роботах 
Н. Гальської, Г. Китайгородської, Р. Мільруда, С. Ніколаєвої, С. Роман, В. Скалкіна, Н. Скляренко і ін. 
Дослідженням комунікативної компетентності фахівців різних спеціальностей займалися Т. Бутенко, 
І. Данченко, Н. Завіниченко, О. Касаткіна, І. Козубовська, О. Краєвська, С. Макаренко, В. Назаренко, 
М. Тимофієва, А. Хом’як, В. Черевко та ін. Аналізу професійній комунікативній компетентності 
присвячені праці С. Александрової, Д. Годлевської, О.Загородної, З. Підручної, Л. Пляки. Незважаючи на 
широке висвітлення проблеми комунікативної компетентності викладача, особливості формування 
іншомовної комунікативної компетенції на заняттях із англійської мови викладачів висвітлені недостатньо.  

Мета статті: розкрити суть комунікативної компетенції викладача іноземної мови та проаналізувати 
розвиток іншомовної комунікативної компетенції в процесі навчання іноземної мови. 

Характеризуючи специфіку предмета «Іноземна мова», слід зазначити, що процес навчання 
здійснюється в руслі культурологічного, лінгвістичного, лінгвокраєзнавчого, комунікативного й 
ситуативно-тематичного підходів. Це висуває ряд важливих вимог до педагога-професіонала у сфері 
іноземної мови, а саме – бути джерелом достовірних і коректних знань із предмета, носієм іншомовної 
культури, організатором продуктивної ситуативно-тематичної комунікації, що призводить до розвитку й 
виховання особистості студентів у цілому й дозволяє виробити особистісні сенси суб’єктів навчально-
виховного процесу у вищій школі і оцінити всю організовану діяльність.  

Комунікативний аспект педагогічної компетентності передбачає здатність налагоджувати й 
підтримувати відносини з оточенням, досягнення взаєморозуміння й взаємопідтримки, що відбувається на 
основі принципів толерантності, поваги, розуміння прагнень та інтересів інших людей, їхніх прав [5, с. 17]. 

Аналіз багатьох наукових джерел свідчить, що комунікативна компетентність – це узагальнена 
комунікативна властивість особистості, що включає розвинуті комунікативні здібності, сформовані уміння 
і навички міжособистісного спілкування, знання про основні його закономірності та правила. 

Комунікативна компетентність у навчанні іноземної мови – це сукупність знань про систему мови і її 
одиниць, їх побудову і функціонуванні в мові, про способи формулювання думок, що вивчають і розуміння 
суджень інших, про національно-культурні особливості носіїв мови, що вивчається, про специфіку різних 
типів дискурсів; це здатність того, хто вивчає мову його засобами здійснювати спілкування в різних видах 
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мовленнєвої діяльності відповідно до вирішуваних комунікативних завдань, розуміти, інтерпретувати і 
породжувати зв'язні висловлювання [6, с. 4].  

Комунікативна компетентність передбачає такий рівень взаємодії з тими, хто оточує, який дозволяє 
викладачеві в межах своїх здібностей і соціального статусу успішно функціонувати зі студентами та 
колегами, а також наявність життєвого досвіду, ерудиції, наукових знань та ін. Комунікативна 
компетентність містить такі складові: 

 комунікабельність (здатність встановлювати й підтримувати необхідні контакти з іншими людьми); 
 володіння змістовною інформацією та вміння оперувати нею; 
 здатність до партнерської взаємодії та досягнення взаєморозуміння. 
Якщо компетентність характеризують як знання, уміння, навички та способи організації спілкування, 

то компетенцію — здатність фахівця використовувати набуті знання, сформовані вміння тощо. 
Таким чином, компетентність розуміємо як більш широке поняття, складовими якого може бути 

сукупність певних компетенцій. 
Основним критерієм комунікативного компонента є комунікативна компетенція викладачів іноземних 

мов, під якою розуміємо здатність спілкуватися письмово і усно з носієм конкретної мови в реальній 
життєвій ситуації. При цьому особливу увагу приділяють смисловій стороні вислову, а не тільки 
правильності використовуваних мовних форм. У змісті комунікативної компетенції американські лінгвісти 
виділяють граматичну, соціолінгвістичну, стратегічну і мовну компетенції. 

Н. Гез до змісту терміна «комунікативна компетенція» додає вербально-когнітивну (здатність 
опрацьовувати, групувати, запам’ятовувати і у разі необхідності згадувати знання, фактичні дані, 
застосовуючи мовні позначення), лінгвістичну (здатність розуміти, продукувати необмежену кількість 
умовно правильних речень за допомогою засвоєних мовних знаків і правил їх поєднання), вербально-
комунікативну (здатність брати до уваги під час мовленнєвого спілкування контекстуальну доречність і 
вживання мовних одиниць для реалізації когнітивної та комунікативної функцій) і метакомунікативну 
компетенції (здатність володіти понятійним апаратом, який необхідний для аналізу та оцінення засобів 
мовленнєвого спілкування) [3, с. 19]  

На думку В. Введенського, комунікативна компетенція є показником поінформованості педагога про 
цілі, сутність, структуру, засоби, особливості педагогічного спілкування; зумовлює прагнення до 
постійного вдосконалення комунікативної діяльності, орієнтацію на особистість людини як на головну 
цінність, передбачає здібності до нестандартного, творчого розв’язання завдань, що виникають у процесі 
педагогічного спілкування [2, с. 54]. Комунікативна компетенція передбачає сформованість відповідних 
знань, умінь і якостей фахівця, які сприяють ефективній взаємодії з іншими суб’єктами педагогічного 
процесу і здатність розв’язувати завдання педагогічної діяльності у процесі спілкування на 
міжособистісній основі. Комунікативна компетенція викладача іноземних мов базується на знаннях правил 
і норм організації комунікації засобами іноземної та рідної мови і чуттєвому досвіді, що дають змогу 
орієнтуватися у ситуаціях педагогічного спілкування, розуміти мотиви, інтенції, стратегії поведінки 
людини. Зміст комунікативної компетенції утворюють також комунікативні вміння, які, згідно з думкою 
Л. Карпової [4, с. 37], допомагають викладачеві спілкуватися із студентами, колегами, обмінюватися 
інформацією і на цій основі налагоджувати педагогічно доцільні відносини з ними.  

Як і будь-яка з професійних компетенцій, комунікативна компетенція викладача визначається мінімум 
трьома складовими: 

 когнітивною (що фахівець знає з цього питання); 
 операційною (як фахівець реалізує свої знання на практиці); 
 мотиваційною (як фахівець ставиться до певної сфери власної діяльності). 
Іншомовна комунікативна компетенція, на думку вітчизняних дослідників (І. Бім, Н. Гальськова, 

Р. Мільруд, В. Сафонова, Є. Соловова) – здатність і готовність до іншомовного спілкування з носіями 
мови, сприйняття і розуміння партнерів, адекватному і своєчасному висловлюванні своїх розумових 
намірів [11]. 

У сучасних дослідженнях термін «іншомовна комунікативна компетенція» тлумачать так:  
 здатність брати до уваги у мовленнєвому спілкуванні контекстуальну доречність і вживаність 

мовних одиниць для реалізації когнітивної та комунікативної функцій [3, с. 18];  
 знання мови, високий рівень практичного володіння як вербальними, так і невербальними її 

засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної 
мовленнєвої ситуації [8, с. 14]; 

 ступінь задовільного володіння певними нормами спілкування, поведінки, як результат навчання, 
як засвоєння етно- і соціально-психологічних еталонів, стандартів, стереотипів поведінки, ступінь 
володіння технікою спілкування, як мовну систему в дії [9, с. 12]. 
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Іншомовна комунікативна компетентність визначається як складне інтегративне ціле, яке забезпечує 
компетентне професійне спілкування мовою спеціальності в умовах міжкультурної комунікації [12].Вона 
передбачає сформованість комунікативних умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, говоріння, читання, письмо), наявність мовних знань (фонетичних, граматичних, лексичних) 
та навичок оперування ними. Засобом формування професійної комунікативної компетентності є 
спілкування, але в тому випадку, якщо воно здійснюється на діяльнісній, ситуативно-обумовленій, 
мотиваційній основі з використанням професійно орієнтованого змісту як теми спілкування [1].  

Ю. Федоренко [13, с. 7] відносить до складових іншомовної комунікативної компетенції мовленнєву, 
мовну, дискурсивну, стратегічну та соціокультурну компетенції. Мовленнєва компетенція ґрунтується на 
таких видах компетенцій: 

 компетенція у говорінні (охоплює компетенцію в діалогічному та монологічному мовленні);  
 лексична (лексичні знання і мовленнєві лексичні навички);  
 граматична (граматичні знання і мовленнєві граматичні навички);  
 фонологічна (фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички).  
Мовна компетенція охоплює мовні знання (лексичні, граматичні, фонетичні та орфографічні) та 

відповідні навички. Дискурсивна компетенція охоплює комунікативні вміння, пов’язані з умовами 
реалізації окремих мовленнєвих функцій із застосуванням адекватних мовних моделей-зразків.  

Мовленнєва компетентність педагога – складова його професійної компетентності, а недотримання та 
порушення викладачем мовно-мовленнєвих норм може стати причиною низького рівня мовно-мовленнєво-
го розвитку студентів і мати негативний уплив у їхній навчально-пізнавальній діяльності . Тому викладачі 
іноземних мов повинні досконало знати норми сучасної іноземної літературної мови, уміти користуватися 
академічними лінгвістичними словниками іноземної мови, стежити за правильністю усного мовлення. 

На думку Н. А. Сура, до структури іншомовної комунікативної компетентності відносяться: 
 дискурсивна компетентність – здатність поєднувати окремі речення у зв’язне усне або письмове 

повідомлення, дискурс, використовуючи для цього різноманітні синтаксичні та семантичні засоби; 
 соціолінгвістична компетентність – здатність розуміти і продукувати словосполучення та речення з 

такою формою та таким значенням, які відповідають певному соціолінгвістичному контексту іншомовної 
комунікації; 

 стратегічна компетентність – здатність ефективно брати участь у іншомовній комунікації, 
обираючи для цього вірну стратегію дискурсу, а також адекватну стратегію для підвищення ефективності 
комунікації; 

 лінгвістична компетентність – здатність розуміти та продукувати вивчені або аналогічні їм 
висловлювання, а також потенційна здатність розуміти нові, невивчені висловлювання іншомовного 
середовища [10, с.191]. 

Н. А. Сура визначає: «Іншомовна професійно орієнтована комунікація – процес, у межах якого 
забезпечується потенційна здатність комунікантів реалізувати обмін інформацією іноземною мовою, а 
також самостійно здійснювати пошук, накопичення й розширення обсягу професійно значущих знань у 
процесі природного іншомовного професійно орієнтованого спілкування із зарубіжними фахівцями. 
Комунікативна компетентність є особливим видом професійної компетенції, яка визначається як готовність 
та здібність до оволодіння предметними, науковими знаннями в професійному спілкуванні [10, с.190]». 

Аналіз цих підходів засвідчує, що іншомовна комунікативна компетенція є багатокомпонентною 
структурою. Отже, ефективність її розвитку значною мірою залежатиме від урахування різних механізмів 
та чинників, що притаманні процесу вивчення іноземної мови.  

Викладач постійно вдосконалює процес навчання з метою створення умов для ефективного засвоєння 
матеріалу. Комунікативний підхід дозволяє якісно по новому закріплювати відповідний лексичний 
матеріал, удосконалювати монологічне та діалогічне мовлення, формувати навички професійного читання 
та аудіювання. Теоретичний аналіз проблеми дослідження дозволяє стверджувати, що рівень ефективності 
комунікативного процесу зумовлений рівнем сформованості іншомовної комунікативної компетентності 
викладача. Компетентність – це стійка готовність і здатність людини до якої-небудь діяльності «зі знанням 
справи». У нашому випадку такою діяльністю виступає іншомовна комунікація викладача у процесі 
навчання іноземній мові. Звідси визначення іншомовної комунікативної компетентності як інтегративного 
утворення особистості, яке має складну структуру й виступає взаємодією і взаємопроникненням 
лінгвістичної, соціокультурної та комунікативної компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє 
спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну і міжособистісну 
комунікацію. Проаналізовані моделі є спробою описати й пояснити складне явище «комунікативна 
компетенція» через виділення багатьох її елементів. Узагальнюючи, зазначимо, що розглянуті нами 
питання не вичерпують окресленої проблеми й потребують подальшого її дослідження.  
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Статтю присвячено аналізу навчально-професійної діяльності студентів. Визначено ділову гру ефективною 
технологією активізації навчально-професійної діяльності. Обґрунтовано, що місце і роль ділової гри в навчальному 
процесі залежить від низки чинників: цільової установки; специфіки ігрових дій; матеріально-технічного 
забезпечення; можливостей і здібностей студентів, їхнього інтересу до гри і творчої активності. Узагальнено 
переваги та недоліки застосування ділових ігор. Виявлено характерні ознаки, особливості та фактори успішного 
проведення ділових ігор. Доведено доцільність застосування ділових ігор у фаховій підготовці.  

Ключові слова: професійна підготовка, інтерактивні технології навчання, комунікативна компетентність, 
професійні навички, імітаційні технології, неімітаційні технології, методи навчання. 

ACTIVATION OF LEARNING AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENTS BY THE MEANS 
OF BUSINESS GAMES 

V. N. Miroshnychenko 
The article is dedicated to the analysis of learning and professional activity of students. Business game is defined as an 

efficient technology of activation of learning and professional activity. It is determined the characteristics of business games as 
means of professional simulation and modeling of future professionals. The advantages and disadvantages of business games’ 
application are generalized. Business games contribute to the development of critical thinking, development of skills to 
formulate, determine, justify and analyze the discussed thoughts and ideas, the formation of research skills; the improvement of 
organizational skills, the skills of reflective listening and appropriate interpretation of the information received. The process of 
designing a business game includes the following stages: defining the purpose of the game; definition of the content; 
development of the game context, the introduction of the characters, the performance of dual roles, the introduction of opposite 
interests, roles, designing behavioral contradictions, the development of a system of penalties, rewards, bonuses; preparation 
of the structural-functional programs, business games, defining goals and objectives, a description of the game situation, its 
organizational structure and sequence, the list of participants in the game, their functions, the incentive system. It is highlighted 
the peculiarities and the factors of successful gaming. The applicability of business games in the professional training is 
proved.  

Key words: professional training, interactive learning technologies, communicative competence, professional skills, 
imitative technologies, non-imitative technologies, methods of teaching. 

 
Інноваційні процеси в освітньому просторі України зумовили орієнтацію змісту і технологій навчання 

на розвиток індивідуальності майбутніх фахівців. Основним завданням викладацького складу ВНЗ є 
формування у студентів відповідних професійних умінь і навичок, а також мотивації до майбутньої 
професійної діяльності. Значну увагу проблемі підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності 
приділено у працях вітчизняних та зарубіжних учених (С. Архангельський, В. Єлканов, І. Зязюн, 
Н. Кузьміна, А. Маркова, Н. Нікітіна, М. Пєтухов, С. Сисоєва, В. Сластьонін, Д. Чернілевський, Б. Шиян, 
М. Фіцула та ін.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя вивчали М. Елькін та 
Є. Павлютенков. Питання підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації розкрито 
у працях Н.Волкової.  

Роль і можливості застосування ділових ігор у підготовці фахівців різного профілю визначено в 
дослідженнях таких науковців, як Ю. Бадюк, В. Бабурін, М. Бірштейн, Я. Бєльчаков, Л. Волкова, 
М. Воровка, С. Гідрович, Т. Долбенко, В. Єфімов, В. Комаров, Н. Кудінова, І. Куліш, І. Мамчур, 
О. Парубок, В. Рибальський, І. Ситник, І. Сироєжкін, А. Смолкін, Т. Хлєбнікова, В. Христенко, 
Ж. Хайдаров та інші. Разом з тим, проблема активізації навчально –професійної діяльності студентів 
потребує узагальнення. 

Мета статті – з’ясувати сутність терміну «активність», «ділова гра»; виявити ознаки та 
характеристики ділової гри; проаналізувати переваги та недоліки застосування ділових ігор у фаховій 
підготовці; обґрунтувати сутність активності як складової педагогічної діяльності. 

Вагомий унесок у теорію діяльності вніс Б. Ананьєв. Науковець виокремив такі її види: пізнання, 
діяльність, спілкування [3, с. 31]. У цих видах діяльності й формуються у людини ті загальні технології 
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дослідження, конструювання та взаємодії, оволодіння якими забезпечує саморозвиток особистості в будь-
якій професії, у тому числі й педагогічній [11, с.28]. 

Н. Кузьміна визначила педагогічну професію такою діяльністю, у якій джерелом існування людини є 
володіння мистецтвом формування особистості іншої людини засобами свого фаху. На її думку, 
професіоналізм педагогічної діяльності полягає в тому, що педагог володіє мистецтвом формування у 
студентів готовності до продуктивного розв’язання завдань засобами свого предмета за визначений для 
навчально-виховного процесу час [11, с.11]. 

Досліджуючи професійно-педагогічну діяльність, Л. Добровольська [8] стверджувала, що існують 
різні підходи (структурний, функціональний, динамічний, системний) до визначення сутності педагогічної 
діяльності. Зазначені підходи мають спільну ідею: діяльність можлива лише в нерозривному зв’язку з 
активністю особистості.  

На думку А. Щербакова, показниками професіоналізму вчителя може бути наявність у його роботі 
таких ознак: уміння органічно поєднувати свою інформаційну функцію як викладача шкільного предмета з 
функціями прогнозування й управління процесом розумового розвитку та виховання особистості учня; 
творчого ставлення до своєї діяльності, до оволодіння вміннями та навичками вивчення педагогічного 
досвіду кращих учителів; уміння бачити в дитині не тільки об’єкт, але й суб’єкт дії, який особливо 
ставиться до оточення та власне діяльності, котру організовує вчитель, а також до особистості самого 
вчителя [17, c.128]. 

Науковці відзначають, що значна кількість педагогічних дій формує головні уміння, які реалізує 
вчитель на практиці. Зокрема, пізнавальні, конструктивні, комунікативні та організаторські уміння [9]. 

У контексті дослідження відзначимо, що активність – це процес, спрямований на спільну навчально-
пізнавальну діяльність учителя та учня, на спонукання до її енергетичного цілепізнавального здійснення, 
на подолання інерції та пасивних форм викладання й навчання [18, с.46]. 

Активність особистості виявляється в тому, що вона перетворює обставини, спрямовує хід життя, 
формує життєву позицію [1]. Принципова відмінність активності й діяльності полягає в тому, що 
діяльність виходить із потреби в предметі, а активність – із потреби в діяльності. Активність визначає 
діяльність, а також є джерелом, рушійною силою, яка спонукає до розкриття нерозкритих потенціалів 
людини. Активність передує діяльності в часі й супроводжує її упродовж усього процесу здійснення. 
Спрямована на діяльність, активність визначається суб’єктом та належить йому [1, с.77]. 

 Як свідчить досвід практиків, одним із засобів активізації навчально-професійної діяльності студентів 
є ділова гра. Б. Айсмонтас [2, с.101] визначив ділову гру як форму відтворення предметного та соціального 
змісту майбутньої професійної діяльності спеціаліста, моделювання тих систем відношень, які характерні 
для цієї діяльності, моделювання професійних проблем, реальних протиріч та труднощів, з якими 
стикаються у типових професійних проблемних ситуаціях. 

Я. Бєльчиков і М. Бірштейн до обов’язкових ознак ділової гри віднесли такі: 1) наявність проблеми чи 
завдання, запропонованої для вирішення; 2) наявність умовного, змодельованого об’єкта; 3) відтворення 
управлінської діяльності; 4) надання гравцям певних ролей і рольових функцій; 5) наявність взаємодій між 
гравцями, які повторюють реальні зв’язки та відносини ієрархічної системи по горизонталі й вертикалі; 
6) ланцюжки подій, які випливають один з одного; 7) наявність конфліктних ситуацій внаслідок 
розбіжності інтересів учасників гри чи в умовах інформаційної невизначеності; 8) наявність у грі фактора 
часу, який співпадає з реальним; 9) наявність системи оцінювання ігрової діяльності, передбачення 
змагання у групах. Причому, обов’язкова присутність в грі зазначених ознак сприймається авторами як її 
повноцінність, і, навпаки, відсутність хоча б одного з них, на їх думку, робить ділову гру неповноцінною 
або вимагає віднесення її до інших різновидів активних методів навчання [4, c. 30].  

Під час дослідження доцільно також виділити основні характеристики ділової гри, а саме: 1) всіх 
учасників ділової гри об’єднує спільна ціль; 2) студенти, вступаючи у гру, знають, що вони будуть 
імітувати професійну діяльність; 3) між студентами як учасниками ділової гри і викладачами чітко 
розподіляються визначені ролі; 4) рольова поведінка учасників гри на основі заздалегідь заданих 
педагогічно доцільних правил забезпечує спільну цілеспрямовану діяльність всіх її учасників; 5) кожен 
учасник ділової гри діє «як у житті», що сприяє постановці нових для нього професійно-педагогічних 
завдань, які постають у кожному конкретному випадку у вигляді проблемного завдання, котре має не лише 
навчально-пізнавальний, але й достатньо сильний стимулюючий (мотиваційний) аспект; 6) колективний 
характер навчання у формі ділової гри, прагнення кожного її учасника внести свій особистий і до того ж 
максимальний внесок у спільну справу [10]. 

За переконаннями В. Гриньової, С. Золотухіної, Т. Шаригіної, характер ділової гри визначають 
ступенем складності самої гри (кількістю учасників, складністю завдань, часом проведення тощо); 
ступенем проблемності завдань, що вирішують; ступенем імпровізації учасників гри. Дослідники також 
визначили низку умов, що забезпечують ефективне проведення гри, а саме: створення професійної ситуації 
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та визначення переліку посадових осіб; ситуація повинна бути проблемною, конфліктною; обмеженість 
часу на реалізацію гри, на вироблення рішень; активність та творче ставлення студентів до ділової гри; 
координація та постійний контроль за діями гравців; наявність достатньої інформації, довідкових і 
нормативних документів. 

Доречно зазначити, що В. Гриньова, С. Золотухіна, Т. Шаригіна [10] уважали, що успіх ділової гри 
залежить передусім від наявності таких факторів:  

  виявлення стійких психологічних зв’язків у команді;  
 рівномірність й рівноцінність складу команди;  
  відчуття студентами духу змагання в команді;  
  професіоналізм ведучого ділової гри (його досвіду, знань, довіри до нього з боку студентів) і 

членів експертної групи.  
Технологія ігрових форм навчання спрямована на те, щоб навчити студентів усвідомлювати мотиви 

свого учіння, своєї поведінки у грі і в житті, тобто формувати мету й програми власної, як правило, 
глибоко прихованої у звичайній ситуації, самостійної діяльності та передбачувати її найближчі результати. 
Поступове усвідомлення мотивів власної діяльності викликає у студента сильне почуття особистої 
зацікавленості та стійке бажання досягти результату [15]. 

Установлено, що гру використовують для узгодження та прийняття певних цінностей, як у плані 
комунікацій, так і у плані визначення підходів, варіантів і технологій розв’язання професійних завдань. 
Крім того, сама гра та її зміст можуть значити менше, ніж той результат, який дає розбір поведінки та 
діяльності учасників під час її проведення. Здійснення рефлексії після кожного етапу гри: розбір 
психологічних позицій, протистоянь, інтересів, узаємодій, мотивів є важливим компонентом управлінської 
діяльності [12, с.28-29]. 

 Ділові ігри роблять студентів учасниками тієї проблеми, що вивчається. Переваги застосування ігор 
полягають у: 1) відображенні конкретних професійних ситуацій, які можуть виникати у майбутній 
виробничій діяльності студентів, потенційних спеціалістів; 2) обміні науковою інформацією, 
організованому у формі мультилогу; 3) культивуванні правил особистісного спілкування у середовищі 
гравців; 4) поєднанні психологічних, технічних, технологічних моментів у процесі академічної комунікації; 
5) вихованні творчого за стилем мислення гравців, протилежного технократичному; 6) сприянні гуманізації 
та гуманітаризації навчального процесу, засвоєння гуманітарних знань [7, с. 209]. 

 М. Воровка [6] визначила такі переваги ділових ігор: ділові ігри зміщують акцент із «системи знань» 
на «систему формування навичок, умінь, способів поведінки, відношень, прийомів творчості» тобто на 
значущу діяльність для конкретної професії; імітація діяльності здійснюється у реальному навчальному 
процесі. Учасник гри аналізує, відбирає вихідні дані, ставить і розв’язує задачі реального часу; існує значна 
кількість методичних розробок із ділових ігор; ділові ігри є колективним методом навчання та 
організаційного розвитку персоналу, за допомогою кого формуються навички співробітництва під час 
прийняття рішень у групі і при аналізі або критиці рішень інших груп. 

Разом з тим, доцільно звернути увагу на такі недоліки ділових ігор: відсутність теорії і методики 
опрацьованого ігрового змісту професійної діяльності, що моделюється у грі, призводить до того, що 
більшість розроблених ігор є іграми лише за назвою, оскільки у них немає власної ігрової основи; учасники 
ділових ігор знаходяться в умовах уявної ситуації, виконують умовні ігрові дії. У такій ситуації їхня 
поведінка ефективна в тому випадку, коли вони добре володіють змістом і специфікою реальної діяльності; 
кожен автор виробляє свої власні принципи її конструювання та опису. У більшості випадків такі розробки 
взагалі неможливо використовувати, і вони залишаються без потреби; у грі може виникнути конфлікт не 
лише думок, але й інтересів; недостатній рівень комунікативної компетентності може призвести до 
виникнення серйозних інцидентів, що можуть перерости в конфліктну ситуацію. 

Проведення ділової гри у процесі навчання не лише активізує заняття, підвищуючи емоційне 
навантаження студентів, але не змінює спрямованості й акцентів у стосунках між викладачем та студентом. 
Провідне місце посідають відносини між самими учасниками гри, викладачем та студентами, студентами 
та матеріалом, який вивчається. 

 Досвід використання та аналізу ділових ігор дав змогу сформулювати позитивні моменти, які дає 
використання ділових ігор у процесі навчання дорослих: підвищується інтерес до навчальних занять і до 
проблем, які моделюються й розігруються; учасники гри набувають навичок прийняття конструктивних 
рішень; змінюється мотивація тих, хто навчається, до засвоєння інноваційних знань; самооцінка гравців 
стає більш адекватною; розвивається інноваційне, аналітичне, економічне та психологічне мислення тих, 
хто навчається; реалізується системний підхід до розв’язання поставленої проблеми, оскільки можна 
простежити хід прийняття рішень від початку до кінця в умовах «стиснутого часу» [14, с. 17]. 

 Окремі фахівці вважають, що значення ділової гри у професійній підготовці спеціалістів 
визначається її багатоплановістю, комплексним характером, що забезпечує розв’язання багатьох завдань 
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одночасно [13]: ділова гра створює умови для глибокого та повного засвоєння навчального матеріалу на 
основі систематичного використання знань у процесі одночасного розв’язання навчальних та професійних 
проблем, що моделюються; вона дає змогу синтезувати знання різних дисциплін та долати їхню 
розрізненість у свідомості студента; ділова гра сприяє інтенсифікації навчальної діяльності студентів, 
створює умови для розвитку їх творчого мислення у процесі аналізу виробничих ситуацій та пошуку 
нестандартних способів їх вирішення; участь у ділових іграх стимулює розвиток особистісного потенціалу 
студента, його самореалізацію й самоствердження у творчих ситуаціях ігрової взаємодії; ділова гра формує 
інтерес і емоційно-ціннісне ставлення до навчальної та професійної діяльності; забезпечує оволодіння 
досвідом виконання професійних функцій та методологією подолання виробничих проблем; діагностична 
функція ділової гри полягає у виявленні творчих та професійних здібностей і ціннісних орієнтацій 
студентів, в усвідомлені ними своїх потенційних можливостей; психотерапевтичний ефект ділової гри 
визначається її здатністю створювати умови для емоційно-психологічної розрядки студентів, зняття 
психологічних бар’єрів, упливу атмосфери, що виникає, на особистісні властивості, оволодіння способами 
психологічного захисту у складних професійних ситуаціях тощо. 

 Специфічною особливістю ділової гри, на відміну від інших технологій колективної взаємодії, є її 
двоплановість: з одного боку, гравець здійснює реальну діяльність, що пов’язана з розв’язанням 
конкретних навчальних задач, з іншого – ця діяльність має умовний характер, що допомагає відволіктися 
від реальної ситуації з її відповідальністю, бути досить вільним, розкутим, виступаючи в певній ролі та 
знімаючи ті психологічні тиски, які заважають проявляти свої здібності та можливості. Саме двоплановість 
гри забезпечує її розвивальний характер і робить ігрову навчальну діяльність емоційно привабливою. 

 Разом із тим, двоплановість ділової гри породжує деякі організаційні проблеми. Вони пов’язані 
передусім із можливістю «перегравання», тобто несерйозністю сприйняття студентами ігрової навчальної 
діяльності, що призводить до нереалізації її освітнього потенціалу. Завдання викладача – знайти вдале 
співвідношення навчальних та ігрових дій, що забезпечують загальний та професійний розвиток 
особистості спеціаліста. Тому викладачеві необхідно добре уявляти не лише дидактичну сутність і 
можливості ділової гри, але методично грамотно проектувати та будувати її відповідно до певних 
принципів [13]. 

Як пояснювали Н. Борисова й А. Соловйова, ділова гра як найбільш складна та одночасно найбільш 
ефективна форма навчання дозволяє відтворити в цьому процесі реальну професійну діяльність. Як 
наслідок, її учасники набувають практичних навичок і вмінь, закріплюючи отримані теоретичні знання на 
практиці, зокрема, вдосконалюють уміння обговорювати, аналізувати й раціонально використовувати 
інформацію, критично оцінювати різні точки зору, приймати і формулювати рішення, робити висновки зі 
своїх і чужих помилок тощо [5, c. 44-59]. Н. Сискіна у своїх працях відзначала, що ділова гра є своєрідною 
формою виконання розрахунків на моделі із залученням експертів. Таким чином, рішення, отримане під 
час гри, є вирішенням реальної проблеми.  

Доцільно також звернути увагу на ідеї О. Семенової, присвячені використанню дидактичних ігор у 
вищих навчальних закладах, оскільки вони за призначенням близькі діловим іграм. На її думку, розробка і 
використання дидактичних ігор базується на таких психолого-педагогічних принципах: 1) принцип 
ігрового моделювання педагогічної діяльності; 2) принцип професійної педагогічної спрямованості гри, що 
включає осмислення студентами-учасниками та її розробниками професійної значущості гри, її виховне 
значення. Цей принцип лежить також в основі забезпечення мотивації й цілепокладання дидактичної гри; 
3) принцип проблемності змісту дидактичної гри та процесу її розгортання в пізнавальній діяльності 
студентів; 4) принцип діалогового спілкування та взаємодії партнерів по грі як необхідна умова вирішення 
навчальних завдань, підготовки і прийняття педагогічно грамотних рішень, формування особистості 
майбутнього учителя та розвитку пізнавальних інтересів і активності студентів [16, с. 114].  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні питання щодо активізації навчально-
професійної діяльності студентів засобами інтернет-технологій. 

У результаті проведеного дослідження було з’ясовано, що активність є вагомою складовою будь-якої 
діяльності, у тому числі й професійної. Завдяки значним дидактико-пізнавальним можливостям ділової 
гри, її визначено засобом активізації навчально-професійної діяльності студентів. Проаналізовано переваги 
та недоліки ділових ігор у порівнянні з традиційними методами навчання. Виявлено характерні ознаки, 
особливості та фактори успішного проведення ділових ігор. З’ясовано, що двоплановість ділової гри 
забезпечує її розвивальний характер і робить ігрову навчальну діяльність емоційно привабливою.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ 
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

І. А. Марчук1 
В статті обґрунтовано педагогічні умови оптимізації процесу підготовки майбутніх магістрів медицини до 

реалізації маркетингу в професійній діяльності, розкрито специфіку їхнього впровадження в освітньому середовищі 
вищого медичного навчального закладу. Педагогічні умови визначають як сукупність взаємозалежних елементів, що 
приймаються й усвідомлюються суб’єктами освітнього процесу, спонукають їх до сумісної взаємодії щодо 
формування готовності студентів до реалізації маркетингу в майбутній професійній діяльності, спричиняють 
підвищення ефективності фахової підготовки. 

Ключові слова: педагогічні умови, процес здобування вищої освіти, майбутні магістри медицини, вищий 
медичний навчальний заклад, професійна діяльність, маркетинг. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF READINESS’ FORMATION OF FUTURE MEDICINE’ MASTERS 
FOR MARKETING IMPLEMENTATION IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 

I. A. Marchuk 
The article deals with the pedagogical conditions of optimization the process of training of future medicine’ masters for 

marketing implementation in professional activity, the specifics of its implementation in the educational environment of a 
higher medical educational institution. Pedagogical conditions are determined as the set of interdependent elements that 
accepted and understood by the subjects of the educational process, that motivate them to interaction with the readiness’ 
formation of students for marketing implementation in future professional activities, increase the efficiency of professional 
training. 

It is determined the content and principles of practical implementation in the process of training students in higher 
medical educational institution such pedagogical conditions as: formation of the motivational and value relation of the future 
medicine’ masters for marketing implementation in professional activity in the process of teaching economic disciplines; 
integration of economic and medical knowledge in order to form economic competence as the basis of readiness of future 
medicine’ masters for marketing implementation in professional activities; using of innovative pedagogical, information and 
communication training technologies in improving practical skills for marketing implementation in professional activities. 

It is characterized the tools, methods and principles of training interaction. It is emphasized the expediency of 
constructing the educational process on the principles of business approach, internally subject and interdisciplinary 
integration, the use of the potential of contextual learning, interactive technologies, electronic resources to ensure high 
productivity of educational and cognitive activities of students. It is analyzed interconnection of pedagogical conditions, it’s 
influence to the model and scientific-methodological support of the process of training of future medicine’ masters for 
marketing implementation in professional activity. 

Key words: pedagogical conditions, process of obtaining higher education, future masters of medicine, higher medical 
educational institution, professional activity, marketing. 

 
Медична реформа в Україні, зміни в системі вищої медичної освіти, її трансформація на 

компетентнісній основі передбачають підвищення професійної спрямованості підготовки майбутніх 
медичних працівників, що вимагає створення у вищому медичному навчальному закладі (ВМНЗ) 
продуктивного освітнього середовища, яке має забезпечувати найбільш ефективний перебіг формування 
готовності до діяльності за фахом. Таке освітнє середовище має бути екологічним, організованим, 
цілісним, змістовним, розвиваючим, розкривати новітній науковий потенціал галузі, ураховувати 
досягнення науково-технічного прогресу, покладатися на сучасні інноваційні технології навчання. 
Зауважимо, що завдяки цілеспрямованій діяльності викладачів у навчально-виховному процесі 
створюються спеціальні умови для того, щоб освітнє середовище ВНЗ стало максимально доступним і 
відкритим кожному студенту, сприяло особистісному й професійному розвитку майбутніх фахівців. 
Очевидною необхідністю в рамках нашого наукового інтересу є обґрунтування педагогічних умов, які 
посприяють ефективності підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній 
діяльності. 

У довідниковій і науковій літературі педагогічні умови тлумачать як сукупність дидактичних, 
психологічних і організаційних засад, які спрямовані на розв’язання конкретних завдань вищої освіти 
(Ю. Бабанський, Л. Загребельна, А. Новіков, В. Манько та ін.). Проблемі розроблення засад оптимізації 
медичної освіти присвятили власні дослідження чимало вчених, наукові висновки яких є цінними для 
розроблення теоретико-методологічних засад упровадження в освітнє середовище ВМНЗ новітніх 
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технологій професійної підготовки медичних працівників (О. Волосовець, О. Денисова, Л. Дудікова, 
Ю. Думанський, А. Ємець, Л. Логуш, С. Максименко, В. Мороз, В. Москаленко, М. Пайкуш, 
М. Філоненко, Я. Цехмістер та ін.). Окремі змістові аспекти поліпшення економічної складової професійної 
компетентності, підвищення підприємницької культури майбутніх медичних працівників розкриті у 
публікаціях А. Ахламова, О. Баєвої, В. Долота, Т. Камінської, О. Луців, Т. Примак, С. Рудавки та ін.  

Мета статті – обґрунтувати педагогічні умови оптимізації підготовки майбутніх магістрів медицини 
до реалізації маркетингу в професійній діяльності. 

Педагогічні умови підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній 
діяльності ми визначаємо як сукупність взаємозалежних елементів освітнього середовища ВМНЗ, що 
приймаються й усвідомлюються викладачами і студентами, спонукають їх до включення в процес сумісної 
взаємодії з формування готовності до виконання таких професійних функцій, спричиняють підвищення 
ефективності процесу професійної підготовки. У контексті нашого дослідження педагогічні умови доречно 
розглядати в якості детермінантів успішності підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації 
маркетингу в професійній діяльності, оскільки вони є основоположними щодо моделі й науково-
методичного забезпечення цього процесу. Охарактеризуємо кожну з виокремлених педагогічних умов. 

Перша педагогічна умова – формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх магістрів 
медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності у процесі вивчення професійно спрямованих 
економічних дисциплін.  

Освітнє середовище ВМНЗ моделює специфічну мотиваційну систему, в якій першорядне значення 
посідають мотиви, що безпосередньо стосуються медичної професії, обраної спеціальності, розширення 
теоретико-практичної складової фахової компетентності (О. Бобер, Н. Вишневська, Н. Куренкова, 
А. Фітьмова та ін.). Однак, виконання професійних функцій, пов’язаних із реалізацією маркетингу в 
діяльності медичних працівників, покладається й на складові економічної компетентності, що вимагає 
включення в мотиваційну систему студентів-медиків суто спеціалізованих і специфічних за характером 
навчально-пізнавальних мотивів, їх усвідомлення й прийняття в якості суб’єктивно значущих професійних 
мотивів. На перспективу, інтегровані в мотиваційну сферу майбутніх магістрів медицини під час вивчення 
професійно спрямованих економічних дисциплін мотиви розвитку власної економічної компетентності 
сприятимуть можливості динамічно реагувати на зміни ринку охорони здоров’я, будувати власні 
професійні стосунки зі споживачами медичних послуг з орієнтацією на сучасні запити, продовжувати 
самоосвітню діяльність в цьому напрямі на післядипломному етапі професійного становлення.  

Розкриваючи зміст першої з виокремлених педагогічних умов, вважаємо доцільним звернути 
додаткову увагу на ціннісну складову процесу підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації 
маркетингу в професійній діяльності. У контексті досліджуваної нами проблеми, під час вивчення 
професійно спрямованих економічних дисциплін у структурі професійних новоутворень юнацтва чільне 
місце мають посісти пріоритети, пов’язані з розвитком власної економічної компетентності, необхідністю 
переструктурування професійної самосвідомості щодо сучасних запитів ринку медичних послуг, 
спрямування діяльності лікаря в процесі надання кваліфікованої допомоги, в першу чергу, на задоволення 
потреб пацієнтів, гуманізацію стосунків з ними. Таким чином, запорукою готовності майбутніх магістрів 
медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності буде міра сформованості мотиваційно-
ціннісних установок щодо необхідності коригування системи взаємин «лікар – пацієнт» на «суб’єкт 
надання медичних послуг – суб’єкт замовник або споживач медичних послуг», яка в ринкових умовах 
набуває більшої соціальної відповідальності, вимагає розширення діапазону особистісних професійних 
ресурсів (соціальний інтелект, емоційний інтелект, емпатія, толерантність, рефлексія, комунікативна 
компетентність тощо). 

Мотиваційно-ціннісна складова процесу підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації 
маркетингу в професійній діяльності має реалізовуватися й крізь призму продукування етико-правового 
контексту суб’єкт-суб’єктних взаємин постачальників і споживачів медичних послуг, засвоєння 
деонтологічних засад їхньої професійної взаємодії в маркетинговому середовищі системи охорони 
здоров’я, будуватися на засадах довіри і добродійності, підтримки й розуміння, поваги і співчуття, що 
відповідає ідеалам гуманізму, толерантності, етично виваженої медичної допомоги, репрезентує суб’єкт-
суб’єктний тип взаємин надання медичних послуг, що поліпшує психологічне благополуччя пацієнта. 
Формування у майбутніх магістрів медицини в процесі здобуття вищої медичної освіти таких ціннісних 
установок сприятиме розвитку високої внутрішньої етичної культури, яка, в сукупності з професійною 
вмотивованістю й економічною компетентністю, виступатиме запорукою їхньої готовності до реалізації 
маркетингу в професійній діяльності. 

Друга педагогічна умова – інтеграція економічних і професійно-медичних знань з метою формування 
економічної компетентності як основи готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації 
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маркетингу в професійній діяльності – органічно пов’язана з іншими обґрунтованими педагогічними 
умовами. 

У Законі України «Про освіту» (2017 р.) зазначається, що вища освіта покликана забезпечувати 
фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами ступенів вищої 
освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної 
підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації [3]. Схожі переконання звучать у сучасних 
публікаціях науковців (І. Геленко, В. Гриб, Д. Дем’янюк, М. Купновицька-Сабадош, В. Ляховський, 
О. Чалий, Я. Цехмістр та ін.), які обґрунтовують доцільність продовження медичної освіти й самоосвіти 
впродовж життя, а її початковий етап називають фундаментом для розвитку професійної компетентності. 

Ефективними шляхами вдосконалення підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації 
маркетингу є її фахова спрямованість, зв’язок із практикою діяльності закладів охорони здоров’я, системне 
врахування професійних, економічних, психологічних і соціальних аспектів подальшої діяльності на ринку 
медичних послуг, оновлення форм, методів, засобів, змісту навчання у ВМНЗ. У форматі ініційованих 
реформ особливий наголос здійснюється на необхідності інтеграції складових фахової підготовки 
майбутніх медичних працівників, підсиленні взаємозв’язку професійно орієнтованих дисциплін медичної 
спеціальності з дисциплінами, які мають природничо-гуманітарне, фундаментальне насичення (М. Пайкуш 
[7] та ін.).  

У Законі України «Про освіту» (2017 р.) принцип інтеграції, з-поміж інших (гуманізм, демократизм, 
пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; взаємозв’язок з освітою інших країн; гнучкість і 
прогностичність, єдність і наступність, безперервність і різноманітність системи освіти та ін.) визнається 
одним із головних дидактичних принципів сучасної системи освіти [3]. На доцільності інтеграції у процесі 
здобування вищої освіти наголошують чимало вітчизняних учених (А. Алексюк, С. Гончаренко, 
Р. Гуревич, І. Козловська, Н. Ничкало, М. Фіцула та ін.). Науковці одностайні в тому, що інтеграція 
дозволяє оптимізувати процес професійної підготовки студентів, оскільки сприяє подоланню розрізненості 
знань, їх дублюванню в межах інформаційного обсягу кількох навчальних дисциплін або їх змістових 
модулів, розвантаженню навчальних планів і програм вищої школи, вихованню професійної культури 
майбутніх фахівців (А. Коломієць, Д. Коломієць [5, с. 175] та ін.).  

У процесах інтеграції можуть бути задіяні окремі розрізнені, не пов’язані частини, а також елементи 
системи, що вже існувала раніше. Якщо розглядати процес здобування вищої медичної освіти як 
педагогічну систему, що вже склалася, функціонує і розвивається в рамках євроінтеграційних процесів, 
реформ галузі охорони здоров’я в Україні, то інтеграційні процеси в ній мають призвести до підсилення 
інтенсивності взаємозв’язків і взаємодії між елементами, їх впорядкування з метою підвищення 
ефективності здобування і застосування знань, умінь і навичок, сприяти цілісному особистісно-
професійному розвитку майбутніх магістрів медицини. Таким чином, інтеграція професійно-медичних і 
економічних знань має послугувати формуванню цілісного наукового світогляду студентів ВМНЗ, 
розвивати в них практичні вміння й навички діяльності з реалізації маркетингу на ринку охорони здоров’я. 

Формування економічної компетентності майбутніх медичних працівників зумовлюється 
особливостями галузі знань, щодо якої ВМНЗ ведеться освітня діяльність. Висока значущість знань, 
практичних умінь і навичок за медичною спеціальністю вимагає систематичної, наполегливої навчально-
пізнавальної діяльності, організованої самоосвітньої роботи студентів. Проте, важливо, щоб у процесі 
здобування вищої медичної освіти економічні знання не лише органічно поєднувалися з професійно-
медичними, але й внутрішньо вибудовувалися в єдину систему, збагачувалися, розширювалися, 
об’єднувалися з урахуванням принципу наступності. Йдеться про потребу моделювання системи 
формування економічної компетентності студентів ВМНЗ, необхідність забезпечення внутрішньої 
інтеграції змісту, методів, засобів навчання дисциплін економічного спрямування, завдяки чому в 
свідомості майбутніх магістрів медицини формуватимуться уявлення про ринок охорони здоров’я, його 
правове регулювання, проблеми і перспективи розвитку. Пізнання сутності і технологій маркетингової 
діяльності та професійної взаємодії зі споживачами медичних послуг у контексті обраної медичної 
спеціальності на основі цілісного розуміння сучасної економічної політики в галузі охорони здоров’я 
наповниться особистісним смислом.  

Висловлюємо також переконання в тому, що процес проектування й забезпечення інтеграції 
економічних і професійно-медичних знань майбутніх магістрів медицини з реалізації маркетингу в 
професійній діяльності має покладатися на ключові засади діяльнісного підходу в освіті, що вимагає: 

 зорієнтування змісту й методики навчання реалізації маркетингу на характер й особливості 
діяльності за обраною медичною спеціальністю;  

 забезпечення практичної спрямованості знань з реалізації маркетингу в майбутній професійній 
діяльності з надання медичних послуг на ринку охорони здоров’я;  
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 відмови від стимулювання опрацювання навчального матеріалу, його запам’ятовування, 
накопичення економічних знань в користь формування конкретних способів дій з упровадження 
маркетингових технологій в майбутній професійній діяльності;  

 створення в навчальному процесі ВМНЗ умов, які моделюють діяльність майбутніх магістрів 
медицини з реалізації маркетингу в умовах медичних установ; 

 виконання практичної діяльності, розв’язання конкретних завдань, розгляд прикладів ефективного 
позиціювання, просування на ринку послуг і товарів медичного призначення з метою формування в 
студентів умінь і навичок реалізації маркетингу в майбутній професійній діяльності на основі системи 
економічних знань. 

У контексті екопсихологічної моделі вищої освіти, вважаємо слушною думку Є. Клімова, 
Г. Ковальова, В. Панова та ін., які переконують у тому, що освітнє середовище ВНЗ як умова і засіб 
розвитку індивідуальності студентів повинне забезпечити: 1) моделювання освітнього простору 
навчального закладу, який надає студентам і педагогам можливість вибору різних освітніх технологій, 
форм і методів діяльності; 2) продукування умов, що забезпечують задоволення потреби суспільства й 
індивідуальних потреб самих студентів на основі їх включення в різні види спільно-індивідуальної 
діяльності, необхідних для соціалізації і професіоналізації відповідно до вікових особливостей розвитку; 3) 
створення ситуацій взаємодії, в рамках яких відбувається зустріч суб’єктів освітнього процесу з відкритим 
сучасним освітнім простором; 4) перетворення навчального матеріалу в засіб розв’язання проблемно-
розвиваючих освітніх ситуацій, а студентів – в суб’єктів діяльності щодо їх розв’язання. Отже, процес 
здобування вищої медичної освіти нині має покладатися на новітні технології, які виступатимуть 
чинниками підвищення ефективності професійної підготовки, засобами професійної суб’єктифікації 
майбутніх медичних працівників, їх умотивованості щодо неперервного саморозвитку з метою покращення 
власного професіоналізму і, як наслідок, якості надання медичних послуг [6, с. 221]. Тому важливою для 
досягнення позитивних змін у стані готовності майбутніх магістрів медицини є третя педагогічна умова – 
використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для 
розвитку практичних навичок реалізації маркетингу в професійній діяльності. 

Аналіз сутності, потенційних переваг і можливостей сучасних інноваційних технологій навчання з 
огляду на необхідність створення в освітньому середовищі ВМНЗ умов для практичної підготовки 
майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності переконує в абсолютній 
відповідності таким завданням технології контекстного навчання (А. Вербицький). Слушною видається 
думка про те, що контекстний підхід в освіті дозволяє створити ефективні умови для формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом поєднання навчальної й професійної діяльності в 
єдине ціле, робить процес здобування вищої освіти активним, діяльним, змістовним, організованим, 
максимально наближеним до реальних умов професійної діяльності. Цінним у контекстній технології 
навчання, з огляду на проблему нашого дослідження, є моделювання у ВНЗ предметного й соціального 
змісту професійної діяльності майбутніх магістрів медицини з реалізації маркетингу за допомогою 
підвищення проблемності й інтеграції змісту навчання, співвідношення традиційних та інтерактивних 
технологій навчання, застосування системи інноваційних форм і методів педагогічної взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу, наближення форм організації навчальної діяльності студентів цілям і змісту вищої 
медичної освіти в руслі сучасних реформ галузі охорони здоров’я [1, с. 47-48].  

Концептуально важливими, на нашу думку, є також можливості контекстної технології розвивати 
ціннісно-мотиваційні установки студентів щодо власного фаху, адже засвоєння змісту навчання 
відбувається не шляхом простого передавання професійно значущої інформації, а в процесі їхньої власної, 
ініціативної, внутрішньо вмотивованої суб’єктивної активності, спрямованої на опанування діяльності 
медичного працівника з реалізації маркетингу в професійній діяльності. У цьому сенсі А. Вербицький 
підкреслював, що «накладення засвоюваної навчальної інформації на канву соціальної по своїй суті 
професійно-предметної діяльності призводить до засвоєння студентами цієї інформації на рівні 
особистісних смислів, а не тільки закріплених у науці значень. У цьому й полягає основна сутність 
контекстного навчання» [2, с. 60]. Завдяки поступовому переходу в процесі здобування вищої освіти від 
однієї базової форми діяльності до іншої (навчальна – квазіпрофесійна – навчально-професійна) майбутні 
магістри медицини відпрацьовуватимуть практику застосування навчальної та наукової інформації, 
оволодіватимуть реальним фаховим досвідом реалізації маркетингу в рамках обраної медичної 
спеціальності, вирішення професійних проблем і завдань, а на перспективу – одержуватимуть можливість 
швидко адаптуватися в середовищі медичних закладів у процесі компетентного виконання таких 
професійних функцій.  

Моделювання предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності студентів з 
реалізації маркетингу вимагає застосування відповідних методів, засобів і прийомів роботи, які органічно 
поєднуватимуть традиційні форми організації навчальної діяльності студентів у ВНЗ і технології 
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інноваційного навчання (ділова гра, case study, mind-maps, мозковий штурм, групова дискусія, навчальний 
тренінг тощо), що сприяють розвитку пізнавального інтересу, продуктивного мислення, творчих 
здібностей здобувачів вищої освіти під час розв’язання проблемних за характером навчальних, 
квазіпрофесійних і навчально-професійних завдань, максимально наближують студентську аудиторію до 
майбутньої діяльності за фахом.  

Формування в майбутніх медичних працівників готовності до реалізації маркетингу в майбутній 
професійній діяльності вимагає насичення освітнього середовища ВМНЗ відповідними інформаційними 
ресурсами, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. У процесі підготовки 
майбутніх медичних працівників використання інформаційно-комунікаційних технологій має 
спрямовуватися на створення належних умов для засвоєння змістової і діяльнісної основи реалізації 
маркетингу. Цим завданням, зокрема, відповідають технології, що, на думку М. Кадемії, І. Шахіної 
дозволяють реалізувати суб’єкт-суб’єктні відносини між викладачами і студентами в мережі, відкривають 
можливості вільного використання електронних ресурсів з навчальною метою (ЕНМКД, електронні 
підручники, навчальні посібники, аудіо- та відеофрагменти, сервіси для роботи з обраними закладками в 
мережі Інтернет, блоги, спеціальна професійно спрямована інформація (зокрема, й іншомовна), 
представлена в фахових виданнях, розміщена на форумах, включена в обговорення різними професійними 
спільнотами тощо) [4, с. 84]. Цінним для аналізу в процесі формування практичних навичок реалізації 
маркетингу є вивчення сайтів закладів охорони здоров’я різної форми власності на предмет застосованих 
маркетингових технологій, формування цінової політики, реклами медичних послуг, забезпечення їх 
конкурентоздатності в обраному медичному сегменті тощо.  

Розвитку в майбутніх магістрів медицини важливих для реалізації маркетингу компетенцій 
сприятимуть також форми дистанційного навчання, які покладаються на сервіси Web 2.0, Web 3.0, мають 
високу інформаційну насиченість, оперативність поповнення навчального матеріалу новими відомостями, 
візуальну різноманітність, інтерактивний і проблемний характер (вебінари, web-quest, flipped learning 
тощо), які зміщуть акценти в бік випереджаючого самостійного ознайомлення студентів ВМНЗ з 
електронними навчальними матеріалами теоретичного характеру (відеоподкасти), що в подальшому, в 
умовах аудиторної роботи будуть обговорюватися, стануть основою для виконання практичних вправ, 
проблемних ситуаційних завдань. 

Таким чином, використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання розширює можливості освітнього середовища ВМНЗ для розвитку в майбутніх магістрів 
медицини практичних навичок реалізації маркетингу в професійній діяльності. Їх інтерактивний і 
діяльнісний характер сприяє інтеграції професійно-медичних і економічних знань, формуванню навичок їх 
самостійного набуття в постійно поновлюваному інформаційному просторі на додипломному й 
післядипломному рівнях медичної освіти. Моделювання під час навчання предметного, соціального, 
ситуаційно-психологічного контексту майбутньої професійної діяльності з реалізації маркетингу стимулює 
розвиток суб’єктивної особистісно-професійної позиції студентів у процесі надання медичних послуг на 
ринку охорони здоров’я, що базується на стійких ціннісно-мотиваційних установках, усвідомлених й 
етично виважених переконаннях, інтеріоризованих виборах. Припускаємо, що впровадження 
виокремлених педагогічних умов забезпечить досягнення такого рівня якості вищої медичної освіти, що 
дасть змогу майбутнім магістрам медицини продуктивно включитися в професійну діяльність з реалізації 
маркетингу за обраною медичною спеціальністю. Визначені педагогічні умови послуговуватимуть за 
основу розробленої моделі й системи науково-методичного забезпечення процесу підготовки у ВМНЗ, 
вимагають перевірки на ефективність у процесі експериментально-дослідної роботи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ 
ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

В. В. Молоченко1  
У статті проаналізовано погляди науковців щодо проблематики наукового обґрунтування групових форм 

навчальної діяльності. Розглянуто особливості використання інтерактивних методів навчання студентів-аграріїв на 
заняттях з іноземної мови. Визначено особливості діяльності людей в групі. На прикладах показано процес 
формування вмінь готовності до партнерської взаємодії студентів-аграріїв під час вивчення англійської мови.  

Ключові слова: кооперативна навчальна діяльність, рольова та ділова гра, «мозковий штурм» дискусія.  

USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS TO DEVELOP SKILLS OF PARTNER 
INTERACTION BETWEEN STUDENTS-AGRARIANS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

V. V. Molochenko  
The article deals with the views of scholars on the issues of scientific substantiation of group forms of educational 

activity. The tasks of the cooperative form of education were defined. They are: stimulation of moral experiences of mutual 
learning, interest in the success of a friend; formation of communicative skills; development of reflexive abilities, acquisition of 
methods of business cooperation. It has been established that during the group activity the activities of all of its performers will 
be activated. It is noted that group learning activity is a process of developing skills for partner interaction. The peculiarities of 
the use of interactive methods of teaching student- agrarians in foreign language classes were considered. The peculiarities of 
activity of people in the group were considered and examples are shown the process of formation of readiness skills for the 
student-agrarian partnership in studying the English language. 

Key words: cooperative form of learning activities, role playing and business games, «brainstorming», discussion. 
 
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях особливу увагу приділяють необхідності підтримки 

паралельних суспільних процесів: з одного боку, це розвиток особистості, прийняття її відмінностей, а з 
іншого – орієнтування на цінності спільноти, увага до представництва інтересів групи на всіх рівнях. 

Вітчизняні дослідники О.Ярошенко та Г.Каніщенко дійшли висновків, що в Україні традиційно 
переважають колективістичні тенденції, а метою суспільства є досягнення консенсусу. Уміння 
партнерської взаємодії, необхідні майбутнім фахівцям, є засобом здобуття компромісу на різних рівнях, 
також у сфері професійної діяльності. А групова робота є методом соціального навчання, завдяки якому 
закладаються основи професійного становлення майбутніх аграріїв.  

Проблемами наукового обґрунтування групових форм навчальної діяльності займалися відомі 
педагоги та психологи (О. Ярошенко, О. Пометун, Л. Пироженко). Дослідниця О. Пометун розглядає 
групову навчальну діяльності як вид колективної навчально-пізнавальної діяльності та виокремлює такі її 
особливості: усвідомлення мети діяльності як єдиної та значимої, що вимагає об’єднання зусиль кожного 
учасника спільної діяльності; розподіл функцій та обов’язків учасників діяльності; відчуття 
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відповідальності та залежності під час виконання спільного завдання; здійснення контролю, корекції та 
оцінки діяльності не лише викладачем, а й учасниками групової роботи [4].  

О. Ярошенко трактує групову навчальну діяльність як самостійний вид пізнавальної діяльності, 
структурними елементами якого є: об’єкт, груповий суб’єкт, активність суб’єкта, результат. Вона визначає 
групову навчальну діяльність як: «сукупну навчальну діяльність у групах малочисельного складу, що 
створюються і діють у межах одного класу тривалий час» [7, с. 92]. 

До завдань кооперативної форми навчання можна віднести: стимулювання моральних переживань 
узаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша; формування комунікативних умінь; розвиток 
рефлексивних умінь, набуття прийомів ділової співпраці [2]. Основними її характеристиками є: об’єднання 
студентів у малі групи, що діють як єдиний суб’єкт пізнавальної діяльності; єдність навчально-пізнавальної 
мети й безпосередній характер взаємодії студентів; розподіл функцій і завдань; кооперативний характер 
пізнавальної діяльності студентів; сформованість міжособистісних стосунків. 

Кооперативна діяльність, як вид навчальної діяльності студентів, є багатофункціональною. 
Кооперативна форма навчальної діяльності може бути організована з метою індивідуалізації та 
диференціації навчання, підвищення розумової активності, розвитку міжособистісних відносин, виявлення 
здібностей і навчальних можливостей [6]. Таким чином, усе це насамкінець активізує перспективну форму 
організації взаємодії у групі, що перетворює групову навчальну діяльність на процес роботи щодо 
формування вмінь партнерської взаємодії. Кооперативна навчальна діяльність сприяє активізації процесів 
мислення, формуванню позитивної мотивації до спільної навчальної діяльності, активізації й 
результативності навчання студентів; створює умови для виховання гуманних стосунків між членами 
групи, їхньої відповідальності за результати своєї праці; розвиває вміння доводити та відстоювати власні 
погляди, а також уміння дослухатися до думки товаришів; упливає на формування культури ведення 
діалогу. Як уважають О. Пометун та В. Оконь [4], це відбувається в групах, де викладач звертає увагу на 
формування доброзичливих стосунків, спонукає студентів до оволодіння формами взаємодопомоги. 

Групову навчальну діяльність можна розглядати як форму контекстного навчання, що забезпечує 
моделювання предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності студентів, 
відтворення ситуацій професійної взаємодії та їх суб’єктів. Таким чином студентам задаються контури 
майбутньої професійної діяльності, що суттєво позначається не тільки на формуванні їх фахової 
компетентності, але й розвитку соціальної компетентності та професійної самосвідомості [1, с. 149]. 

Під час групової діяльності активізується діяльність усіх без винятку її виконавців. Психологи 
пояснюють це тим, що одна з найважливіших характеристик діяльності людини в групі, – це звернення до 
своєї групи як до джерела орієнтації в навколишній дійсності [3; 5].  

Розглянемо для прикладу декілька фрагментів занять, де відбувається формування готовності до 
партнерської взаємодії студентів-аграріїв.  

На практичному занятті «Елементи насінництва картоплі в приватному господарстві» («Elements of 
seed potatoes in the private sector») студентам пропонують під час проблемного обговорення проаналізувати 
можливості вирішення проблеми посадки насіннєвого матеріалу картоплі в приватних підприємствах 
Вінницької області. Формулювання проблеми викликає в студентів інтерес, вони активно пропонують 
варіанти її розв’язання, описують потреби й вимоги різних суб’єктів узаємодії, участь яких у вирішенні 
завдання є запорукою ефективного розвитку приватних підприємств.  

Таким чином, спрямовується обговорення на виявлення обсягу знань і умінь, необхідних для 
налагодження продуктивної взаємодії. 

Наступним кроком роботи на цьому занятті є виявлення особистісного потенціалу для розв’язання 
проблеми встановлення міжособистісних зв’язків між суб’єктами взаємодії з метою налагодження роботи 
сучасного аграрного підприємства. Діагностуються особистісні емпатійні здібності. Обговорюються 
комунікативні прийоми, що покликані забезпечити конструктивні варіанти взаємодії під час першої 
зустрічі майбутніх партнерів у галузі аграрного виробництва. 

На наступному занятті необхідно змоделювати ситуацію щодо проблем транспортування та 
сортування елітних сортів картоплі на території Вінницької області. Під час розв’язання ситуації необхідно 
використати результати діагностичних методик, які дозволять спрогнозувати, як будуть розвиватися події 
за умов того чи іншого рівня емпатії, толерантності, готовності до діалогічних стосунків, стилю поведінки 
в конфліктній ситуації. 

Окрему групу вправ складають завдання та змодельовані ситуації взаємодії, які дозволяють 
студентам-аграріям з’ясувати, як рівень розвитку їхніх комунікативних умінь (вербальних і невербальних) 
упливає на успішність розв’язання проблем спільної діяльності. Так, під час виконання вправи «Акваріум», 
студентам необхідно запропонувати визначити шляхи оптимізації перевезення та сортування елітних 
сортів картоплі в сучасних умовах розвитку економіки та сільського господарства. Серед студентів 
обирають директора сільськогосподарського підприємства-постачальника, який відповідав за якість та стан 
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насіння картоплі, головного агронома та його помічників, керівника транспортної бригади, який здійснює 
перемовини з компанією-замовником, водія, який перевозить вантаж, головного бухгалтера та агронома 
фірми-замовника, які ведуть перемовини з підприємством – постачальником та транспортною бригадою. 
Інша група студентів спостерігає, наскільки ефективною є взаємодія між учасниками цього процесу, яким 
чином вони використовують засоби вербального та невербального спілкування. Завдяки рефлексії, яка 
відбувається, студенти зможуть узагальнити позитивні надбання щодо налагодження взаємодії між 
суб’єктами професійної діяльності і знайти причини недоліків у реалізації комунікативних прийомів.  

Особливу увагу студентів потрібно звернути на виявлення особливостей самооцінки, яка впливає на 
ступінь повноцінної реалізації себе у спільній діяльності.  

Для цього на практичному занятті «Оптимальні умови посадки картоплі» («Optimal conditions for 
planting potatoes») можна організовано ділову гру. Дії у контексті ігрової ситуації передбачають розподіл 
студентів-аграріїв на дві групи: керівництво фірми та підлеглі. Використовуючи знання зі спеціальних 
предметів (знання місцевості, природно-кліматичних умов, ґрунту) та лексико-граматичних конструкцій, 
студенти, які виконують роль підлеглих, переконують керівництво фірми в необхідності здійснювати 
посадку картоплі в найближчі терміни. Це змушує учасників мотивувати обрану позицію, шукати й 
знаходити ґрунтовні наукові докази на її користь, аналізувати й узагальнювати факти, коректно 
висловлювати та приймати зауваження. 

У подальшій роботі студенти, працюючи в мікрогрупах і самостійно, складають прогнози розвитку 
ситуації взаємодії у професійній діяльності, «маршрути» самовдосконалення, міні-звіти, що передбачають 
аналіз їхнього руху в напрямку набуття вмінь партнерської взаємодії.  

На занятті «Інтенсивна технологія обробки картоплі» («Intensive cultivation of technology of potatoes») 
студентам пропонується проаналізувати особливості та етапи обробітку картоплі, установити засоби та 
методи покращення технології переробки овочів. Студентів ділять на опонентів, рецензентів та генераторів 
ідей. Обговорення такого питання допомагає усвідомити необхідність знань у галузі професійного 
спілкування, унаочнити значущість критичного мислення студентів для віднайдення конструктивних 
варіантів спільних рішень, стимулювати студентів до партнерської взаємодії. Таким чином, завдяки зміні 
позиції учнівства на позицію партнерства підвищується ефективність ділової співпраці на занятті. 

«Мозковий штурм» умовно можна поділили на декілька етапів: генерація ідей, відбір кращої ідеї та її 
аналіз. Під час першого етапу «мозкового штурму» — генерації ідей — студенти висувають свої 
пропозиції щодо умов ефективності розвитку вітчизняного аграрного сектору. Призначений студент фіксує 
на дошці всі висунуті ідеї. На наступному етапі — відбору кращої ідеї – колективно визначають шляхи 
розвитку сільського господарства в Україні. Під час аналізу ідей студенти, які були поділені на групи 
прибічників і супротивників, аргументовано висловлюють підтримку або заперечують можливість 
існування того чи іншого підходу до вирішення проблеми розвитку агрокомплексу нашої країни. 

Результативність «мозкового штурму» великою мірою залежить від викладача, від організаторських 
умінь якого залежить моральна і психологічна атмосфера в групі, використання способів взаємодії, які 
забезпечували увагу до кожної пропозиції, спрямування обговорення не в сторону емоційно-оцінних 
висловлювань, а змістовної аргументації. Все це стимулює зацікавленість учасників «мозкового штурму» 
процесом взаємодії, сприяє підвищенню активності студентів, виявленню їхнього творчого потенціалу, 
допомагає встановленню взаєморозуміння на засадах поваги до прав та інтересів кожного, набуттю вмінь 
професійного спілкування. 

Високу розумову активність, що пов’язана з груповою взаємодією, викликають завдання, які 
вимагають від студентів виправлення чиїхось фактичних, логічних та стилістичних помилок. Доцільно 
використати прийом спільного оцінювання, тобто опитування студентами інших студентів. Це 
відбувається під час вивчення теми «Фaктори впливу на ефективність застосування гербіцидів» («Factory 
impact on the efficacy of herbicides»). У кожній групі один зі студентів узгоджує день свого опитування, що 
дає йому можливість якісно підготуватися, у чому йому допомагають студенти з його підгрупи. Студенти 
іншої групи складають запитання-завдання. Викладач коригує зміст питань та актуалізує знання з етики 
професійного спілкування. Змагання між групами відбувається через їхніх представників.  

Результатом такої роботи є відчуття впевненості студентів у власних можливостях, удосконалення 
вмінь та навичок спільної діяльності, уміння самостійно створювати умови для співпраці, розуміння 
способів реалізації індивідуальних можливостей у спільній навчальній діяльності. Використання різних 
методів та форм організації роботи студентів забезпечує розкриття змісту їхнього суб’єктного досвіду 
відносно запропонованої теми; стимулює їх до використання різних способів виконання завдань без страху 
зробити помилку; заохочує до розв’язання завдань на основі власних підходів завдяки їхньому 
аргументованому аналізу, відбору найбільш раціональних рішень, підтримці нестандартних способів; 
сприяє створенню діалогічних ситуацій, в основі яких лежить потреба професійної взаємодії, 
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налаштовуючи студентів на прояв ініціативності, самостійності, критичності щодо вибору варіантів 
розв’язання проблеми, пов’язаних з професійною діяльністю. 

Під час вивчення студентами теми «Професійні вимоги до вмінь аграрія-рослинника» («Ability 
agrarian-growers for improving agricultural work») доцільно організувати рольову гру, завданням якої є 
налагодження взаємодії між агрономами – представниками приватних і колективних господарств. За 
допомогою тексту «The basic skills of agrarian» на першому, підготовчому етапі гри, перша група повинна 
визначити інформаційні вміння агрономів, друга – вміння аналізу та систематизації даних, третя – вміння 
професійного спілкування.  

Перша група студентів визначає вміння: здійснювати пошук інформації для вирішення професійних 
завдань; працювати зі спеціальними текстами та вміти перетворювати інформацію на паперових і 
електронних носіях; пояснювати професійно важливу інформацію виконавцям робіт; аналітично мислити з 
метою перегрупування інформації, отримання оперативних висновків. Друга група підкреслює важливість 
таких умінь, як аналізу й систематизації інформації, відходу від стереотипних рішень, пошуку нових, 
оригінальних варіантів розв’язання проблем; інтеграції та кооперації зусиль суб’єктів професійної 
взаємодії. Третя група акцентує увагу на таких уміннях: дотримання етики ділового спілкування; 
знаходити консенсусні рішення. Виконання такого завдання спонукає студентів до активної взаємодії, 
джерелом якої є необхідність за стислі терміни другого етапу гри виробити стратегії діяльності кожного 
суб’єкта господарської діяльності з відчуттям студентами особистої й солідарної відповідальності, що 
наближує їх до реальних умов професійної діяльності. 

На третьому етапі студенти у змодельованих ситуаціях узаємодії показують значущість кожної з 
виокремлених груп умінь. У процесі обговорення з’ясовується, що аграрій-рослинник має володіти всіма 
вищеперерахованими вміннями, тому що їх специфіка полягає в тому, що вони не можуть бути замінені 
одне одним. Успішність професійної діяльності передбачає комплекс умінь партнерів.  

Значний мотивуючий потенціал має така загально-ігрова форма групового спілкування, як «Брейн-
ринг». Такий спосіб підготовки студентів до групової взаємодії у професійній діяльності використовується 
з метою закріплення теми «Інтенсивна технологія вирощування картоплі в фермерському господарстві» 
(«Іntensive technology of potato production in the farm»). Групу з 14 осіб ділять на дві підгрупи по 7 осіб. 
Підгрупам студентів пропонують відповісти на 20 питань, які покликані унаочнити знання, які студенти 
отримали під час вивчення даної теми, загальну ерудицію, кмітливість та рівень володіння іноземною 
мовою. На обговорення кожного питання студентам дають 1 хвилину, після чого кожна група визначає 
свого представника, який знайомить усіх з варіантом відповіді. Та підгрупа, яка швидше та якісніше 
відповідає на запитання, отримує бали.  

Для стимуляції ініціативності студентів, розвитку комунікативних здібностей завдяки обміну 
інформацією, обговоренню різних поглядів на проблему, конструктивній критиці, пошуку способів 
групової взаємодії у вигляді напрацювання спільного вирішення проблеми доцільно використати метод 
дискусії. Він активізує увагу на можливості варіативності позицій студента щодо конкретної проблеми, 
передбачає опрацювання великої кількості інформації, її перетворення на аргументи на користь власної 
позиції. Дискутанти вчаться так передавати інформацію, щоб вона була отримана й перероблена для 
вироблення спільного рішення.  

Студенти беруть активну участь в обговоренні питань, що стосуються розв’язання конфліктних 
ситуацій. Проведенню дискусії передувала бесіда, яка відбувається у формі засідання «Ради безпеки під час 
диспуту». Кожна творча група розкриває психолого-педагогічний зміст одного з правил дискутування: 
тактовність відносно опонента, коректність висловлювань, уміння слухати і дослухатися, толерантність 
тощо. 

Студенти, поділені на групи по 5 осіб, мають завдання підготувати короткі виступи на тему 
«Перспективи виходу з кризи сільського господарства та сільських територій з допомогою 
агротуристичних підприємств» («The prospects of overcoming the crisis of agriculture and rural areas with the 
help of agritourism enterprises»). Після виступу представників кожної з груп, викладач просить кожну групу 
студентів визначити основні, на їхній погляд, перспективи виходу з кризи сільського господарства, 
зазначити проблеми, які існують в аграрному комплексі, що перешкоджають ефективному розвитку 
сільського господарства нашої держави. Продумування було колективним і проходило у формі 
обговорення упродовж попередньо домовленого часу, приблизно п’ять – десять хвилин. Після цього кожна 
група пропонує свій варіант відповіді, завдяки чому й відбувається загальноаудиторне обговорення 
питання. Спостерігаємо цільову спрямованість діалогічного спілкування на розвиток емоційно-ціннісних 
відносин студентів, створення позитивного психологічного мікроклімату, який відрізняється довірою, 
доброзичливістю, відкритістю. Обговорення проблемних питань, які були представлені аудиторії, формує у  
студентів уміння дискутувати та відстоювати власну позицію, установлювати міжособистісні зв’язки, 
толерантно ставитися до інших учасників взаємодії.  
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Ознакою використання інтерактивних методів навчання є спрямованість навчальної взаємодії на 
партнерство. Зміст дій студентів відображає усвідомлення майбутніми аграріями важливості вмінь спільної 
діяльності, дотримання правил професійного діалогу, особистісної відповідальності за отримання 
результатів спільної діяльності. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У 
ВІТЧИЗНЯНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ 
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У статті висвітлено основні форми й методи вокально-хорової підготовки вчителів музики у вітчизняних 
музичних і педагогічних навчальних закладах кінця ХІХ – першої половини ХХ століть, підкреслено, що високий рівень 
професійної підготовки випускників довів доцільність системи навчання вчителів музики, розрахованої на тривалий 
період (розпочинаючи з дитячого віку), побудованої на принципах інтеграції предметів, єдності теорії та практики. 
Проведено критичний аналіз нагромадженого в цій галузі науково-методичного та практичного досвіду, що дозволяє 
виявити позитивні тенденції у вокально-хоровій підготовці студентів провідних музичних і педагогічних навчальних 
закладів з метою їхнього застосування в сучасних умовах  

Ключові слова: вокально-хорова підготовка, вчитель музики, музична освіта, музична культура, навчальний 
план, національні музичні кадри. 
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METHODOLOGICAL AND PRACTICAL EXPERIENCE OF MUSIC TEACHERS’ TRAINING IN 
THE NATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT THE END OF THE 19TH – THE FIRST HALF 

OF THE 20TH CENTURIES 

M. P. Nazarenko 
Development of higher pedagogical education in Ukraine in the European context requires increased attention of the 

society to quality of professional training of teachers. Particular attention is required to increase of the level of professional 
training of future music teachers, so that they could successfully and creatively solve complex problems of music pedagogy in 
accordance with European world standards. 

The theoretical analysis of the scientific works, in which the results of scientific research are presented, shows that the 
problem of improving quality of professional training of a future music teacher remains relevant. 

The basic forms and methods of vocal and choral preparation of music teachers at national musical and pedagogical 
educational establishments at the end of the 19th – the first half of the 20th centuries are shown in the article, a review of 
methodological and practical experience accumulated in this industry is given. 

In the process of creating curricula and programs for musical-pedagogical departments and faculties of pedagogical 
universities (institutions), the question of different periods was how to ensure the highest efficiency and quality of professional 
training, which should be the ratio of the general fundamental cycle and professional (musical) subjects, how to make 
education appropriate, optimal and interesting for students? 

In solving these problems, the complexity of the practical activity of the school music teacher was taken into account, 
which determined the content of his/her professional training at the higher educational institution. 

The issue of the professional activity of a music teacher is within the framework of the problems which pedagogical 
science is solving today. The level of education and spiritual culture of students largely depends on a modern music teacher, if 
he will take into account the requirements set before him by society, by the advanced theory and practice of pedagogical 
education. 

Key words: vocal and choral preparation, a teacher of music, musical education, musical culture, curriculum, national 
musical specialists. 

 
Професійна підготовка вчителів музики в різні історичні періоди була зумовлена вимогами 

суспільства до педагогічних кадрів. Критичний аналіз нагромадженого в цій галузі науково-методичного і 
практичного досвіду допоможе виявити ті позитивні форми й методи роботи зі студентами, які 
сприятимуть удосконаленню системи фахової підготовки сучасного вчителя музики в педагогічному 
університеті. 

Ще в другій половині ХІХ ст. передові діячі культури визнавали необхідність музичної освіти народу 
як одного з елементів естетичного виховання в державному масштабі. Над розширенням обсягу та 
вдосконаленням викладання музики замислювалися й педагоги загальноосвітніх шкіл, про що свідчить 
значна кількість опублікованих наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. праць з питань музичної освіти: «Про 
музичну освіту народу в Росії та Західній Європі» С. Миропольского (1882 р.), «Короткий нарис сучасного 
стану музичної освіти в Росії» К. Вебера (1885 р.), «Значення музики й співів у вихованні та в житті 
людини» С. Булгакова. Різні аспекти фахової підготовки вчителів музики кінця ХІХ – початку ХХ століть 
досліджували такі вітчизняні вчені: система професійної підготовки вчителів співів (О. Апраксіна), 
розвиток хорового мистецтва та диригентсько-хорової освіти (Д. Локшин, К. Нікольська-Береговська, 
Т. Смирнова), вокально-хорова й методична підготовка (Т. Пляченко), розвиток фортепіанної педагогіки і 
виконавства (Л. Гусейнова, Г. Ципін ) та ін.  

Метою статті є аналіз системи вокально-хорової підготовки вчителів музики у вітчизняних 
навчальних закладах кінця ХІХ – першої половини ХХ століть і виявлення позитивних тенденцій такого 
виду фахового навчання. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. провідними вітчизняними навчальними закладами з підготовки 
вчителів співів були Московське Синодальне училище церковного співу, Регентське училище в Санкт-
Петербурзі та Київська духовна академія. Аналіз навчальних планів і програм Синодального та 
Регентського училищ довів, що зміст спеціальних дисциплін та методи викладання були ретельно 
продумані й обґрунтовані. Так, наприклад, у процесі занять із предмету «Диригування та сумісна гра» учні 
набували навичок ансамблевої гри, опановували методи роботи з інструментальним колективом і техніку 
диригування. На цей предмет відводилось 2 години на тиждень з VI по IX класи. Такий вид роботи вимагав 
не тільки знання форми і стилю твору, але й виконання на фортепіано складних партитур, що також 
підвищувало рівень інструментальної підготовки учнів. Позитивним, на нашу думку, є те, що «Постановка 
голосу» викладалась по 8 год. на тиждень вже з І класу, «Церковний спів» – по 3 год. на тиждень у І та ІІ 
класах та по 2 год. з ІІІ по IX класи [3].  

Особливістю навчання в Синодальному та Регентському училищах було те, що проходження 
навчального курсу було пов’язане не тільки з грою на фортепіано, але й на скрипці, а для більш 
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обдарованих – на віолончелі. Це, на нашу думку, сприяло розвитку в учнів таких професійних якостей, як 
гострий музичний слух, чистота інтонування, уміння відрізняти характер звуковедення і темброве 
забарвлення звука. 

Вихованці вивчали складні хорові твори з акомпанементом, що поповнювало їхній репертуарний 
багаж, а також розвивало навички читання з листа. Програмою Синодального училища 1911 року на 
предмет «Вивчення хорової партитури за фортепіано» відводилось по 3 уроки на тиждень у IV–V класах і 
по 2 уроки – у VI–IX класах. Предмет «Церковний спів і його історія» вивчався 3 год. на тиждень у 
підготовчому та І класах, по 1 год. на тиждень у ІV, V та по 2 год. у ІІ, ІІІ, VI, VII, VIII, IX класах. 
«Методика церковного та шкільно-хорового співу» вивчалася тільки у ІХ класі по 2 год. на тиждень. 
Груповим заняттям «Диригування та сукупна гра» відводилося по 2 год. на тиждень з V по IX класи. А такі 
предмети, як «Постановка голосу (колективно та індивідуально)», «Теорія постановки голосу», «Уставний 
спів» вивчалися у ІХ класі по 2 год. та по1 год. на тиждень. Цією ж програмою було передбачено тільки 3 
уроки на тиждень з фортепіано (по 20 хв.) у I–III класах, 2 уроки – у III–V класах та по 1 уроку на тиждень 
у VI–IX класах. Це було обґрунтовано постановою правління Синодального училища за 1904р., у якій 
зазначено, що училище «…за своїм Статутом не призначене виробляти славетностей скрипкової та 
фортепіанної гри або спеціалістів з інших музичних предметів, а повинно готувати досвідчених 
вчителів…» [3, с.93] . 

Великий інтерес викликають інтегративні форми організації навчальної діяльності учнів. Так, для 
вихованців Регентського училища головним предметом був інтегративний курс «Читання хорових 
партитур за фортепіано у зв’язку з керуванням хором», у якому об’єдналися розділи з хорознавства, 
методики постановки голосу, елементарної теорії музики, гармонії, сольфеджіо, музичних форм, а також 
передбачалося оволодіння практичними навичками хорового диригування та гри на фортепіано хорових 
партитур. Програмою з цієї дисципліни передбачено вивчення таких складних творів як «Великий канон», 
«Реквієм» ч. 7 В. Моцарта, «Легенда», «Соловейко» П. Чайковського, концерти для хору, виконання яких 
на фортепіано вимагало високого рівня володіння інструментом [11]. Ми вважаємо, що застосування 
методу комплексного вивчення таких творів не тільки підвищувало диригентську майстерність та рівень 
загальномузичної та методичної підготовки учнів, але й сприяло розвитку важливого для шкільного 
вчителя уміння – різнобічної роботи над музичним твором. Отже, можна сказати, що високий рівень 
професійної підготовки випускників Синодального та Регентського училищ, довів доцільність системи 
навчання вчителів музики, розрахованої на тривалий період (починаючи з дитячого віку), побудованої на 
принципах інтеграції предметів, єдності теорії та практики. 

В історії становлення музичної освіти в Західній Україні друга половина ХІХ ст. позначена 
розгортанням музично-освітньої роботи та активізацією хорового руху. Осередком хорового співу були 
переважно такі навчальні заклади, як гімназії, бурси, семінарії. В атмосфері неприхованої політики 
денаціоналізації українського населення питання про систематичну музичну освіту навіть не виникало. 
Навчання у вищих навчальних закладах фактично було закрите для населення Західної України. Натомість 
у семінаріях та гімназіях отримували досить скупі музичні знання, хоча опанування нотною грамотою було 
обов’язковим. 

1873 р. було проведено реформу початкової освіти в східній Галичині, а наступного року для всіх 
категорій народних шкіл Австро-Угорщини видано навчальні плани, згідно з якими уроки співу та музики 
стали обов’язковими. Хоча виявлена увага офіційної влади до питань музичного виховання в Галичині 
була мізерною, проте в тодішніх умовах вона знаменувала крок уперед у музичній освіті й справі 
поліпшення культурної ситуації загалом. 

У 90-і рр. ХІХ ст. загальна картина викладання музики змінилася на краще. Як і раніше, навчання було 
спрямоване передусім на засвоєння вокально-хорового репертуару. Музичним заняттям у гімназіях 
відводилась 1 година на тиждень. Навчальна програма передбачала поетапне навчання. На першому й 
другому етапах подавали загальні відомості з теорії музики та сольфеджіо, а також практикували 
одноголосне виконання хорових творів. На третьому й четвертому етапах, незважаючи на обов’язкове 
виконання церковних композицій, особливу увагу приділяли хоровому виконанню народних пісень і 
творам галицьких композиторів.  

Наприкінці ХІХ ст. прогресивні музиканти й діячі культури Галичини, відчуваючи відсутність 
налагодженої системи музичної освіти, ставили питання про необхідність її реорганізації. І тільки на 
початку ХХ ст. в цій галузі відбулися певні зрушення. 1903 р. у Львові на базі «Союзу співацьких і 
музичних товариств» був заснований Вищий музичний інститут. У ньому передбачалося викладання 
композиції, сольного та хорового співу, гри на фортепіано, скрипці, віолончелі та інших інструментах. 
1912 р. було прийняте рішення про надання Вищому музичному інститутові у Львові імені Миколи 
Лисенка. 
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Особливості професійної підготовки вчителів музики в перші роки радянської влади були обумовлені 
складними проблемами становлення педагогічної науки та завданнями загальноосвітньої школи, з одного 
боку, суперечливими чинниками розвитку радянського мистецтва і професійної музичної освіти – з іншого. 
Так, Московська державна народна хорова академія, яка була організована на базі колишнього 
Синодального училища, стала єдиним вузом, який здійснював підготовку спеціалістів із масового 
музичного виховання у 1918–1923 рр. Вона готувала інструкторів, організаторів та керівників вокальних 
колективів (хорів, ансамблів) для культурно-просвітницької роботи. Відсутність у програмах предметів 
педагогічного й методичного циклу свідчить про те, що необґрунтовано були забуті кращі традиції 
Синодального училища з підготовки вчителів співу [7]. А діючі в країні різноманітні курси, у роботі яких 
брали участь такі відомі музиканти, як Н. Брюсова, А. Кастальський, Н. Ковін, А. Лур’є, 
А. Преображенський, П. Чесноков, були нетривалими. Відсутність стабільних програм курсів не дозволяє 
виділити прогресивні тенденції в їхній методиці [4]. 

Все ж багато нового і важливого було створено у ці роки. Прогресивні ідеї Б. Асаф’єва, Н. Брюсової, 
В. Каратигіна, Н. Ковіна, С. та В. Шацьких, А. Шеншина, Б. Яворського, які були висунуті ще в 
дожовтневий час, знайшли офіційну підтримку радянського уряду, унаслідок чого були визначені мало не 
всі основні принципи дитячого музичного виховання (життєвість, наочність, опора на кращі зразки 
музичного мистецтва, пріоритет виховних завдань) та розроблені ефективні й цікаві методи навчання дітей. 

Виховання національних педагогічних кадрів стало першочерговим завданням, тому виникла 
необхідність у створенні спеціальних навчальних закладів з підготовки висококваліфікованих учителів 
музики. Це привело до перебудови професійної художньої освіти, унаслідок чого музичні навчальні 
заклади були поділені на три типи: музична школа, музичний технікум (пізніше училище), консерваторія. 
Типізація шкіл в Україні була дещо іншою, ніж в РРСФР. Наркомос України у 1923–1925рр. визнав за 
доцільне утворити триланкову систему музичної освіти. Нижча ланка називалася профшколою, середня – 
технікумом, вища – інститутом. 

З урахуванням вимог музичної культури до підготовки спеціалістів усіх профілів була проведена 
реформа консерваторій, яка визначила їх нову структуру. Так, наприклад, до складу трьох факультетів 
Московської консерваторії (МДК), входив і новостворений – інструкторсько-педагогічний (ІПФ) з 
відділеннями музичного виконання, музично-теоретичним та загальної музичної освіти. Останнє і 
проводило підготовку вчителів музики для загальноосвітніх шкіл [1, с. 226]. 

Інструкторсько-педагогічний факультет Київського Вищого музично-драматичного інституту ім. 
М. Лисенка готував педагогів для спеціальних навчальних закладів (відділ професіональної освіти) і 
музикантів-інструкторів, організаторів, керівників робітничих і селянських клубів (відділ музичного 
виховання). Основним у роботі інституту був «виробничий принцип», який позначився насамперед на 
навчальному плані ІПФ. Він полягав у тому, що на І та ІІ курсах головну увагу приділяли роботі студентів 
у класі з фаху та вивченню теоретичних предметів, на ІІІ та ІV курсах – виробничій практиці студентів: 
виступи з самостійними програмами й педагогічна практика у «дитячій лабораторії» інституту, де кожен 
студент працював з учнем 2 рази на тиждень під керівництвом педагога з фаху. По закінченні інституту 
випускник працював самостійно в одній із музичних профшкіл міста і тільки після цього одержував 
диплом. 

Аналіз навчальних планів інструкторсько-педагогічного факультету Московської консерваторії 
показав, що вокально-хоровій підготовці приділялося більше уваги, ніж інструментальній. Так, наприклад, 
на предмет «хоровий клас» відводили по 4 год. на тиждень (на І, ІІ, ІІІ курсах), на предмет «постановка 
голосу» – по 40 хв. (індивідуально на І та ІІ курсах), «Методика та практика керуванням хором (з основами 
диригентської техніки)» вивчалася на ІІ курсі по 2 год. на тиждень (лекц. та практ.). На хоровому відділені 
навчальним планом передбачалися такі предмети: «Читання хорових партитур» (І, ІІ курси по1 год. на 
тиждень, групові заняття), «хорова література» (І, ІІ курси по 2 год. на тиждень, групові заняття), «Клас 
хорових аранжировок» (ІІІ курс, по 2 год., групові заняття), «Методика хорового співу» (ІV курс, по 2 год. 
лекц.). А предмет «Загальний курс фортепіано» передбачав 1 годину на тиждень (інд.), «спеціальне 
фортепіано» вивчалося тільки на відділенні слухання музики також по 1 год. на тиждень (інд.). 
Позитивним було те, що ці предмети вивчалися упродовж усього терміну навчання, тобто 4 роки [9]. 

Підготовка фахівців із масового музичного виховання тривала 8 років, із яких 4 роки навчання – на 
відділі загального музичного виховання музичного технікуму при МДК. Навчальний план технікуму 
(педагогічний відділ) передбачав предмет «Хоровий клас» (4 години на тиждень на І курсі) та «Методика 
хорового співу та хорова література» (4 год. на тиждень на ІІ курсі). 1926 року до навчальних планів 
музичних технікумів (інструкторсько-педагогічний відділ), окрім хорового та сольного співу (6 та 1 год. на 
тиждень на І та ІІ курсі), на III курсі введено «методика хорового співу» та «техніка керування хором» (по 4 
год. на тиждень) [10]. 
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У 1923 р. при Київській консерваторії створено факультет музичного виховання, який готував 
викладачів для трудових шкіл і дитячих установ усіх типів. Його головне завдання – озброїти студентів 
основними методами музичної підготовки. Вони опановували педологію, педагогіку, історію педагогічної 
науки; гру на фортепіано, скрипці, в ансамблі народних інструментів; хоровий спів та керування хором; 
вивчали спеціальну фізкультуру; постановку голосу, ритміку; дитячі ігри; дитячий хор та оркестр. 

Результатом творчого пошуку видатних музичних педагогів стала своєрідна система навчання на 
музично-педагогічному факультеті Московської консерваторії (1930-1940 рр.), яка забезпечувала високий 
рівень і рівноцінність музично-теоретичної, вокально-хорової та інструментальної підготовки майбутніх 
учителів музики. Відкриття такого факультету на базі колишнього інструкторсько-педагогічного було 
спрямоване на якнайшвидше покращення та стабілізацію системи підготовки вчителів. Подібні факультети 
були створені в 30-і роки й у інших консерваторіях країни. 

Родоначальником нинішніх мистецьких факультетів педагогічних університетів був музично-
педагогічний факультет Московської консерваторії, який мав більш досконалу систему навчання. Це було 
зумовлено кількома чинниками: по-перше, він був організований у кращому музичному вузі країни, який 
мав гарні традиції щодо підготовки професійних музикантів (педагогів і виконавців); по-друге, до 
викладання на факультеті були залучені висококваліфіковані фахівці в галузі дитячого музичного 
виховання (Н. Гродзенська, М. Румер, В. Шацька), видатні хормейстери та композитори, які мали досвід 
щодо підготовки вчителів музики (М. Данілін, Г. Дмитревський, А. Нікольський, І. Пономарьков, 
П. Чесноков), відомі музичні діячі, викладачі музично-теоретичних та інструментальних дисциплін 
(Л. Баренбойм, Л. Гольденвейзер, Ю. Келдиш, М. Раухвергер, В. Розанов, І. Способін); по-третє, навчання 
проводилось за спеціальними програмами, які були розроблені викладачами цього ж факультету з 
урахуванням специфіки професії вчителя музики та рівня загальномузичної підготовки студентів [6]. 

Навчальний план музично-педагогічного факультету 1940 р. був найбільш досконалим і розкривав 
зміст 5-річного навчання зі спеціальності «Музичне виховання в загальноосвітній школі». На нашу думку, 
у цілому він відповідав вимогам до підготовки фахівця широкого профілю, яким повинен бути вчитель 
музики. Вихованню різнобічного музиканта сприяло різноманіття спеціальних предметів, які мали такі 
складові: фортепіанний та камерний класи, вокально-хорові дисципліни (хоровий клас, керівництво хором, 
сольний спів), ритміка, музична література, педагогіка з методикою музичного виховання [8]. 

На нашу думку, навчальний план відповідав вимогам для підготовки фахівця широкого профілю, яким 
і повинен бути вчитель музики.  

Аналіз вітчизняної системи професійної підготовки вчителів музики кінця ХІХ – першої половини ХХ 
століть, дозволяє виявити позитивні тенденції у вокально-хоровій підготовці студентів провідних музичних 
і педагогічних навчальних закладів з метою їхньою застосування у сучасних умовах. 
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ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ 
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У роботі в науковому та практичному аспектах проаналізовані педагогічно принципи, як основоположні засади 
розвитку та збереження співацького голосу. Теоретичне осмислення проблеми, виконавська практика та 
педагогічний досвід дозволяють автору розмірковувати про місце і роль загально-дидактичних та предметних 
принципів у практичній діяльності вокального педагога щодо оволодіння студентами вищих педагогічних навчальних 
закладів вокально-технічними навичками, художньо-виконавською майстерність та вокально-методичними 
знаннями. 

Ключові слова. Принципи вокальної педагогіки, співацький голос, вокально-технічні навички, художньо-
виконавська майстерність,вокально- методичні знання. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLES FOR THE DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF THE 
SINGING VOICE 

L. Ostapchuk 
Pedagogical principles are analyzed in work in scientific and practical aspects as the basic principles of development and 

preservation of the singer's voice. Theoretical comprehension of the problem, performing practice and pedagogical experience 
allow the author to think regarding the place and the role of general didactic and substantive principles in the practical activity 
of the vocal teacher on the acquisition by students of higher pedagogical educational institutions vocal-technical skills, artistic 
and performing skills and vocal-methodical knowledge. The opinion is substantiated in the article that the use of pedagogical 
experience acquired by peoples requires a creative approach by the teacher. Separate requirements, and sometimes the itself 
principles, may undergo changes depending on the level of development of society, science and the particular conditions of 
their application. The practical implementation of the same rules for all rules is individually determined, depending on the 
subject, goals, tasks, features of teaching methods, contingent and other factors. The author describes some features of the use 
of general pedagogical rules in vocal pedagogy and emphasizes the systematic necessity, completeness, complexity, 
equivalence of the application of both general didactic and substantive principles, and states that ignoring these requirements 
leads to a decrease in the efficiency of the educational process and the destruction of pedagogical activities foundations.  

Keywords. Principles of vocal pedagogy, singing voice, vocal-technical skills, artistic and performing skills, vocal-
methodical knowledge, general didactic principles. 

 
«Постановка голосу» – одна з профілюючих дисциплін у системі підготовки вчителя музичного 

мистецтва загальноосвітньої школи. Метою курсу є вільне оволодіння студентами вокально-технічними, 
художньо-творчими, виконавськими навичками та вміннями, відповідним об’ємом науково-методичних 
знань для кваліфікованої роботи з дітьми. Це тривалий, систематичний і копіткий, переважно в формі 
індивідуальних занять, практичний вид діяльності, який поєднує такий перелік завдань: усвідомлення 
функціонування голосового апарату людини як унікального музичного інструмента, що представляє собою 
цілісну психофізіологічну систему узгоджень і зв’язків; надбання і розвиток художніх та технічних 
співацьких навичок; опрацювання слуху та координація його з роботою голосу; розвиток як пасивного так і 
активного вокального слуху; засвоєння вокальної теорії та методики; формування стійких критеріїв якості 
співу та співацької майстерності; виховання уявлень про акустичне та художньо-повноцінне звучання 
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співацького голосу; вивчення історії світового та вітчизняного вокального мистецтва, а також новітніх 
тенденцій його розвитку. 

Ефективність вирішення проблем, що постають в практичній роботі педагога з постановки голосу, 
значною мірою залежить від дотримання принципів педагогічного процесу, на яких базується система 
основних вимог до навчання і виховання і від яких залежність його цілісність, спрямованість і 
результативність. Дидактичні принципи – загальні вимоги, що визначають основне спрямування 
педагогічного процесу, його мету, зміст, форму, методику організації. Вони мають характер загальних 
вказівок, правил і норм, забезпечують раціональне вирішення проблем всебічного навчання та виховання, 
сприяють ефективному управлінню навчальною діяльністю, надають можливість спланувати і передбачити 
результати навчально-виховної роботи. Дидактичні принципи навчання і виховання виступають основним 
орієнтиром викладацької діяльності, мостом, що поєднує теоретичні уявлення з педагогічною практикою, 
науковою основою для вироблення технології практичної діяльності.  

Сучасна система педагогічних принципів є результатом синтезу наукових досліджень та 
багатовікового досвіду практичної педагогіки. Однак життя, зміна характеру суспільних відносин, нові 
досягнення науки та педагогічної практики обумовлюють як появу нових принципів, що відповідають 
вимогам сьогодення, так і внутрішню динаміку існуючих, традиційних та впливають на особливості 
взаємодій між ними. Крім того, характер, окремі вимоги, а іноді й самі принципи можуть зазнавати змін 
залежно від конкретних умов їхнього застосування. Практична реалізація однакових для всіх правил є 
індивідуально обумовлена, залежна від предмета, мети, завдань, особливостей методики викладання, 
контингенту та інших факторів. Це змушує дотичних до навчання та виховання науковців постійно 
розмірковувати на тему класифікації, застосування, координації, трансформування педагогічних 
принципів, використання їх у нових умовах сьогодення для досягнення нових цілей і викладання нових 
предметів, аналізувати попередній досвід та шукати нетрадиційні підходи в послуговуванні давно 
існуючими правилами навчання та виховання, виходячи з конкретних, продиктованих життям завдань. Під 
час обґрунтування дидактичних принципів учені враховують навчально-виховний досвід конкретних 
дидактичних систем, логічні основи теорії пізнання, закономірності функціонування психіки, рівень 
розвитку суспільства, науки, техніки тощо. Це пояснює той факт, що на сьогодні в різних підручниках та 
фундаментальних наукових працях з дидактики загальне визначення принципів навчання, їхня кількість, 
ієрархія та формулювання значно різняться. 

Більшість вокальних теоретиків минулого й сьогодення в наукових розробках та публікаціях, певною 
мірою торкаються питань застосування дидактичних принципів, з метою впровадження інновацій в 
навчально-виховний процес та розробки сучасної предметної методики, основаної на останніх досягненнях 
науки з урахуванням специфіки предмету навчання, проблема потребує вдумливого, ретельного 
дослідження, аналізу, систематизації, детальної характеристики особливостей застосування їх у практичній 
вокальній педагогіці.  

Серед розмаїття визначальних принципів цілісного педагогічного процесу вирізняють загально-
дидактичні та предметні (специфічні). До загальних відносимо: цілеспрямованість педагогічної діяльності; 
науковий підхід; систематичність та послідовність; зв'язок з практикою; доступність; урахування вікових 
та індивідуальних особливостей; зв’язок навчального та виховного аспекту; культуровідповідність; 
принцип свідомої, творчої активності та самостійності; постійне самовдосконалення; опора на позитив; 
гуманізація; глобалізація. Специфічні педагогічні принципи обумовлюються предметом вивчення, 
поставленою педагогічною метою, особливостями вмінь і знань, що вимагають відповідної методики та 
форми навчання. 

Основні критерії роботи щодо розвитку співацького голосу були відомі давно. Вони сформувалися на 
основі творчої спадщини видатних представників національної та зарубіжної вокальної школи та 
узагальненого вокально-виконавського досвіду видатних співаків минулого і сьогодення. Про них писали 
М. Глінка, М. Гарсіа, Л. Дмітрієв, А. Менабені, Д. Люш, В. Морозов та інші відомі педагоги. Проведений 
аналіз наукової літератури дає підставу стверджувати, що більшість з них схиляється до виділення 
однакових основоположних засад вокально-педагогічної діяльності з деякими розбіжностями. Беручи за 
основу їхні судження та власний педагогічний досвід, можемо охарактеризувати роль і місце специфічних 
вокально-педагогічних принципів у практичній роботі викладач постановки голосу.  

У вокальному, як і в інших видах мистецтва, співіснують на рівних правах, обумовлюючи одна одну 
дві стихії: технічна і творча. Виходячи з цього, навчання співу є вирішенням цілого ряду вокально-
технічних та художньо-виконавських завдань, кінцевою метою якого є висока художньо-виконавська 
майстерність, досягнути якої можливо тільки на базі досконалої вокальної техніки. В основі творчості 
митця лежить досконале володіння ремеслом. Жодний творчий задум буде недосяжним для співака, якщо 
голос, як музичний інструмент, технічно не готовий до його втілення. Тому на початкових етапах навчання 
основну увагу звертають на формування звуку і техніку звуковедення. Розвиток всіх сторін вокальної 
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техніки (звукоутворення, дихання, резонування, артикуляція, рухливість, гнучкість і т.д.) має 
здійснюватися паралельно. Одночасно з розвитком голосу вдосконалюється вокальний слух – одна із 
важливих характеристик професійної майстерності, що, у свою чергу, стає благодатним підґрунтям 
подальшого росту рівня вмінь і навичок.  

Беззаперечним є той факт, що навіть самий довершений звук, утворений голосом людини без 
емоційної складової, несе лише сигнальну функцію і ніяк не художньо-естетичну. Робота над формуванням 
технічних навичок голосового апарату має бути організована таким чином, аби кожна найменша музична 
фраза не була позбавлена емоційної складової, художнього змісту і художнього переосмислення. Мова йде 
не тільки про вокальні твори. Вправи та вокалізи важливо також виконувати характерно, час від часу 
змінюючи його, навчаючи в такий спосіб подавати однаковий музичний матеріал із новим емоційним 
наповненням. «Техніка вокально-сценічної творчості включає в себе як техніку володіння голосовим 
апаратом, голосом, так і психотехніку – техніку переживання [9, с.57]». Цьому сприяє не тільки 
наполеглива, цілеспрямована праця, розуміння учнем поставленого у вокальному творі творчого завдання 
та конкретних шляхів його реалізації, а й високий рівень загальної культури, музичної освіти, художній 
смак, багата уява, емоційний досвід, внутрішній світ людини, уроджений талант перевтілення.  

Психолого-педагогічні дослідження останніх років доводять важливість урахування особистих 
характеристик та можливостей вихованців. Сучасна вітчизняна навчально-виховна система керується 
принципом індивідуального підходу, що передбачає опору на індивідуальні якості учня. 

Вокальна педагогіка впродовж всієї своєї історії неухильно дотримувалась правил, які диктує вище 
названий принцип. Основною, незмінною, найбільш ефективною формою роботи завжди були і 
залишаються дотепер індивідуальні практичні заняття. Кожен співак, кожен учень неповторний. 
Вокальний педагог повинен розпізнати особливості, специфічні якості свого учня, визначити тип голосу, 
рівень вокальної та загальної музичної підготовки, особливості сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, уяви, 
мови, характеру, темпераменту, волі, діагностувати позитивні та негативні якості роботи голосового 
апарату, потенційні можливості, найближчі і далекі перспективи, знайти правильний підхід, підібрати 
репертуар, визначити індивідуальний комплекс методів та прийомів виховання, розвитку та збереження 
голосу. Кожний урок – окремий творчий експеримент, на який упливають як внутрішні, так і зовнішні 
фактори. Від правильності його організації та проведення залежить досягнення педагогічної мети. Тому 
принцип індивідуального підходу в вокальній педагогіці у всі часи у всіх педагогів був в центрі уваги і у 
вокальній науково-методичній літературі характеризується не як загально-дидактичний, а як предметний. 

Таке ж визначальне місце в системі вокально-педагогічних принципів займає поступовість і 
послідовність розвитку голосу. Порушення його законів завдає непоправної шкоди голосовому апарату і 
травмує психіку співака. Елементи навчального матеріалу мають бути логічно поєднані. Всі нові вокальні 
навички та теоретичні знання мають обов’язково опиратися на засвоєні раніше і, власне, стати 
фундаментом для опанування наступних. Ускладнювати вокально-технічні та художньо-виконавські 
завдання потрібно обережно, з урахуванням бази набутих знань та фізіологічної доцільності, безпідставно 
не форсуючи оволодіння мистецтвом співу. Загальноприйняте педагогічне правило «від простого до 
складного» – один із надійних запобіжників від помилок у роботі щодо розвитку та збереження 
співацького голосу. На цьому наголошували видатні вокальні педагоги ХІХ століття. Принципам 
систематичності, послідовності, поступовості та постійного самовдосконалення відповідає концентричний 
метод роботи з голосом, започаткований М.В. Глінкою, і визнаний актуальним та основоположним 
провідними педагогами сучасності. 

Важливо постійно слідкувати за фізіологічною доцільністю та рівнем доступності вокально-технічних 
завдань, перехід до більш складних має обумовлюватися тільки досконалим оволодінням попереднього 
етапу. Необумовлене ускладнення недопустиме. 

Украй уважним педагогу слід бути під час роботи над розширенням діапазону голосу. Передчасне, 
безконтрольне захоплення крайніми звуками приносить тільки шкоду. Контроль педагога та усвідомлення 
наслідків порушення цього принципу самим учнем має запобігти допущенню таких помилок. Важливо 
застерегти вихованців і від зловживань силою звуку, зосередивши увагу на правильності звукоутворення та 
резонування, гнучкості, емоційній виразності, природній красі тембрального забарвлення голосу, тощо. 
Сила звуку та величина діапазону не повинні бути самоціллю у вихованні співака. У кожному конкретному 
випадку варто керуватися фізіологічною доцільністю та рівнем оволодіння техніки співу 

Вище описані три основні предметні принципи: єдність технічного та художнього розвитку; 
індивідуальний підхід; послідовність, поступовість та систематичність оволодіння співацькою 
майстерністю, у вокальній педагогіці вже давно є загальновизнаними. Теорія вокалу та практична 
діяльність провідних педагогів світу впродовж десятиліть підтверджують результативність, а отже і 
необхідність слідувати цим законам. Однак система дидактичних принципів не догма, а живий організм, 
який в результаті розвитку науки, суспільства, психології, соціальних потреб тощо зазнає змін. 
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Покликаючись на вчення І. П. Павлова, І. М. Сеченова, дослідження Р. Юссона вокальні педагоги і 
дослідники процесів фонаціі Л. Дмітрієв, В. Морозов, А. Менабені відзначають важливість психофізіології 
у вихованні співака, а Д. Люш, розглядаючи основні принципи розвитку та збереження співацького голосу, 
розуміння значення нейрофізіологічного фактора ставить на перше місце. «Потрібно завжди пам’ятати, що 
співацький процес – це не тільки фізична робота голосового апарату і задіяних м’язів, але і велика праця 
нервової системи, в якій психіка співака має провідне значення як у виконавському, так і у фізіологічному 
плані [5, с.9.]». 

Велику увагу психологічним особливостям вокального процесу приділяє О.М.Прядко в посібнику 
«Розвиток співацького голосу», де наголошує, що «вокальний розвиток полягає у єдності фізичного та 
психологічного начал [8, с.38]».  

Педагог з постановки голосу, працюючи зі студентом, повинен враховувати не тільки його 
фізіологічні відчуття, а й стан його нервової системи, співочий тонус, особливості психіки, вміло 
використовувати позитивний емоційний вплив, створювати дружню, доброзичливу, ділову, партнерську, 
творчу атмосферу, демонструвати небайдужість, повагу до особистості вихованця та його власної, 
можливо, не зовсім правильної, думки, знаходити обґрунтовані мотивації, заняття проводити зрозуміло і 
цікаво, вміло скеровувати навчальний процес у правильне русло. Негативні фактори, як то стрес, 
перевтома, роздратування, незадоволення, чи нерозуміння, недовіра до педагога, невпевненість і т. д. 
призводить до погіршення звучання і навіть утрати голосу.  

Морозов В. П. у роботі «Искусство резонансного пения», обґрунтовуючи основи резонансної теорії і 
техніки, до основних принципів вокальної педагогіки відносить цілісність функціонування голосового 
апарату співака (дихання + гортань + резонатори). Виходячи з цього, він доводить важливість 
опосередкованого, а не прямого, безпосереднього впливу на ту чи іншу частину голосового апарату, 
називає їх методами системного впливу, так як вони базуються на системних зв’язках між різними 
частинами звукоутворюючої системи людини. Переваги методів системного впливу перед методами 
безпосереднього впливу полягають в тому, що вони здатні підготувати до оптимальної фонації не тільки 
окрему групу м’язів, а весь голосовий апарат, не порушуючи цілісності й узгодженості м’язової 
координації в процесі співу. Слідування принципу цілісності функціонування голосового апарату та 
використання методів системного впливу, безперечно, приведе до позитивних результатів у практичній 
діяльності вокальних педагогів. 

Методика вокального виховання, хоч і має свою власну дидактику, принципи і методи, обумовлені 
специфікою предмету, підкоряється всім закономірностям загальної педагогіки. На сучасному етапі 
розвитку науки, культури і суспільства беззаперечним є дотримання принципу науковості. Уся робота в 
класі постановки голосу має бути організована на основі наукових досягнень та аналізу практичної 
вокальної педагогіки. Знання досвіду попередників та дотримання науково доведених і практично 
перевірених правил убереже від суб’єктивізму, можливих помилок та хибних шляхів. Об’єктивні знання і 
сформовані на їхній основі практичні навички дадуть змогу успішно навчати співу, правильно впливати на 
розвиток голосового апарату. На основі отриманих теоретичних знань під час оволодіння вокальними 
навичками студент має усвідомити функціонування м’язів власного звукоутворюючого коплексу, збагнути 
сутність складних психофізіологічних зв’язків та навчитися, по можливості, упливати на них. Нерозуміння 
природи свого живого інструмента приводить до нераціональної співацької техніки та неправильної його 
експлуатації. Співак повинен знати суть кожного вокального явища, як то резонування, атака, вокальне 
дихання, теситура, регістри, тощо. 

Однак педагог зобов’язаний не лише знати об’єктивну, сучасну, науково доведену теорію правильного 
звукоутворення, але й володіти мистецтвом відбору наукових даних, які допоможуть учневі, на 
конкретному етапі оволодіння вокальною майстерністю, зрозуміти основні, принципи звукоутворення, 
доступно і грамотно пояснювати навчальний матеріал. 

У практичній вокальній педагогіці, разом із науковою, широко використовують емоційно-образна 
термінологія, яка, за словами прихильників об’єктивних методів, суперечить принципові науковості. Однак 
незважаючи на критику, образно – емоційні, метафоричні способи характеризувати співацький процес 
займають чільне місце у вокальній термінології, передаються від педагога до учнів, продукуються 
експромтом. Висловлювання «близький звук», «спів горлом», «білий звук», «звук на губах», «резонуюче 
дихання» і т. п., які часто чуємо з уст відомих співаків та провідних педагогів, із наукової точки зору не 
відповідають об’єктивній реальності, проте часто приносять бажаний позитивний результат. Образно-
емоційні терміни не народилися на порожньому місці. Це знайдені на практиці ефективні методи 
настройки співака на потрібні психофізичні співацькі відчуття й уявлення, які, незважаючи на всю їхню 
парадоксальність і фантастичність, пояснюються об’єктивними законами акустики, фізіології і психології. 
Їх величезна кількість. Значна частина висловів прийшла до нас як педагогічний практичний досвід 
попередніх поколінь. У багатьох педагогів з художнім типом мислення образно-емоційні афоризми 
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народжуються експромтом і завдяки своїй новизні і неординарності допомагають зрозуміти учневі 
поставлені перед ним завдання. Кожне конкретне емоційно-образне пояснення не універсальний засіб для 
всіх студентів. Однак компетентний, досвідчений педагог, проаналізувавши недоліки роботи голосового 
апарату, обов’язково знайде корисні для зміни постановки голосового механізму пояснення і методи 
впливу на психофізичні відчуття студента в кожному конкретному випадку. 

Захищаючи емоційно-образну термінологію, американський дослідник У. Бартоломю в статті 
«Парадокси вокальної педагогіки» писав: «Учёные должны обладать достаточной широтой взглядов, 
чтобы понять, что жаргон преподавателей пения не совсем фантастичен, но основан, может быть 
бессознательно, на своеобразном комплексе всё же вполне реальных физиологических факторов» [7, с. 
277]. 

Професор Морозов В.П. в книзі «Искусство резонансного пения» дає образно-емоційним термінам 
психофізіологічне трактування, характеризує їх, як результат реальних резонансних явищ в голосовому 
апараті співака під час співу та зазначає, що «…образно-метафорический язык вокальных педагогов – это 
сильное оружие, которое может служить воспитанию как резонансной технике пения, так и любой другой, 
даже совсем не рациональной в зависимости от идеологической позиции педагога [7, с. 284]». 

Пояснення широкого та ефективного використання образно-емоційних термінів Морозов В. П. 
знаходить у вченні академіка Павлова І.П. Він відзначає, що уява про свій голос залежить в значній мірі від 
того, до якого психологічного типу належить дана людина: емоційно-художнього чи раціонально-
аналітичного. Для художників характерне емоційно-образне, цілісне сприйняття дійсності, а для мислителя 
– раціонально – аналітичне. Серед співаків, вокальних педагогів та всіх, хто опановує мистецтво співу 
переважна більшість належить до художнього типу, хоч у кожному з нас в різних пропорціях є і 
«художник», і «мислитель». Педагогам важливо враховувати цей фактор, адже студент-»художник» краще 
сприйме образні, метафоричні пояснення, тоді як студент-»мислитель» прагнутиме логічного 
обґрунтування процесу співу. 

В педагогічній практиці обидва види термінів (наукові та емоційно-образні) не вступають в 
протиріччя, а використовуються паралельно. Наука знаходить психофізіологічне підґрунтя образно-
емоційним термінам, а образно-емоційна термінологія не виключає доцільності використання наукових 
знань. Однак важливо, щоб ці знання полегшили розуміння природи співацького процесу і передача їх за 
викладом і по своїй формі відповідала психотипу мислення учня та рівню його розвитку і розуміння суті 
предмета. 

У педагогічному ВНЗ викладання постановки голосу обумовлюється його професійним 
спрямуванням, а саме, вокально-виконавською та вокально-методичною спрямованістю діяльності 
вчителів музичного мистецтва. Формування у студентів вокально-методичної майстерності вимагає 
інтегративної єдності індивідуального вокального розвитку та оволодіння методикою вокального навчання. 
Тому під час організації процесу навчання важливий принцип комплексного підходу. Професійну 
можливість учителя музики ефективно вирішувати проблеми і завдання вокального розвитку вихованців 
забезпечать власні вокальні вміння і навички в поєднанні з методичною компетентністю та педагогічною 
майстерністю.  

У вокальній педагогіці надзвичайно важливим є принцип свідомої творчої активності. У процесі 
оволодіння співацьким голосом він нерозривно пов’язаний із розумінням причин утворення різного за 
якістю звуку, вмінням його відтворити, чітко усвідомлюючи, що потрібно зробити, аби досягти бажаного 
результату. Тільки те пізнання, що здобуте наполегливою власною працею при допомозі фіксації 
психофізіологічних відчуттів, а не шляхом звуконаслідування, бездумного копіювання почутого, що є 
процесом підсвідомим, дає міцну науково-теоретичну базу як виконавцеві, так і педагогу. Принцип 
свідомої творчої активності знаходиться в тісному зв’язку з зацікавленістю та мотивацією навчання. 
Високий інтерес, розуміння перспектив дають позитивний результат у процесі оволодіння співацькими 
навичками та вокально-методичними знаннями. 

За необхідне, вважаю відзначити і принцип постійного самовдосконалення. Важливо розуміти, що в 
основі вокальної майстерності лежить, керована центральною нервовою системою, одночасна, злагоджена 
робота великої кількості різних м’язів, частина яких функціонує підсвідомо. Голос людини – складна 
психофізіологічна система. Для вироблення вокальних навичок потрібне постійне систематичне 
тренування протягом тривалого часу як самих м’язів, так і віднайденої координації всіх складових 
голосового апарату. Після тривалої перерви в роботі, систематичного нехтування вдосконаленням 
вокально-технічних та художньо-виконавських навичок в пам’яті стираються вироблені внаслідок 
наполегливої праці складні м’язові зв’язки, співак утрачає вокальну форму, рівень професійної 
майстерності падає. Повернення на попередній рівень вимагає додаткових зусиль і часу. 

У практичній діяльності педагога в класі з постановки голосу важливо дотримуватися таких вимог: 
обов’язковості, повноти, комплексності та рівнозначності педагогічних принципів. Систематичне 
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порушення та ігнорування цих вимог призводить до зниження ефективності та руйнує основи педагогічної 
діяльності. 

Таким чином, проаналізовані вище принципи вокальної педагогіки в сукупності є складним синтезом 
вимог і положень, при обов’язковому комплексному рівнозначному використанні яких у повсякденній 
роботі із студентами, навчально-виховний процес виступає як цілісна система, що має властивість 
розвиватися, змінюватися відповідно до вимог розвитку науки, культури, суспільства. Вони є науково 
обґрунтованим керівництвом до дії, теоретичною основою практичної творчої діяльності викладача щодо 
підготовки кваліфікованих педагогів-музикантів. 
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЩО 
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В БОКСІ 

С. Г. Приймак1 
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В статті розглянуто результати визначення соматотипу й функціонального стану кардіореспіраторної 
системи студентів чоловічої статі, що займаються в групі спортивно-педагогічного вдосконалення з боксу, при 
виконанні дозованих фізичних навантажень. При порівняно однакових відносних значеннях результатів виконання 
проби PWC170 спостерігається домінування симпатичної регуляції серцево-судинної діяльності. Співвідношення 
низько- до високохвильової компоненти варіабельності серцевого ритму вказує на домінування симпатичної регуляції 
у студентів-боксерів всіх вагових категорій. 

Ключові слова: освітній процес, студенти, варіабельність ритму серця, фізична працездатність, бокс. 

MORPHOFUNCTIONAL PROVIDING PHYSICAL WORKING CAPACITY OF STUDENTS 
SPECIALIZED IN BOX 

S. G. Priymak 
The analysis of anthropometric indices and functional state of the cardiorspiratory system of student-boxers points to the 

general biological laws of the functioning of a living organism, characterized by a high level of interconnection between 
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individual parameters in accordance with genotypic and phenotypic determinations. These changes are directly proportional 
and reflect the peculiarities of professional sporting and pedagogical activities in accordance with its specific characteristics.  

Unlike the indicated indices, the length of the lower limb and chest excursion are not different for representatives of 
different weight categories. Students of light weight category are characterized by a narrow chest, which, in combination with 
the relative values of the length of the lower extremities, indicates normostenics (with a predisposition to the asthenia), in 
contrast to heavyweights, which have a wide chest and a hypersensics type of body structure. With comparatively identical 
relative values of the results of the PWC170 test, the dominant sympathetic regulation of cardiovascular activity is observed in 
the students of boxers of all weight categories, indicating the same trophic support for the exercise of physical activity. In the 
period of restitution there is a decrease in the frequency-volume parameters of the respiratory system due to the frequency of 
respiratory cycles. The ratio of low-to-high-wavelength components of heart rate variability indicates the domination of 
sympathetic regulation in student-boxers of all weight categories. The obtained indicators can simultaneously be an important 
marker in the selection, and the definition of the functional state of the cardiovascular system at performing metered physical 
activity is an effective tool for managing the educational and educational process and the psychophysical state of health of 
students and students. Taking into account these regularities of functional activity of the activity will allow teachers, trainers, 
and specialists in physical culture to optimize the process of sporting and pedagogical training of students from boxing in 
accordance with weight categories and manners of the duel. 

Key words: educational process, students, heart rate variability, physical working capacity, boxing. 
 
Удосконалення системи підготовки кадрів вимагає пошук нових, сучасних підходів до навчально-

виховного та освітнього процесу, що забезпечить належний рівень оволодіння основними професійними 
здібностями майбутнього фахівця. Особливо актуальною ця проблема є в галузі фізичного виховання у 
зв’язку із застосуванням головного засобу – фізичної вправи, яка має бути суворо регламентована за 
тривалістю, інтенсивністю та іншими складовими дозування фізичних навантажень. Ця передумова є 
основною при підготовці фахівців, які зобов’язані мати високий рівень професіоналізму та компетентності 
в своїй сфері діяльності, оскільки фізичне вдосконалення напряму пов’язано зі здоров’ям людини.  

Для майбутнього фахівця з фізичного виховання одним з пріоритетних напрямків підготовки є 
досягнення високих спортивних результатів з обраного виду спортивно-педагогічної діяльності, що 
дозволить досконало володіти засобами та методами навчання при здійсненні професійної діяльності як в 
навчально-виховному так і освітньому процесі. При цьому, одним з найважливіших принципів побудови 
навчально-виховного та освітнього процесів є відповідність навантажень соматотипу, поточному 
функціональному стану й індивідуальним особливостям особистості. Для оцінки фізичного стану 
індивідууму одними з найбільш прогностичних є показники, що характеризують генетично-детерміновані 
чинники, що обумовлюють успішність реалізації діяльності, до яких можна віднести тип тілобудови та 
регуляція серцево-судинної діяльності [6, с. 68; 7, с. 35]. Отримані показники можуть, одночасно, бути 
важливим маркером при відборі, а визначення функціонального стану серцево-судинної системи при 
виконанні дозованих фізичних навантажень є дієвим інструментом управління навчально-виховним та 
освітнім процесом і психофізичним станом здоров'я учнів та студентів [5, с. 131; 6 с. 68]. 

У зв'язку з цим, метою статті було визначення соматотипу і функціонального стану 
кардіореспіраторної системи студентів чоловічої статі, що займаються в групі спортивно-педагогічного 
удосконалення (СПУ) з боксу, при виконанні дозованих фізичних навантажень. 

Дослідження проведені упродовж грудня 2010 р – березня 2013 р на базі лабораторії психофізіології 
м'язової діяльності Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. У 
дослідженнях брали участь 27 осіб чоловічої статі у віці 19-21 років, що відвідують секцію зі спортивно-
педагогічного удосконалення з боксу, яка діє на базі факультету фізичного виховання Чернігівського 
національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Учасники дослідження також входять до 
основного складу збірної команди Чернігівської області, з яких – 2 майстри спорту Міжнародного класу, 12 
майстрів спорту і кандидатів у майстри спорту України, 13 спортсменів масових розрядів. 

Особливості тотальних розмірів тіла спортсменів вивчали згідно стандартизованої методики: 
реєстрували показники довжини тіла та окремих сегментів (довжини тулубу, корпусу, нижньої та верхньої 
кінцівок), маси тіла, обхвату грудної клітини (ОГК) у спокої, у фазах вдиху й видиху, життєвої ємності 
легень (ЖЄЛ), сили м'язів кисті і спини. На підставі емпіричних рівнянь розраховували індекси Кетле, 
Ерісмана, Пин’є, розвитку грудної клітини, cтенії, життєвий індекс, силовий (співвідношення м’язової сили 
спини та кисті до маси тіла), коефіцієнта пропорційності тіла [8, с. 33].  

Систолічний (АТсист., мм. рт. ст.) та діастолічний артеріальний тиск (АТдіаст., мм. рт. ст.) визначали за 
допомогою електро-механічного тонометра AND UA-704 (Японія). На підставі емпіричних даних 
розраховували пульсовий АТ (ПТ), мм. рт. ст.; ударний об'єм крові (УОК), мл; хвилинний об'єм крові 
(ХОК), мл; вегетативний індекс Кердо (ВіК), ум. од.; коефіціент ефективності кровообігу (КЕК), ум. од. [8, 
с. 34]. 

Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму вивчали на підставі аналізу показників ВРС 5-7 
хвилинних фрагментів фотоплетизмограми за допомогою монітору серцевого ритму Polar RS300 (Polar 
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Electro, Finland). Аналіз даних здійснювався за допомогою програмного забезпечення Kubios HRV 2.1 
(Kuopio, Finland). Артефакти і екстрасистоли видаляли з електронного запису ручним методом. 
Аналізували такі показники спектрального (частотного) аналізу варіабельності ритму серця (ВРС) та 
кардіоінтервалографії (КІГ): загальна потужність спектру (Total Power, TP), потужність високочастотного 
(High Frequency, HF), низькочастотного (Low Frequency, LF) і зверхнизькочастотного (Very Low Frequency, 
VLF) компонентів, внесок зазначених компонентів в загальну потужність спектру, а також співвідношення 
LF до HF хвиль, розрахованих у відповідності до абсолютних (мс2) одиниць (LF/HF ratio, ум. од); Мо 
(мода), АМо (амплітуда моди); ΔХ (варіаційний розмах). Для визначення централізації регуляції серцевого 
ритму на основі даних показників розраховувався індекс напруги (за Р. М. Баевским): ІН – індекс напруги 
регуляторних систем (ІН=АМо×(2×ΔХ×Мо)-1) [1, с. 186; 9, с. 156].  

Параметри зовнішнього дихання визначали за допомогою спірометалобографу Метатест-1. Ми 
реєстрували: частоту дихання (ЧД, дих. циклів × хв.-1), дихальний об’єм (ДО, мл). Хвилинний об’єм 
дихання (ХОД, мл) розраховувався на підставі добутку ЧД та ДО. Виконання проби PWC170 здійснювалось 
на велоергометрі ВЭ-02 у відповідності до стандартів її виконання [2, с. 69]. У стані спокою, після І та ІІ 
навантажень, у фазах реституції (через 3 хв після І та 7 хв після ІІ навантажень) визначались вищезазначені 
показники. Статистичну обробку фактичного матеріалу здійснювали за допомогою програми Microsoft 
Office Excel [4, с. 36]. Для кількісних вимірів розраховувалися такі статистичні характеристики, як середнє 
арифметичне (М), стандартна помилка вибіркового середнього (m).  

У відповідності до вагових категорій, що мають місце як в аматорському, так і професійному боксі, 
спортсмени були розподілені на 6 відповідних категорій – легша (46-56 кг), напівлегка (60-64 кг), 
напівсередня (64,1-69 кг), середня (69,1-75 кг), напівважка (75,1-81 кг), важка (81,1-91 кг). 

Так, цілком прогнозовано, що зі збільшенням маси тіла в боксерів спостерігається відповідна зміна і 
інших тотальних параметрів – довжини тіла, тулубу, корпусу, кінцівок тощо. Разом з тим, ці відмінності 
мають певні закономірності, що можуть відображати характер діяльності вивчаємого контингенту 
студентів, а саме: при візуальному аналізі параметрів тіла, боксерів чітко диференціюють на дві окремі 
групи, які мають подібні морфологічні особливості тілобудови – «легковаговиків», яка включає в себе 
легшу, напівлегку та напівсередню вагові категорії й охоплює контингент студентів з масою тіла в 
діапазоні 46-69 кг та «важковаговиків», яка формується зі спортсменів середньої, на півсередньої та важкої 
вагової категорій в межах 69,1-91 кг (табл. 1). Найбільші відмінності за абсолютними значеннями 
показників виявлені за довжиною тіла, корпусу, тулубу, верхньої кінцівки, ОГК як у стані спокою так і на 
вдохові, видохові, які знаходяться в межах 3,72-9,84% при незначних відмінностях за довжиною нижньої 
кінцівки та екскурсії грудної клітки (1,07-1,92%).  

Розрахунок відносних значень показників, указує на превалювання у спортсменів легких категорій 
певної «довгоногості», що наочно представлена співвідношенням довжини верхніх кінцівок до довжини 
нижніх. Так, у легковаговиків таке співвідношення знаходиться в діапазоні 84,01-86,29%, на відміну від 
спортсменів важких категорій, у яких діапазон значень відносно вищий (85,52-88,84%). Подібну тенденцію 
підтверджує й розрахунок співвідношення довжини нижніх кінцівок до довжини тулубу та коефіцієнтом 
пропорційності тіла. Так, співвідношення боксерів легких категорій знаходиться в діапазоні 156,38-
159,44%, КП = 93,66—97,79%, у важковаговиків – 151,45-154,56%, КП = 91,97-94,91% (табл. 1), що може 
свідчити про вище розташування ЦТ тіла в легковаговиків за рахунок більшої довжини нижніх кінцівок. 
При цьому, відносні значення довжини верхніх кінцівок знаходяться на однаковому рівні, за якими 
подібних закономірностей не спостерігається (табл. 1). 

Таблиця 1 
Соматологічні ознаки студентів-боксерів у відповідності до вагових категорій 

Показник М46-69 кг 

Вагові категорії 

М69,1-91кг 
Легковаговики Важковаговики 

легша напів-
легка 

напів-
середня середня напів-

важка важка 

46-56 кг 60-64 кг 64-69 кг 69,1-75 кг 75-81 кг 81-91 кг 

Маса тіла, кг 61,01 53,88 
±3,63 

62,08 
±0,70 

67,07 
±1,71 

70,70 
±1,03 

76,75 
±0,25 

83,50 
±0,50 76,98 

Довжина тіла, см 174,88 170,79 
±6,84 

174,44 
±2,47 

179,40 
±6,80 

181,00 
±3,50 

177,75 
±6,25 

186,15 
±3,35 181,63 

Довжина руки / 
довжина ноги, % 84,90 84,40 

±3,39 
86,29 
±1,71 

84,01 
±1,98 

87,13 
±3,37 

85,52 
±1,36 

88,84 
±0,16 87,16 

Довжина руки / 
довжина тулубу, % 134,14 131,77 

±6,45 
136,77 
±12,26 

133,89 
±5,46 

132,88 
±5,42 

129,47 
±1,18 

137,30 
±2,91 133,22 
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Довжина ноги / 
довжина тулубу, % 158,12 156,38 

±8,76 
158,55 
±15,84 

159,44 
±6,92 

152,57 
±3,55 

151,45 
±3,78 

154,56 
±3,55 152,86 

Довжина ноги / 
довжина тіла, % 50,92 50,84 

±1,35 
50,42 
±1,39 

51,51 
±1,22 

49,65 
±0,82 

50,17 
±0,84 

50,79 
±0,39 50,20 

Довжина руки / 
довжина тіла, % 43,20 42,87 

±1,26 
43,48 
±0,73 

43,26 
±1,03 

43,23 
±1,10 

42,90 
±0,04 

45,12 
±0,26 43,75 

ЖЄЛ, мл 3963,76 3838,89 
±493,21 

4010,71 
±247,62 

4041,67 
±411,11 

4631,25 
±318,75 

4850,00 
±650,00 

5450,00 
±150,00 4977,08 

ОГК в стані спокою, см 88,78 84,25 
±3,31 

89,6 
±2,48 

92,50 
±2,33 

94,92 
±2,25 

100,00 
±1,00 

100,50 
±1,50 98,47 

ОГК в стані вдиху, см 92,16 88,56 
±3,19 

92,60 
±2,08 

95,33 
±2,89 

98,00 
±2,50 

102,75 
±1,25 

102,50 
±1,50 101,08 

ОГК в стані видиху, см 86,89 82,81 
±3,23 

87,70 
±2,68 

90,17 
±2,22 

91,33 
±1,83 

98,50 
±0,50 

96,50 
±0,50 95,44 

Екскурсія грудної клітки 5,55 5,89 
±0,88 

5,58 
±1,61 

5,17 
±1,22 

6,57 
±0,82 

4,25 
±0,75 

6,00 
±1,00 5,61 

Максимальна кисти 
Fmax (к), кг 38,18 32,11 

±4,15 
39,10 
±4,08 

43,33 
±4,44 

46,13 
±6,63 

47,50 
±7,50 

57,50 
±5,50 50,38 

Максимальна сила спини 
(станова) Fmax (с), кг 105,19 81,56 

±10,62 
124,00 
±19,20 

110,00 
±26,67 

146,88 
±26,88 

125,00 
±25,00 

194,00 
±1,00 155,29 

Можна припустити, що «коротконогість» важковаговиків пов’язана з характером ведення поєдинку, 
для яких притаманним є силовий або «нокаутучий» [3, с. 50 ] стиль з мобілізацією можливостей організму 
на точних, концентрованих ударах і забезпеченні максимального захисту в обороні. Цілком логічно, що 
відносно короткі нижні кінцівки детермінують нижче розташування ЦТ тіла і надають певну перевагу в 
збереженні рівноваги в двобої.  

Розрахунок антропометричних індексів, які дозволяють визначити співвідношення окремих 
параметрів тіла спортсменів і встановити тип тілобудови, підтверджує наше припущення щодо 
відокремлення двох полярних груп спортсменів – «легковаговиків» та «важковаговиків» (табл. 2).  

Таблиця 2 
Соматологічні індекси студентів-боксерів у відповідності до вагових категорій 

Показник М46-69 кг 

Вагові категорії 

М69,1-91кг 
Легковаговики Важковаговики 

легша напів-
легка 

напів-
середня середня напів-

важка важка 

46-56 кг 60-64 кг 64-69 кг 69,1-75 кг 75-81 кг 81-91 кг 

Індекс Кетле, г/см 348,88 315,50 
±13,75 

356,44 
±7,21 

374,69 
±20,89 

395,98 
±9,31 

432,37 
±16,61 

448,76 
±10,76 425,70 

Індекс Ерісмана, ум. 
од. 1,12 -1,18 

±2,54 
1,73 

±3,23 
2,80 

±2,03 
5,38 

±2,59 
11,13 
±2,13 

7,43 
±3,18 7,98 

Індекс Пин’є, ум. од. 27,12 33,98 
±4,15 

25,22 
±4,82 

22,17 
±5,78 

16,48 
±4,64 

2,50 
±6,00 

6,15 
±4,35 8,38 

Коефіцієнт пропор-
ційності тіла (KП),% 95,57 95,27 

±5,04 
93,66 
±5,23 

97,79 
±4,69 

91,97 
±3,02 

92,62 
±3,12 

94,91 
±1,47 93,17 

Індекс cтенії, ум.од. 0,83 0,89 
±0,03 

0,82 
±0,02 

0,79 
±0,03 

0,76 
±0,02 

0,70 
±0,02 

0,70 
±0,02 0,72 

Життєвий індекс, 
мл/кг 65,27 70,85 

±8,10 
64,60 
±3,86 

60,36 
±7,00 

65,48 
±4,50 

63,22 
±8,67 

65,28 
±2,19 64,66 

(сила кисті, кг × 
маса тіла, кг -1 )× 100, 

ум. од. 
58,81 59,51 

±7,22 
52,31 

±17,44 
64,62 
±5,94 

65,24 
±9,42 

61,92 
±9,97 

68,83 
±6,17 65,33 

(сила спини, кг 
/маса тіла, кг-1 )× 100, 

ум. од. 
160,14 150,58 

±18,85 
165,81 
±58,97 

164,03 
±37,71 

208,09 
±38,87 

162,97 
±33,10 

232,34 
±0,19 201,13 

 
Так, для «важковаговиків» притаманна висока відносна маса тіла, яка, за індексом Кетле знаходиться в 

діапазоні 395,98-448,76 г/см, на відміну від «легковаговиків» у яких даний індекс знаходиться в межах 
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315,50-374,69 г/см. При цьому, у міру зміни вагової категорії від найлегшої до важкої, співвідношення 
закономірно збільшується, що може свідчити про те, що у відповідності до вагової категорії посилюється 
необхідність мобілізації значних м’язових груп, і активного м’язового компоненту, що забезпечують 
потужний сильний удар та/або серію ударів, на відміну від легковаговиків, для м’язового апарату яких 
актуальним є точна координація ударів в незахищену ділянку тіла супротивника.  

На фоні цих відмінностей, значення індексу Ерісмана, який дозволяє диференціювати спортсменів за 
пропорційністю розвитку грудної клітки, свідчить про превалювання в спортсменів легких вагових 
категорій відносної вузькогрудості (-1,18 – +2,80 ум. од.) та широкогрудості у важких (+5,38 – +11,13 ум. 
од.), що в відповідно з індексом Пін’є свідчить про нормостенічність тілобудови легковаговиків зі 
схильністю до астенії (доліморфії), на відміну від важковаговиків, які, у більшості випадків, мають 
гіперстенічний (брахіморфічний) тип тілобудови. Подібну тенденцію мають значення індексу стенії, який 
указує на виражену брахіморфію (0,70-0,76 ум. од.) у важковаговиків і помірну брахіморфію (зі схильністю 
до доліморфії) в легковаговиків (0,79-0,89 ум. од.) (табл. 2). 

Підтвердженням припущення щодо більшого активного м’язового компонента у важковаговиків є 
відносні значення сили м’язів кисті та спини, що особливо виявляється за становою силою, і відрізняється 
від аналогічного в легковаговиків приблизно на 20,38%. 

Зважаючи на вищевказане можна припустити, що широка грудна клітка й відмінність за силою м’язів 
кисті, і особливо, спини є компенсуючим фактором, який обумовлює однорідність розташування ЦТ тіла 
спортсменів за рахунок активної м’язової маси у верхній частині тулубу важковаговиків. При цьому, 
морфофункціональні параметри, які відображають дихальну функцію, а саме екскурсія грудної клітки та 
відносні значення ЖЄЛ (мл кг-1), тенденції до залежності від вагової категорії не мають і знаходяться в 
межах 5,17-5,89%у легковаговиків та 5,25-6,57% у важковаговиків за екскурсією грудної клітки, на фоні 
відповідності до пропорцій тіла, 60,36-70,85 мл/кг і 63,22-65,48% у легко- і важковаговиків відповідно за 
значеннями співвідношення ЖЕЛ до маси тіла (табл. 1).  

Виконання функціональної проби PWC170 студентами-боксерами викликає зміни, що відображають 
характер спортивно-педагогічної діяльності та специфіку проведення двобою в залежності від вагової 
категорії. Так, при порівняно однакових значеннях результатів виконання проби (14,23-18,92), які 
розраховувались у відповідності до відносних значень (PWC170 кг-1), що нівелює вплив маси тіла на оцінку, 
у студентів всіх вагових категорій спостерігають домінування симпатичної регуляції серцево-судинної 
діяльності (табл. 3).  

Вегетативний індекс Кердо має достатньо високу схильність до симпатикотонії (42,92-45,46 ум. 
од.), ударний та хвилинний об’єм крові, як і КЕК, не залежить від вагової категорії і знаходиться в 
діапазоні 71,43-90,53 та 10745,39-147721,97 ум. од. відповідно. Така тенденція вказує на однакове 
трофічне забезпечення виконання фізичних навантажень студентами-боксерами, що не залежить від 
вагової категорії (табл. 3). 

При цьому, у «легковаговиків» респіраторна функція реалізується за рахунок частоти дихальних рухів, 
на відміну від студентів-боксерів важких вагових категорій, у яких глибина дихання є домінуючою. 
Частота серцевих скорочень, як детермінанта «ціни» виконаної роботи, знаходиться в діапазоні 151-162,20 
уд. хв.-1 в залежності від вагової категорії і, головним чином, відрізняє студентів різних вагових категорій 
за рахунок АМо зі зміщенням тривалості кардіоінтервалів у бік симпатичної регуляції ВСР (52,50-61,00%) 
у «важковаговиків», на відміну від студентів-боксерів легких категорій, у яких баланс знаходиться в 
діапазоні менших значень (45,20-51,00%). 

Таблиця 3 
Функціональний стан серцево-судинної та дихальної систем у студентів, що займаються в групах 

СПУ з боксу при виконанні проби PWC170 

Показ-
ник 

Стан 
визна-
чення 

М46-69 кг 
Вагова категорія 

М69-91 кг «Легковаговики» «Важковаговики» 
46-56 кг 60-64 кг 64-69 кг 69-75 кг 75-81 кг 81-91 кг 

PWC170, кгм·хв-1 1087,19 964,29 
±181,44 

1028,34 
±95,74 

1268,94 
±51,64 

1291,84 
±322,00 

1272,27 
±100,27 

1188,66 
±53,80 1250,92 

PWC170, кгм·хв-1·кг-1 17,77 17,82 
±2,86 

16,57 
±1,56 

18,92 
±0,45 

18,28 
±4,60 

16,57 
±1,25 

14,23 
±0,56 16,36 

УОК, ум. 
од. 

Після 
проби 
PWC170 

76,14 71,43 
±1,68 

73,47 
±1,49 

83,53 
±1,01 

70,53 
±0,78 

69,33 
±0,63 

90,53 
±0,03 76,80 

Фаза рес-
титуції 67,13 65,47 

±0,48 
68,63 
±0,82 

67,30 
±0,70 

55,71 
±1,78 

56,43 
±0,58 

78,08 
±0,08 63,41 
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ХОК, ум. 
од. 

Після 
проби 
PWC170 

11936,84 11468,06 
±125,23 

11667,39 
±142,20 

12675,06 
±245,38 

10745,39 
±163,77 

10759,34 
±185,96 

14721,97 
±152,29 12075,57 

Фаза рес-
титуції 6302,38 6821,00 

±129,45 
6398,93 
±106,50 

5687,21 
±61,24 

5411,54 
±123,94 

5681,82 
±107,85 

7801,29 
±275,02 6298,22 

КЕК, ум. 
од. 

Після 
проби 
PWC170 

12099,26 10763,16 
±228,47 

12397,94 
±320,68 

13136,69 
±330,43 

11691,44 
±169,35 

11234,96 
±144,78 

16707,62 
±231,06 13211,34 

Фаза рес-
титуції 5074,04 5210,15 

±148,22 
5529,40 
±122,37 

4482,57 
±74,41 

4336,83 
±109,84 

4607,33 
±113,85 

6858,55 
±286,48 5267,57 

ВіК, ум. 
од. 

Після 
проби 
PWC170 

45,46 45,91 
±0,48 

42,50 
±0,83 

47,96 
±0,40 

37,43 
±0,99 

42,02 
±0,24 

49,30 
±0,41 42,92 

Фаза рес-
титуції 11,63 20,34 

±0,45 
7,51 

±0,40 
7,05 

±0,24 
4,12 

±0,43 
11,17 
±0,91 

21,00 
±0,26 12,10 

ЧД, дих. 
циклів · 

хв.-1 

Після 
проби 
PWC170 

29,08 29,89 
±0,74 

31,67 
±0,77 

25,67 
±0,78 

29,13 
±0,22 

22,50 
±0,50 

29,00 
±1,02 26,88 

Фаза рес-
титуції 19,50 17,56 

±0,41 
20,28 
±0,05 

20,67 
±0,89 

19,69 
±0,73 

17,00 
±0,11 

16,50 
±0,50 17,73 

ДО, мл 

Після 
проби 
PWC170 

1963,27 1616,67 
±63,04 

2073,15 
±26,19 

2200,00 
±40,10 

2147,22 
±26,58 

2200,00 
±30,06 

2800,00 
±10,07 2382,41 

Фаза рес-
титуції 1125,85 1188,89 

±19,12 
1188,67 
±19,44 

1000,00 
±20,09 

1656,00 
±48,00 

1100,00 
±10,09 

1350,00 
±15,03 1368,67 

ХОД, мл 

Після 
проби 
PWC170 

56303,33 49822,22 
±2126,20 

64387,78 
±1534,4

8 

54700,00 
±1933,3

3 

59756,67 
±1028,50 

48450,00 
±95,04 

80900,00 
±150,02 63035,56 

Фаза рес-
титуції 21564,09 20944,44 

±459,12 
24081,15 
±372,76 

19666,67 
±248,89 

31222,54 
±148,10 

19200,00 
±120,30 

22200,00 
±180,03 24207,51 

Примітка: N1, N2 – потужність 1 та 2 навантажень; f1, f2 – ЧСС після 1 та 2 навантажень. 
 

Підтвердженням цього є достатньо високі значення індексу централізації регуляторних механізмів 
діяльності серця (за Р. М. Баєвським), який демонструє достатньо високі значення цього показника у 
«важковаговиків» у межах 929,69-1093,75 ум. од., на відміну від «легковаговиків», у яких ця ознака на 
34,36% менша (604,17-723,82 ум. од.) (табл. 4). Оскільки ІІ навантаження виконується, власне, у 
субмаксимальному режимі така реакція серцево-судинної системи є достатньо прогнозованою, оскільки, як 
і вказувалось раніше, для «легковаговиків» притаманним є атакуючий характер ведення двобою з 
домінуванням алактатного режиму енергозабезпечення, на відміну від боксерів важких категорій, у яких 
аеробні можливості організму можуть забезпечити успішність реалізації діяльності [6, с. 68]. 

У період реституції (7-12 хв) після проведення проби відбувається поступове зменшення частотно-
об’ємних параметрів респіраторної системи більшою мірою за рахунок частоти дихання (ЧД): частота 
дихання зменшується на 66,6% (16,50-20,67 дих. циклів×хв-1), тоді як глибина дихання – на 57,4% (1000,00-
1656,00 мл) (табл. 2). Індекс централізації (за Р. М. Баєвським) залишається недовідновленим, у порівнянні 
з результатами виконання проби, зберігаючи більшу схильність до домінування у «важковаговиків» 
балансу симпатикотонії (183,22-300,35 ум. од.) на відміну від «легковаговиків» (80,52-257,77 ум. од.). Ця 
тенденція як після виконання проби, так і в період реституції, більшою мірою реалізується за рахунок 
ритмічності серцевих скорочень (АМо), ніж відповідно варіаційного розмаху (ΔХ), середньої тривалості 
кардіоінтервалів (М) та значень моди (Мо) (табл. 4).  

Вегетативний індекс Кердо, який характеризує вегетативну регуляцію серцево-судинної діяльності в 
період реституції знижується, залишаючись при цьому в межах симпатичного балансу регуляції. Так, після 
навантаження спостерігається схильність до симпатикотонії – +37,43 – +49,30 ум. од., в фазу реституції 
реєструється зниження балансу до +4,12- + 21,00 ум од. (табл. 3) Отже, достатньо високий баланс 
симпатичної регуляції вказує на низькі аеробні можливості студентів-боксерів.  
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Таблиця 4 
Варіабельність серцевого ритму у студентів, що займаються в групах СПУ з боксу при виконанні 

проби PWC170 

Показник Стан 
визначення М46-69 кг 

Вагова категорія 
М69-91 кг «Легковаговики» «Важковаговики» 

46-56 кг 60-64 кг 64-69 кг 69-75 кг 75-81 кг 81-91 кг 

ЧСС, уд·хв.-1 

Після проби 
PWC170 

157,12 161,37 
±2,33 

158,57 
±2,65 

151,42 
±2,29 

152,56 
±1,61 

155,34 
±1,55 

162,20 
±1,68 156,70 

Фаза 
реституції 94,46 105,45 

±1,59 
93,37 
±1,44 

84,56 
±1,52 

98,30 
±1,02 

100,34 
±1,41 

97,10 
±1,17 98,58 

М, с 

Після проби 
PWC170 

0,38 0,37 
±0,01 

0,38 
±0,01 

0,40 
±0,01 

0,40 
±0,04 

0,39 
±0,01 

0,37 
±0,02 0,39 

Фаза 
реституції 0,65 0,58 

±0,06 
0,67 

±0,09 
0,71 

±0,07 
0,65 

±0,01 
0,60 

±0,03 
0,63 

±0,08 0,63 

Мо, с 

Після проби 
PWC170 

0,38 0,37 
±0,02 

0,38 
±0,02 

0,40 
±0,01 

0,40 
±0,04 

0,40 
±0,02 

0,38 
±0,02 0,39 

Фаза 
реституції 0,65 0,59 

±0,07 
0,69 

±0,12 
0,68 

±0,03 
0,63 

±0,10 
0,60 

±0,04 
0,64 

±0,08 0,62 

АМо, % 

Після проби 
PWC170 

47,14 45,22 
±1,07 

45,20 
±1,04 

51,00 
±1,00 

52,50 
±1,67 

59,50 
±1,50 

61,00 
±1,00 57,67 

Фаза 
реституції 30,04 36,00 

±1,33 
29,80 
±1,04 

24,33 
±0,56 

33,50 
±1,67 

37,50 
±1,50 

40,00 
±1,00 37,00 

ΔX, с 

Після проби 
PWC170 

0,11 0,13 
±0,07 

0,10 
±0,03 

0,11 
±0,02 

0,07 
±0,02 

0,08 
±0,01 

0,08 
±0,02 0,08 

Фаза 
реституції 0,25 0,18 

±0,06 
0,28 

±0,16 
0,28 

±0,08 
0,33 

±0,07 
0,17 

±0,01 
0,14 

±0,06 0,21 

ІН, ум. од. 

Після проби 
PWC170 

667,49 674,49 
±15,22 

723,82 
±25,28 

604,17 
±20,39 

1027,44 
±33,10 

929,69 
±21,94 

1093,75 
±38,42 1016,96 

Фаза 
реституції 165,36 257,77 

±7,08 
157,48 
±11,58 

80,82 
±4,34 

233,38 
±6,95 

183,22 
±0,93 

300,35 
±16,40 238,98 

 
Спектральний аналіз ВСР, який дозволяє деталізувати співвідношення активності симпатичного нерва 

до вагусу або судинної до дихальної синусової аритмії серця, підтверджує вищезазначені закономірності 
регуляції серцево-судинної діяльності студентів-боксерів усіх вагових категорій. Так, у період реституції 
через 7-12 хв після проби PWC170 внесок низькохвильової компоненти ВСР (LF) знаходиться в діапазоні 
28,52-50,28%, високохвильова активність (HF) – 23,01-41,17% з домінуванням симпатичної регуляції (табл. 
5). 

Таблиця 5 
Вегетативна регуляція серцевого ритму у студентів, що займаються в групах СПУ з боксу в фазу 

реституції після проби PWC170 

Показник М46-69 кг 
Вагова категорія 

М69-91 кг «Легковаговики» «Важковаговики» 
46-56 кг 60-64 кг 64-69 кг 69-75 кг 75-81 кг 81-91 кг 

Total Power, ms2 2790,99 1456,24 
±84,12 

3976,64 
±395,20 

2940,09 
±149,71 

4206,44 
±342,11 

843,78 
±21,47 

580,03 
±27,15 1876,75 

Very Low 
Frequency (VLF), 
% 

24,05 19,88 
±1,03 

28,71 
±1,25 

23,56 
±2,27 

17,67 
±1,04 

25,36 
±1,21 

48,47 
±3,43 30,50 

Low Frequency 
(LF), % 41,25 43,35 

±1,24 
30,12 
±2,15 

50,28 
±2,02 

48,93 
±2,86 

49,70 
±0,31 

28,52 
±1,33 42,38 

High Frequency 
(HF), % 34,70 36,78 

±1,56 
41,17 
±1,67 

26,16 
±1,51 

33,40 
±1,65 

24,94 
±1,52 

23,01 
±0,89 27,12 

LF/HF ratio, ум. 
од. 2,74 1,84 

±0,10 
1,00 

±0,03 
5,37 

±0,20 
2,32 

±0,07 
2,06 

±0,30 
1,27 

±0,07 1,88 
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При цьому, у найважчих вагових категоріях спостерігається достатньо низький сумарний абсолютний 
рівень активності регуляторних систем (Total power), який коливається в діапазоні 580,03-843,78 мс2, 
співвідношення LF/HF, який знаходиться у низькохвильовому діапазоні (28,52-49,70/23,01-24,94 %), що 
свідчить про низьку адаптацію регуляції серцевої діяльності студентів-боксерів важких категорій до 
субмаксимального навантаження.  

Отже, студенти, що спеціалізуються в боксі, відрізняються за типом тілобудови та функціональним 
забезпеченням дозованих фізичних навантажень, відповідно до вагових категорій, обумовлюючи успішність 
реалізації спортивно-педагогічної діяльності. 

Перспективними є дослідження, спрямовані на визначення функціонального стану, стану 
кардіогемодинаміки та вегетативної регуляції серцевого ритму студентів чоловічної статі, що займаються в 
групі СПУ з боксу, залежно від темпераментальних особливостей особистості. 
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УДК 378:372.461 
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ФЕНОМЕНА «КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ» 

Н. Л. Рабецька1 
У статті висвітлено компонентну структуру комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

соціономічної сфери. Зазначено, що комунікативна компетентність майбутніх фахівців соціономічної сфери є 
складноструктурованим, полікомпонентним особистісним утворенням, що характеризується сформованістю 
професійних знань та вмінь й особистісними якостями, що дозволяють здійснювати успішну міжособистісну 
взаємодію в професійній діяльності. У структурі комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної 
сфери, виокремлено гносеологічний (знання специфіки професійного спілкування, професійної термінології, специфіки 
віртуальної комунікації, сутності комунікативних бар’єрів), праксеологічний (мовленнєва грамотність, перцептивні 
вміння, невербальні вміння, рефлексивні вміння) і суб’єктний (комунікативна толерантність, емоційна саморегуляція, 
емпатія, конфліктоусталеність) компоненти. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, майбутні фахівці соціономічної сфери, гносеологічний, 
праксеологічний суб’єктний компоненти. 

COMPONENT STRUCTURE OF THE PHENOMENON «COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 
FUTURE SPECIALISTS IN THE SOCIONIC SPHERE» 

N. L. Rabetska  
The urgency of the problem of forming the communicative competence of future specialists in the socionic sphere is 

beyond doubt, since their future professional activity is based primarily on communication with people who need certain help 
and protection in situations that happened in their life. It is established that future specialists in socionics should acquire 
theoretical knowledge during their studing at the university, master practical skills and habits, develop personal qualities that 
will facilitate the performance of activities at a high professional level. The aim of the article is to define the component 
structure of communicative competence of future specialists in the socionic sphere. It is determined that the communicative 
competence of future specialists in the socionic sphere is a complex structured, polycomponent personal trait characterized by 
the formation of professional knowledge and skills and personal qualities that allow successful interpersonal interaction in 
professional activities.There are such components in the structure of the communicative competence of future specialists in the 
socionic sphere: gnoseological one (knowledge of the specifics of professional communication, professional terminology, 
peculiarity of virtual communication, the essence of communication barriers), praxiological one (speech literacy, perceptual, 
non-verbal, reflexive skills) and subject one (communicative tolerance, emotional self-regulation, empathy, conflict resistance). 
It is proved that these elements of the selected components are necessary for the future social scientists to implement successful 
communicative interaction with other people in the course of their professional activities. 

Key words: communicative competence, future specialists in the socionic sphere, gnoseological, praxiological, subject 
components. 

 
Актуальність проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної 

сфери (практичних психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників, правознавців тощо) є 
безперечною, оскільки їхня майбутня професійна діяльність ґрунтується насамперед на спілкуванні з 
людьми, які потребують певної допомоги і захисту в ситуаціях, що виникли в їхньому житті. З огляду на 
це, майбутні фахівці-соціономи в процесі навчання повинні опанувати теоретичні знання, оволодіти 
практичними вміннями й навичками, розвинути особистісні якості, що сприятимуть виконанню діяльності 
на високому професійному рівні. Для якісної реалізації процесу формування комунікативної 
компетентності необхідно визначити компонентну структуру зазначеного феномена. 

Слід зазначити, що науковцями (Т. Бутенко, Д. Годлевська, О. Загородна, О. Касаткіна, Н. Кожем’яко, 
В. Назаренко, О. Павленко, Є. Прохорова, В. Романова, О. Федорчук, В. Черевко та ін.) у структурі 
комунікативної компетентності фахівців виокремлено різні компоненти. Так, компонентами 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціально-культурної діяльності В. Романовою 
визначено мотиваційний компонент (стимулювання студентів до усвідомлення необхідності оволодіння 
комунікативними вміннями), когнітивний компонент (удосконалення знань), процесуальний компонент 
(комунікативна діяльність через мовні знання), аналітико-коригуючий компонент (здійснення аналізу 
отриманих результатів про сформованість мотивів, знань і умінь). До структури комунікативної 
компетентності майбутніх педагогів Є. Проворова відносить такі компонени: мотиваційно-ціннісний 
(мотивація оволодіння комунікативною компетентністю та педагогічні ціннісні орієнтації), когнітивно-
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креативний (комунікативні знання, педагогічне мислення та креативність), емоційно-вольовий (почуття, 
вольові процеси та саморегуляція, тобто: емоційний тонус, емоційна спрямованість, цілеспрямованість, 
самовладання, наполегливість, ініціативність, рішучість, самокритичність, самоконтроль), індивідуально-
особистісний (наявність здібностей та особистісних якостей), операційно-діяльнісний (наявність досвіду, 
умінь та навичок).  

Метою статті є визначення компонентної структури комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців соціономічної сфери. 

На підставі аналізу визначених науковцями компонентів, у структурі комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців соціономічної сфери виокремлено гносеологічний, праксеологічний і суб’єктний 
компоненти. Гносеологічний компонент передбачає наявність у майбутніх фахівців соціономічної сфери 
знань специфіки професійного спілкування, професійної термінології, специфіки віртуальної комунікації, 
сутності комунікативних бар’єрів. 

У соціономічних професіях професійне спілкування є головним засобом професійної діяльності, 
оскільки його не можна замінити якимись іншими засобами і без нього практичну діяльність неможливо 
виконати. Професійне спілкування є специфічним видом діяльності, що зумовлена потребою розв’язання 
комунікативних завдань, які виникають у процесі фахової взаємодії. Професійне спілкування передбачає 
діалогічний (уплив на погляди та поведінку іншого) і авторитарний (пов'язаний із примусом до певних дій 
через навіювання, переконання та аргументацію) впливи на учасників міжособистісної взаємодії (за 
Г. Андреєвою). 

У процесі професійного спілкування майбутній фахівець соціономічної сфери повинен вислухати і 
зрозуміти, переконати, створити атмосферу довіри в бесіді й ділового налаштування у співбесіді, знайти 
індивідуальний психологічний підхід до вихованця, вирішити конфлікт, зняти напругу. В основі такої 
діяльності лежить комунікативна техніка спілкування, володіння якою є важливою ознакою професійної 
придатності професіонала-соціонома. Для розв'язання специфічних комунікативних завдань (передання 
інформації, сприймання один одного, взаємооцінка, взаємодія, взаємовплив, управління діяльністю тощо) у 
професійному спілкуванні фахівців-соціономів мають бути: спільний тезаурус (схожа система мови, 
понять, смислових значень); правильне, образне, емоційне, стилістично визначене мовлення; численні 
вербальні та невербальні стратегії й тактики, здатність до співпереживання, уміння розуміти настрій інших 
людей, висока чутливість стосовно співрозмовника, уміння контролювати власні почуття та емоції, 
здатність до співпраці, позитивне ставлення до навколишніх людей, зосередженість на стимулюванні 
комунікації, прагнення до взаєморозуміння тощо [9]. 

Іншим складником гносеологічного компонента є знання професійної термінології. Успішність 
професійної діяльності залежить від того, наскільки фахівці соціономічної сфери вміють влучно та 
доцільно використовувати професійні терміни в процесі виконання посадових обов’язків, граматично 
правильно будувати речення та діалог, використовуючи фахову термінологію в ситуаціях професійного 
спілкування. У процесі професійної діяльності відбувається формування «спеціальної мови» як 
інструмента взаємодії професіоналів. Така мова, залишаючись національною літературною мовою, у 
конкретних професійних ситуаціях детермінується не тільки фаховою галуззю знань, а й предметом 
міжособистісної взаємодії [9]. 

В умовах інформатизації сучасного суспільства великого значення набувають знання щодо специфіки 
віртуальної комунікації, що визначено наступним складником гносеологічного компонента. Віртуальне 
спілкування – це процес, що імітує структуру, функції й результати реальних відносин і взаємних дій 
людини, через його віртуальні образи. Науковці наголошують на тому, що віртуальне спілкування має свої 
переваги над реальним спілкуванням: полегшується процес комунікації, знімаються психологічні бар'єри, 
вивільняється творче «Я» (Т. Виноградова); утрачає своє значення багато бар'єрів спілкування, зумовлених 
такими характеристиками партнерів по комунікації, які виражені в їхньому зовнішньому вигляді, а також 
комунікативною компетентністю людини, а точніше, невербальною частиною комунікативної 
компетентності (А. Жичкіна); реалізуються цінності свободи, презентація себе перед іншими людьми в 
різних варіантах самореалізації й самоствердження (Д. Попов); специфічні норми спілкування (допущення 
більшої розкутості); вибіркова трансляція соціальних стандартів («віртуальні персони» наділяються 
атрибутами фізичної краси і сили); соціальна ієрархія, в основі якої лежить можливість упливу на хід 
комунікації (О. Смишляєва) і т. ін. 

Стиль віртуального спілкування визначається Е. Ігнатієвою як особливість віртуального спілкування 
людини, що характеризує її загальний підхід до побудови взаємодії із співрозмовником за допомогою 
комп'ютера. Науковець наголошує на необхідності формування в майбутніх фахівців віртуальних 
комунікативних умінь, що характеризуються здатністю комуніканта оцінювати співрозмовника за 
допомогою складання психологічного портрета, розуміти і приймати цифрову інформацію, вибудовувати 
віртуальні відносини, виробляти індивідуальну тактику, стратегію поведінки з віртуальним 
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співрозмовником, реагувати на дії співрозмовника, уміння самопрезентації. Критеріями експертної оцінки 
ступеня освоєння комунікативних умінь віртуального спілкування, за визначенням дослідниці, є вміння: 
висловлювати свої думки, розуміти і приймати інформацію, вибудовувати віртуальні відносини, виробляти 
індивідуальну тактику, стратегію поведінки [5, с. 10]. 

Ще одним складником гносеологічного компонента виокремлено знання щодо сутності 
комунікативних бар’єрів. Це зумовлено тим, що у спілкуванні виникають типові труднощі через дію тих чи 
тих об’єктивних або суб’єктивних обставин, які суттєво заважають людям порозумітися один із одним. 
Комунікативні бар’єри пов’язані з багатьма чинниками: різницею в національних культурах людей, які 
спілкуються, різницею в їхніх цінностях, рівні освіти, релігійної приналежності тощо (культурні бар’єри); 
віковою різницею, соціальним і майновим станом, приналежності до чоловічої чи жіночої статі, 
розбіжністю в життєвих цілях і потребах (соціальні бар’єри); особливостями психіки, суттєвими 
розбіжностями психології комунікантів (психологічні бар’єри); наявністю певних мисленнєвих стереотипів 
у свідомості людини, тих чи тих прийомів мислення, способів отримання висновків із того, що вона 
спостерігає (когнітивні бар’єри).  

Існують і власне мовні бар’єри у спілкуванні – коли співрозмовники спілкуються різними мовами, або 
рівень володіння мовою в них є різним. Мовний бар’єр виникає й тоді, коли співрозмовники не турбуються 
про взаєморозуміння і вживають звичну для них лексику, не зважаючи на те, чи знає її партнер по 
спілкуванню. Одні й ті самі слова можуть по-різному розуміти комуніканти, деякі слова можуть бути 
зрозумілими одним і не зрозумілими іншим комунікантам, або розумітися інакше. Мовний бар’єр часто 
створюють наукові терміни, слова іншомовного походження, жаргонізми. Знання комунікативних бар’єрів 
й уміння їх долати – найважливіша складова уміння ефективного спілкування (за В. Бондаренко). 

Складниками праксеологічного компонента виокремлено мовленнєву грамотність, перцептивні 
вміння, невербальні вміння, рефлексивні вміння. Для професій соціономічної сфери важливою є 
мовленнєва грамотність, оскільки вона є своєрідним робочим «інструментом», за допомогою якого 
фахівець упливає на інших людей з метою управління, виховання, навчання тощо. З огляду на це, майбутні 
фахівці-соціономи повинні володіти нормами літературної мови в усній і письмовій формі; користуватися 
мовностилістичними засобами і прийомами, відповідно до умов і цілей спілкування; уміти застосовувати 
формули мовленнєвого етикету, відповідно до ситуації; застосовувати художні засоби мовлення (прислів’я, 
приказки, епітети, порівняння, метафори тощо). Мовленнєва грамотність, на думку Л. Бондаренко, поєднує 
в собі два рівні: 1) знання та застосування норм усного й письмового мовлення, що прийняті в суспільстві 
для стандартних комунікативних ситуацій, тобто володіння мовним етикетом для типових ситуацій 
спілкування (цей рівень комунікативної грамотності передбачає відповідь на питання: як потрібно, як 
прийнято в суспільстві); 2) знання та застосування правил і прийомів ефективної комунікації у стандартних 
комунікативних ситуаціях (цей рівень комунікативної грамотності передбачає відповідь на запитання: як 
краще, як ефективніше спілкуватися) [1]. 

Іншим складником праксологічного компонента є перцептивні вміння, оскільки для фахівця 
соціономічної сфери важливим є вміння слухати й чути, розуміти сторонню людину, її внутрішній світ; 
спостережливість до вияву почуттів, розуму й характеру іншої людини, до її поведінки, тобто вміння або 
здатність уявити, змоделювати її внутрішній світ, а не приписувати їй свій світ чи світ інших.  

Перцептивні вміння виявляються в загальному вмінні сприймати й розуміти партнерів по взаємодії; 
адекватно інтерпретувати поведінку, протистояти стереотипам сприйняття тощо. Сукупність перцептивних 
умінь можна представити таким взаємопов'язаним рядом:  

 сприймати й адекватно інтерпретувати інформацію про сигнали від партнера по спілкуванню, 
одержувані під час спільної діяльності; 

 глибоко проникати в особистісну сутність інших людей;  
 установлювати індивідуальну своєрідність людини; 
 на підставі швидкої оцінки зовнішніх характеристик людини і манер поведінки визначати 

внутрішній світ, спрямованість і можливі майбутні дії людини; 
 визначати, до якого типу особистості й темпераменту належить людина; 
 за незначними ознаками вловлювати характер переживань, стан людини, її причетність чи 

непричетність до тих чи тих подій; 
  знаходити в діях й інших проявах людини ознаки, що відрізняють її від інших і самої себе в 

аналогічних обставинах у минулому; 
 бачити головне в іншій людині, правильно визначати її ставлення до соціальних цінностей, 

протистояти стереотипам сприйняття іншої людини (ідеалізація, «ефект ореолу» та ін.) [7].  
Не менш важливим складником праксеологічного компонента виступають уміння невербальної 

комунікації. Невербальні засоби комунікації допомагають людям орієнтуватись у різних соціальних 
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ситуаціях і регулювати свою поведінку, глибше розуміти один одного і відповідно будувати свої стосунки, 
швидше сприймати соціальні норми і коригувати свої дії. Елементи невербальної комунікації є дуже 
важливими складовими міжособистісної взаємодії, досягнення яких дозволить проникнути у внутрішній 
світ співрозмовника, а також у власний внутрішній світ. 

Наступним складником означеного компонента є рефлексивні вміння, які, за визначенням Т. Ушевої, 
дозволяють майбутньому фахівцю аналізувати й адекватно сприймати самого себе, визначати та 
аналізувати причини своєї поведінки, а також її результативні параметри й допущені помилки, розуміти 
свої якості в теперішньому, порівняно з минулим, і прогнозувати перспективи розвитку, розуміти причини 
дій іншого суб’єкта у процесі взаємодії, аналізувати прожиті ситуації та враховувати дії інших у своїх 
поведінкових стратегіях, визначати підстави для діяльності, оцінювати власну позицію, прогнозувати 
наступний хід дій, повертатися думкою в минуле й оцінювати правильність обраного плану, 
самовизначатися в робочій ситуації, утримувати колективну задачу, приймати відповідальність за справу, 
здійснювати покрокову організацію діяльності та зіставляти результати з метою діяльності [10, с. 9].  

До виховного потенціалу рефлексивних умінь О. Герасимовою віднесено такі її особливості: здатність 
людини до аналізу, осмислення й переосмислення своїх відносин із навколишнім світом, дають змогу 
людині свідомо регулювати, контролювати свою поведінку й усвідомлювати її значення для інших людей; 
сприяють цілісності та динамізму внутрішнього життя людини, а також позитивно впливають на сферу 
міжособистісних взаємин. Рефлексивні вміння передбачають усвідомлення своїх особистісних якостей у 
зв’язку зі специфікою фаху. Структуру рефлексивних умінь складають: самопізнання, самооцінка, 
самоаналіз, самоконтроль. Рефлексивні вміння як цілеспрямований, самостійний, мотивований процес 
осмислення й переосмислення свого «Я» у вимірах обраного фаху визначає суб’єктність майбутнього 
фахівця та перспективи його становлення за період навчання у вищі [3].  

До складу суб’єктного компонента віднесено комунікативну толерантність, емоційну саморегуляцію, 
емпатію, конфліктоусталеність. 

Комунікативна толерантність – це характеристика ставлення особистості до людей, що показує ступінь 
перенесення нею неприємних або неприйнятних, на її думку, психічних станів, якостей і вчинків партнерів 
по взаємодії. Особливості комунікативної толерантності можуть свідчити про психічне здоров’я, внутрішню 
гармонію або дисгармонію, про здатність до самоконтролю й самокорекції, які так необхідні в 
соціономічних професіях. 

За визначенням Є. Гребенця, комунікативна толерантність є інтегративною особистісною якістю 
суб’єкта, що поєднує: мотивацію до толерантного взаємодії з партнерами по спілкуванню; позитивне 
емоційно-ціннісне ставлення до різних учасників спілкування, їхньої культури, національності, вірувань, 
соціальної приналежності, поглядів, смаків, типу поведінки; систему знань про комунікативну 
толерантність, культуру спілкування; сукупність умінь і навичок толерантної поведінки, необхідних для 
повсякденного безконфліктного спілкування з однолітками, іншими людьми у відкритому полікуль-
турному та полілінгвальному світі, уміння та навички толерантної поведінки, уміння слухати й чути 
співрозмовника, розуміти його, аналізувати свої дії, знаходити продуктивні способи вирішення конфліктів, 
пробачати чужі помилки; забезпечувати досягнення цілей без утиску почуттів і достоїнств співрозмовника; 
поблажливо ставитися до неприємних або неприйнятних учинків учасника по спілкуванню; контролювати 
свої емоції, зберігати адекватну поведінку в нестандартних ситуаціях [4, с. 29–31]. 

Важливим складником суб’єктного компонента, на нашу думку, виступає емоційна саморегуляція. Ми 
суголосні з думкою Р. Каверіної, яка наголошує на тому, що емоційна усталеність є досить важливою 
якістю для працівників соціономічних професій, оскільки трудова діяльність у сфері міжособистісної 
взаємодії висуває високі вимоги до характеру людини й, насамперед, до її емоційної сфери. Емоційна 
саморегуляція передбачає наявність умінь стримувати занадто сильні, небажані емоційні прояви, довільно 
й опосередковано керувати породженням, переживанням і вираженням емоцій; володіння прийомами 
стабілізації й тонізації свого емоційного стану, відповідно до ситуації, трансформацію деструктивних 
емоцій у конструктивні, тобто сприяння продуктивному здійсненню діяльності та спілкування (за 
Ю. Саєнко). Для здійснення емоційної саморегуляції, на думку І. Цілинко, необхідно вміння чітко мислити, 
розпізнавати й описувати за допомогою мови найтонші відтінки власних емоційних переживань, 
усвідомлювати власні потреби, що стоять за почуттями й емоціями, розуміти значення емоцій, знаходити 
сенс навіть у неприємних переживаннях та скрутних життєвих обставинах. 

Наступним складником означеного компонента є емпатія. Емпатія – це здатність людини реагувати на 
переживання іншої людини, співчувати, допомагати їй. Емпатія є цінною якістю для всіх професій типу 
«людина – людина» [6, с. 12]. Емпатія – це вміння осягати душевний стан, переживання іншої людини, 
розуміти її емоційну мову, відгукуватися на психологічний стан. Також, це інтуїтивне розуміння 
психологічного настрою, уміння прийняти на себе роль іншої людини, зрозуміти її приховані мотиви, 
душевні метання, ототожнення своїх почуттів з емоціями іншого й водночас усвідомлення їхньої 
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винятковості, індивідуальності. Що більше людина схильна до співпереживання, то вища її готовність 
допомогти в конкретному випадку. Емпатійність виявляється в терпимості до вираження емоцій іншими 
людьми, намаганні зрозуміти внутрішній світ співрозмовника, готовності адаптувати своє сприйняття 
конкретної ситуації до сприйняття її іншою людиною для кращого розуміння того, що з нею відбувається. 
Відсутність емпатії або її низький рівень свідчать про байдужість людини, її емоційну черствість. 

Ще одним складником суб’єктного компонента виокремлено конфліктоусталеність. Будь-які 
конфлікти, складні для сторін і свідків, зміщують увагу з корисної діяльності на з’ясування стосунків, 
зменшують згуртованість групи, погіршують співпрацю, тому кожному фахівцю соціономічної сфери 
(педагогу, психологу, соціальному працівнику), зазначає Т. Браницька, необхідно вміти передбачати їх 
появу, прогнозувати можливе конфліктне протиборство і поведінку учасників конфлікту, упливати на 
опонентів і перебіг конфлікту, за необхідності – ефективно розв’язувати конфлікт на справедливій і 
об’єктивній основі [2, с. 25].  

Конфліктоусталеність, за Л. Петровською, має забезпечити успішність вирішення фахівцем завдань 
щодо управління конфліктом у процесі здійснення професійної діяльності та доцільного впливу на 
середовище своєї діяльності. Сформованість конфліктоусталеності забезпечує здатність здійснювати 
діяльність із профілактики конфлікту; мінімізувати деструктивні форми конфлікту й перевести їх у 
конструктивне русло в реальному конфлікті; за необхідності виступити посередником або медіатором у 
вирішенні конфлікту [8, с. 42]. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що комунікативна компетентність майбутніх фахівців 
соціономічної сфери є складноструктурованим, полікомпонентним особистісним утворенням, що містить у 
собі гносеологічний, праксеологічний і суб’єктний компоненти й характеризується сформованістю 
професійних знань та вмінь, особистісними якостями, що дозволяють здійснювати успішну 
міжособистісну взаємодію в професійній діяльності. Перспективу подальших досліджень убачаємо у 
визначенні й науковому обґрунтуванні педагогічних умінь, що сприятимуть формуванню комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери у процесі професійної підготовки. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МЕТОДИКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

І. Л. Холковська1 
У статті розглядається зміст та структура загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. 

Акцентується увага на можливостях використання активних методів навчання з метою формування готовності 
студентів до виховної роботи в школі як складової загальнопедагогічної компетентності. Розкрито особливості 
технології професійної підготовки фахівця нового типу як комплексу методів, що містить традиційні та 
інноваційні, у тому числі активні методи навчання. Зазначено істотну роль у професійній підготовці студентів-
майбутніх класних керівників таких активних методів навчання, як моделювання педагогічних ситуацій, ділові та 
рольові ігри, проектна діяльність. Проаналізовано умови ефективного використання ділових ігор на заняттях з 
методики виховної роботи. Розглянутий алгоритм організації проектної діяльності під час вивчення методики 
виховної роботи. Теоретичні положення розкрито на прикладі лекційних, практичних і лабораторних занять з 
методики виховної роботи.  

Ключові слова: загальнопедагогічна компетентність, компоненти загальнопедагогічної компетентності, 
готовність до виховної роботи в школі, методика виховної роботи, активні методи навчання, моделювання 
педагогічних ситуацій, проектна діяльність, групові форми навчання. 

TECHNOLOGY OF FORMATION OF GENERAL PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE 
TEACHERS AT THE LESSONS BY THE METHODOLOGY OF UPBRINGING 

I. L. Kholkovska 
The article considers the content and structure of the general pedagogical competence of future teachers. The emphasis is 

placed on the possibilities of using active teaching methods in order to prepare students for their educational work in school as 
a component of general pedagogical competence. The peculiarities of the technology of professional training of a specialist of 
a new type as a complex of methods containing traditional and innovative, including active teaching methods are revealed. 
Significant role is played in the professional training of students-future class leaders of such active teaching methods as 
simulation of pedagogical situations, business and role plays, project activities. Conditions of effective use of business games 
on lessons on the methodology of educational work are analyzed. The algorithm of the organization of the project activity 
during the study of the method of educational work is considered. Theoretical positions are described on the example of 
lecture, practical and laboratory lessons on the methodology of educational work. 

Key words: general pedagogical competence, components of general pedagogical competence, readiness for educational 
work in school, method of educational work, active teaching methods, modeling of pedagogical situations, project activity, 
group forms of training. 
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Проблема методів формування професійної компетентності – одна з важливих проблем дидактики 
вищої школи. Діяльність викладача і студентів, результати навчання у ЗВО, розвиток освіти в цілому 
обумовлені особливостями навчання майбутніх фахівців в університеті. Методами навчання майбутніх 
педагогів є: 1) способи досягнення поставлених цілей і завдань у спільній діяльності студентів і викладачів; 
2) способи взаємодії суб’єктів освітньо-професійної діяльності, спрямовані на набуття певного рівня 
професіоналізму у визначеній діяльності [7]. 

У зв'язку з модернізацією освіти особливого значення набуває формування загальнопедагогічної 
компетентності фахівця як керований процес становлення його професіоналізму. Система професійної 
освіти передбачає розвиток людини як суб'єкта культури, суб'єкта діяльності і враховує програми 
самоосвіти і самовиховання, тобто складання і реалізацію власних завдань формування професіоналізму [9, 
с.198]. 

Результатом загальнопедагогічної підготовки є загальнопедагогічна компетентність. У науковій 
літературі немає однозначного підходу до визначення поняття «загальнопедагогічна компетентність». 
Найбільш близьке поняття «професіоналізм» характеризує індивідуальну міру відповідності вимогам 
професії. Загальнопедагогічна компетентність формується у процесі вивчення дисциплін педагогічного 
циклу і стосується універсальних навчально-виховних умінь, що не залежать від предметної спеціалізації 
вчителя. Це сфера професійної компетентності, яка містить комплекс загальнопедагогічних знань і умінь, 
що визначають успішність реалізації головних професійних функцій учителя – навчання і виховання учнів 
[1, с. 52]. 

Для нашого дослідження важливим є підхід О. Сергійчук, яка вважає, що професійна 
(загальнопедагогічна) компетентність є стрижневим показником рівня кваліфікації педагога. Науковець дає 
таке визначення професійної (загальнопедагогічної) компетентності майбутніх учителів: це психолого-
педагогічне утворення, що формується на основі інтеграції педагогічного досвіду, теоретичних знань, 
практичних умінь і особистісних якостей, і передбачає здатність виконувати педагогічні функції, 
спрямовані на розгортання внутрішніх можливостей дитини до самореалізації, самовдосконалення, 
саморозвитку відповідно до прийнятих у соціумі в конкретно-історичний момент норм, стандартів, вимог. 
Також вона визначає структуру професійної компетентності педагога, яка містить такі компоненти: цілісне 
сприйняття світу, ціннісно-орієнтаційна спрямованість, загальна культура, професійні знання, педагогічні 
вміння, особистісні якості [9, с. 199]. 

І.А. Зимняя виокремлює три основні взаємопов'язані якості особистості майбутнього педагога, що 
визначають його професійну компетентність: рівень загальної культури, психолого-педагогічна 
компетентність, володіння практичними технологіями професійної діяльності. Загальнокультурний 
компонент професіоналізму характеризує вчителя як носія національних і загальнолюдських цінностей, 
моральних норм і принципів, поглядів і схвалюваних суспільством учинків. Психолого-педагогічна 
компетентність передбачає здатність діагностики, розуміння і врахування в практичній діяльності 
особистісних особливостей учнів, їхньої діяльності і спілкування. Органічною складовою частиною 
психолого-педагогічної компетентності вчителя є адекватна самодіагностика – усвідомлення себе як 
особистості, індивідуальності, своїх можливостей і способів взаємодії з учнями з метою вирішення завдань 
навчання і виховання. Технологічна компетентність учителя означає володіння засобами і процедурами 
реалізації його основних функцій – конструктивної, прогностичної, комунікативної, мобілізаційної, 
гностичної, організаторської та ін. [3, с. 37]. 

Мета гуманістично орієнтованого процесу формування загально педагогічної компетентності – такий 
розвиток особистості, який орієнтує її на активну, перетворювальну і творчу професійну діяльність, що 
узгоджується з національними і загальнолюдськими цінностями. 

Нормами загальнопедагогічної компетентності в умовах ЗВО є: освітня професійна програма, 
освітньо-кваліфікаційна характеристика, професіограма фахівця. Якість вищої освіти як результат може 
бути представлена через показники професійної компетентності, що розуміються як відповідність 
випускника ЗВО динамічним вимогам соціально-економічної і культурно-професійної сфер суспільства 
[7]. 

Базовим для побудови моделі формування загальнопедагогічної компетентності і проектування 
освітніх програм у ЗВО слугує системний підхід, оскільки він орієнтований на комплексну підготовку 
майбутнього фахівця. 

Мета статті: проаналізувати комплекс методів формування загальнопедагогічної компетентності, що 
використовується на заняттях з методики виховної роботи, з позиції ефективності технології підготовки 
студентів до реалізації завдань виховної роботи в школі.  

Загальнопедагогічна підготовка студентів нами розглядається з двох сторін: внутрішньої (що 
проявляється на особистісному рівні як підсумок діяльності) і зовнішньої (процесуальної, що визначається 
організаційно, змістовно і методично). 
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Внутрішній аспект загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів у контексті їхньої готовності 
до виховної роботи в школі пов'язаний з формуванням ціннісного ставлення до педагогічної роботи; 
розширенням і поглибленням теоретичних знань з педагогіки, методики виховної роботи; оволодінням 
визначеними програмою вміннями: конструктивними, комунікативними, організаторськими, гностичними, 
прикладними; формуванням позитивного емоційного досвіду міжособистісної взаємодії в різноманітній 
практичній і теоретичній діяльності. 

Зовнішній аспект загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів у контексті їхньої готовності до 
виховної роботи в школі передбачає такі напрями діяльності, як розробка змісту і технології підготовки 
студентів до виховної роботи в школі, створення умов організаційно-процесуального характеру для 
реалізації цього змісту і технології професійного навчання. 

Х. Подковко розглядає технологію навчання як комплексну інтеграційну систему, що складається з 
впорядкованих операцій і дій, які забезпечують педагогічне цілепокладання, змістові інформаційно-
предметні і процесуальні аспекти, спрямовані на засвоєння знань, набуття професійних умінь і формування 
особистісних якостей студентів, заданих цілями навчання. Технологія навчання передбачає управління 
процесом навчання, що включає два взаємопов'язані і взаємодіючі процеси: організацію діяльності 
студентів і контроль цієї діяльності [8, с. 42]. 

На підставі аналізу теоретичних і практико-орієнтованих праць, присвячених педагогічній освіті [2; 4; 
5; 6; 7; 8; 9], виявлено, що у сфері професійної підготовки майбутніх учителів застосовуються як 
традиційні, так й інноваційні форми реалізації методів, що враховують особливості педагогічної діяльності, 
тенденції у розвитку вищої освіти в Україні, необхідність включення інноваційних методів у процес 
навчання фахівця нового типу, спрямованого на формування професійної компетентності, розвиток 
можливостей постійного оновлення досвіду творчого і критичного мислення. 

Технологія професійної підготовки фахівця нового типу – це комплекс методів, що містить традиційні 
й інноваційні, у тому числі активні методи навчання [2; 4; 6; 10; 11]. У межах розробленої технології 
активні методи займають провідне місце, оскільки дозволяють забезпечити суб'єктну позицію студента, 
розвинути креативні здібності, що важливо в сучасних умовах професійної підготовки. 

Розроблений комплекс методів навчання фахівця нового типу представлений у моделі курсу 
«Методика виховної роботи», що містить компоненти цілепокладання, діагностичний, змістовий, 
методичний (табл. 1). 

Таблиця 1 
Комплекс методів навчання майбутнього вчителя на заняттях з «Методики виховної роботи» 

Компонент цілепокладання Змістовий компонент 
Мета: формування професійної компетентності в 

сфері організації виховної роботи в школі 
Блоки тем програми курсу «Методика виховної 

роботи» 
Орієнтація на професіограму фахівця нового типу 

Діагностичний компонент 
Визначення рівня професійної компетентності в сфері організації виховної роботи в школі (вхідна, 

проміжна, вихідна діагностика) 
Методичний компонент 

Традиційні методи навчання Інноваційні, у тому числі активні методи навчання 
Форми реалізації методів 

Лекції, семінари, практичні заняття Проблемна лекція, імітаційні, тренінги, 
самодіагностика, групова дискусія, ділові рольові 

ігри, вправи, проекти, тестовий контроль 
 
Найбільш важливим у моделі є методичний компонент, який містить традиційні й інноваційні, у тому 

числі активні методи навчання. У межах курсу «Методика виховної роботи» до традиційних належать, 
передусім, лекції і практичні заняття, які будуються з орієнтацією на набуття знань про професійні 
обов’язки класного керівника, вмінь реалізації виховних функцій в умовах відкритого виховного простору і 
спрямовані на формування професійної компетентності в організації виховної роботи в школі. 

У практиці роботи кафедри педагогіки і професійної освіти розроблені і апробовані такі інноваційні 
форми занять, як «лекція – діалог», «лекція – диспут», що є ведучими в підготовці фахівців відкритого 
виховного простору. Суб'єктами таких занять є викладач і студент, які вступають у новий тип взаємодії, що 
забезпечується наданням можливостей для висловлювання і відстоювання своїх поглядів і думок з усіх 
питань, що обговорюються [6, с.231]. 

Розроблена на кафедрі педагогіки і професійної освіти програма курсу «Методика виховної роботи» 
передбачає розкриття і засвоєння таких понять: напрями діяльності і функції класного керівника; методи 
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педагогічної діагностики; прийоми педагогічного впливу; методи профілактики важковиховуваності; 
методи корекції педагогічної занедбаності; форми взаємодії сім’ї і школи; педагогічний конфлікт; методи 
попередження і розв’язання конфліктних ситуацій; методика підготовки морально-етичної бесіди; 
методика підготовки диспуту; форми і методи позаурочної виховної роботи; технологія КТС [10]. 

Курс розрахований на 60 годин, з них 6 годин лекцій, 8 годин – практичні заняття, 14 годин – 
лабораторні заняття, 32 години – самостійна робота студентів. Теоретичні основи курсу базуються на 
дослідженнях, що містяться в роботах І. Беха, І. Білецької, О. Газмана, Ю. Гільбуха, О. Киричук, 
М. Касьяненко, Л. Кацинської, С. Коваленко, В. Оржеховської, О. Пилипенко, Н. Щуркової. 

Цей курс відповідно до логіки побудови навчальних дисциплін читається після загальнопрофесійних 
дисциплін «Психологія», «Вікова психологія», «Педагогіка». Він доповнює, збагачує і конкретизує знання, 
вміння і навички в теорії і практиці організації виховної роботи в школі. 

Програма лекційного курсу розкриває основні поняття курсу: «вихованість», «критерії вихованості», 
«прийоми педагогічного впливу», «важковиховувані», «педагогічна корекція», «педагогічна 
профілактика», «педагогічний конфлікт», «попередження педагогічного конфлікту», «розв’язання 
педагогічного конфлікту», «форми взаємодії школи і сім’ї», «організація життєдіяльності дитячого 
колективу», «форми і методи позаурочної виховної роботи», «класна година». Програма курсу підкреслює 
зв'язки методики виховної роботи з іншими науками на основі єдності методологічних основ і методів 
дослідження, єдиних принципів і підходів до виховання [10]. 

На лекційних заняттях детально вивчаються професійний статус і кваліфікаційна характеристика 
класного керівника; посадові обов'язки, професійні знання, вміння, якості. На лекціях досліджуються 
об'єкт, предмет, мета, завдання, принципи, функції професійної діяльності класного керівника; модель 
системи виховної роботи класного керівника; етапи діяльності фахівця; самодіагностика і саморозвиток 
особистості класного керівника. Концептуальним підходом до побудови пропонованої системи виховної 
роботи виступає особистісно-орієнтований підхід, що забезпечує становлення соціальної позиції, 
самосвідомості, ціннісно-смислового світосприйняття школяра, передбачає оптимістичний підхід до 
виховання учнів, які вважаються самостійними суб’єктами, здатними до самовиховання. Засадничою 
основою курсу також виступають положення громадянського виховання, метою якого є виховання життєво 
активного гуманістично спрямованого громадянина демократичного суспільства, який би у своїй 
життєдіяльності керувався культурно-національними і загальнолюдськими цінностями. Особлива увага 
приділяється аналізу ролі і місця класного керівника в системі виховних впливів на особистість дитини. 
Головний акцент зроблено на напрямах діяльності класного керівника: «Здоров’я», «Взаємодія», 
«Інтелект», «Моральність», «Дозвілля», «Родина». Усвідомленню функціональних обов’язків класного 
керівника сприяє розгляд складових системи виховної роботи класного керівника: психолого-педагогічна 
діагностика, проектувальна діяльність, конструктивна діяльність. Результати діяльності класного керівника 
розглядаються як основа для цілепокладання (програмно-цільовий підхід) [10]. 

На лекціях розглядаються діагностичні підходи до вивчення особистості учня. Подолання труднощів 
діагностичної діяльності в роботі класного керівника передбачається завдяки оволодінню понятійним 
апаратом педагогічної діагностики, набуттю вмінь використання діагностичного інструментарію, 
опануванню вмінь аналізу, узагальнення та використання даних діагностики у практичній діяльності. 
Особлива увага приділяється розгляду критеріїв («тверді» і «м’які», критерії за спрямованістю і способом 
застосування), показників та рівнів вихованості особистості. Вирішенню проблеми підвищення 
об’єктивності отриманих результатів діагностики покликані сприяти обговорювані педагогічні умови 
ефективності використання методів діагностики особистості. На лекціях представлені методи вивчення 
особистості учня: спостереження, вивчення шкільної документації, діагностична бесіда, аналіз продуктів 
діяльності (творчості), колізійні ситуації, тестування, анкетування, проективні методики, педагогічний 
експеримент, а також методи вивчення учнівського колективу: соціометричний тест, ділова і рольова гра, 
сфокусоване групове інтерв’ю.  

Велика увага в програмі курсу приділяється розкриттю сутності індивідуального підходу в процесі 
виховання та методичним засобам його реалізації. Пріоритетність принципу індивідуального підходу 
вимагає систематичного врахування не тільки соціально-типового, але й індивідуально-неповторного в 
особистості кожного школяра. Гуманістичні тенденції в сучасній педагогіці передбачають активний 
формувальний, розвивальний характер виховання, що визначає творчий розвиток індивідуальності учня. 
Лекційний матеріал орієнтує майбутніх учителів на врахування індивідуально-психологічних, вікових та 
статевих особливостей учнів, відбір та використання оптимальних методів і прийомів виховання, що 
відповідають своєрідності особистості школяра і певній педагогічній ситуації. 

За умов змін, зумовлених гуманізацією та демократизацією шкільного життя, що призводять до 
виникнення непередбачуваних ситуацій у взаємовідносинах між школярами та вчителями, особливого 
значення для майбутніх учителів набувають матеріали лекції, присвяченої методиці попередження та 
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розв’язання конфліктів у навчально-виховному процесі школи. Лекційний матеріал передбачає розгляд 
особливостей конфліктів у навчально-виховному процесі: загальні фактори виникнення, динаміка 
розвитку, результати. Важливим у методичному плані є опис відносин у навчально-виховному процесі, що 
провокують виникнення конфліктних ситуацій (диктат, нейтралітет, опіка, конфронтація). Важливими для 
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів є знання про причини виникнення 
конфліктів різних типів (діяльності, поведінки, відносин), шляхи їх розв’язання (прямі і опосередковані 
методи). Особлива увага приділяється методиці попередження конфліктів: покрокова стратегія 
профілактики конфлікту, прийоми попередження конфлікту, вимоги до особистості педагога за умов 
діяльності з попередження виникнення конфліктних ситуацій.  

У темі «Особливості виховної роботи з важковиховуваними дітьми» розглядаються соціально-
економічні, психолого-педагогічні, медико-біологічні причини виникнення відхилень у поведінці дитини. 
Аналіз сучасних психолого-педагогічних джерел дозволяє представити динаміку відхилень у поведінці 
школярів, класифікації девіантних підлітків. Особлива увага приділяється методам педагогічної 
профілактики девіантної поведінки в діяльності класного керівника, використанню можливостей 
педагогічної діагностики в профілактичній роботі, особливостям педагогічного керівництва у взаємодії з 
важковиховуваними учнями [11].  

Значна увага в курсі «Методика виховної роботи» приділяється питанням взаємодії школи і сім’ї у 
вихованні молоді. Розгляд сучасних тенденцій розвитку сім'ї, особливостей внутрішньосімейних стосунків, 
формування ціннісних орієнтації в сім'ї сприяє розумінню соціально-психологічної специфіки розвитку 
особистості дитини в благополучній/неблагополучній, неповній сім'ї. При цьому не залишаються без уваги 
стилі сімейного виховання, типові помилки батьків у вихованні дітей, конструктивні і деструктивні методи 
підтримання дисципліни у сім’ї. На заняттях підкреслюється необхідність цілеспрямованої взаємодії 
класного керівника з батьками, зазначаються педагогічні умови та форми (масові, групові, індивідуальні) 
ефективної взаємодії школи і сім’ї у вихованні дітей [11]. 

На лекціях з «Методики виховної роботи» використовується такий активний метод навчання, як 
ситуації пізнавального утруднення. Вони стимулюють у студентів потребу в актуалізації психолого-
педагогічних знань, допомагають усвідомити значущість цих знань як для успішного навчання, так і для 
майбутньої діяльності. При використанні проблемних ситуацій на лекціях у студентів виникає інтерес до 
матеріалу, який повідомляється, і усвідомлення його значущості, що поступово сприяє становленню таких 
мотивів, як пізнавальний інтерес, потреба в спілкуванні, відповідальність. Змінюється сенс вивчення 
предмету: педагогічні знання стають для студентів цінністю, сприяючи їх професійному становленню. 

Істотна роль у професійній підготовці студентів-майбутніх класних керівників відводиться активним 
методам навчання на практичних і лабораторних заняттях. Одним з найбільш ефективних засобів 
формування професійної компетентності майбутніх учителів є аналіз педагогічних ситуацій, що передбачає 
використання студентами гностичних, проективних, конструктивних, комунікативних умінь. Імітування 
педагогічного процесу ставить студента в ситуацію, коли від нього вимагається професійно доцільне 
реагування, максимально наближене до умов його майбутньої діяльності. 

На заняттях з МВР використовуються і групові форми роботи студентів. В організації такого 
спілкування велику роль відіграє введення студентів у нові типи взаємодії. Це забезпечується наданням 
широких можливостей для висловлювання і відстоювання своїх поглядів і думок з усіх питань, що 
обговорюються. Засобом залучення студентів до навчально-професійної діяльності є ділові ігри, що мають 
значний мотиваційний потенціал. Імітуючи педагогічний процес, вони переносять студентів у ситуацію, 
максимально наближену до умов їхньої майбутньої професійної діяльності, створюють ефект реальності. 

Реалізація особистісно-діяльнісного підходу в процесі вивчення методики виховної роботи забезпечує 
суб'єктно-суб'єктні стосунки між викладачем і студентами, студентів між собою, передбачає використання 
ігрових методів навчання, які істотно впливають на формування готовності до реалізації завдань виховної 
роботи в школі. Наш досвід показав, що успішно брати участь у ділових іграх може той студент, який 
добре опанував психолого-педагогічні знання. Вони слугують базисом для утворення організаторських і 
комунікативних умінь, необхідних для встановлення майбутніми педагогами конструктивних відносин з 
учнями, їх батьками, розвитку самостійності мислення. Організація лабораторних і практичних занять з 
використанням ігрових методів дозволяє студентам засвоїти суть і характер алгоритмічного і евристичного 
способів управління виховним процесом. 

В ході підготовки до гри і в процесі її проведення у студентів виникає необхідність у педагогічних 
знаннях, оскільки виконання ігрових функцій залежить від обізнаності з теоретичними основами 
педагогіки і психології. Під час гри студенти набувають нових умінь, що сприяє подальшому розвитку 
мотивації, яка розвивається і зміцнюється за умов збагачення операціональної сфери діяльності. 

Ділова гра займає серед педагогічних засобів активізації процесу навчання особливе місце. Суть її 
полягає в тому, щоб збудити пізнавальну активність студента, сприяти становленню самостійності в 



Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 
педагогіка і психологія, випуск 53 • 2018 

 180

мисленні і діяльності. Навчальна ділова гра з позиції ігрової діяльності – це пізнання і засвоєння 
студентами соціальної і предметної дійсності в процесі вирішення ігрової проблеми шляхом ігрової 
імітації, відтворення в ролях основних видів поведінки за визначеними, закладеними в умовах гри 
правилами. Суттю ділової гри як засобу навчання є її здатність слугувати цілям навчання і виховання, а 
також те, що вона переводить цілі в реальні результати. Здатність ця знаходиться в ігровому моделюванні в 
умовних ситуаціях основних видів діяльності особистості, спрямованих на відтворення і засвоєння 
соціального і професійного досвіду, внаслідок чого відбувається накопичення, актуалізація і трансформація 
знань в уміння і навички, накопичення досвіду особистості і її розвиток. 

Ігровий характер діяльності, можливість у разі невдачі переграти ситуацію знімає зі студентів 
відповідальність за помилку, якої дуже боїться кожен початківець. Це підвищує їх упевненість у своїх 
здібностях до діяльності, породжує прагнення до творчості. У діловій грі студент постійно бачить 
результати своєї праці. На етапі аналізу ділової гри він має можливість прислухатися до аргументованої 
думки товаришів і викладача про свої дії, зробити самоаналіз. Таким чином, він пізнає себе, усвідомлює 
свої успіхи і помилки, що стимулює професійне самовдосконалення. У разі правильного вирішення 
педагогічного завдання, успішного виконання своїх ролей студенти переживають почуття задоволення і 
гордості, яке позитивно позначається на формуванні мотиваційно-ціннісного і емоційно-вольового 
компонентів готовності студентів до виховної роботи. 

У підготовці ділових ігор, які використовуються на заняттях з методики виховної роботи, можна 
виокремити такі операції: 1. Вибір теми і діагностика початкової ситуації. 2. Формування цілей і завдань. 3. 
Визначення структури гри. 4. Діагностика ігрових якостей учасників ділової гри. 

При підготовці до ігрової діяльності враховуються такі методичні вимоги: гра має бути логічним 
продовженням чи завершенням конкретної теоретичної теми; максимальна наближеність до реальних 
умов; створення атмосфери пошуку і невимушеності; ретельна підготовка навчально-методичної 
документації; чітко сформульовані завдання, умови і правила гри; виявлення варіантів можливих рішень 
вказаної проблеми; наявність необхідного устаткування [5, с.85-86]. 

Одним зі шляхів реалізації активних методів навчання на заняттях з МВР є проектне навчання. На 
думку Н.В. Гарашкіної, проект – це система, що дозволяє включити студентів у процес «від ідеї до 
реалізації», таким чином сприяючи більш повному оволодінню педагогічними технологіями. 
Проектувальна діяльність має на меті становлення самосвідомості, набуття нових стратегій поведінки. 
Проектування як метод пізнання допомагає опанувати культуру мислення. Проектне навчання дозволяє 
розвинути в студентів навички самостійного мислення, прогнозування результатів і можливих наслідків 
різних варіантів рішення. Ці навички потрібні студентам у подальшій роботі організаторів виховного 
процесу в школі [4, с.100]. 

Ядром мотивації проектної діяльності обрано спектр інтересів, пов’язаний з реалізацією функцій 
класного керівника. В основу кожного проекту покладено ідею, спрямовану на отримання результату, що є 
наслідком вирішення практично або теоретично значущої проблеми. Щоб досягти такого результату, 
необхідно навчити студентів самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї 
мети знання з різних галузей, встановлюючи причинно-наслідкові зв'язки. Результатами виконаних 
проектів є представлені студентами обґрунтовані рішення теоретичних педагогічних проблем, а також 
конкретні методичні розробки, готові до впровадження. У процесі виконання проекту студенти набули 
професійно важливих умінь: постановки завдання; планування дій; планування кінцевого результату; 
виконання узагальненого алгоритму проектування; конструктивного спілкування; самостійного пошуку 
інформації; оцінювання результатів діяльності; рефлексії. 

Зміст роботи з організації проектної діяльності передбачає: пояснення суті проекту; знайомство з 
вимогами, що пред'являються до проекту (до його змісту, оформлення, елементів творчості); 
представлення переліку можливих тем проектів; знайомство з процедурою виконання проектів; робота 
безпосередньо над проектом у мікрогрупі або індивідуально; підготовка матеріалів до захисту; захист 
представлених проектів; рефлексія проектної діяльності. Структура виховного проекту містить: 1. Вступ. 2. 
Опис педагогічної проблеми. 3. Результати педагогічної діагностики. 4. Методи, форми, прийоми виховної 
роботи. 5. Опис очікуваних (чи отриманих) результатів. 

Проекти, що розробляються студентами з МВР, мають прикладний характер. Діагностика проводиться 
в учнівських або студентських колективах. Далі пропонуються виховні заходи або індивідуальна програма 
зміни поведінки учня із зазначенням профілактичних, реабілітаційних, корекційних заходів. 

Для формування професійних умінь на практичних заняттях з МВР застосовується соціально-
педагогічний тренінг, що включає вправи, які допомагають студентам розкрити свої особистісно-
професійні якості. Наприклад, на занятті пропонується виконати вправи на формування вміння 
встановлювати первинний контакт з батьками: провести бесіду з матір’ю, яка дуже незадоволена 
поведінкою свого 16-ти річного сина; бесіду з батьком з приводу непристойного вчинку його дитини. 
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Студенти мають переконати батьків у необхідності взаємодії школи і сім’ї у вихованні дитини. 
Педагогічний тренінг застосовується на кожному практичному занятті з метою формування дієво-
практичного і емоційно-вольового компонентів готовності студентів до педагогічної взаємодії з сім’єю. 
Цікавими є вправи, що допомагають студентам розкрити свої професійно ціннісні особистісні якості [2, 
с.304]. 

Використання на практичних заняттях з МВР ситуацій з життєво педагогічним змістом вимагає 
уявного, аналітичного рішення і сприяє усвідомленню значущості психолого-педагогических знань для 
педагогічної діяльності. Вирішення таких ситуацій здійснюється студентами. Рішення уявних ситуацій «Я 
на місці іншого», які моделюються на основі практики, спонукають подумки приміряти ситуацію до себе, 
пережити її, а педагогічні знання завдяки цьому набувають особистісного сенсу. Крім того, такі ситуації 
розвивають здібності до педагогічного прогнозування, вчать ставити цілі і відбирати засоби для їх 
досягнення. Під час обговорення кожної ситуації на заняттях вироблялися критерії оцінки педагогічних 
ситуацій, гуманістична основа яких – гармонія цілей, засобів, результатів педагогічної взаємодії, що 
створює умови для гармонійного розвитку особистості дитини і покращення внутрішньосімейних 
стосунків [11]. 

Особлива увага під час вивчення курсу МВР звертається на формування дослідницької складової 
загальнопедагогічної компетентності. З цією метою студенти опрацьовують теоретичні матеріали, 
пов’язані зі стратегією і тактикою сімейного виховання, індивідуальними підходами до виховання 
девіантних підлітків, до колективним плануванням виховної роботи в учнівському колективі. На підставі 
отриманих даних студенти готують програми дослідно-експериментальної роботи, в які входять 
самостійно складені анкети, авторські тестові методики з обґрунтуванням доцільності їх використання, 
проективні методики різних типів. 

Спроектована нами технологія формування загальнопедагогічної компетентності студентів-майбутніх 
учителів на заняттях з методики виховної роботи базується на використанні активних методів навчання. 
Для неї характерним є інтенсивне подання матеріалу, активна позиція і висока міра самостійності 
студентів, постійний внутрішній зворотний зв'язок (самоконтроль і самокорекція), діалогічність, 
проблемність. Кожне заняття курсу побудоване з врахуванням завдань формування таких компонентів 
загальнопедагогічної компетентності, як мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, 
комунікативний, емоційно-вольовий. Спроектований комплекс методів підготовки студентів до реалізації 
завдань виховної роботи в школі дозволяє сформувати вміння врахування пріоритетних напрямів виховної 
роботи, рівня розвитку учнів, їх інтересів, завдань особистісного становлення з метою ефективної 
підготовки до організації діяльності учнів у позаурочний час. Оволодіння методикою підготовки виховних 
заходів, алгоритмом налагодження виховної взаємодії за етапами підготовки КТС дозволяє впроваджувати 
традиційні та інноваційні форми виховної роботи.  

Інноваційна технологія формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів на 
заняттях з методики виховної роботи, формами реалізації якої є: проблемна лекція, групова дискусія, 
ділові, імітаційні, рольові ігри, практикуми, тренінги, вправи, проекти, тестовий контроль, 
самодіагностика, забезпечує ефективну підготовку студентів до виконання функцій класних керівників. 

Активні методи навчання відіграють провідну роль в реалізації цієї технології. Використання активних 
методів навчання передбачає реалізацію особистісно-діяльнісного підходу в процесі оволодіння 
методикою виховної роботи, забезпечує суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачем і студентами, 
студентів між собою. Апробація у межах технології активних методів навчання показала необхідність 
цілісного, інтегрального підходу до організації процесу формування загальнопедагогічної компетентності 
під час впровадження індивідуальної і групової проектної діяльності, ігрових, групових форм навчання, 
моделювання ситуацій професійної взаємодії з урахуванням запитів майбутніх фахівців. 
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У статті розглянуто актуальність та необхідність застосування інноваційних педагогічних технологій та 
створення інноваційних продуктів навчання у вищій школі. З’ясовано, що інноваційне навчання характеризується 
такою важливою рисою, як передбачення, що визначає здатність сучасних учасників навчального процесу до 
розуміння нових ситуацій, прогнозування неочікуваних подій та їхніх наслідків, що формують орієнтацію студентів 
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на майбутнє. Розглянуто результативний ефект застосування такого імітаційно-ігрового методу навчання, як 
ділова гра, що позитивно впливає на саморегуляцію студентів, визначає їхню майбутню поведінку у професійній 
діяльності. Такий метод має не лише пояснювальний характер, але й проектно-дослідницький, де студенти 
навчаються вирішувати реальні проблеми й залучати не лише громадськість, а й керівні органи держави. Тобто, 
рольова гра дає можливість у рольовому аспекті набувати вмінь соціальної активності та професіоналізму. Ділова 
гра як метод інноваційного навчання характеризується орієнтацією на колективну участь усіх студентів групи, і не 
лише індивідуально,що сприяє підвищенню рівня їхнього професійного спілкування. 

Ключові слова: інноваційні педагогічні технології, імітаційно-ігровий метод, інноваційна людина, ділова гра. 

APPLICATION OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IS IN THE SYSTEM OF 
PREPARATION OF FUTURE ENVIRONMENTALISTS 

N. A. Yatsenko 
In the article actuality and necessity of application of innovative pedagogical technologies and creation of innovative 

foods of studies are examined at higher school. 
It is found out, that innovative studies are characterized by such important line, as a foresight, that and determines the 

capacity of modern participants of educational process for understanding of new situations, prognostication of unexpected 
events and their consequences that form the orientation of students on the future.  

A realizable analysis of influence of innovative pedagogical technologies is on the process of professional preparation of 
future environmentalists. The effective effect of application of such imitation-playing method of studies is considered as a 
business game that positively influences selfregulation of students, determines them future bechavior in professional 
activity.This method carries not only explanary character but also, where students study to settle the rael problems and attract 
not only public but also leading organs of the state. Id esbussines game gives an opportunity in a rolle-play aspect to 
acquireabilities of social activity and professionalism. 

A business game as method of innovative studies is characterized by an orientation on collective participation of all 
students of group, but not only individualy that assistheincvease of bevel professional commonunication. 

Key words: innovative educational technology, simulation-gamemethod, innovative people, business game. 
 
Нині, в умовах розвитку суспільних знань або інформаційного суспільства, освіта перетворюється на 

одну з найважливіших сфер людської діяльності, що тісно переплетена з усіма іншими сторонами 
людського життя. 

Саме вищій освіті належить право і здатність реалізовувати потреби особистості та суспільства в 
цілому в якісних освітніх послугах, що й визначає перспективи економічного, духовного та 
інтелектуального потенціалу країни. У зв’язку з цим, виникає потреба у формуванні нового типу фахівця, 
який здатний до професійного самовдосконалення та сприйняття інновацій, а також створює їх сам, 
збагачуючи свій педагогічний досвід інноваційними ідеями та їх утіленням у педагогічній діяльності. 

Дослідження історичного аспекту впровадження інновацій у систему освіти дає змогу зробити 
висновок, що цей напрям інтегрує в собі різноманітні підходи до реалізації нововведень в освіті, основою 
яких є філософські, психологічні, психосоціальні, педагогічні розробки та нові досягнення у сфері 
інформатики. Крім того, мають уплив також сучасні напрями, які створюють у результаті поєднання 
кількох існуючих, наприклад, педагогічна психологія, педагогічна соціологія, педагогічна інформатика [8, 
с. 180]. 

Найзначущішою особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації 
навчання – традиційної та інноваційної. Терміни «традиційне (нормативне) навчання» та «інноваційне 
навчання» запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу, де було звернуто увагу світової 
наукової громадськості на невідповідність принципів традиційного навчання вимогам сучасного 
суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей. Інноваційне навчання трактувалось у ній як 
процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулює новаторські зміни в культурі, 
соціальному середовищі [5,с. 8]. 

Таким чином, в епоху інновацій та суспільних знань у сучасному університеті формується нова 
особистість – «інноваційна людина», яка вміло поєднує здобутки минулих досліджень та досягнення 
сучасності і сміливо їх перетворює в якісно нові інноваційно-технологічні проекти в освіті. 

У психолого-педагогічному аспекті інноваційну діяльність досліджували: В. Ляудіс, Г. Селевко, 
В. Сластьонін. У інформаційно-педагогічному полі інноваційні технології в освіті вивчають: В. Биков, 
Р. Гуревич, Г. Гордійчук, М. Жалдак, М. Кадемія, А. Кобися, В. Кобися, Л. Коношевський, 
О. Коношевський, С. Кізім, Е. Полат. Проблематику практичного застосування інновацій у навчанні 
розробляли: Н. Борисова,Т. Бьюзен, І. Дичківська, В. Петрук. 

Мета статті: проаналізувати шляхи застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній 
підготовці майбутніх учителів екології. 
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Світоглядні позиції сучасної молодої людини, на наш погляд, мають ґрунтуватися на уявленні про 
багатовимірність суспільства і, відповідно, людської сутності. Одним із основних принципів сучасної 
освіти є дотримання принципу світоглядного та культурного самовизначення людини. В особистісному 
ракурсі відбувається заміна стереотипів поведінки й образів мислення, а моделлю сучасної особистості 
стає «інноваційна людина», що перебуває у стані пошуку. 

Провідна умова навчання визначається формуванням у людини дослідницької позиції, а 
винахідливість – архетип життєдіяльності [8, с.193]. 

Саме інноваційні та інформаційні технології у процесі підготовки вчителів-екологів, на наш погляд, 
уможливлюють з’ясування глибинного коріння деформації та динаміку екологічних систем і явищ. 

Науково-обґрунтоване використання інноваційного, розвивального, особистісно зорієнтованого й 
творчого підходів у процесі навчання студентів-екологів розглядаємо як основу дидактичної стратегіїв 
сучасній вищій екологічній освіті [9, с. 62]. 

Нині важливу роль відіграє соціально значуща діяльність студентів як людей нового формату, що 
належать до різних молодіжних суспільних об’єднань, студентської ради університету, молодіжного 
парламенту тощо [10, с. 67]. 

І саме освітнє інноваційне середовище сприяє реалізації соціальних та інноваційно-педагогічних 
проектів завдяки інтелектуальним та інформаційним ресурсам. 

Таким чином, сучасна інформаційна дійсність кидає інтелектуальний виклик нашій цивілізації.  
Нині інноваційне навчання трактується як процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що 

стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі [2, с. 8]. 
Узагальнена модель інноваційного навчання була представлена в одній із перших робіт на цю тему 

(Kozma and Jhоnson, 1991). Вона передбачала: 
1) активну участь студента в процесі навчання (а не пасивне засвоєння інформації); 
2) можливість прикладного використання знань у реальних умовах; 
3) подання концепцій і знань у найрізноманітніших формах, а не тільки в текстовій; 
4) підхід до навчання як до колективної, а не індивідуальної діяльності; 
5) акцент на процес навчання, а не запам’ятовування інформації [5, с. 19]. 
Інновація (лат. innovation – оновлення, зміна) – нововведення, зміна, оновлення, новий підхід, якісно 

нове використання відомого в інших цілях [5, с.18]. 
Інновації – сутність постіндустріального, інформаційного суспільства, постійні зміни якого 

проблематизують буття людини. Особливе значення цей феномен має для освітньої галузі України, у 
межах якої реалізують програми підготовки як фахівців, так і громадян. Інноваційна діяльність у освітній 
сфері є принципово важливою відповіддю на виклики сучасності, що детерміновані переходом суспільства 
до інноваційного типу розвитку і зумовлюють гнучкість системи освіти, її відкритість до нового (у різних 
сферах людського життя), реалізацію конкурентоспроможних освітніх національних та транснаціональних 
проектів[6, с. 52]. 

У педагогічно-науковому розумінні поняття «інновація» вживають у таких значеннях: 
 форма організації інноваційної діяльності; 
 сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем 

виховання й навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; 
 зміни в освітній практиці; 
 комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в 

галузі техніки, технологій, педагогіки, наукових дослідженнях; 
 результат інноваційного процесу [5, с.19]. 
Тому перед закладами вищої освіти постає завдання постійного підвищення якості освіти, модернізації 

її змісту, розробка й упровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій, створення умов для 
підготовки фахівця, придатного для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного 
рівня професійної діяльності [4, с. 45]. 

І. Дичківська зазначає, що інноваційне навчання ґрунтується на розвитку різноманітних форм 
мислення, творчих здібностях, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. 

Відомим є визначення поняття «інновація» американським вченого К. Роджера про те, що новизна – 
це ідея, що є новою для конкретної особи, і немає значення, чи є ця ідея об’єктивно новою чи ні [4, с. 46].  

Отже, інновації у змісті освіти мають доповнюватися і реалізовуватися через оволодіння 
інноваційними методами і формами навчання (діалоговими, діагностичними, інтерактивними, 
мультимедійними, телекомунікаційними, комп’ютерними, проектними, тренінговими, активними), а також 
шляхом запровадження альтернативних навчально-виховних технологій. 

Інновації конкретизуються як у кожному конкретному компоненті навчально-виховного процесу: 
цільовому, змістовому, процесуальному, технологічному, оцінному, так і в цілісній конструкції цього 
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процесу. Цілісна конструкція інноваційної системи має свій системо утворюючий чинник. Наприклад: 
лабораторна система (дослідна) – ґрунтується на принципі індивідуалізації навчання, самостійної дослідної 
роботи в предметних кабінетах-лабораторіях; проектна система (метод проектів) – організація навчання, за 
якою ті, хто навчається, набувають знань і навичок у процесі планування та виконання практичних 
завдань-проектів; інтегрована (комплексна) – здійснення навчання за певними комплексними темами, що 
містять матеріал суміжних предметів; навчання у співробітництві ґрунтується на спільній діяльності, 
взаєморозумінні та гуманізмі, єдності інтересів і прагнень [8, с.188]. 

Сучасний фахівець з екології має знати не лише особливості функціонування складних екологічних 
систем, трофічну характеристику організмів різних рівнів організації, неприпустимість антропогенного 
тиску на довкілля, але й уміти знаходити в минулих фактах і подіях майбутні конструкції нових ідей, які б 
спонукали нове покоління відкривати в освітньому середовищі нові можливості для реалізації 
нестандартних підходів у еколого-професійній підготовці майбутніх фахівців: інтерактивні методи 
(віртуальні досліди), імітаційне моделювання(наприклад,викиди вуглекислого газу в атмосферу), карта 
знань або інтелект-карта (відображення у вигляді схеми або діаграми, наприклад, взаємозв’язків основних 
компонентів фотосинтезу чи хемосинтезу), методи перевернутого навчання (відеолекції про рух 
континентів), технології хмарних обчислень (характеристика техногенних катастроф), ділова гра 
(наприклад, «кліматичні проблеми планети»), телекомунікаційні технології (анімація: коменсалізм – 
мутуалізм – конкуренція – хижацтво у тваринному світі). 

Сучасний педагогічний процес має на меті використання не лише навчальної літератури, котра 
інтегрує навчальну інформацію й дидактичні інновації, а й ІКТ для організації систем комп’ютерної 
підтримки інноваційної діяльності. Результат такого поєднання – якісно нова педагогічна діяльність, у якій 
знаходить свою реалізацію схема «навчальна інформація + дидактичні інновації + комп’ютерна 
підтримка». Остання складова поєднує сукупність комп’ютерних технологій, інструментальних оболонок і 
середовищ, що забезпечують допомогу в розробці інноваційних навчальних матеріалів і їх інтерактивних 
версій [1,c.149]. 

Високі мотивації студентів до новаторської діяльності свідчать про наявність у них сформованої 
інноваційної свідомості, що є продуктом діяльності сучасної інноваційної людини. 

Покликання інноваційного навчання готувати не лише «людину, що пізнає» але й «людину, що діє». 
Здатність сприймати інноваційні зміни в освіті можна охарактеризувати дослідженням 

американського психолога Дж. Рензуллі, що визначав обдарованість як збіг трьох характеристик: 
інтелектуальних здатностей (вище середнього), креативності та наполегливості (мотивації, орієнтованої на 
задачу) [10, с. 65]. 

Таким чином, учителі екології повинні орієнтуватися в широкому колі проблем, які стосуються 
природокористування та охорони довкілля [3,с.119]. 

За таких умов виникає необхідність створення й запровадження інновацій в екологічній освіті. Одним 
із інноваційних методів, або методів інноваційного навчання є метод активного навчання – ділова гра, 
використання якої зумовлює засвоєння близько 90% інформації. Саме тоді активність студентів 
підвищується і носить тривалий характер. 

На нашу думку, ділова гра як імітаційний метод інноваційного навчання активізує логічне мислення 
студентів, наближує майбутнього фахівця до професійної, практичної діяльності. 

Пропонуємо розробку ділової гри «Кліматичні проблеми планети». 
Тема: «Кліматичні проблеми планети»  
Мета: 
 створити умови для проведення заняття у формі ділової гри; 
 розкрити зміст поняття «кліматичні проблеми»; 
 розвивати уміння в студентів аргументовано позиціонувати свої виступи, використовуючи різні 

джерела інформації; 
 сформувати у студентів екологічне мислення, ставлення до природи як до суб’єкта, а не до об’єкта. 
Обладнання: карта материків та океанів, карта світу, карта сейсмічної активності, космічні 

фотознімки з Інтернету гірських регіонів України, презентація. 
Розподіл ролей: 
 група, що представляє міжнародну організацію з навколишнього середовища (ЮНЕП); 
 представники вищого комітету НАТО з питань надзвичайних ситуацій цивільного характеру; 
 група, що представляє органи державної влади; 
 представники медицини; 
 екологи; 
 рятувальники МНС, репортери ЗМІ. 
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Хід ділової гри 
Уведення студентів в ігрову ситуацію. 

Вступне слово викладача 
Короткий огляд кліматичної картини планети та природних катаклізмів, екстримальних погодних 

явищ по всьому світу, а також статистичних показників космічних і геофізичних параметрів за останні 
роки. Показ слайдів на екологічну тематику. 

Викладач пропонує студентам уявити таку ситуацію: в карпатському регіоні України сталася повінь, є 
постраждалі і внаслідок цього відбулась деформація русел гірських річок. Потрібна допомога населенню та 
природним об’єктам. Нашою проблемою є дослідження рівня моніторингу гідрографічних об’єктів 
гірських районів України та попередження наслідків повеней в цих регіонах. 

2. Пояснення навчального матеріалу 
Після проголошення ігрової ситуації студенти, за рішенням викладача, діляться на групи, які 

представляють інтереси різних служб та організацій. 
Кожна група, що представляє інтереси представників з різних галузей та організацій, презентує своє 

вирішення цієї екологічної катастрофи. Студенти готують наукові доповіді та пропозиції щодо 
запобіганню повеней та якісного проведення моніторингу гідрографічних об’єктів, щоб попередити 
деформацію русел річок як приклад приведемо фрагмент презентації «Річкові повені України» рис. 1 [7, с. 
5]. 

 
Рис. 1. Стан русла річки Дністер до і після повені. 3-D модель місцевості. 

Висновки. На основі наукових доповідей, презентацій та звіту про стан гідрологічної системи 
України, студенти на правах наданих їм ролей надають детальні висновки у вигляді практичних 
рекомендацій та міжнародних стандартів з питань надзвичайних ситуацій. 

Підбиття підсумків. У кожній групі визначаються переможці. 
Отже, такий метод активного навчання, який ми представили у формі ділової гри, можна використати 

для формування практичних умінь та навичок у студентів-екологів, які скориставшись досвідом вирішення 
певних екологічних ситуацій в імітаційній формі, можуть перенести свої знання у професійну діяльність. 

Інноваційна цінність застосування ділової гри на заняттях з екології, насамперед, визначається її 
наближеністю до реальних екологічних катастроф, глобальних екологічних проблем людства, які 
потребують утручання й вирішення, що і здійснюють студенти, активно обговорюючи шляхи зменшення 
антропогенного тиску на довкілля чи залучення громадськості та влади до розв’язання суспільно-
екологічних проблем під час імітації певних екологічних ситуацій. 
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Інноваційні методи навчання насамперед викликають не лише пізнавальний інтерес, а зумовлюють 
активну діяльність студентів на всіх рівнях розуміння навчального матеріалу та самостійно опрацьованих 
ними джерел інформації.  

Застосування методу активного навчання у формі ділової гри уможливлює швидкий аналіз та обробку 
інформації інформацію, що надана студентам у випадках імітаційних ситуацій, коли необхідно створити 
ефективне та конструктивне поле пошуку нестандартних рішень, які б мали позитивний уплив на перебіг 
проблеми, що виникла. Тобто, студенти в ігровій ситуації проектують свою майбутню професійну 
діяльність на основі непередбачуваних подій і передбачають наслідки, що випливають з таких ситуацій. 
Ділова гра дає можливість у рольовому аспекті набувати вмінь соціальної активності та професіоналізму. 
Адже педагогічна суть ділової гри – активізувати мислення студентів, підвищити самостійність майбутніх 
фахівців. Під час застосування ділових ігор відбувається розвиток колективних форм спілкування, 
студенти висловлюють свої думки відносно вирішення виникаючих екологічних чи суспільно-життєвих 
проблем, здійснюють програвання тієї чи іншої ситуації з фахової дисципліни, що визначає контекст їхньої 
майбутньої професіональної діяльності. 
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УПЛИВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА РОЗВИТОК ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
НЕПОВНОЛІТНІХ 

М. С. Антонюк, О. В. Фуштей, К. О. Чала1 
У статті розглянуто проблему впливу комп’ютерної залежності на розвиток девіантної поведінки 

неповнолітніх.У сучасному інформатизованому суспільстві особливого значення набуває вплив на молодь засобів 
масової інформації, особливо величезної мережі Інтернету. У статті звернуто увагу на явище «комп’ютерної 
адикції», як різновид девіації особистості, що виникає в результаті надмірного зосередження уваги підлітків на 
ігровій комп’ютерній діяльності, яка часто призводить до дезадаптації та порушень самосвідомості, провокує 
розвиток девіантної поведінки. 

Наведені результати дослідження щодо виявлення інтернет-залежності в підлітків та її зв’язку з проявами 
агресивної поведінки неповнолітніх. Зроблено висновок, що на відхилення поведінки в підлітків можуть упливати: 
акцентуації характеру, підвищений рівень агресії та надмірне перебування в інформаційній мережі-Інтернету.  

Обґрунтовано необхідність серйозної профілактики девіантної поведінки неповнолітніх, виховання в них 
відповідальності за свою поведінку. Визначено заходи з профілактики девіантної поведінки підлітків.  

Ключові слова: девіантна поведінка, інтернет-залежність, дезадаптація, фактори розвитку девіантної 
поведінки, агресивна поведінка, акцентуація характеру, профілактика девіантної поведінки, підліткова депресія, 
ауто- деструктивна поведінка.  

THE INFLUENCE OF COMPUTER ADDICTION ON THE DEVELOPMENT OF THE DEVIANT 
BEHAVIOR IN TEENAGERS 

M. S. Antonyk, O.V.Fyshtei, K.O. Chala 
The article deals with the issue of the impact of the computer dependence on the formation of the deviant behavior in 

teenagers. The present-day social situation in this country is characterized by instability, life conditions are becoming 
complicated, the change of oral values is taking place, the educational and spiritual family functions are being weakened. 
Alternations which are taking place in our society have practically ruined the existing norm in the behavior which caused a 
variety of deviations in personal development in teenagers. Therefore, special attention is to be paid to the issue of deviant 
behavior in teenagers. 

In modern information society the impact of mass media on the young people is becoming meaningful, especially the 
Internet. The article treats the phenomenon of ‘computer addiction’ as a kind of the excessive concentration of the teenagers on 
the computer gaming which often leads to disadaptation and self-awareness breach, provoking formation of deviant behavior. 

The factors are covered influencing the development of deviant behavior: biological, genetic, physiological, psycho-
physiological, social. The reasons for the interest of teenagers in the Internet and peculiarities of their interaction with the 
computer have been analyzed. 

The results of the study aimed at the revealing of the Internet addiction and its relation to aggressive behavior in 
teenagers have been presented. The conclusion has been made that behavioral deviations in teenagers may influence character 
accentuations, abnormally high level of aggression and excessive being on the Internet. 

The need for the efficient prevention of deviant behavior in teenagers, formation in them responsibility for their behavior 
is substantiated. Measures are suggested to prevent deviation behavior in teenagers. 

Key words: deviant behavior, Internet addiction, computer addiction, disadaptation, factors of the formation of deviant 
behavior, aggressive behavior, character accentuations, prevention of deviant behavior, teenage depression, autodestructive 
behavior. 

 
Проблема девіантної поведінки вивчається давно, але, незважаючи на це, у сучасному світі вона не 

стає менш актуальною й потребує широкого дослідження. Сучасна соціальна ситуація набуває рис 
вираженої нестабільності, спостерігаються зміни в розбудові державної системи, суспільного виховання, 
ускладнення умов життєдіяльності, зміна моральних цінностей, послаблення виховання та духовної 
функції сім'ї тощо. Підлітковий вік є найчутливішим до особливостей соціальної ситуації. Зміни, що 
відбуваються в нашому суспільстві, практично зруйнували раніше існуючі уявлення про норму в поведінці, 
що призводить до різних відхилень в особистісному розвиткові та поведінці підлітків. У зв’язку з цим 
велику увагу практичні психологи приділяють проблемі девіантної поведінки підлітків, як одній із форм 
деструктивної поведінки, що наносить шкоду не тільки молодій людині, а й усьому суспільству. 
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Обговорення цієї проблеми набуває великої суспільної значимості і стає особливо необхідним у період 
кризи соціальної системи. 

У вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі розглядають проблеми, які присвячені 
девіантній поведінці й пов'язані отже, із важкими дітьми та підлітками, які входять до групи підвищеного 
соціального ризику. Дослідження останніх десятиріч на Заході стосувалися найрізноманітніших аспектів 
проблеми відхилень у поведінці неповнолітніх. У психології існує кілька понять, які характеризують цю 
соціальну групу: важковиховувані, кризові, педагогічно запущені, дезадаптовані, асоціальні, аморальні 
підлітки. Підлітковий вік є достатньо складним кризовим періодом розвитку. На думку К. Левіна, підліток 
знаходиться в стані «маргінальної особистості»: він вже вийшов з дитячого віку, але ще не став дорослим 
[2]. У цьому віці підліток натрапляється на багато труднощів та не завжди при виникненні нової ситуації 
може знайти адаптивні способи її вирішення. Серед українських дослідників проблему відхилень у 
поведінці неповнолітніх вивчали такі вчені, як А. Г. Антонова, І. С. Дьоміна, О. В. Киричук, І. П. Лисенко, 
Н. Ю. Максимова, В. П. Оржеховська, Т. М. Титаренко, В. О. Татенко, С. О. Тарарухін, С. І. Яковенко та ін.  

Метою статті стало вивчення особливостей виникнення комп’ютерної залежності в підлітків та її 
впливу на розвиток девіантної поведінки. 

Для встановлення психологічних причин девіантної поведінки підлітків розглянемо сутність поняття 
девіантної поведінки. Негативні девіації поведінки пов'язані з тим, що особистість не засвоює позитивного 
соціального досвіду, не може адаптуватися до моральних цінностей і норм поведінки, які відповідають 
вимогам суспільства, хоча й може досить добре знати ці норми [1]. У цьому випадку процес соціалізації 
особистості є порушеним, що проявляється в незбалансованих психічних процесах, неадаптованості, 
порушенні процесу самоактуалізації або у вигляді уникання морального й естетичного контролю за 
власною поведінкою, яка стає соціально дезадаптованою. У зв'язку з цим можна говорити про девіантність 
особистості як про сукупність засвоєних особистістю асоціальних, аморальних поглядів на життя, які не 
відповідають соціальним очікуванням та за певний проміжок часу стають її соціальною позицією, що 
перешкоджає її особистісному зростанню, спричиняє девіантний спосіб життя.  

На виникнення й розвиток девіантної поведінки впливає низка різноманітних факторів (біологічні, 
генетичні, фізіологічні, психофізіологічні, соціальні). У підлітковому віці виховний уплив батьків і 
близьких є одним із вирішальних чинників у формуванні певного стереотипу поведінкових реакцій і 
характерологічних особливостей. Природно, що причини девіантної і протиправної поведінки 
неповнолітніх тісно пов’язані з сьогоднішньою соціально-економічною й політичною нестабільністю в 
суспільстві, конкретною ситуацією та умовами виховання в сім’ї, несприятливим упливом 
антигромадських елементів, незадовільною організацією дозвілля. 

 У сучасному інформатизованому суспільстві однією з найактуальніших проблем є вплив на молодь 
засобів масової інформації і особливо величезної інтернет-мережі. 

Практично щоденний перегляд відеосюжетів із демонстрацією сцен насильства призводить до легкого 
засвоєння неповнолітніми відповідних форм поведінки, оскільки процеси осмислення і критичної оцінки 
побаченого, розмежування віртуальної й дійсної реальності розвинуті ще недостатньо. Побачену агресію 
вони переносять у своє повсякденне життя. Поріг сприйнятливості насильства змінюється, підлітки стають 
нечутливими до чужого болю і страждань. Головним чином це впливає на підлітків, які мають підвищений 
рівень агресивності в силу вікових особливостей. Дослідники різних країн указують на значну кореляцію 
між переглядом сцен насилля по телебаченню та наступною девіантною поведінкою підлітків. 

Т.С. Федорченко [5] справедливо зазначає, що дослідники всього світу застерігають проти надмірного 
захоплення учнів комп’ютерними іграми. У сучасній науці, з’являється новий термін – «комп’ютерна 
адикція», це різновид девіації особистості, який визначається штучною зміною психологічного стану й 
ціннісних пріоритетів у результаті зосередження уваги на ігровій комп’ютерній діяльності, що заміщує 
реальне життя або сприяє уникненню відповідальності складних проблем, пошуку шляхів їхнього 
розв’язання, задовольняє потребу щодо вияву емоцій у змодельованих ігрових ситуаціях і компенсує 
дефіцит соціальних контактів, соціальних домагань та безпосереднього спілкування з ровесниками і в 
сімейному середовищі.  

Комп’ютерні ігри часто призводять до дезадаптації та порушень у самосвідомості, вони справляють 
негативний уплив на психічне і фізичне здоров’я підлітків, провокують виникнення й розвиток девіантної 
поведінки.  

Надмірна захопленість Інтернетом змушує багатьох підлітків проводити все більше часу в Мережі. 
Виявлено, що комп’ютерна залежність формується набагато швидше, ніж будь-які інші традиційні 
залежності (від паління, наркотиків, алкоголю, азартних ігор) – у середньому 0,5 -1 рік постійного 
захоплення з добовим навантаженням 4-12 годин. Причому комп’ютерній залежності більше піддаються 
хлопчики – у них може формуватися адикція після 6 місяців із зазначеним вище навантаженням. Діти й 
підлітки зі стажем спілкування з комп’ютером від 8 місяців до 2-х років регулярного навантаження до 12 
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годин на добу, як правило, уже мають виражену девіантну поведінку, причому більшість із них потребує 
лікування в психоневрологічних диспансерах та проведення психокорекційної роботи.  

Найбільш діти піддаються залежності від комп’ютерних ігор, особливо, так званих «рольових», 
завдяки високій динамічності подій у них. Логіка гри, як правило, побудована таким чином, щоб змусити 
суб’єкта не відволікатись і сприймати гру від початку до кінця як єдиний процес. Повне заглиблення в гру 
створює в гравця ефект співучасті у складному процесі, що існує тільки для нього. Під час першої ж гри 
підліток одержує величезне задоволення, яке йому хочеться відчувати знов і знов. Ігрова індустрія 
швидкими темпами постачає все досконаліші комп’ютерні ігри, які з кожною версією стають все більш 
реальними. Завдяки мультимедійним технологіям підлітки настільки вживаються в комп’ютерну гру, що в 
її віртуальній реальності їм стає цікавіше, ніж у реальному житті. Їх приваблює, що за невиконання 
завдань, які постають перед ними «там» вони не одержать поганих оцінок, їх не будуть сварити батьки, бо 
зроблені помилки завжди можна виправити шляхом повторення гри.  

Оскільки висока тривожність є критерієм дезадаптації, то вважаємо, що ігрові адикти мають цю 
психологічну особливість ще до знайомства з комп’ютером. Підлітки з високим рівнем тривожності більше 
схильні захоплюватися іграми і швидше потрапляють у психологічну залежність від них. Отже, 
тривожність можна розглядати як один із чинників формування комп’ютерної адикції. 

Необхідно зауважити ще одну особливість узаємодії дитини з комп’ютером. На відміну від занять 
спортом або рухових ігор, грати з комп’ютером можна набагато довше, оскільки фізичне навантаження на 
м’язи тіла мінімальне, й відчуття втоми, яке сигналізує про вичерпаність сил, з’являється значно пізніше, 
ніж під час гри, наприклад, у футбол. У результаті, через відсутність своєчасних сигналів від м’язів 
надмірне навантаження комп’ютерною діяльністю, інтернет-взаємодією або комп’ютерними іграми 
призводить до перевантаження мозку, зору, хребта, підвищення артеріального тиску, що негативно впливає 
на психіку дитини. Психологи відзначають, що залежні від комп’ютерних ігор мають відхилення в 
емоційній сфері, які виявляються в дратівливості, запальності, емоційній нестійкості, зниженні активності, 
погіршенні настрою й самопочуття, дисфорії, депресії. 

Психологи [4] виокремлюють кілька типів підліткової депресії. 
Делінквентний варіант – це порушення поведінки, що досить швидко розвиваються, не властиві цьому 

підліткові раніше; проявляються у брутальності й непослуху стосовно старших, особливо рідних і вчителів; 
у діях «усім на зло», часто на шкоду самому собі; у втраті інтересу до навчання, колишніх захоплень; у 
прогулах, уживанні алкоголю, наркотичних засобів. При цьому в усіх поведінкових проявах є ознаки 
розпачу: підліток немов спеціально шукає приводів для покарань, «лізе на рожен». Незвичайність 
поведінки, як правило, зауважують не так рідні та близькі, які пояснюють таку поведінку поганим упливом 
або віком, як учителі, вихователі, правоохоронці. Брутальність, неслухняність, агресія, озлоблення 
віддаляють підлітка від близьких, а це, у свою чергу, загострює почуття самотності, відірваності, 
неприкаяності та штовхає на агресивні, зокрема аутоагресивні вчинки. Такий стан зумовлений проявом 
психогенної (реактивної) депресії при лабільній, шизоїдній, істероїдній, епілептоїдній акцентуаціях, може 
тривати до кількох тижнів і навіть місяців. 

Іпохондричний варіант підліткової депресії характеризується поєднанням незначних соматичних 
порушень із численними скаргами, що відображають надцінний характер переживань. Виникає цей розлад 
часто як реактивна (психогенна) депресія на тлі астено-невротичної, конформної, лабільної, істероїдної та 
психоастенічної акцентуацій характеру, а також при ендогенних захворюваннях із млявим перебігом. 

Астеноапатичний варіант депресії в підлітків, як правило, починається з погіршення успішності у 
школі. Виникають ослаблення уваги й осмислення навчального матеріалу, погіршуються запам’ятовування 
та відтворення вивченого. Підлітки спочатку намагаються заповнити зростаючу психічну неспроможність 
вольовими, тривалішими заняттями. Однак у міру зростання виснаження продуктивність навчання падає. 
Результати погіршуються, а це спричиняє розпач підлітка та ще більше знижує рівень шкільної діяльності. 

У сім’ї нещодавно активний, товариський підліток перетворюється на млявого, сумного й 
бездіяльного. Сидячи вдома, він практично нічим не займається, не шукає розваг, задовольняється тим, що 
є під руками: пасивно, не вибираючи, дивиться телепередачі, слухає магнітофонні записи, читає першу-
ліпшу книжку тощо. Утрачає інтерес до всіх колишніх захоплень. Стає пасивно підлеглим, у товариство 
його «не тягне», тому що він стомлюється від тривалого спілкування з колишніми друзями. Сон стає 
довшим, ніж завжди, але сили не відновлюються. Розбитість, пригніченість, небажання чимось зайнятися, 
неможливість зосередитися, подолати пасивний потік випадкових думок поєднуються з почуттям нудьги, 
зневіри. Злиться, якщо його звинувачують у ледарстві й неробстві, але сам не може оцінити свого стану. 
Підліток дорікає собі за незібраність, за постійні невдачі, хоча на словах усе це може заперечувати. Нерідко 
на тлі цього стану виникають думки про «небажання жити», самогубство. Якщо ж звинувачення з боку 
дорослих стають нестерпними або підліток зазнає громадського осуду, він може відреагувати на це 
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спробою самогубства. Причини, що лежать в основі проявів такого типу депресії, різні, тому кожен 
випадок подібного стану потребує тактовної психіатричної консультації. 

Депресія підлітків часто проявляється в болісно пригніченому настрої, почутті безпросвітної нудьги, 
малорухомості, застиглій скорботній позі й міміці, тихому голосі, у сповільнених лаконічних відповідях, 
спрямованому в одну точку погляді. 

Суїцидонебезпечні депресії протікають у підлітків атипово, маскуючись симптомами сомато-
вегетативних розладів, іпохондричними порушеннями, девіантною поведінкою, дизморфобійними 
симптомами. Нозологічна належність депресій корелює з віком: зі збільшенням віку суїцидентів 
відзначається зменшення питомої ваги ендогенних депресій і проявляється тенденція до переваги 
реактивних [4, с. 84]. 

Проблеми, спричинені комп’ютерною адикцією, ускладнюються тим, що на даному етапі вивчення 
комп’ютерної адикції, лікувальна та психокорекційна робота дає повне вилікування лише у 52% 
узалежнених [5]. 

Загалом, багато вчених уважають, що девіантна поведінка виступає нормальною реакцією на 
ненормальні для індивідів умови (соціальні або мікросоціальні), у які вони потрапили. 

Проведене нами експериментальне дослідження серед підлітків дозволило виявити наявність інтернет-
залежності в підлітків за допомогою методики «Тест-опитувальник на наявність інтернет-адикції» (К. Янг), 
визначити рівень агресії «Опитувальник для оцінки агресії» (Ч. Спілбергера) та акцентуації характеру 
«Характерологічний опитувальник» (К. Леонгард). При обробці отриманих результатів ми визначили, що 
агресія як риса характеру виявляється у – 38% підлітків, агресія як стан – 44%, низький рівень контролю 
агресії – 25%.  

Дослідження акцентуацій характеру виявило, що 86% учнів мають гіпертимний тип, 44% – збудливий 
тип, 48% – емотивний тип, 24% – педантичний тип, 36% – тривожний тип, 42% – циклотимний тип, 66% – 
демонстративний тип, 22% – неврівноважений тип, 20% – дистимний тип, 38% – екзальтований тип.  

 

 
Рис.1. Розподіл досліджуваних (у %) за типами акцентуацій характеру (за опитувальником 

К. Леонгарда). 
Найбільшим виявився відсоток акцентуацій гіпертимного та демонстративного типу, що є 

характерним для осіб підліткового віку.   
За тестом-опитувальником на наявність інтернет-адикції ми визначили, що в 69% досліджуваних 

спостерігається значний уплив інтернету на життя підлітків, 4% – є інтернет залежність, що вказує на 
необхідність допомоги спеціаліста. 

Отже, на відхилення поведінки в підлітковому віці можуть упливати: акцентуації характеру, 
підвищений рівень агресії та надмірне перебування в інформаційній мережі (INTERNET). Тому, якщо не 
займатися виявленням і профілактикою девіантної поведінки в підлітковому віці, то ця проблема не 
зникне, а стає ще гострішою. Сказане вказує на необхідність серйозної профілактики девіантної поведінки. 
ЇЇ сутність полягає в розвиткові почуття відповідальності школярів за свою поведінку. Результатом такої 
діяльності має стати формування у школяра належного рівня соціальних якостей, самосвідомості, 
самовизначення та самоствердження в суспільно – корисній діяльності. 

Необхідний комплексний цілеспрямований уплив на особистість в процесі її активної взаємодії із 
соціальним середовищем. Цей уплив має охоплювати фізичний, психічний, соціальний розвиток 
особистості, сприяти формуванню здорового способу життя, відповідальності за свою поведінку, здатності 
протидіяти негативним упливам соціального оточення, запобігати виникненню девіантної поведінки.  
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На думку деяких фахівців [5] цьому можуть сприяти такі заходи:  
 забезпечення належного рівня соціально-педагогічного діагностування учнів; 
 створення банку даних про учнів, схильних до девіантної поведінки й організація їх соціально-

педагогічного супроводу.  
 надання належної уваги просвітницькій роботі серед батьків із профілактики девіантної поведінки 

школярів; 
 відстежування випадків насильства серед учнів і своєчасне реагування на них; 
 забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості школярів у позаурочний час та ін. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ 

М. О. Давидюк, В. В. Куцак1 
У статті порушено проблему класифікації технологій інклюзивної освіти, названі імовірні причини відсутності 

усталеної єдиної класифікації цих технологій, представлені найбільш поширені на сьогодні наукові підходи до 
групування й систематизації інклюзивних технологій. Особливу увагу автори звертають на знаково-символічні 
технології інклюзивної освіти, представляють і описують досвід їх використання у створенні і розвитку 
інклюзивного освітнього середовища, для реалізації дидактичних і корекційно-розвивальних цілей освітньої інклюзії. 

Зміст освіти містить у собі знаки й символи різних сторін людського буття – природи, суспільства, 
мистецтва. Символи виступають певними способами усвідомлення, закріплення й трансляції екзистенційних фактів 
і ситуацій, що є компонентами колективного або особистісного досвіду. 

Використання символів для створення інклюзивного освітнього простору полегшує взаємодію дитини з різними 
видами знаково-символічних систем, що використовуються у навчанні як у початковій школі, так і в старших класах: 
ідеограми, піктограми, буквено-цифрова символіка, алгоритми (зображення), частини тіла живих організмів, що 
символізують низку подібних ознак (натуральні знаки-об’єкти), міміка, жести, пози (словесно-образні знаки й 
символи), умоглядні моделі (внутрішні образи предметів і явищ).  

Організація інклюзивного освітнього середовища з використанням таких культурних форм як символи і знаки 
має базуватися на певній системі принципів, головними з яких є принцип поваги до потреб, інтересів і думок дитини і 
принцип активної взаємодії дітей у середовищі. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, технології інклюзивної освіти; освітнє середовище, педагогічна корекція, 
знак, символ, дитина з особливими освітніми потребами. 

TECHNOLOGIES OF INCLUSIVE EDUCATION: PROBLEMS OF CLASSIFICATION 

M. Davydyuk, V. Kutsak 
The article deals with the problem of classification of technologies at inclusive education, named probable reasons for the 

lack of an established unified classification of these technologies, presented the most common scientific approaches to 
grouping and systematization of inclusive technologies. The authors pay special attention to the symbolic technologies of 
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inclusive education, distinguished by them, represent and describe the experience of their usage in the creation and 
development of an inclusive educational environment, for the implementation of didactic, corrective and developing goals of 
educational inclusion. 

The content of education includes signs and symbols of various aspects of human existence – nature, society, art. The 
symbols act like the certain means of awareness, consolidation and transmission of meanings that are the components of 
collective or personal experience. 

The usage of symbols for creation an inclusive educational environment facilitates the interaction of the child with 
different types of symbolic systems, used in education both at elementary school and at high school: ideograms, pictograms, 
alphanumeric symbolism, algorithms (images), parts of the body of the living organisms, symbolizing a number of similar 
features (natural signs-objects), facial expressions, gestures, poses (verbal-shaped signs and symbols), speculative models 
(internal images of objects and phenomena). 

The establishment of an inclusive educational environment using such cultural forms as symbols and signs should be 
based on a certain system of principles, the main of which is the principle of respect for the needs, interests and views of the 
child and the principle of active interaction of children in the environment. 

Key words: inclusive education, technologies of inclusive education; educational environment, pedagogical correction, 
sign, symbol, a child with special educational needs. 

 
Практика інклюзивної освіти, що останніми роками почала реалізовуватись і в Україні, актуалізувала 

питання створення освітніх середовищ, у яких найбільш продуктивно відбуватиметься навчання, 
виховання й розвиток кожної дитини. Особливі освітні потреби деяких категорій дітей, зумовлені 
специфікою психофізіологічного розвитку, спонукають освітян до пошуків оптимального поєднання 
дидактичних засобів, корекційних і реабілітаційних технологій в одному локальному просторі, що може 
стати комфортним середовищем для інклюзії. 

Виразною на часі є проблема класифікації педагогічних технологій інклюзивного навчання, але досі 
ще не розроблено уніфікованого підходу до визначення класифікаційної основи для поділу цих технологій 
на групи [2; 4; 7-10].  

Між тим проблема класифікації технологій освітньої інклюзії має не лише методичні виміри, а й 
соціально-психологічні: позаяк педагогічна технологія, за визначенням авторитетних дослідників 
(В. Беспалька, В. Гузеєва, В. Загвязинського, М. Кларіна та ін.), покликана гарантувати досягнення 
результату за рахунок «керованості» освітнього процесу на основі алгоритмізованої системи педагогічних 
процедур, то технологія інклюзивного навчання, логічно, має бути орієнтована на безперечний позитивний 
ефект від її реалізації щонайперше для дитини з особливими освітніми потребами. Якщо такого ефекту не 
спостерігатиметься (а він дуже сильно залежить від власних ресурсів і можливостей конкретної особливої 
дитини), то технологія, в упровадження якої дуже часто вкладаються чималі кошти, буде визнана 
безперспективною. До цього додаються даремні сподівання батьків дитини на її прогрес у навчанні і 
виникає проблема зовсім іншого порядку. Тому сьогодні й практикується підхід, за якого технології 
інклюзивної освіти об’єднують у групи відповідно до того, чи орієнтовані вони на диференційоване 
викладання, навчання й оцінювання досягнень, або ж на основі їхньої ролі в створенні безбар’єрного 
середовища. 

Мета нашої статті полягає в узагальненні підходів до класифікації технологій інклюзивної освіти і 
представленні апробованих авторами успішних практик для створення й розвитку інклюзивного освітнього 
середовища.  

Оскільки базисом інклюзивної освіти є врахування індивідуальних особливостей дітей, 
різноманітності їхніх освітніх потреб, можливостей, інтересів, то природно виникає необхідність 
змінювати методи, форми й технології в навчальних закладах. За словами Н. Бабкіної, «методика навчання 
осіб з обмеженими можливостями здоров'я передбачає використання соціально-активних та рефлексивних 
методів навчання, технологій соціокультурної реабілітації, створення комфортного психологічного клімату 
в колективі. Має бути забезпечена спеціальна матеріально-технічна база для дітей з різними порушеннями 
(спеціальні посібники, обладнання), психолого-педагогічний супровід дітей та створене адаптоване 
корекційно-розвивальне середовище навчання» [цит. за 6, с.90].  

Російські дослідниці Н. Борисова та К. Музафарова виокремлюють дві великі групи інклюзивних 
технологій: організаційні та педагогічні. Організаційні технології пов'язані з етапами організації 
інклюзивного процесу: 

- технології проектування й програмування; 
- технології командної взаємодії вчителя (вихователя), асистента вчителя (вихователя) і фахівців; 
- технології організації структурованого, адаптованого й доступного (безбар’єрного) середовища. 

Основна ідея інклюзивної освіти — моніторинг освітніх умов у всій їх сукупності щодо врахування 
освітніх потреб і можливостей учасників освітнього процесу. При виявленні бар'єрів, що виникають для 



Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 
педагогіка і психологія, випуск 53 • 2018 

 194

дітей в освітньому процесі, всі учасники включаються в проектування змін, які створюють ефективніші 
освітні умови. 

Серед педагогічних технологій дослідниці називають ті, які можуть бути успішно використані в 
інклюзивній практиці вчителем (вихователем) на уроці (занятті). Класифікація їх здійснюється відповідно 
до завдань і ролі в організації спільної освіти дітей з різними освітніми потребами: 

1. Технології, направлені на освоєння академічних компетенцій у спільному навчанні дітей з різними 
освітніми потребами: технології диференційованого навчання, технології індивідуалізації освітнього 
процесу. 

2. Технології корекції навчальних і поведінкових труднощів, що виникають у дітей в освітньому 
процесі. 

3. Технології, направлені на формування соціальних (життєвих) компетенцій, зокрема толерантності. 
4. Технології оцінювання досягнень в інклюзивному підході. 
5. Технології, що індивідуалізують освітній процес – технології рівневої диференціації, технології 

змішаної диференціації. 
6. Соціоігрові технології – вправи-театралізації, дидактичні ігри [1; 6]. 
Власну класифікацію технологій інклюзивного навчання розробив Девід Мітчелл, освітянин з Нової 

Зеландії. У основу своєї класифікації він поклав такі критерії: когнітивні стратегії (різні стилі мислення в 
різних категорій учнів, залежно від психофізіологічних особливостей розвитку), поведінкові стратегії 
(моделі поведінки вчителя та учнів під час навчального заняття, спрямованість дій учителя – на пояснення 
матеріалу, на контроль результату, на корекцію знань учнів), контекст навчання (інтегроване чи 
інклюзивне). На цих підставах дослідник виокремлює: спільне групове навчання, взаємне навчання, 
навчання соціальним навикам, саморегульоване навчання, мнемоніку, формувальну оцінку і зворотній 
зв'язок, технології альтернативної комунікації, технології командної роботи [3]. 

Деякі вітчизняні і зарубіжні дослідники виокремлюють такі види технологій залежно від корекційно-
розвивальної мети їхнього використання в інклюзивному освітньому середовищі: 

 організаційні технології (створення безбар’єрного простору, забезпечення прийняття цінностей 
інклюзії педагогічним колективом, батьками дітей); 

 технології, спрямовані на розвиток соціальних компетенцій дітей (навиків взаємодії, 
взаємодопомоги, продуктивної діяльності): а) безпосереднє навчання соціальним навикам; б) організація 
групових видів активності; в) формування соціальних навиків через наслідування; 

 технології педагогічної корекції та фізичної реабілітації (реалізуються командою фахівців – 
логопедом, дефектологом, фізіотерапевтом, реабілітологом тощо). 

Узагальнивши наявні на сьогодні підходи до визначення різновидів педагогічних технологій 
інклюзивного навчання (зарубіжні і вітчизняні), а також враховуючи цілі і призначення корекційно-
педагогічної діяльності, ми визначаємо такі групи педагогічних технологій інклюзивної освіти. 

І. Технології створення інклюзивного освітнього середовища. 
1. Технології універсального дизайну приміщення інклюзивної групи та технології створення 

реабілітаційного простору – архітектурні, соціальні, психологічні.  
2. Технології роботи з педагогічним колективом освітньої установи для розвитку партнерства й 

командних стратегій діяльності. Технології командної роботи. 
3. Технології забезпечення психологічної безпеки дитини з нетиповим розвитком в умовах освітньої 

інклюзії (Технології розвитку соціальної компетентності. Психологічні технології супроводу дитини. 
Технології формування індивідуальної освітньої траєкторії). 

ІІ. Дидактичні і здоров´язбережувальні технології в інклюзивному навчанні. 
1. Технології особистісно-орієнтованого навчання школярів. Технології диференційованого навчання. 

Технологічні процедури адаптації курікулуму до індивідуальних освітніх потреб дитини. Кооперативне 
навчання. Мнемотехніка та ейдотехніка. 

ІІІ. Знаково-символічні технології інклюзивної освіти. 
2. Електронні програми-тренажери для дітей з проблемами мовлення, зору, слуху. Знаково-символічні 

посібники та тренажери, технології візуального супроводу. 
3. Арт-терапевтичні технології: Технології лялькотерапії та казкотерапії, театралізація, музикотерапія. 
Пояснимо більш докладно причини, які спонукали нас виокремити останню групу технологій. 
Зміст освіти містить у собі знаки й символи різних сторін людського буття – природи, суспільства, 

мистецтва. Символи виступають певними способами усвідомлення, закріплення й трансляції смислів, які є 
компонентами колективного або особистісного досвіду. 

Відмінність між знаком і символом полягає в тому, що знаки можуть бути пізнаваними об’єктивно, 
безвідносно до особистості, а символи – лише через особистий чи колективний досвід.  
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Символи завжди глибоко емоційні, вони належать особистості, досвіду її переживань. В інклюзивному 
освітньому середовищі знаки, які спрямовують рух дитини (маркування зон приміщення), пов’язані з 
певними емоційними переживаннями й фізіологічними відчуттями («це – місце для відпочинку, тут 
спокійно, ніхто мене не турбує»; «це – місце для ігор з піском – тут весело і лоскотно») набувають статусу 
символів. Умови виникнення асоціацій, що призводять до формування символу, супроводжуються 
виразними емоційними станами, і пізніше символ, що покликав їх до життя, знову вводить особистість у 
цю емоційну атмосферу, формуючи стійкі уявлення про реалії довкілля й довіру до оточення – це 
виявляється надзвичайно важливим для дітей з нетиповим розвитком – надто для дітей з синдромом Дауна, 
з розладами аутичного спектру, дітей з важкими порушеннями зору або із затримкою психічного розвитку. 
Здатність розуміти символіку сприяє формуванню такої інтелектуальної операції, як абстрагування. При 
роботі з дітьми, які мають порушення інтелектуальної сфери, робота з абстрактними поняттями утруднена, 
надто в умовах інклюзивного навчання в масовій школі, де основна увага акцентована на успішному 
проходженні навчальної програми дітьми з типовим розвитком. 

Використання символів для створення інклюзивного освітнього простору полегшує взаємодію дитини 
з різними видами знаково-символічних систем, що використовуються в навчанні як у початковій школі, так 
і в старших класах: ідеограми, піктограми, буквено-цифрова символіка, алгоритми (зображення), частини 
тіла живих організмів, що символізують низку подібних ознак (натуральні знаки-об’єкти), міміка, жести, 
пози (словесно-образні знаки й символи), умоглядні моделі (внутрішні образи предметів і явищ).  

Найбільш універсальними засобами в плані розвитку розуміння символів стають, як показують наші 
спостереження, розвивальні (сенсорні) книжки, сенсорні бокси (коробки) і бізі-борди (Busy Board). 

Бізі-борд – або стенд із різними механізмами і предметами – від початку був задуманий ще Марією 
Монтессорі для навчання дитини через «пізнання суті речей». Зовсім необов’язково змушувати малюка раз 
по раз відкривати й закривати двері, аби він усвідомив принцип роботи засува, можна просто дати цей 
предмет – навіть у зменшеному вигляді – дитині в руки й вона сама розбереться з його функціональністю. 
Розмежування дій дитини й бажання уникнути небезпек у реальному житті – травмування, переляку (що 
особливо важливе для дітей з затримками розвитку або порушеннями зору чи слуху) – спонукало М. 
Монтессорі до перенесення підручних побутових пристроїв на спеціальний стенд для вивчення: таким 
чином діти змогли вивчати в своєму індивідуальному темпі функціональність різних деталей і пристроїв, а 
дорослі їм у цьому допомагати в умовах доволі безпечних, які лише імітують реалії довкілля. Рухаючи 
ланцюжки для дверей, кільця від карнизу або замок-блискавку дитина розвиває дрібну моторику пальців 
рук і вивчає те, що її зацікавить найбільше. Такого роду стимуляція справляє хороший вплив на 
інтелектуальний і фізичний розвиток дітей, виконує корекційну і реабілітаційну функції, що сприяє 
подоланню вторинних дефектів розвитку дітей з особливими потребами (так, дитина з порушенням зору 
через опанування механізму дверного засуву чи неробочої штепсельної вилки й розетки, прикріплених на 
бізі-борді, буде спроможна в реальному житті без шкоди для свого життя й здоров’я ввімкнути 
електроприлад або зачинити за собою двері в приміщенні, тим самим відкриваючи шлях до подолання 
одного з вторинних дефектів порушеного розвитку слабозорих дітей – нерозвиненої просторової орієнтації 
і відсутності конкретних предметних уявлень).  

На такому стенді можуть бути також розміщені знаки, з якими люди постійно стикаються в побуті – 
навчаючи дитину ці знаки розпізнавати й тлумачити, ми отримуємо шанс якомога повніше залучити учня з 
нетиповим розвитком до виконання щоденних побутових і навчальних дій, що сприяє, своєю чергою, 
більш якісній інтеграції в соціальне життя. Наприклад, зіставляючи зображення знаків заборони («Не 
смітити!», «Шкідливо для здоров’я!») з конкретними побутовими ситуаціями, де такі заборони 
актуалізовані, ми привчаємо дитину до виконання норм і правил соціального співжиття, до уважного 
ставлення до власного здоров’я й безпеки. Обіграні в змодельованих педагогом чи психологом ситуаціях 
такі знаки з бізі-борду набувають для дитини емоційного забарвлення й особливої ваги самостійного 
досвіду, а відтак – переходять у розряд символів, що регулюють поведінку. 

Скажімо, робота з сенсорними книгами, насиченими різною символікою, сприяє становленню в 
дитини таких інтелектуальних умінь, як зіставлення, порівняння, пізніше – класифікація та узагальнення. 
Так, пришиті на одній з фетрових «сторінок» маленькі мішечки на шнурівці (стимуляція дрібної моторики) 
містять у собі вирізані з фетру зображення жовтих і зелених листочків, яблучок і квіточок. До кожної з цих 
фігурок прикріплена стрічка-липучка, а на сусідній сторінці – зображення дерева з тканини, на яку можна 
кріпити або зелені листочки (коли ми говоримо про літо), або жовті (коли ми говоримо з дитиною про 
осінь і зміни в природі), ми можемо прикріпити до дерева також квіточки (весняна пора, зав’язування 
плодів) або яблука (осінні плоди, результат праці людини, яка ті дерева доглядала – насправді сюжетів і 
тем для розповідей може бути багато), ми також можемо закріпити навики усної лічби, рахуючи квіти, 
плоди чи листочки. Виступаючи загальновідомими знаками-маркерами (осіннє листя), символи сенсорної 
книги (символи, бо трактуються через досвід) мають дидактичний і розвивальний потенціал не лише для 
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дитини з особливими потребами, а й для всіх дітей, залучених в середовище навчання. Гарно 
зарекомендували себе для розвитку усного мовлення дітей і для формування почуття згуртованості й 
взаємної поваги в учнівському колективі такі форми роботи з сенсорними книгами, як складання 
колективних оповідань, казок, розгадування загадок і головоломок тощо. 

До групи знаково-символічних технологій належить також візуальний супровід (що використовують у 
роботі з дітьми, які мають затримку розвитку або аутичні розлади). Запровадження візуальної підтримки 
дає дітям з особливими освітніми потребами можливість отримати сталі й незмінні орієнтири, що 
поступово скеровують їхню поведінку. Доречно застосовувати саме графічні стимули, які набувають для 
таких дітей статусу правил (законів). Правила оформлюють у вигляді графіків, розкладів, алгоритмів дій, 
схем, позначок тощо. Різні види впорядкованих візуальних стимулів допомагають дитині орієнтуватись у 
подіях тижня, дня, перерви (дозвілля), занять (уроку), окремого завдання. Форматом розкладу може бути 
альбом або папка з файлами, де в певній послідовності розміщено малюнки, фотографії, піктограми, 
надписи. 

Візуалізований розклад допомагає: організувати свій час; розуміти вимоги вчителя, готуватись до 
можливих змін; виокремлювати важливу інформацію, формувати здатність до самостійної цілеспрямованої 
роботи, набувати навиків саморегуляції. Соціальний розвиток, засвоєння правил поведінки так само 
повинні відбуватися за допомогою візуалізованих правил, які для дитини з аутизмом набувають значення 
сталого, незмінного, надійного «закону» і стають справжньою опорою та орієнтиром. Привчання до певних 
правил допомагає засвоїти соціально прийнятні моделі поведінки. 

 

  
 
Знаково-символічні технології можуть бути використані також разом із застосуванням 

кооперативного навчання в інклюзивному середовищі. 
Характерною ознакою цієї форми навчання є спільне оброблення інформації, яку мають засвоїти учні, 

та взаємний обмін думками в освітньому процесі. Опишемо декілька технік кооперативного навчання, які 
добре зарекомендували себе в інклюзивних класах. 

«MIX-PAIR-SHARE» («ЗМІШУЄМОСЯ – ШУКАЄМО ПАРУ – ГОВОРИМО») Діти танцюють, 
довільно рухаються, пересуваючись по приміщенню. Педагог оголошує: «ПАРИ!» Діти встають в пари з 
тими, хто опиниться поряд, і «дають п'ять» (піднявши руку, ляскають долонею об долоню партнера). Діти 
без пари піднімають руки, щоб знайти один одного. Вихователь ставить питання і дає на роздуми 3-5 сек. 
Діти відповідають від імені пари (Що ви їли на сніданок? Чому так важко буває робити зарядку? і т.п.). 

«RALLY ROBIN» (Круглий стіл) 
Педагог ставить питання, які не передбачають єдино правильної відповіді або рішення і дає час 

подумати. Діти по черзі називають відповіді і рішення. – Подумайте, Як можна підняти настрій іншої 
людини? – Працюємо в парах з партнерами. Починають учасники групи А. – Дякуємо один одному: «Дуже 
дякую, я обов'язково скористаюся твоїми порадами!» А потім інший партнер дає відповідь: «Мені дуже 
сподобалися твої ідеї, я коли-небудь ними скористаюся!» 

«TIMED-PAIR-SHARE» (тимчасова кооперація парами) 
Відрізняється від «круглого столу» тим, що кожному дається на роздуми певний час, оскільки питання 

передбачає розгорнуту відповідь. Педагог називає тему, оголошує, як довго кожен учасник буде ділитися 
інформацією, і дає час на роздуми. Він оголошує, хто буде починати. Наприклад: • Починає той, у кого 
більше ґудзиків; • Чиє волосся ближче до стелі; • У кого більші долоні. • У кого світліші очі і под. Діти 
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дякують один одному: «Спасибі, що поділилися», «Я отримав задоволення, слухаючи тебе!», «Мені 
сподобалося слухати тебе, тому що...», «Слухаючи тебе, я дізнався, що ...» і под. Слід звернути увагу, що:  

• Всі учасники виявляються задіяними; 
• Педагог завжди може перевірити, наскільки правильно відповідають діти, попросити відповісти 

вголос після виконаного завдання. 
• Структури дають можливість зробити застереження кожному й отримати вдячність від іншого, що 

дуже важливо для дітей, які навчають в інклюзивних класах. 
• Діти навчають і самі вчаться один в одного. 
«KINESTHETIC SYMBOLS» (кінетичні символи) 
Використанням такого роду символіки в кооперативному навчанні ми завдячуємо Спенсеру Кагану, 

засновнику міжнародної асоціації кооперативного навчання. Йдеться про графічні зображення жестів і поз 
тіла людини, які можуть бути використані на позначення наукових термінів і понять, що вивчаються на 
уроках (найбільш відомі кінетичні символи для граматики, розроблені послідовниками Кагана, – рука, 
зігнута у формі букви «С» на позначення коми, піднята вгору рука із затиснутими в кулак пальцями на 
позначення знаку оклику, долоні, складені у формі арки, на позначення знаку запитання тощо) [11]. 
Кінетичні символи виявляються легко зрозумілими для дітей з нетиповим розвитком, тому за їх допомогою 
діти краще засвоюють навчальний матеріал і більш продуктивно працюють під час уроків. 

«CHEERS» («ВИСЛОВЛЮЄМО ВДЯЧНІСТЬ!»)  
Способи висловлення подяки партнеру в умовах кооперативного навчання (такі прийоми знімають 

емоційну напругу, зближують дітей, розвивають координацію, сприймання, мовлення): 1.»Фейєрверк» 2. 
«Відмінно» 3. «Поплескати» 4. «Дай п'ять!» 5. Ранкова зарядка: – Здрастуй друг! (Зустрічаються, руки в 
сторони) – Як ти тут? (За вуха) – Де ти був? (За плече) – Я нудьгував (руки у себе на грудях) – Ти прийшов! 
(Руки в сторони) – Добре! (Обіймаються). 

Описані нами вище прийоми кооперативного навчання, які успішно можна застосовувати в 
інклюзивній групі чи класі, базуються на використанні певних символічних дій – ритуалів. 

Ритуал в освіті здавна виконував функції трансляції, регулювання, інтеграції, адаптації, мотивації та 
асиміляції. Типи ритуалів, які можуть бути використані в умовах інклюзивних груп чи класів, виділяються 
на основі виконуваних ними педагогічних завдань: ритуал посвяти (завдання – залучення особистості до 
системи правил і норм колективного життя); ритуал заохочення (завдання – стимулювання особистості до 
саморозвитку, до демонстрації соціально схвалюваної поведінки), ритуал покарання (формування 
дисциплінованості особистості), ритуали пієтету (завдання – формування ціннісних орієнтацій). 

Як показує власний практичний досвід, особливо дітям з нетиповим розвитком, які навчаються в 
інклюзивних класах, подобаються ритуали посвяти і ритуали заохочення: вручення жетонів чи нагрудних 
знаків (посвята в першокласники, посвята в козачата), вручення грамот, подарунків, вимпелів (заохочення 
й винагорода за досягнення – індивідуальні чи колективні). Ритуал регулює суспільні взаємини в системі 
освіти; залучає дитину до кола суспільних обов’язків, застосовується для згуртування колективу як такого, 
допомагає адаптації дитини через безболісний і ефективний перехід з одного соціального статусу до 
іншого, вихід дитини на новий етап соціалізації. Він сприяє опануванню особистістю нормами й 
правилами колективного життя, вираженню почуттів і ставлень. 

Підсумовуючи сказане, виокремимо групи символів і ритуалів, що можуть бути застосовані в 
освітньому процесі для створення інклюзивного освітнього простору: символіка для розпізнавання й 
запам’ятовування об’єктів; символіка для структурування інформації – плани, таблиці, схеми, алгоритми, 
комунікативні альбоми; знаково-символічні предметні колекції з різних навчальних дисциплін; знаково-
символічні маркування різних зон, предметів, механізмів для орієнтації в просторі, для вироблення 
індивідуальних маршрутів переміщення для конкретної дитини; символіка спеціальних комунікативних 
засобів (піктограми, мова жестів, сенсорні панелі); ритуали для розуміння дитиною початку й кінця 
діяльності або заняття (дзвінок, світловий сигнал); символіка для диференційованого оцінювання 
навчальних досягнень учнів – жетони, значки, прапорці, «полотна оцінок», «стенди настрою». 

Перспективами подальших досліджень проблеми технологій інклюзивної освіти вважаємо розробку 
системи моніторингу для оцінки ефективності різних підходів, технік, методів і прийомів інклюзивного 
навчання в справі освітнього прогресу дітей з особливими потребами. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Н. В. Перегончук1 
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У статті розглянуто проблему професійної компетентності майбутнього соціального педагога в умовах 
сучасного освітнього середовища. Розкрито поняття «освітнє середовище». Визначено поняття «деформалізація 
освітнього середовища» в умовах сучасного суспільства. Проаналізовано роль формальної, неформальної та 
інформальної освіти на формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога. Визначено 
основні психологічні умови деформалізації освіти, реалізація яких сприятиме формуванню індивідуальної стратегії 
професійної компетентності майбутнього соціального педагога.  

Ключові слова: професійна компетентність майбутнього соціального педагога, деформалізація освітнього 
середовища, формальна, неформальна та інформальна освіта, індивідуальна стратегія формування професійної 
компетентності майбутнього соціального педагога. 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGES IN THE 
CONDITIONS OF THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

N. V. Peregonchuke 
The article deals with the problem of professional competence of the future social teacher in the conditions of modern 

educational environment. The concept of educational environment is revealed. The notion of deformation of the educational 
environment in the conditions of modern society is defined. The role of formal, informal and informal education on the 
formation of professional competence of the future social pedagogue is analyzed. The basic psychological conditions of the 
deformation of education, realization of which, will help to formulate an individual strategy of professional competence of the 
future social teacher. 

Key words: professional competence of the future social pedagogue, deformation of the educational environment, formal, 
informal and informal education, individual strategy of forming the professional competence of the future social teacher. 

 
Сучасні соціально-економічні умови ставлять перед системою професійної освіти завдання підготовки 

компетентного, конкуренто спроможного фахівця для роботи в динамічних, мінливих умовах, здатного 
самостійно і творчо вирішувати професійні завдання, готового до подальшої самоосвіти та 
самовдосконалення. В умовах перетворень освітньої сфери змінюються і стратегії професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів, здатних реалізовувати свої уміння в нових умовах життя. У зв’язку з цим 
сучасна система підготовки майбутніх соціальних педагогів характеризується суперечливими процесами, 
пов’язаними із зміною її змістовних характеристик. Однією із умов формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів в системі професійної підготовки є освітнє середовище.  

Проблемі вивчення професійної компетентності спеціаліста присвячено немало робіт А. Г. Бермуса, 
В. А. Болотова, Є. Ф. Зеєра, І. А. Зимньої, Н. В. Кузьміної, А. К. Маркової, І. М. Мітіної, Ю. В. Фролова, 
А. В. Хуторського, В. Д. Шадрікова.  

Поняттю «освітнє середовище» присвячені роботи В. Слободчикова, Н. Крилова, В. Петровського, 
М. Князєва, психологічні аспекти роботах В. Рубцов. В. Панов, Б. Ельконін. Питання освітнього простору 
розглянуто у працях Ю. М. Швалба, Т. В. Ткач (методологічні засади дослідження освітнього простору 
особистості), Н. О. Євдокимової (психолого-діяльнісне проектування освітнього простору студентів-
правників), О. В. Чуйко (створення рефлексивного середовища як детермінанти особистісного становлення 
фахівців соціономічних професій), А. О. Застело (психологічне забезпечення екологічності освітньої 
взаємодії у просторі дистанційної освіти) та ін. Дослідження цих авторів значно збагатили уявлення про 
роль освітнього середовища у професійному та особистісному розвитку майбутніх фахівців соціономічних 
професій. Однак цілісної концепції формування професійної компетентності майбутнього соціального 
педагога в сучасному освітнього середовища не розроблено. Недостатньо вивчені й психолого-педагогічні 
особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів в рамках різних освітніх інститутів.  

Проблемне поле наукового дослідження, має поєднувати аналіз різних точок зору щодо визначення 
освітнього середовища та його ролі у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних 
педагогів як ключових категорій. Саме в електичній орієнтації, об’єднанні ідей різних авторів і наукових 
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напрямів учені вбачають найкращу можливість для з’ясування змісту, показників і психолого-педагогічних 
умов формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. 

Категоріальний рівень аналізу дефініції «освітнє середовище» дозволив встановити, що це поняття є 
досить широким узагальненням, до складу якого зараховують різні прояви зустрічі та взаємодії людини з 
навколишніми її елементами-носіями культури (освітнім середовищем), у результаті чого відбувається їхнє 
осмислення та пізнання [12]. 

У науковій літературі цей термін також застосовують як синонім поняття «освітній простір». Так, 
більшість дослідників означеної проблеми (Н. Бастун, С. Бондирева, О. Веряєв, 
С. Гершунський, В. Гинецінський, Б. Єльконін, Б. Сєріков, В. Слободчиков, І. Фрумін та ін.) під поняттям 
«освітній простір» розуміють певну територію, яка пов’язана з масштабними явищами в галузі освіти: як 
певна частина соціального простору, у межах якої здійснюється нормована освітня діяльність; як єдність, 
цілісне утворення в галузі освіти, яке має свої межі, що уточнюються окремо, – світовий освітній простір, 
міжнародний освітній простір, європейський освітній простір, освітній простір регіону, школи, шкільного 
класу тощо. 

Незважаючи на те, що ці поняття дуже близькі та взаємообумовлені, вони нетотожні. Так, І. Шендрик 
з цього приводу зауважує, що поняття «освітній простір» та «освітнє середовище» розрізняються тим, що, 
по-перше, середовище характеризується статичністю, тоді як простір – динамічністю, оскільки формує та 
відображає елементи складної системи соціальних зв’язків закладу освіти. По-друге, на відміну від 
середовища, простір характеризується суб’єктивним сприйняттям. По-третє, середовище – це данність, а 
простір є результатом конструктивної діяльності [11]. 

Освітнє середовище є частиною соціокультурного середовища й визначається дослідниками як 
комплекс спеціально організованих психолого-педагогічних умов, у результаті взаємодії з якими 
відбувається розвиток і становлення особистості майбутнього соціального педагога.  

У сучасній психолого-педагогічній науці «освітнє середовище» трактують його по-різному: як 
середовище, у центрі уваги якого знаходиться особистість того, хто навчається, основа для побудови 
власного «Я», умов самоактуалізації, особистісного росту, самореалізації особистості, становленню їхньої 
самосвідомості, розвитку в учнів єдиної картини світу, прагнення до максимально повного виявлення й 
розвитку своїх здібностей [2]; функціонування конкретного закладу освіти, як системи соціальних умов, 
організованих керівництвом освітнього закладу, усім педагогічним колективом за обов'язкової участі 
самих учнів з метою створення оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня і педагогів 
[11]; як характеристику зовнішнього змісту освіти, що містить у собі умови розвитку особистості 
(внутрішнім змістом освіти, де відбувається переломлення зовнішніх умов через досвід особистості як 
результат його діяльності [9]. 

Найбільш теоретично апробованим у вітчизняній педагогіці є підхід В. І. Слободчикова, який, з одного 
боку, описує освітнє середовище через механізми розвитку особистості, визначаючи тим самим її цільове 
та функціональне призначення, а з іншого – виділяє його витоки з предметності культури суспільства. «Ці 
два полюси – предметності культури і внутрішній світ, сутнісні сили людини – в їхній взаємодоповненості 
в освітньому процесі як раз і задають межі змісту освітнього середовища та його склад» [8]. 

В. А. Ясвин розуміє під освітнім середовищем (або середовищем освіти) систему впливів і умов 
формування особистості за зразком, а також можливостей для її розвитку, що містяться в соціальному і 
просторово-предметному оточенні [12]. 

У сучасних дослідженнях освітнє середовище розглядається як частина соціокультурного простору, 
зона взаємодії освітніх систем, їх елементів, освітнього матеріалу і суб'єктів освітніх процесів. 

У широкому сенсі слова освітнє середовище можна розуміти як структуру, що поєднує кілька 
взаємопов'язаних рівнів. До глобального рівня можна віднести світові тенденції розвитку культури, 
економіки, політики, освіти, глобальні інформаційні мережі та ін.; до регіонального рівня (країни, великі 
регіони) – освітню політику, культуру (в тому числі, педагогічну), спосіб життя відповідно до етнічним і 
соціальним нормам, цінності, звичаї і традиції, засоби масової інформації та ін.; до локального рівня – 
освітня установа (його мікрокультуру і психологічний мікроклімат), найближче оточення людини, сім'ю.  

У вузькому сенсі слова до освітнього середовища можна віднести лише безпосереднє найближче 
оточення індивіда. Саме взаємодія з цим оточенням може надавати найбільш сильного впливу на 
становлення особистості. Освітнє середовище також і створюється індивідом, оскільки кожна особистість 
розвивається згідно своїх індивідуальних особливостей і створює свій власний простір входження в 
історію та культуру, своє бачення цінностей і пріоритетів у пізнанні. І оскільки будь-яке знання 
особистісно спрямоване, то освітнє середовище кожного, насамкінець, особливе утворення – особистісний 
простір пізнання й розвитку. 
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Ю. М. Швалб стверджує, що «сфера освіти дедалі ширше стає простором осмисленого вибору 
суб’єктом форм і змісту власної освіти, більше того учень тільки тоді може ефективно включитися в 
систему освіти, коли він сам стає активним суб’єктом побудови й розвитку самої системи освіти» [10]. 

Головним завданням субєкта освітнього середовища – це підтримка власної професійної 
компетентності в рамках динамічних та постійних змін повсякденного життя.  

Європейськими країнами визнано, що криза освіти в інституційних формах вже призвела до того, що 
традиційні навчальні заклади втрачають функції базових інституційних форм [3]. Освіта починає жити в 
нових, більш ефективних формах, нових інституційних конфігураціях: внутрішньофірмових освітніх 
структурах, кадрових програмах, корпоративних навчальних курсах, літніх школах, різноманітних ігрових 
технологіях, тренінгах, інтернет-програмах, репетиторстві тощо. Різноманітність запитів і мотивів до 
змісту освіти диктує необхідність становлення нових форм освіти. 

Все частіше поряд із поняттям трансформації в освітньому просторі чи середовищі використовується 
поняття «де формалізація». В основі феномену деформалізації освіти лежить суперечність між соціальним 
запитом, потребами суспільства та інституційною структурою, що призначена для задоволення цих потреб 
та формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога.  

Деформалізація професійного освітнього середовища – це не руйнування попередніх структур 
освітнього процесу, а підтримання нових, як відповідь на вимоги часу. Поява й розповсюдження 
можливостей деформалізації освітнього середовища як на європейському рівні так і на рівні вітчизняних 
недержавних організацій є ознакою самоорганізації системи освіти шляхом передачі управлінських 
функцій більш гнучким і мобільним освітнім агентам [3;4]. 

Формальна освіта – це освіта, яка включає в себе всі види здобуття знань в рамках національної 
системи освіти. До неї належить навчання в школі, коледжі або університеті, а також у всіх інших закладах, 
які спрямовані на навчання осіб в рамках Міністерства освіти та науки України. Неформальна освіта – це 
будь яка організована освітня діяльність за межами встановленої формальної системи, призначення якої – 
реалізація навчальної мети [5]. 

Сучасні умови життя змушують майбутнього спеціаліста до активної та неперервної участі в освітній 
діяльності. Тому стилем життям майбутнього психолога, що прагне до максимальної реалізації свого 
потенціалу, стає інформальна освіта.  

Інформальна освіта – індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне життя й 
необов’язково носить цілеспрямований характер; спонтанна освіта, що реалізується за рахунок власної 
активності індивідів в насиченій культурно-освітньому середовищі; спілкування, читання, відвідування 
закладів культури, подорожі, засоби масової інформації, коли майбутній психолог перетворює освітній 
потенціал суспільства в діючі фактори формування професійної компетентності й розвитку особистості 
загалом; результат повсякденної робочої, сімейної чи будь-якої діяльності, що не має чіткої структури; 
спонтанно виникаючі можливості професійної освіти. Інформальна освіта пропонує створити умови для 
пошуку майбутнім фахівцем власної самоідентиичності (прояв особистісного потенціалу, усвідомлення 
індивідом своєї суті, визначення свого місця в професійному середовищі і співіднесення себе із 
фундаментальними цінностями). Інформальна освіта потребує не тільки реалізації освітньої діяльності 
через зовнішні впливи, але і обумовлює виникнення внутрішніх новоутворень, зміни під упливом 
отримання нових знань. Інформальна освіта здійснюється за допомогою соціальних і ІТ технологій [6]. 

У своїх дослідженнях О.Г. Асмолов, описуючи професійну компетентність в рамках компетентнісного 
підходу майбутнього фахівця, головний акцент робить на здатності самостійно діяти в ситуації 
невизначеності для вирішення актуальних професійних або навчально-професійних проблем. А підставами 
до такого трактування автор визначає виклики сучасного суспільства, що першочергово й позначилося на 
освітньому процесі. Зокрема автор виокремлює ряд особливостей сучасного освітнього середовища, 
варіативність (різноманітність типів, видів і форм навчання та освіти, освітніх програм); адресність у 
рамках професійної підготовки на основі реальних освітніх потреб – узаємодія будується на принципах 
психолого-педагогічного супроводу з врахуванням різного темпу, різнорівневої й різнохарактерної 
розвитку кожного майбутнього фахівця й можливості вибору із широкого спектру освітніх послуг ті, що 
відповідатимуть його власним потребам; інноваційність – орієнтація освітнього процесу на формування 
«вміння вчитися», що потребує реалізації нових підходів (системно-діяльнісний, особистісно-орієнтований, 
проектні форми організації освітнього процесу) [1]. 

Відомий український методолог Ю. М. Швалб, опираючись на ідеї розвивальної освіти, указує на той 
факт, де основою є формування ставлення людини до себе як до суб’єкта, здатного до самозміни та 
використання внутрішніх джерел власних якісних змін у процесі розгортання навчально-професійної 
діяльності при вирішенні певних класів завдань у сфері їхньої майбутньої професійної діяльності, розробив 
модель формування професійної компетентності фахівців соціономічних професій [9], що складається з 
восьми послідовних етапів, на кожному з яких вирішується специфічна задача: 1. Актуалізація сфери 
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життєвого досвіду, у якому існує даний клас задач – постановка і вирішення конкретної одиничної 
практичної задачі. 2. Демонстрація розмаїття можливих способів вирішення практичної задачі – 
постановка й вирішення задачі на виявлення відмінностей. 3. Порівняння можливих способів дії – 
постановка й вирішення задачі на узагальнення. 4. Аналіз предмета дії як самостійного феномену – 
постановка і вирішення задачі на побудову теорії предмету. 5. Актуалізація професійної практики, де 
вирішується такий же клас задач – постановка й вирішення задачі на професійну визначеність/специфіку 
практичної задачі. 6. Демонстрація зразків професійних способів рішення практичної задачі – постановка і 
вирішення задачі на набуття професійних способів рішення практичної задачі. 7. Аналіз причин 
ефективності / неефективності власних професійних дій – постановка й вирішення задачі на виявлення 
власних ресурсів і обмежень. 8. Актуалізація досвіду розвитку професійних здібностей – постановка й 
вирішення задачі на розробку програми власного професійного розвитку. Науковець наголошує, що саме за 
такого підходу до організації професійної освіти у вищому навчальному закладі студент отримує 
можливість реалізувати себе як її суб’єкт і суб’єкт власного професійного розвитку [9]. 

Освітнє середовище ВНЗ створює й визначає умови реалізації внутрішніх можливостей майбутніх 
соціальних педагогів і їхнє становлення як суб’єктів майбутньої професійної діяльності.  

Стрімка змінна соціально-економічна ситуації в суспільстві призводить до швидкого старіння та 
знецінення здобутих знань і умінь. Тому випускник повинен уміти реагувати на швидкоплинні вимоги 
нових технологій. Важливість тої чи іншої компетенції буде змінюватися пропорційно швидкості змін у 
професійній сфері й характері діяльності продиктованими вимогами часу або запитом суспільства. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів спрямована на те, щоб отримати знання 
актуальні зараз, тобто відображає існуючу реальність і пропонує готувати спеціаліста до того, що вже 
працює в професійній сфері. Потрапляючи в ситуацію, коли отримані у вузі знання і вміння перевищують 
потреби реального професійного запиту, майбутні фахівці починають відчувати дискомфорт. І такі ситуації 
змушують їх або змиритися з реальністю – знання отримані у вузі не мають запиту і можливості 
використання або ж нарікають на те, що у ВНЗ їм довелося засвоювати «непотрібні знання» і тоді 
більшість з них або шукають або змінюють сферу професійної діяльності, інші ж намагаються 
перетворювати і змінювати ключові компетенції, відкриваючи нові можливості та ресурси для 
самореалізації саме в цій професійній сфері.  

Зміст сучасної системи освіти пропонує фундаментальну теоретичну підготовку, що забезпечує 
розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців і відкриває можливість для самостійного 
орієнтування в різних видах діяльності. Важливу роль буде відігравати «термін існування», «період 
напіврозпаду» межі затребуваності тої чи іншої здібності, що у свою чергу, підвищує рівень 
прогнозування. У зарубіжній літературі ключовим фактором успіху в конкурентному професійному 
середовищі вважається здатність навчатися швидше конкурентів, легко адаптуючи свою пізнавальну базу 
до швидкозмінних умов професійного середовища та змінюючи власну особистість. Щоб здобути знання, 
потрібні власні зусилля і здібності майбутніх фахівців. Серед них – здатність до децентрації, гнучкість і 
вибірковість в інформаційному пошуку, адекватне сприйняття дійсності і в разі виникнення професійних 
труднощів і бар’єрів, використовувати їх як ресурс, щоб рухатися далі за власною програмою подальшого 
професійного розвитку. Успішний професійний розвиток при цьому залежить не тільки від сприятливості 
зовнішніх умов – освітнього середовища, але і від реалізації внутрішнього потенціалу майбутнього 
соціального педагога з певним поєднанням зовнішніх природних або соціальних факторів. 

Психологічні умови формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога 
розкривають якісну характеристику основних факторів освітнього середовища та відображають головні 
вимоги до організації його сукупних можливостей, зокрема, освітнє середовище є не тільки джерелом 
інформації, а можливістю для саморозвитку; актуалізує потребу для постійного оновлення знань 
(неперервна освіта, освіта впродовж всього життя й у різних інституціях – формальна, неформальна, 
інформальна); стає особистісно усвідомленим (мотиви, цінності, орієнтації, потреби) та особистісно 
зорієнтованим (професійний та особистісний розвиток, оптимізація особистісного потенціалу); актуалізує 
активність майбутнього соціального педагога; розширює межі навчального діалогу, що сприяє 
формуванню професійно важливих якостей майбутнього соціального педагога (рефлексія, самопізнання, 
самоконструювання) [7]. 

Отже, формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога відбувається через 
супровід суб’єктів навчальної діяльності щодо реалізації ними індивідуальних стратегій професійного 
розвитку в умовах, де організація процесу підготовки фахівців є як доповнення для формальних та 
інформальних освітніх структур у загальному освітньому середовищі.  

Таким чином, проведений аналіз не вичерпує всіх аспектів визначеної проблеми, але пошук, 
використання й реалізація нових ідей, підходів та методів у процесі підготовки майбутніх соціальних 
педагогів у вищих навчальних закладах дозволить вирішити проблему підвищення якості освіти та 
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забезпечить конкурентоспроможність фахівців соціономічних професій. Це вимагає переосмислення цілей 
і функцій професійної освіти освіти, завдань її окремих щаблів, аналізу, систематизації та перебудови 
системи навчання. Враховуючи вищезазначені ознаки деформалізації професійного освітнього середовища 
у підготовці соціальних педагогів, допоможе досягти головної мети сучасної системи освіти – формування 
професійно компетентного, конкурентно спроможного фахівця, який опанував теоретичні знання в галузі 
соціальної роботи та методологію їхнього застосування в постійно змінних умовах розвитку сучасного 
суспільства, здатний поєднати досвід минулого із сьогоденням. Деформалізація освітнього середовища 
дозволяє майбутньому соціальному педагогу вибирати ті форми професійної освіти, які відповідають його 
запитам, запитам суспільства, індивідуальним можливостям субєкта навчання та сприяють формуванню 
індивідуальної стратегії професійної компетентності кожного із них. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

УДК 378.147 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ДОСВІД США) 

Н. М. Гаврилюк1 
В цій статті здійснено огляд досвіду організації та розвитку системи дистанційного навчання в державних 

університетах США. Описано риси та технології дистанційної освіти США. Проаналізовано вітчизняний досвід 
організації та розвитку дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. Здійснено акцент на тому, що 
технології дистанційного навчання можуть використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах 
навчання. Конкретизовано вимоги Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні.  

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, технології дистанційного навчання, система освіти 
США, вища школа, досвід США. 

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF DISTANCE TRAINING (US EXPERIENCE) 

N. M. Havryliuk 
This article reviews the experience of organizing and developing a distance learning system in US state universities. The 

features and technologies of US distance education are described. The domestic experience of organization and development of 
distance learning in higher educational institutions is analyzed. The emphasis is placed on the fact that distance learning 
technologies can be used not only in distance learning, but also in other forms of learning. The requirements of the Concept of 
Development of Distance Education in Ukraine are specified.Distance learning is a form of organization of the educational 
process, which, through the use of ICT, can be realized both in the conditions of the geographical distance of the student and 
the teacher, and directly at the university for the formation of the independent activity of the student in relation to the mastering 
of the program of training in the specialty. Characteristics of distance education: flexibility, modularity, parallelism, large 
audience, economy, technological ability, social equality, internationality, new role of teacher, positive influence on student 
(student, listener), increase of creative and intellectual potential of a person obtaining distance education, quality. 

There are several models of distance learning: education by type of externa; university studies; cooperation of several 
educational establishments; autonomous educational institutions; autonomous training systems; informal, integrated distance 
learning based on multimedia applications.Having reviewed the experience of organizing and developing a distance learning 
system at US state universities, we came to the conclusion that in general universities offer distance courses and programs at 
all levels of training with the most diverse platforms and features. This diversity is one of the prerequisites for the high 
international competitive status of the higher education system and individual US universities. 

Key words: distance learning, distance education, distance learning technology, US education system, higher education, 
US experience. 

 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій в ХХІ ст. зробив актуальною проблему модернізації 

системи освіти. В Україні суть такої модернізації найбільше відбилася в Концепції розвитку дистанційної 
освіти [1], яка завдяки такому глобальному явищу, як Інтернет, охоплює широкі пласти суспільства та стає 
найважливішим фактором його розвитку. Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ 
століття» [2], передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, 
запровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних 
досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України в 
трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації. Як зазначено у Концепції розвитку дистанційної 
освіти, розвиток освітньої системи в Україні повинен призвести до:  

 появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і 
розповсюдження знань; 

 розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її одержання для великої кількості 
молодих людей, включаючи тих, хто не може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними 
формами внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від 
великих міст, престижних навчальних закладів тощо; 

 реалізації системи безперервної освіти «через все життя», поєднуючи середню, довузівську, вищу 
та післядипломну; 

 індивідуалізації навчання при масовості освіти.  
Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами розвивати дистанційну освіту, 
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запровадження якої в Україні передбачено Національною програмою інформатизації [3]. Крім того, 
технології дистанційного навчання можуть використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в інших 
формах навчання: очній, заочній, експерименті; зокрема, в окремих дисциплінах або в блоках дисциплін, 
що призначені для підвищення освітнього рівня чи кваліфікації окремих осіб та (або) груп слухачів. Саме 
тому, першим кроком на шляху розбудови ефективної системи дистанційного навчання є вивчення досвіду 
провідних університетів світу. 

Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури свідчить про значну увагу до проблем 
упровадження дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ. Науково-педагогічні засади 
дистанційного навчання розробляли вітчизняні науковці В. Кухаренко, В. Олійник, В. Рибалко, Н. 
Сиротенко, П. Стефаненко та ін. Суттєвий інтерес для огляду становлять праці зарубіжних (Р. Бел, 
Дж. Блумстук, Д. Кіган, Дж. Коумі) та російських (О. Андреєв, М. Моїсєєва, Є. Полат, В. Солдаткін, 
А. Хуторськой та ін.) дослідників.  

Мета статті – здійснити огляд досвіду організації та розвитку системи дистанційного навчання в 
державних (національних) університетах США. 

Дистанційне навчання – це форма організації навчального процесу, що за рахунок використання ІКТ 
може бути реалізована як в умовах географічної віддаленості студента і викладача, так і безпосередньо в 
університеті для формування самостійної діяльності студента щодо засвоєння програми навчання за фахом. 
Характерні риси дистанційної освіти: гнучкість, модульність, паралельність, велика аудиторія, 
економічність, технологічність, соціальна рівність, інтернаціональність, нова роль викладача, позитивний 
вплив на студента, якість.  

Технології дистанційного навчання – це відкрита розгалужена система дидактичних та інформаційно-
комунікаційних технологій, яка створена за рахунок поєднання потрібних форм, методів і засобів навчання 
з метою отримання найвищої якості результатів навчання та використовується для розроблення 
дистанційних курсів, організації навчального процесу та керування ним. Технології дистанційного 
навчання: 

 голосові – аудіоінструменти (інтерактивні технології телефонного зв’язку, аудіоконференції, 
короткохвильове радіо; 

 пасивні (односпрямовані) аудіоінструменти – записи та радіо); 
 відео-слайди, фільми, відеозаписи; відеотрансляції в режимі реального часу + аудіоконференції; 
 дані (електронні системи) – надсилання та отримані інформації через електронні системи 

(комп’ютери): 
навчання, що підтримується комп’ютерами – Computer assisted instruction (CAI) – використовує 

комп’ютер як автономну навчальну машину, щоб представити індивідуальні заняття; 
навчання, що управляється комп’ютерами – Computer managed instruction (CMI) – використовує 

комп’ютер, щоб організувати навчання та відстежувати записи студентів і прогресу. Самі навчальні мате-
ріали не обов’язково мають бути доставлені за допомогою комп’ютера, хоча CAI часто поєднується з CMI; 

навчання, що опосередковується комп’ютерами – Computer mediated education (CME) – використовує 
комп’ютерні програми, які полегшують доставку навчальних матеріалів. Приклади включають в себе 
електронну пошту, факс, комп’ютерні конференції в реальному часі, Інернет-програми; 

 друковані – основний елемент програм дистанційного навчання, з нього розвинулись усі інші 
системи постачання знань. Серед друкованих інструментів: підручники, посібники, кейси тощо. Як 
правило, у програмах дистанційного навчання застосовується комбінація різних медій, інструментів, кожен 
з яких слугує певним цілям.  

Також існує кілька моделей дистанційного навчання: навчання за типом екстернату; університетське 
навчання; співпраця декількох навчальних закладів; автономні освітні установи; автономні навчальні 
системи; неформальне, інтегроване дистанційне навчання на основі мультимедійних програм.  

Порівняльні дослідження свідчать, що дистанційне навчання може бути настільки ж ефективним, як і 
аудиторне навчання, якщо методи і технології відповідають завданням, є взаємодія між студентами та є 
вчасний зворотний зв’язок між викладачем та студентом. Успішні програми дистанційного навчання 
базуються на послідовних і комплексних зусиллях студентів, викладачів, координаторів, допоміжного 
персоналу й адміністрації. 

На сьогодні близько 8 млн. навчаються дистанційно, а їх чисельність зростає на 20-25 % щороку. Про 
те, що майже третина всіх студентів вищих навчальних закладів в США пройшли принаймні один курс в 
режимі онлайн, йдеться в доповіді Консорціуму Слоан (Sloan Consortium), некомерційної групи, яка вивчає 
і пропагує навчання в режимі онлайн. Загальна кількість студентів у США виросла на 2% за рік, кількість 
студентів онлайн-курсів збільшилася на 21% [4]. Майже дві третини опитаних коледжів, як комерційних, 
так і некомерційних, заявили, що онлайн-навчання є важливою частиною їх стратегічних планів. Студенти 
дистанційних курсів часто є більш дорослими (25-55 років) та краще мотивованими порівняно з 
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студентами стаціонару. Найчастіше студенти та викладачі й персонал підтримують письмовий та 
телефонний зв’язок, університети направляють студентам підручники та навчальні матеріали. Найбільш 
поширеними сьогодні є засоби, що базуються на Інтернет-технологіях – електронна пошта, 
відеоконференції, чати, форуми, веб-сайти, онлайн-бібліотеки, подкасти (файли розсилок), які часто 
комбінуються з традиційними друкованими матеріалами. Отже, особливості технологічних рішень є 
досить чутливими та не розкриваються, попереджуючи їх використання конкурентами. Універсальний 
дизайн сторінки курсів дистанційного навчання підвищує ефективність навчання студентів. Питаннями 
універсального дизайну займається Центр універсального дизайну державного Університету Північної 
Кароліни [5] та опирається у своїй діяльності на розроблені ними принципи: дизайн має бути зручним для 
всіх користувачів, дизайн супроводжується широким колом індивідуальних уподобань, дизайн ефективно 
подає інформацію користувачеві, дизайн має бути використаний ефективно, комфортно та з мінімальною 
втомою. На загал провідні дослідницькі державні університети США тяжіють до самостійної розробки чи 
адаптації під власні потреби певних блоків програмного забезпечення, що використовуються для он-лайн, 
дистанційного навчання. Саме можливості ІКТ та спеціалізованого програмного забезпечення останніми 
роками активізували ринок дистанційного навчання США. 

Дипломи та сертифікати, отримані за результатами навчання на дистанційних курсах, визнаються 
роботодавцями і часто практикуються для кар’єрного зростання без відриву від основної роботи. 
Наприклад, у Державному університеті Нью-Йорка студенти дистанційних програм прив’язуються до 
конкретних міст та місць розташування університету (а їх зараз близько 30) та отримують диплом саме від 
них. За дослідженнями Ради з дистанційного навчання та підготовки вартість дистанційного навчання в 
середньому на половину менша, ніж вартість традиційного навчання. Цікаво також те, що студенти з 
комп’ютерних наук та бізнес-спеціальностей найбільше схильні до дистанційного навчання, про що 
свідчить їх найбільша частка серед студентів цих спеціальностей, які навчалися за дистанційними 
програмами та курсами. Основними способами доставки матеріалів до студента зараз є друковані 
матеріали та онлайнові матеріали. Так, наприклад, в університеті Мінесоти [6] у Коледжі продовження 
освіти з 145 курсів (всього було знайдено 938 курсів на сайті), що надаються в дистанційному режимі та є 
складниками різноманітних освітніх та сертифікатних програм, 30 курсів передбачають надання студентам 
друкованих матеріалів, а 115 курсів надають матеріали в режимі он-лайн. 51 курс з 145 проходиться 
студентами з самостійно вибраною швидкістю (при цьому 27 курсів передбачають отримання студентами 
друкованих матеріалів), а завершення інших прив’язано до семестрового розкладу. Тут студенти також 
можуть пройти навчання за 938 курсами у вечірні години. Отже, в США університети використовують 
різноманітні форми дистанційного навчання, вибір яких залежить від їх бачення своєї ринкової ніші та 
стратегії розвитку. Окремі курси та лекції надаються в режимі відкритої освіти. Хоча дистанційне навчання 
набуває поширення, очне навчання залишається найзатребованішим та найціннішим, власне, через його 
більшу ефективність. За стандартами Ради з дистанційного навчання та підготовки, що здійснює 
акредитацію інституцій, що надають такі послуги, їх можна умовно поділити на 2 групи: стандарти, що 
стосуються безпосередньо акредитації, та стандарти, що стосуються бізнесу дистанційної освіти. 

Студенти США можуть отримувати державну підтримку на навчання за дистанційними курсами та 
програмами. Вартість дистанційних курсів та програм є меншою від стаціонарних, що свідчить про їх дещо 
нижчу результативність та меншу собівартість при масовому виробництві. Розвиток дистанційних програм 
та курсів, як правило, є частиною середньострокових стратегій розвитку університетів, хоча мають місце 
навіть окремі стратегії розвитку дистанційного навчання. У США студенти, що навчаються дистанційно, 
можуть робити це за рахунок державної підтримки, державним коштом. Часто прибутки від таких 
студентів сягають 90% від їхнього загального обсягу прибутків акредитованих інституцій. Практично всі 
програми університетів, що розглядалися в цьому дослідженні є акредитованими та їх пропонують 
провідні дослідницькі державні університети США. 

Аналіз вітчизняного досвіду організації та розвитку дистанційного навчання дозволяє зробити 
наступні узагальнення:  

– більшість вітчизняних ВНЗ використовують для організації та технічного забезпечення 
дистанційного навчання відкриту освітню платформу Moodle; 

– на бакалаврському та магістерському рівнях дистанційне навчання побудовано на основі поєднання 
очної та заочно-дистанційної форми;  

– для бізнес-освіти на короткострокових сертифікаційних програмах та програмах підвищення 
кваліфікації передбачено виключне дистанційне навчання із запровадженням фінального тестування в 
дистанційній формі; 

– використовують такі технології навчання: голосові (аудіо), відео (відеолекції, відеоконференції), 
електронні (електронна пошта, скайп, чати тощо). В Україні існує Українська Система дистанційного 
навчання — UDL System [7]. UDL System — партнерська організація, яка об’єднує вищі навчальні заклади, 
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науково-дослідні інституції, банки, корпорації та неприбуткові організації для створення нової якості за 
допомогою застосування новітніх інформаційних технологій в освіті. Цілі UDL System: 

 Поширювати обсяг освітніх послуг в Україні, застосовуючи Веб-технології для того, щоб зробити 
процес навчання та дослідницької роботи ефективнішим, доступнішим та більш інтерактивним.  

 Надавати навчальні послуги для бізнесу та окремих осіб України через дистанційне навчання, 
використовуючи CD-ROM, електронну пошту та Інтернет. 

 Забезпечувати професійний розвиток та підвищення кваліфікації в галузі дистанційної освіти, 
розробки он-лайн курсів та їхнього викладання дистанційно. 

 Займатись вивченням ринку та просуванням методів та технологій дистанційного навчання.  
 Надавати підтримку й допомогу університетам та бізнес-школам у використанні технології 

мультимедійної телекомунікаційної мережі для ефективнішого просування їхніх продуктів та послуг у 
бізнес-середовищі.  

 Проводити науково-дослідну роботу з питань педагогіки і методики викладання у віртуальному 
середовищі; забезпечувати ресурси, інформацію та навички для поширення засобів дистанційного 
навчання в бізнес-освіті в Україні [7]. 

Здійснивши огляд досвіду організації та розвитку системи дистанційного навчання в державних 
університетах США, дійшли висновку, що загалом університети пропонують дистанційні курси та 
програми на всіх рівнях підготовки з найрізноманітнішими платформами та особливостями. Саме таке 
різноманіття є однією з передумов високого міжнародного конкурентного статусу системи вищої освіти та 
окремих університетів США.  
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ІДЕЇ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ І СИСТЕМИ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ США: ВІД ТЕОРІЇ ДО 
ПРАКТИКИ 

О. М. Ельбрехт1 
У статті аналізуються сучасна практика і спроби американських колег перекласти теоретичні концепції на 

мову практичних рекомендацій щодо подальшої гуманізації шкільної освіти і системи її забезпечення підручниками 
та іншими навчальними матеріалами. В їх працях гуманізація освіти представлена як важливий засіб гуманізації 
американського суспільства, що сповідує пріоритет гуманістичних цінностей суспільства, створення рівних 
можливостей для розвитку всіх людей. Розглянуто запропоновані вченими засоби реалізації гуманістичної освіти, 
серед яких 1) зміна у вимогах до гуманного вчителя, насамперед маються на увазі його вміння працювати з різними 
системами переконань і світогляду; 2) розвиток навчальних технологій, спрямованих на ефективне навчання 
різноманітних контингентів учнів, які відрізняються за расовими, етнічними, культурними, лінгвістичними ознаками 
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та соціально-економічним статусом; 3) навчально-методичне забезпечення навчання зазначених категорій учнів, 
зокрема інтеграція у навчальні плани і програми матеріалів, що відображають проблеми різноманітності (неповні 
сім’ї, сім’ї іммігрантів, гендерна проблематика, запобігання упередженням та залякуванню на цій основі та інші).  

Ключові слова: гуманізація, гуманістична освіта, моральні цінності, культурна різноманітність, людська 
гідність, система підручникотворення, дитячі книги,, навчальний план, бібліотечні програми. 

HUMANIZATION IDEAS OF US EDUCATION AND TEXTBOOK DEVELOPMENT SYSTEM: FROM 
THEORY TO PRACTICE 

O. Elbrekht 
The article analyzes contemporary practice and attempts made by American colleagues to translate theoretical concepts 

into the language of practical recommendations on further humanization of school education and its system of providing 
textbooks and other educational materials. In their works, the humanization of education is presented as an important means of 
humanizing the American society, which professes the priority of humanistic values of society, the creation of equal 
opportunities for the development of all people. The proposed means of realization of humanistic education are considered, 
among which: 1) the change in the requirements for a humane teacher, first and foremost, it means his ability to work with 
different systems of beliefs and outlooks; 2) the development of educational technologies aimed at the effective education of 
various contingents of students, which, for example, differ in their racial, ethnic, cultural, linguistic and socio-economic status; 
3) teaching and methodological support for the training of these categories of students, particularly integration into curricula 
and programs of materials reflecting the problems of diversity (problems of single-parent families, families of immigrants, 
gender issues, prevention of bias and intimidation on this basis, and others). Scientists discuss the current role of the state in 
the development of humanistic education, provide practical advice on further positive changes and give some reservations. The 
analysis of the works of American scholars and educational practitioners makes it possible to learn from their experience how 
to solve educational problems and textbooks, and apply fruitful ideas for reforming the Ukrainian education system. 

Key words: humanization, humanistic education, moral values, cultural diversity, human dignity, system of textbook 
creation, children's books, curriculum, library programs. 

 
Гуманізація освіти орієнтована на людину як найвищу цінність суспільного буття та ставлення до неї 

як до суб’єкта пізнання, спілкування і творчості. Тож процес формування особистості має здійснюватися 
через детермінацію ціннісно-смислового ставлення особистості до навчальної діяльності, своїх здібностей 
та майбутніх професійних якостей. Підвищений інтерес до гуманізації освіти і всієї суспільної свідомості 
не випадковий: дві світові війни, численні міжнаціональні конфлікти, екологічні катастрофи спричинили 
масове знищення людей. Припинити цей процес можна лише завдяки гуманізації суспільних відносин. 
Тому в ХХІ ст. пріоритетним є формування гуманістичного мислення. Звісно, одним з важливих завдань 
сучасної педагогіки є виявлення гуманістичного потенціалу особистості громадянина та майбутнього 
професіонала. Формування особистості здійснюватиметься з опертям на аксіологічні (ціннісні) основи 
освіти. Отже педагогіка має продукувати такі цінності, як духовне життя людини, духовний світ, гуманні 
відносини і т. ін. 

Науковим доробком у дослідженні проблеми гуманізації стали праці американських колег, 
зосереджені на моральному і культурному розвитку молоді, на педагогічних ідеях та практичних заходах 
підтримки цього розвитку (W. Veugelers та ін.); гуманізації американського суспільства засобами культури, 
освіти, законодавчої системи (R.L. Waggoner та ін.); реалізації теоретичних положень гуманістичної освіти 
у практичній діяльності навчальних закладів (N.Aloni та ін.); практичній реалізації ідей гуманістичної 
освіти та її нормативній базі (D. Bakker та ін.) та інші. 

Система освіти США, відзначає Р. Ваггонер (R. Waggoner), була і залишається основним засобом 
гуманізації американського суспільства. Її зміст розглядається як сукупність знань, що сприяє формуванню 
й усвідомленню пріоритетності гуманістичних цінностей суспільства. Освіта, вважає вчений, є моральним 
підприємством, що забезпечує розвиток особистості. Педагогічні бачення освітян можуть бути натхненні 
різними світоглядами, культурним досвідом і політичними ідеями. Проте наріжним каменем педагогічної 
діяльності на всіх рівнях системи шкільної освіти є моральні цінності. Інтерпретація сутності і 
пріоритетності моральних цінностей та педагогічних цілей реалізується у конкретній практичній 
професійній діяльності [1, с. 4-5]. 

За В. Вейгелерз (W. Veugelers), гуманізм – відкритий світогляд, який наголошує на особистій 
автономії та людяності. Освіта, з гуманістичної перспективи, спрямована на розвиток індивідуальності 
особистості у взаємодії з навколишніми, на розширення її прав і можливостей, підтримку творчості, 
формування моральних цінностей. Ідеї гуманізму розвиваються під впливом різних культурних, соціальних 
та політичних умов. Гуманістичним способом співіснування людей визнається сприйняття різноманітності 
поглядів та взаємодії на демократичних засадах [4, с.1-3]. 

Попри деякі розбіжності в акцентах у формулюваннях визначень, вважає Н. Алоні (N. Aloni), 
дослідники сходяться на тому, що гуманізм складається з космополітичного світогляду та етичного 
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кодексу, який сповідує пріоритет цінностей людської гідності, свободи думки, справедливості, 
солідарності. Гуманізм підтримує плюралістичний і справедливий демократичний соціальний порядок, 
який забезпечує кожній людині повноцінне та автономне життя: особистий добробут, широку освіту, 
культурне багатство, самореалізацію. На відміну від авторитарних освітніх традицій, які призводять до 
фізичного або психологічного приниження «неслухняних учнів», гуманістичне виховання, перш за все, 
прагне до створення умов соціального та інтелектуального середовища, що захищають учнів від 
інтелектуального гніту і фізичного покарання. Ґрунтуючись на гуманістичній позиції, що унікальна 
гідність людей полягає в їх моральній чутливості, творчій уяві, автономній волі та унікальності 
особистості, для освіти важливо визначити пріоритетність цінності людської гідності, моральної автономії, 
особистої автентичності перед будь-яким альтернативним добором цінностей – релігійним, ідеологічним, 
економічним, націоналістичним [4, с. 35-36]. 

У цьому контексті головним завданням сучасних освітян є переведення зазначеного теоретичного 
консенсусу щодо гуманізації освіти в практичні моделі педагогічної діяльності. Досліджуючи реалізацію 
ідей гуманістичної освіти та положень її нормативно-правової бази у діяльності навчальних закладів, Д. 
Баккер (D. Bakker) акцентує на тому, що процес навчання має спиратися на ціннісне сприйняття учнями 
навколишнього світу. Він звертає увагу на важливість формування у вчителів бачення, як саме ціннісні 
основи освіти втілюються в практику педагогічної діяльності, як управляти процесами розвитку 
гуманістичного потенціалу учнів, як використовувати сформовані в учнів пріоритети цінностей для 
досягнення педагогічних цілей. Готовність учителя здійснювати навчально-виховний процес на такій 
рефлексивній основі пов’язане з його етичною компетенцією, що виявляється у спроможності аналізувати 
та вирішувати етичні дилеми, розв’язувати ситуації, коли цінності стикаються на особистому, 
професійному, інституційному та соціальному рівнях [4, с. 145-161]. 

Практична реалізація мети гуманістичної освіти вимагає відповідної педагогіки, особливо з огляду на 
різноманітні потреби й інтереси учнів. Враховуючи необхідність учителя мати справу з різними системами 
переконань і світогляду, гуманний учитель має бути спроможним визначати відмінності, демонструвати 
відкрите ставлення до різних поглядів, вступати в діалогічні практики. Науково-педагогічна література 
США описує безліч навчальних технологій, спрямованих на ефективне навчання різноманітних 
контингентів учнів (наприклад, які відрізняються за расовими, етнічними, культурними, лінгвістичними 
ознаками та соціально-економічним статусом). На основі аналізу застосовуваних учителями успішних 
методів навчання К. Зейхнер (K. Zeichner (1992) розробив 12 ключових компетенцій, якими повинен 
володіти вчитель для ефективного навчання дітей з етнічних та мовних меншин. Зокрема, на його погляд, 
учителі повинні мати чітке розуміння власної етнічної та культурної ідентичності; особисто прагнути до 
досягнення належних рівнів знання всіма учнями, бути впевненими, що позитивно змінять результати 
навчання; у взаємодії зі своїми учнями перестають бачити їх як «інших», «особливих»; використовувати 
культурні традиції рідної школи як засіб виховання учнів, їхньої етнокультурної гордості; навчальні плани 
повинні передбачати вивчення внесків та перспектив етнокультурних груп [6, с. 4-5]. 

Дослідниця проблем полікультурної освіти С. Нієто (S. Nieto (1999) пояснює, що ідея культури є 
складною, виходить за межі традицій харчування, моди, фольклору, фестивалів, включає повсякденний 
досвід, на який впливають безліч соціальних факторів, визначених певною громадою, регіоном, нацією. 
Етнос, раса, склад сім'ї, походження, сексуальна орієнтація, соціально-економічний стан, розмовна мова, 
статус громадянства, релігійні переваги, гендерні вирази, рівень освіти, місце проживання – це все аспекти 
культури людини. Діти засвоюють культуру через встановлені пріоритети цінностей і повсякденне 
спілкування з іншими людьми вдома, в школі, у громаді [8, с. 2]. 

Суспільство продовжує диверсифікуватися. Відтак важливо, щоб діти усвідомили важливу роль своєї 
культури та культур інших людей у створенні загальної глобальної культури, навчилися поважати 
особистісні відмінності. Американський освітянин, професор, автор чисельних праць, в т.ч. дитячих книг і 
підручників, Дж.К. Найод (Jamie Campbell Naidoo) вважає, що одним із способів ознайомлення дітей з 
навколишнім світом і культурними традиціями інших людей є соціальні повідомлення, закладені в тексти 
розповідей про життєві історії людей. Життєві ситуації персонажів з книг, телевізійних програм, фільмів, 
музикальних творінь, відео та комп'ютерних ігор, цифрових додатків допомагають дітям осмислити, як 
суспільство сприймає свою культуру, зрозуміти культурні традиції однокласників, учителів, опікунів та 
інших людей, відтак впливають на їхній соціальний та ідентичний розвиток. Автори переконливо 
доводять: друковані та цифрові матеріали, що відображають проблеми культурної різноманітності, повинні 
регулярно включатися до бібліотечних і навчальних програм [8, с. 1]. 

У роботах у галузі соціокультурної психології Л. Виготський (L. Vygotsky, 1986) пояснює, що діти 
використовують виразні засоби масової інформації, зокрема книги, щоб зрозуміти навколишній світ. 
Американський учений у галузі гносеології (теорії пізнання) М. Бішоп (M. Bishop, 1997) також визнає силу 
дитячих оповідань. Він говорить, що дитяча література може слугувати дзеркалом, яке відображає власне 
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життя та культуру дитини, або вікном, яке дозволяє дітям заглядати в життя інших людей. Дитячий 
книжковий автор і ілюстратор К. Майерс (C. Myers, 2014) порівнює книги з дорожньою картою, яка веде 
дітей по життєвому шляху. Через історії, з якими вони стикаються, діти розвивають «атлас свого світу, їх 
відносини з іншими, виходячи з власних інтересів і уподобань». 

У США в бібліотечних фондах чимало документів на друкованих та цифрових носіях, що 
відображають проблеми культурної різноманітності, а також містять детальну інформацію про те, як 
можна сприяти культурному взаєморозумінню через бібліотечні програми, що втілюють різноманітність 
громад та глобального світу. 

Простий спосіб довести школярам та їхнім сім'ям, що школа відкрита для всіх, – це інтегрувати книги 
у навчальні плани, які відображають різноманітність контингенту учнів школи та світу – стверджують 
автори видання ‘Diverse Books For Your School | Welcoming Schools’ [7, с. 1]. Зокрема пропонуються книги: 

1) з проблем LGBTQ (ЛГБТ) для загальноосвітніх навчальних закладів. Термін «ЛГБТ» наголошує на 
різноманітності «сексуальності та гендерної ідентичності на основі культури» і використовується для 
позначення гомосексуальних, бісексуальних і трансгендерних людей. З 1996 року зустрічається акронім 
«ЛГБТК» (англ. LGBTQ), в якому буква К позначає слово «квір» (англ. Queer). Абревіатура як самоназва 
людей, які об'єднуються на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, була прийнята 
більшістю громадських організацій та ЗМІ в США та деяких інших англомовних країнах, а пізніше в 
більшості країн світу [5]; 

2) з проблем різноманітності сімей. Зокрема представлено досвід сімей з двома мамами та двома 
татами (рідні батьки у розлученні); сімей іммігрантів, які приїздять до США з усього світу; прийомних 
сімей, які об'єднуються різними шляхами, одним з яких є усиновлення. Показ широкого спектру 
різноманітних сімейних структур допомагає учням з таких сімей нормально відчувати себе серед 
однокласників, відкриває школярам різноманітність навколишнього світу та сприяє розумінню спільних 
ознак сім'ї та любові; 

3) з питань запобігання залякуванню через упередження. Висвітлюють проблеми залякування на 
гендерній основі, зокрема гендерно-експансивних, трансгендерних та небінарних дітей; знущань, 
заснованих на певному упередженні щодо кольору шкіри, раси, сімей іммігрантів. Подаються способи 
попередження знущань, створення групи підтримки, формування поваги до різноманіття;  

4) з гендерної проблематики. Книги для учнів, їхніх батьків, учителів, консультантів, психологів та 
інших працівників школи, що допомагають зрозуміти трансгендерних дітей, гендерні стереотипи [7]. 

Діти хочуть зустрічати образи, в яких бачать своє відображення, знайомитися з життєвими ситуаціями 
в контексті їхніх особистих культур, читати оповідання рідною мовою [8, с. 3]. Тому важливо, що 
передбачено двомовні видання або видання книг рідною для дітей мовою, в яких досліджується 
різноманіття сімей, LGBTQ, проблеми знущання. Пропонуються рекомендації вчителям шкіл і батькам 
учнів щодо обговорення проблем з використанням матеріалів представлених вище груп книг, плани уроків, 
які відповідають деяким темам [7]. 

Різноманітні культурно-достовірні матеріали дозволяють дітям зустрічатися з подібними їм людьми, 
відчувати красу культури своєї меншини, нації та шанувати культуру інших людей [8, с. 3]. 

Автори науково-педагогічних праць відзначають позитивну роль державної освітньої політики США в 
розвитку гуманістичної освіти. Учнівський контингент у навчальних закладах США складають діти з 
різних груп населення: іммігрантів, політичних біженців, корінних американців, нащадків людей з усіх 
континентів. Замість того, щоб стати проблемою для учнів і педагогів, ця безмежна різноманітність 
розглядається як засіб заохочення до розроблення і використання науково-обґрунтованих технологій 
навчання, призначених для реагування на індивідуальність школярів. Разом з тим, американські вчені 
наводять результати аналізу труднощів і проблемних ситуацій, з якими стикаються освітяни США. 
Зокрема наводяться статистичні дані щодо ускладнень з розмовною англійською мовою дітей з меншин, 
невтішні відсотки учнів з національних меншин, які не закінчили вчасно навчання у середній школі, 
проблеми бідних сімей та інші [1 – 4; 9]. 

Давньою є проблема відсутності у дитячих книгах матеріалів, які відображають культурну 
різноманітність. У 1941 році Ч. Ролінз (Charlemae Hill Rollins), Чиказький бібліотекар і автор, яка 
намагалася поліпшити імідж афро-американців у дитячій літературі, висловила занепокоєння, що 
доступними для читача була лише невелика кількість дитячих книг з зображенням афро-американців, та й 
ті містили численні шкідливі стереотипи. В 1965 році Ненсі Ларрік (Nancy Larrick), педагог і автор дитячих 
книжок, у статті «Всебічний світ дитячих книг» звернула увагу на цю ж проблему, звинувачуючи видавців 
у припиненні публікації книг про афро-американців. Пізніше Рада з міжгалузевих книжок для дітей (CIBC) 
опублікувала доповіді, в яких також йшлося про нестачу книжок, що представляють афроамериканців, 
латиноамериканців, азіатських американців, американських індіанців, людей з обмеженими 
можливостями, геїв та лесбіянок. У 1980 році CIBC опублікувала серію керівних вказівок «Десять швидких 



Порівняльна педагогіка 

211 

способів аналізу дитячих книг щодо проблем сексизму та расизму», які почали використовувати бібліотеки 
для оцінки наявності матеріалів з різноманітності в дитячих книгах. У 1990-х роках у США стали 
випускати більше книг, що представляють культурне різноманіття. Проте порівняно з загальною кількістю 
книг, що видаються щороку, їх виявилося значно менше, ніж тих, персонажами яких виступають білі люди 
середнього класу. У 2014 році К. Майерс (C. Myers) назвав цю ситуацію «апартеїдом у літературі», де 
історії про кольорових людей (та інших меншин) віддаляються в селища, а переважний світ дитячої 
літератури складають історії про тварин та білих людей. Відповідно до статистики Дитячого центру книг в 
Університеті Вісконсін-Медісон (Wisconsin-Madison) у 1994 році приблизно лише 8 % дитячих книг, 
опублікованих у США, представляли меншини американських індіанців, азіатських американців, 
латиноамериканців та афро-американців. Через двадцять років це число практично однакове, відтак багато 
дітей з меншин у Сполучених Штатах все ще позбавлені можливостей знайомитися зі своєю культурою на 
сторінках книг. Недостатнє висвітлення проблем різноманітності у дитячих книгах, вважають американські 
дослідники, виявляється шкідливим для соціального та особистісного розвитку дітей [8, с. 3-4]. Вони 
доходять висновку: дитячі друковані та цифрові матеріали повинні представляти всі види різноманітності, 
включаючи расу, етнос, гендерні вирази, релігійні уподобання, склад сім'ї, походження, здатність, 
сексуальну орієнтацію, соціально-економічний статус, володіння мовою та статус громадянства. Дитячі 
книжки, що представляють різноманітні культури, повинні бути доступними для дітей через фонди 
бібліотек, щоб сприяти їхньому розвитку ідентичності та допомагати їм зрозуміти глобальні зв'язки. 

Американські автори стверджують: сприйняття різноманітності та демократії є гуманістичними 
способами спільного життя людей. Гуманність – це умова, яка дає людям можливість розвивати людські 
здібності: бути рефлексивною та діалогічною людиною, отримувати джерела забезпечення гідного життя, 
керуватися моральними цінностями, допомагати іншим [4, с. 1]. 

Результати дискусій засвідчують, що консенсус має бути досягнений не лише з точки зору етичних та 
педагогічних цілей гуманізму, а й щодо засобів їх досягнення. На відміну від авторитарних освітніх 
традицій, які призвели до фізичного або психологічного приниження неприступних учнів, гуманістичне 
виховання, перш за все, прагне до соціального та інтелектуального клімату, який захищає учнів від 
інтелектуального гніту, фізичного покарання та безглуздя. Ґрунтуючись на гуманістичній позиції, для 
гуманістичної освіти важливо визначити пріоритетність цінності людської гідності, включаючи свободу 
думки, моральну автономію та особисту автентичність – над будь-яким іншим релігійним, 
націоналістичним, економічним або ідеологічним добором цінностей [4, с. 36]. 

Важливе питання, яким опікуються дослідники – формування гуманістичного світогляду, що вимагає 
цілеспрямованої навчально-виховної роботи. Як доцільне пропонується залучення дітей до проектів 
соціальної справедливості на місцевому, національному та міжнародному рівнях, які навчають їх жити в 
культурно плюралістичному світі. Дослідники сходяться на тому, що розумінню та прийняттю 
різноманітності людей на основі культури, етносу, мовленнєвих здібностей, релігії, фізичних здібностей, 
імміграційного статусу та сексуальної орієнтації сприяють навчальні і бібліотечні програми. Через якісні 
дитячі друковані та цифрові матеріали вони запрошують дітей вивчати такі теми, як соціальна 
справедливість, рівність, культурна автентичність і сприяють міжкультурним зв'язкам [8, с. 7]. 

У контексті глобальних подій в останні роки аналіз досліджень американських освітян сприяє 
розвитку гуманістичної концепції освіти – важливого засобу гуманізації суспільних відносин, 
урегулювання конфліктних ситуацій, створює простір для наукових дискусій про мирну місію освіти. 

Дослідження американських колег щодо гуманізації суспільства, їх досвід втілення гуманістичних 
ідей в практику шкільної освіти США, міркування стосовно подолання проблем дають змогу розглянути 
перспективи використання досвіду цієї країни в процесах реформування вітчизняної освіти. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ КАНАДИ 

О. Ю. Поп1  
Статтю присвячено вивченню способів упровадження ціннісно-орієнтованого виховання як складової 

екологічної освіти в середніх школах Канади. У статті наведено визначення поняття «цінність», ціннісно-
орієнтованого виховання й екологічного виховання. Окрему увагу приділено опису методів виховання ціннісного 
ставлення до природи в учнів середніх шкіл Канади. Окремо виділено методи активного дослідження, опитування, 
особистого стилю та егалітарного екологізму. Викладений у статті матеріал може бути використаний у процесі 
розбудови вітчизняної екологічної освіти. 

Ключові слова: екологічна освіта, ціннісно-орієнтоване виховання, екологія, підхід, сталий розвиток.  

INTEGRATION OF VALUE EDUCATION INTO ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SECONDARY 
SCHOOLS OF CANADA 

O. Yu. Pop  
The article deals with values orientation of environmental education in secondary schools in Canada. The author 

provides the definitions for the notion «value», value education and environmental education. By means of looking for common 
features of value education and environmental education, the author outlines the ways they may interact. The article gives a 
detailed analysis of specific approaches that are used by the teachers, implementing environmental education programs to 
integrate value education into environmental education. Special attention is paid to such approaches as Active Discovery, 
Personal Style, Egalitarian Environmentalism and Questioning.They are mentioned as the most effective ones to integrate 
value education into environmental education and to develop personal environmental values of students. The article is 
important because it describes the ways of improving environmental education and may be used for its development in 
Ukraine. 

Key words: environmental education, value education, ecology, approach, sustainable development. 
 
Екологічну кризу сьогодення варто віднести до однієї з найактуальніших проблем сучасності, від 

вирішення якої залежить майбутнє людства і планети Земля взагалі. На сучасному етапі ми впритул 
наблизились до необхідності взяти на себе відповідальність за збереження природних ресурсів на нашій 
планеті. Зміни, що відбуваються у природних системах Землі та в навколишньому середовищі за останні 
півстоліття становлять собою проблему, яка потребує термінового вирішення, тому це питання привертає 
дедалі зростаючу увагу громадської та наукової думки всього світу. Гармонізація стосунків людини з довкі-
ллям визнається світовою спільнотою як одна з обов’язкових умов подолання екологічної кризи та забезпе-
чення сталого розвитку. Одну з найважливіших ролей у досягненні цієї мети відіграє екологічна освіта.  

Екологічній освіті відводиться пріоритетне місце у вирішенні екологічних проблем, але з огляду на те, 
що стан навколишнього середовища на жаль не покращився, а подекуди, навіть, погіршився, можемо 
припустити, що на сьогоднішній день усе ще існують певні недоліки у процесі впровадження екологічної 
освіти. Саме тому провідні педагоги світу та Канади, зокрема, працюють над проблемою вдосконалення 
екологічної освіти. Одним із способів її оптимізації, на думку педагогів Північної Америки, є інтеграція 
ціннісно-орієнтованого виховання до екологічної освіти, оскільки справжнього прогресу у реалізації мети 
екологічної освіти не буде допоки екологічні проблеми не будуть розглядатися та сприйматися 
першочергово як моральні ціннісні проблеми. 

Аналіз наукових робіт з окресленого питання дає підстави стверджувати, що проблемам екологічної 
освіти та ціннісно-орієнтованого виховання приділено значну увагу, як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених. Дослідження ціннісних орієнтацій здійснено в роботах В. Алєксєєвої, Г. Андреєвої, О. Бодальова, 
Г. Дилигенського, О. Донцова, А. Здравомислова, В. Мухіної, Б. Паригіна, А. Сєрого, М. Яницького та ін., 
які розкрили загальну сутність і зміст, психологічну природу цінностей. Проблемам екологічного 
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виховання присвячені дослідження І. Звєрєва, А. Захлєбного, Г. Пустовіта, Н. Пустовіт, Г. Тарасенко, 
В. Червонецького, С. Шмалєй та ін. Питання здійснення та вдосконалення екологічного виховання в 
школах Північної Америки та, зокрема, Канади висвітлено в працях К. Брауна, С. Ф. Джоунса, 
Г. М. Джейкобса, Дж. Сміта, В. Червонецького. Процес інтеграції ціннісно-орієнтованого виховання до 
екологічного виховання в Канаді презентовано в роботах таких північноамериканських педагогів, як С. 
Каммінгca, Д. Відарта, Дональда і Вільяма Хаммермана. В українській науковій літературі такий 
зарубіжний педагогічний досвід не є висвітленим. 

Мета статті – розглянути основні способи впровадження ціннісно-орієнтованого виховання як 
складової екологічної освіти в середніх школах Канади. 

Визнання пріоритетного місця екологічної освіти як основного фактору у вирішенні екологічних 
проблем, знайшло підтвердження в ряді матеріалів та нормативних документів міжнародного рівня: 
рішеннях Міжнародної конференції з охорони навколишнього середовища в Стокгольмі (1972 р.), 
Міжурядової конференції ЮНЕСКО з освіти в галузі навколишнього середовища в Тбілісі (1977 р.), 
Міжнародного конгресу ЮНЕП і ЮНЕСКО «Освіта і підготовка кадрів в галузі навколишнього 
середовища» в Москві (1987 р.), Конференції ООН з проблем довкілля та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 
р.), саміту глав держав з питань сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.). 

За визначенням Північноамериканської Асоціації з Екологічної Освіти (ПАЕО) та Організації 
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) екологічна освіта є процесом визнання 
цінностей та уточнення концепцій з метою розвитку навичок та ставлень, необхідних для розуміння та 
оцінки взаємозв'язку між людьми, їхньою культурою та їхнім біофізичним середовищем. Екологічна освіта 
також передбачає практику прийняття рішень та саморегулювання поведінки з питань, які стосуються 
якості навколишнього середовища [7, p. 25]. 

ЮНЕСКО також стверджує, що екологічна освіта є важливою для створення належної поваги до 
природи серед суспільства і в підвищенні суспільної екологічної свідомості та підкреслює роль екологічної 
освіти у забезпеченні майбутнього розвитку та якості життя шляхом охорони навколишнього середовища, 
подолання бідності, мінімізації нерівності та забезпечення сталого розвитку [9]. 

Передбачається, що екологічна освіта сприятиме не лише отриманню знань зі збереження довкілля, 
але й розвитку почуття відповідальності за добробут планети. На думку Дж. Сміта екологічна освіта 
покликана надати людям шанс розвиватися як екологічно свідомі громадяни, озброєні знаннями та 
переконаннями, і які мають певний досвід застосування цих знань у реальних ситуаціях» [6, с. 64]. Тобто 
вона спрямована розвивати ціннісне ставлення до екосистеми, яке буде стимулювати поведінку, корисну 
для всіх форм життя на планеті. 

Поняття «цінність» є складною концепцією для визначення. На думку американського психолога 
М. Рокича «цінністю» можна назвати тверде переконання, що певна модель поведінки або кінцевий 
результат є кращим за протилежну модель або результат. Ця віра перевершує ставлення до об'єктів і 
ситуацій. Це стандарт, який спрямовує і визначає дії, ставлення до об’єктів та ситуацій, ідеологію, 
уявлення про себе і про інших, судження, виправдання та спроби впливу на інших [5, p. 25]. Однак цінності 
мають властивість змінюватись впродовж людського життя. Тому за визначенням іншого 
північноамериканського вченого Дж. Сміта цінності є, так би мовити, фільтром для нового досвіду та 
спрямовують його інтерпретацію. Особисті цінності створюють органічну якість, за допомогою якої старі 
цінності та нові змішуються в самоузгоджену систему. [6, p. 57]. 

Отже, як видно із вище cказаного, під упливом певних обставин та нового досвіду особисті цінності 
людини можуть зазнавати певних повних або часткових змін, а в контексті нашого дослідження це означає, 
що і екологічна освіта здатна за певних умов сформувати ціннісне ставлення підростаючого покоління до 
оточуючого середовища. 

Метою екологічної освіти є розвиток здатності учнів приймати свідомі рішення стосовно довкілля. Це 
поєднує в собі усвідомлення впливу їхніх дій на екосистему, але не зводиться лише до факту усвідомлення, 
найголовнішим, на думку американських учених Г. Хангерфорда та Т. Фолька, є пристрасне бажання діяти 
з метою вирішення важливих питань [3, с. 12]. 

Отже, як видно з вище сказаного, екологічна освіта передбачає розвиток ціннісних орієнтацій 
підростаючого покоління, а обґрунтування цього спрямування полягає в тому, що позитивні екологічні 
зміни можуть відбуватися лише тоді, коли ці питання інтегровані в систему особистих вірувань та 
цінностей людини. На думку канадського фахівця з екологічної освіти С. Каммінгса, цінності – це 
з’єднуюча ланка між мисленням та діями [1, с.18]. Інтеграція ціннісно-орієнтованого виховання до 
екологічної освіти допомагає учням у розвиткові системи переконань щодо екологічних проблем. 
Запорукою успішного розвитку екологічно-доцільної системи цінностей є саме орієнтація на таку систему 
цінностей. 
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Ці цінності також мають бути інтегровані в екологічні освітні програми, оскільки вони є засобом, за 
допомогою якого учні реагуватимуть на екологічну деградацію. Якщо екологічні проблеми стають 
невід'ємною частиною навчань, призначених для зміни поведінки, потрібно виходити за межі лише 
«усвідомлення» або «знання» проблем, учням потрібно надати можливість розвинути почуття «власності» 
та «здатності діяти» [3, с. 17]. 

Уважається за важливе чітко окреслити цінності, які потрібно прививати. Зосередження на ціннісному 
ставленні до природи допоможе учням зрозуміти та оцінити вплив їхніх дій на навколишнє середовище. 
Безвідповідально сподіватися, що діти тримають необхідні етичні позиції самостійно. 

Як стверджують Дональд і Вільям Хаммерман: «Необхідно, щоб екологічна освіта дісталась до суті 
справи – вона повинна привити цінності та ставлення, і ці цінності повинні базуватися на розумінні того, як 
ми сподіваємося керувати середовищем» [2, p. 308]. 

Дослідники вважають, що виховати ціннісне ставлення до навколишнього середовища можна за умови 
залучення особистості до такої діяльності, яка першочергово гармонізує взаємовідносини людини і 
природи. Ці погляди знайшли відображення в практичному впровадженні екологічної освіти в середніх 
школах Канади. 

Пріоритетними методами, що сприяють розвитку ціннісного ставлення до природи в екологічній освіті 
Канади є активні та інтерактивні методи, які передбачають проведення екскурсії в природу, екологічних 
польових практикумів, організацію екологічних стежок, дослідну роботу у довкіллі тощо. Можливість 
бачити природні системи на власні очі має велике значення для забезпечення того, щоб учні зрозуміли і 
оцінили основні концепції уроків. Дослідження місцевої території виявляє проблеми, які впливають на їхнє 
життя, тим самим забезпечуючи мету та значення процесу навчання. За ствердженням Д. Відарта, учні 
мають дізнаватись про світ із довкілля, навколишньої місцевості та округу, замість отримання абстрактних 
знань про це з підручників [8, с. 478]. 

Іншим важливим напрямком у процесі інтеграції ціннісно-орієнтованого виховання до екологічної 
освіти є застосування словесних методів таких як дискусії, бесіди, диспути, лекції, драматизації, мозкові 
штурми, рольові та ділові ігри, розробка проектів, пов'язаних з екологічними проблемами тощо. Такі види 
роботи вимагають від учнів формування висновків на основі їхніх особистих переконань. Важливо, щоб їм 
було надано необхідні інструменти для перевірки власної ідеології щодо цих суперечливих тем. Потрібно 
також пам’ятати, що не існує простих рішень екологічних проблем, і важливо, щоб програми розглядали 
екологічні дилеми, як питання виховання цінностей. Для того, щоб сприяти змінам, необхідно вирішувати 
проблеми належним чином. 

У процесі інтеграції ціннісно-орієнтованого виховання, спрямованого на екологічну освіту в середніх 
школах Канади, педагоги також використовують такі підходи, як уплив особистого стилю, егалітарний 
екологізм, опитування та підготовка. Усі ці методи взаємопов’язані і часто застосовуються одночасно для 
того, щоб удосконалити навчально-виховний процес. 

Метод особистого стилю (англ. Personal Style Approach) передбачає передачу власних поглядів та 
переконань стосовно довкілля від учителя до учнів. Навчальний матеріал, який обирає вчитель для занять, 
його власний ентузіазм та спосіб, у який учитель взаємодіє з навколишнім середовищем, свідомо та 
підсвідомо впливають на учнів. Вчителі, які активно та віддано взаємодіють з учнями та довкіллям у 
процесі вивчення навколишнього середовища, проявляють ентузіазм та пристрасність неодмінно 
передають подібний настрій учням і, таким чином, на власному прикладі виховують ціннісне ставлення до 
природи. 

Егалітарний (з фр. Egal – рівний) екологізм (англ. Egalitarian Environmentalism) передбачає 
зосередження уваги учнів не лише на негативних сторонах стану довкілля, але й на його позитивних 
аспектах. Презентуючи збалансовану перспективу щодо екологічних проблем, учителі запроваджують 
елементи аналізу та роз'яснення цінностей і надають змогу учням робити самостійні висновки на основі 
їхніх власних ціннісних переконань. 

Метод опитування (англ. Questioning) успішно використовують під час групової роботи, як 
ефективний засіб привернення уваги групи, особливо, якщо вона працює впродовж обмеженого часу. Існує 
кілька видів опитування: пряме запитання від учителя до учня, або навпаки, переадресація запитання від 
одного учня до групи учнів з метою отримання більш розширеної відповіді та кращого розуміння питання, 
що досліджується. Такий метод дозволяє отримати більше, ніж одну відповідь на поставлене запитання та 
заохочує до розвитку самостійного критичного мислення. Учителям рекомендують відповідати на 
запитання учнів з коментарями, які б заохочували їх, зважати на їхні особисті ціннісні переконання. Такий 
підхід може допомогти спрямувати увагу учнів на елементи навколишнього середовища, які цінуються, на 
ті, що важливі, але сприймаються як само собою зрозуміле і на ті, які раніше з якихось причин не 
вважались важливими. [4, p. 72]. 
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Застосування підходу активного відкриття (англ. Active Discovery) гарантує те, що діти мають 
можливість взаємодіяти з природою різними способами. Участь учнів в пізнавальній активній діяльності у 
конкретному середовищі вимагає постійного прийняття рішень, пов'язаних з їхніми особистими 
ціннісними уявленнями та сприяє потенційному розвитку ціннісного ставлення до природи.  

Перспективним напрямком розвитку екологічної освіти в середніх школах Канади, на нашу думку, є 
широке впровадження в навчальний процес ціннісно-орієнтованого виховання, спрямованого на розвиток 
ціннісного ставлення до природи, як до найвищої цінності, частиною якої є сама людина. Лише за таких 
умов можливо досягти мети екологічної освіти, а саме – виховання екологічно-свідомих громадян, здатних 
до екологічно-доцільних дій. 
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СИСТЕМА БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

О. Яресько1  
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У статті розглянуто досвід білінгвальної освіти у Франції. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, в 
якій йдеться про проблему білінгвізму та використання його потенціалу в освітній галузі. Визначено переваги й 
недоліки такої освіти. Проаналізовано білінгвізм та організацію білінгвальної освіти як предмет наукових розвідок 
педагогів, психологів тощо. Розглянуто основні моделі білінгвальної освіти, зазначено освітні мовні документи, що 
ініціюють білінгвальне навчання в Україні та Європі, та акцентовано увагу на проблемах упровадження 
білінгвального навчання в українських школах. 

Ключові слова: білінгвальна освіта, міжнародні освітні програми, двомовність навчальних закладів. 

THE SYSTEM BILINGUAL IS FORMATIONS OFFRANCE AS ARTICLE OF 
THEORETICAL ANALYSIS 

O. Iaresko 
Political and public changes that take place in the modern world, and globalization of society, predetermine the 

necessity of knowledge at least of one or a few foreign languages. Having regard to the modern situation, related to European 
integration, migration of population and mass migration of people, one of expedient facilities of decision of 
problems of society, as world experience shows, multilingual or bilingual education, and also newest educational technologies 
that envisage organization of educational process on the basis of two and more languages. Realizing a role and value of 
bilingual education in vital functions and valuable functioning of society, the governments of the developed countries of the 
world make effort for development of the integral system of bilingual education and development of mechanisms of her 
providing for the citizens. The state systems of formation of every country are under an obligation to provide a right to 
education the mother tongue and to create corresponding terms for the study of languages international. In the article 
experience of bilingual education is considered in France. The analysis of scientific pedagogical literature speech goes in that 
about the problem of bilingualism and use of his potential in educational industry is carried out. Advantages and lacks of such 
education are certain. A bilingualism and organization of bilingual education as the article of scientific secret services of 
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teachers, psychologists are analysed and others like that. The basic models of bilingual education are considered, educational 
language documents that initiate bilingual studies in Ukraine and Europe are marked, and attention is accented on the 
problems of introduction of bilingual studies in Ukrainian. 

Key words: bilingual education, international educational programs, bilingualness of educational establishments 
 
Суспільно-політичні зміни, що відбуваються в сучасному світі, його глобалізація зумовлюють 

необхідність знання, принаймні, однієї або декількох іноземних мов. Зважаючи на сучасну ситуацію, 
пов’язану з європейською інтеграцією, міграцією населення та масовим переселенням народів, одним із 
доцільних засобів розв’язання проблем суспільства, як показує світовий досвід, є мультилінгвальна 
(багатомовна) або білінгвальна (двомовна) освіта, а також новітні освітні технології, що передбачають 
організацію навчального процесу на основі двох і більше мов.  

Усвідомлюючи роль та значення білінгвальної освіти в життєдіяльності й повноцінному 
функціонуванні суспільства, уряди розвинених країн світу докладають зусилля для розвитку цілісної 
системи білінгвальної освіти й розробки механізмів її забезпечення для своїх громадян. Державні системи 
освіти кожної країни зобов`язані забезпечувати право на освіту рідною мовою та створювати відповідні 
умови для вивчення мов міжнародного спілкування. 

В останні роки білінгвальна освіта стала предметом багатьох педагогічних досліджень як зарубіжних, 
так і вітчизняних науковців. До вивчення проблем білінгвального навчання долучилися фахівці, серед 
яких: вчені, освітяни, науковці, такі як К.Бейкер (Colin Baker), Дж.Каммінс (Jim Cummins), Т.Скутнабб-
Кангас (Tove Skutnabb-Kangas), О.О.Першукова, Ю.В.Руднік та інші. 

Світова практика діяльності білінгвальних шкіл висвітлена в роботах І.Дмитрієвої, О.Коровіної, М. 
Певзнера, М.Сігуана, А.Ширіна та ін. Серед вітчизняних учених окремі аспекти білінгвальної освіти в 
різних країнах вивчали М.Винарчик, Б.Маруневич, Л.Товчигречка та інші. 

Однак, варто зауважити, що незважаючи на наявність певних результатів у розробці проблеми 
білінгвізму різними науковими школами вітчизняної та зарубіжної педагогіки, цілісної концепції 
білінгвальної освіти на цей час не сформовано, а визначено лише певні аспекти цієї проблеми. Не 
визначено також тип білінгвізму, притаманний освітній сфері [4]. 

За умов мобільності населення та глобалізації світу виникає потреба міжкультурної комунікації, тому 
важливо не лише володіти однією з найпоширеніших мов, а й знати інші іноземні мови. Знання кількох 
європейських мов усе частіше стають необхідністю і складовою навчальних програм європейських 
закладів освіти, оскільки багатомовні навички відкривають можливості для навчання та професійної 
зайнятості в будь-якій європейській країні та позитивно впливають на формування міжкультурної 
компетенції.  

Мета статті проаналізувати механізми та особливості побудови системи білінгвального навчання у 
Франції. Здійснити аналіз літератури, присвяченої висвітленню проблеми білінгвізму та використання його 
потенціалу в освітній галузі, а також проаналізувати дослідження з проблеми білінгвізму як важливої 
компоненти сучасної мовної освіти. 

У сучасному світі спостерігаються дві різноспрямовані тенденції – інтеграційні процеси, які ставлять 
людину перед необхідністю знати принаймні одну із мов міжнаціонального спілкування, та прагнення 
кожної нації до збереження своєї мови, культури та самобутності. Розв’язанню цієї проблеми значною 
мірою сприяє, як показує світовий освітній досвід, мультилінгвальна або білінгвальна освіта, оскільки 
державні системи освіти повинні забезпечити право кожної людини на освіту рідною мовою та створити 
відповідні умови для вивчення мов міжнародного спілкування, що гарантоване низкою міжнародних 
документів та декларацій [5]. 

Поняття «білінгвізм» походить від латинського слова bilingua, що означає подвійна мова. Білінгвізм 
трактується як здатність до оперування кількома мовами. Білінгвальна освіта – освіта, в процесі якої 
використовуються дві мови – рідна (перша) та друга (іноземна). Така ситуація складається тоді, коли 
державними є декілька мов або в країні істотно відчувається присутність однієї з них. Серед інших 
варіантів – перехід до нових методів навчання, міжкультурного діалогу, розширення кругозору учнів.   

Як вважає Дж. Каммінс, поняття двомовної освіти стосується, насамперед, використання в процесі 
навчання двох і більше мов. Мови як засіб навчання у певному співвідношенні використовуються протягом 
всього часу навчання або на якомусь з його етапів для оволодіння навчальними предметами, а не для 
вивчення мовних систем [8]. 

 Слушною є думка О. Ширіна, двомовне навчання – це «цілеспрямована педагогічна організація 
індивіда, що відбувається в умовах натурального або штучного білінгвізму, в процесі якої забезпечується 
оволодіння учнями цінностями світової культури за допомогою рідної та іноземної мови» [7]. 

Переважна більшість європейських країн може дозволити собі білінгвальну освіту, суть якої полягає в 
тому, що частина предметів викладається та вивчається іноземною мовою. Такий підхід зараз найбільше 
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використовується в Голландії, Німеччині, Франції, скандинавських та деяких інших країнах Європи. 
Білінгвальна освіта залишається найважливішою частиною програми Ради Європи «Citizenship and 
Language Learning in Europe» [6]. 

У Західній Європі білінгвальне навчання розглядається як одна з умов міжкультурного діалогу і 
протистояння національній ворожнечі, ксенофобії. Інститутами інтегрованої Європи підготовлені 
відповідні освітні мовні документи, що ініціюють білінгвальне навчання, а саме:  

 Рекомендація Ради Європи «Про проблеми освіти і культури національних меншин Європи» (1981 
року), що рекомендує поступовий перехід до навчання дітей на їхній рідній мові; 

 Резолюція Європарламенту (1983 року), що закликає вжити заходів щодо захисту мов меншин; 
 «Європейська хартія регіональних мов і мов національних меншин» (1992 року).  
Упровадження проектів білінгвального навчання вчать приймати, розуміти і поважати погляди й 

переконання, цінності та традиції представників інших національностей, сприяють навчанню мовам 
національних меншин, формують в учнів з перших днів навчання уявлення про лінгвістичну й культурну 
різноманітність Європи. 

Європейський Союз та Рада Європи ініціюють поширення навчальних матеріалів на «всіх 
європейських державних мовах і мовах національних меншин», використання при вивченні мов сучасних 
комунікаційних та інформаційних технологій, врахування стартового рівня володіння нерідною мовою, 
заохочення розвитку мовних навичок спілкування нерідною мовою. 

У деяких країнах Західної Європи поступово розвивається полілінгвальне навчання, тобто у 
загальноосвітніх навчальних закладах учням створена можливість оволодівати трьома мовами: рідною, 
однією з робочих мов Європейського Союзу, а також будь-якою іншою державною мовою країн 
Євросоюзу. 

Особливе місце посідає проблема лінгвістичної підготовки малих національних груп. Білінгвальне 
навчання розглядається як важлива гарантія розвитку малих національних автохтонних (від грецького – 
місцевий, корінний) груп. Вчителям доводиться долати значні труднощі. Учні з малих субкультур часто 
погано володіють нерідними мовами. За межами класу, в родині, вони вважають за краще використовувати 
рідну мову. У Німеччині, Швейцарії, Фінляндії таких учнів від 54% до 66%.  

Традиції й практика двомовної освіти є у багатьох країнах, які мають тривалий досвід урегулювання 
освітніх проблем у міжкультурному діалозі. Зокрема, такий досвід має Франція. На сучасному етапі – це 
країна, де діють численні проекти білінгвальної освіти: для дітей національних меншин, іммігрантів, що 
орієнтовані на євроінтеграційні процеси.  

У світовому досвіді є надзвичайно багато найрізноманітніших моделей і програм білінгвальної освіти, 
але всі вони об`єднані загальним принципом: мовами навчання є дві іноземні мови, а іноді й більше. З 
огляду на це, дослідники роблять спробу класифікувати моделі білінгвальної освіти з метою детальнішого 
їх вивчення та удосконалення. 

Дублююча чи супроводжуюча модель використовується на початковому етапі навчання і пропонує 
представлення однієї і тієї ж одиниці рідною та іноземною мовами. Ця модель сприяє накопиченню фонду 
мовних засобів, здатних адекватно виражати предметний зміст. В процесі використання цієї моделі в учня 
встановлюється стійкий асоціативний зв`язок між змістовою одиницею та набором мовних засобів. 

Адитивна (доповнююча) модель передбачає подання іноземною мовою додаткової інформації, що 
збагачує зміст, вивчений рідною мовою. Співставлення та обговорення основного та додаткового блоків 
ведеться як рідною, так і іноземною мовами. 

Паритетна модель передбачає рівноправне використання рідної та іноземної мов при розкритті змісту 
предмета. Необхідною умовою використання даної моделі є досягнення учнями достатньо високого рівня 
мовленнєвої компетенції.  

Модель, що витісняє. Іноземна мова домінує при розкритті предметного змісту. Використання даної 
моделі можливе лише на високому рівні білінгвального навчання, оскільки учні повинні володіти 
іноземною мовою в такій мірі, щоб заглиблюватись у предметний зміст [6]. 

В офіційних документах вивчення іноземної мови в середній школі пов’язане з Європейським 
вибором України, міжнародним інформаційним і культурним обміном, вихованням особистості в дусі 
європейських цінностей тощо. Сьогодні школа ставить своїм завданням сформувати в дітей базові 
механізми спілкування іноземною мовою, тоді в майбутньому випускник зможе удосконалювати і 
розвивати її, виходячи зі своїх потреб. Володіння іноземною мовою по закінченні дванадцятого класу 
повинно відповідати так званому рівню В1+ Загальноєвропейських рекомендацій Ради Європи з мовної 
освіти. Це рубіжний рівень комунікативної компетенції. Цей рівень дозволяє вільно почуватися в оточенні 
носіїв іноземної мови, вміти розв’язувати проблеми, що виникають у повсякденному житті. Досягнення 
такого рівня володіння мовами можливо тільки через особистісно орієнтований підхід до навчання, 
мотивацію учнів до вивчення чужої мови, використання комунікативних методик, створення 
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демократичної, творчої атмосфери на уроках. Проблемою сучасної української школи є підготовка 
вчителів іноземних мов. Впливає на процес оволодіння іноземними мовами також вибір підручників і 
навчальних посібників для роботи в класі. Це право залишається за вчителем. А разом з підручником 
вибирається і модель побудови навчального курсу. 

 Обов’язкове вивчення іноземної мови з 1 класу в загальноосвітніх навчальних закладах повинно 
забезпечити вільне спілкування в світовому просторі. Важливим чинником успішного вивчення іноземних 
мов є врахування вікових та психофізіологічних особливостей дітей.  

 Важливість наукового забезпечення процесу формування здатності українських школярів 
спілкуватися кількома мовами підкреслено в стратегічних документах, що визначають напрями розвитку 
освіти в Україні: Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1993 р.), Проекті 
концепції мовної освіти в Україні (2013 р.), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року (2013 р.).  

Переважна більшість європейських країн намагаються запроваджувати систему білінгвальної освіти, 
суть якої полягає в тому, що частина предметів викладається та вивчається іноземною мовою. Важливою 
умовою такого навчання є потреба в білінгвальних вчителях, які знали б одночасно дві мови й володіли б 
ними на однаково високому рівні. Щоб постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, 
необхідно опановувати нові засоби навчання й втілювати в життя нестандартні сучасні ідеї, вчитель 
повинен бути здатним до самонавчання й саморозвитку 

Узагальнюючи досвід використання білінгвальних навчальних програм у інших країнах, можна 
зробити висновки: іноземні мови та практика їх навчання перебувають сьогодні в центрі уваги. Програми 
білінгвального навчання, які довели свою ефективність у багатьох країнах світу, мають перспективи 
впровадження і в Україні. Більш глибокого дослідження потребує європейський досвід використання 
білінгвального навчання, який може стати вагомим підґрунтям у пошуках нових підходів до вивчення 
іноземних мов. 
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У статті автор проаналізував прояви загальнофілософських поглядів професора Київської духовної академії 
Миколи Маккавейського (1864 – 1919) у його історико-педагогічних працях. Установлено, що на наратив ученого 
впливали ідеї та теорії позитивізму (вплив природно-географічних чинників на розвиток народів; наявність законів 
історичного розвитку суспільств; теорія прогресу-еволюції), романтизму (ідеалістична концепція «Духу» як рушія 
історії; кожен народ – носій певної історичної ідеї; залежність усіх сторін життя народу від його характеру; 
ідеалізація минулого та ін.), неокантіанства (принцип «культура пізнає культуру»). 

Ключові слова: М. Маккавейський, історико-педагогічний наратив, філософські парадигми. 

GENERAL PHILOSOPHICAL BASES OF MYKOLA MAKKAVEYSKY’S HISTORY-PEDAGOGICAL 
NARRATIVE (END OF THE XIX – BEGINNING OF XX CENTURY) 

M. D. Haliv 
In the article, the author analysed the manifestations of the general philosophical views of professor of the Kiev 

Theological Academy Mykola Makkavysky (1864 – 1919) in his history-pedagogical works. It was established that the ideas 
and theories of positivism, romanticism (neo-romanticism), neo-Kantianism were influenced the Mykola Makkaveysky’shistory-
pedagogical narrative. 

The main concepts of positivism, which became the basis of his scientific works, were: the influence of natural and 
geographical factors on the historical development of peoples; availability of laws of historical development of societies; the 
theory of progress-evolution). Among the ideas and concepts of the philosophy of romanticism (neo-romanticism) that 
influenced the Mykola Makkavysky’s history-pedagogical narrative, the following was revealed: the idealistic concept of the 
«Spirit» as a motive of history; the ideas that every nation is a carrier of a particular historical idea, and therefore has its 
historical tasks; the idea that all aspects of the people's life depend on the people's character; idealization of past epochs; 
widespread use of the method of empathy; artistic and literary narrative style). The author found that the use of the method of 
empathy approached the Mykola Makkaveysky’і works to the neo-Kantianism methodological principle – «culture knows 
culture», but there was no direct borrowing of Neo-Kantian ideas in his narrative. It was investigated that Mykola 
Makkaveysky, as a modern scientist, relied on the principle of determinism, causal relationships, «historical laws», but, along 
with these factors, saw in the historical process and God's will. These views were a manifestation of modernized 
providentialism. The author concludes about a certain eclecticism of the Mykola Makkaveysky’s general philosophical views, 
but points out that the main basis of his scientific works was religious and philosophical ideas. These ideas require further 
research. 

Key words: Mykola Makkaveysky, history-pedagogical narrative, philosophical paradigms. 
 
Для сучасних історико-педагогічних досліджень характерні значні епістемологічні зрушення, які 

позначилися усвідомленням наративності історіописання, його залежності від позаджерельного знання 
вчених. Як відомо, у структурі позаджерельного знання значне місце посідають загальнофілософські візії. 
Безумовно, на еволюцію українського історико-педагогічного наративу значний вплив справили 
філософсько-парадигмальні орієнтири авторів. Серед них увагу привертає творча спадщина професора 
Київської духовної академії Миколи Маккавейського (1864 – 1919). 

Особистість, педагогічні, філософські погляди М. Маккавейського були предметом дослідження 
Н. Гупана, С. Кузьминої, О. Хмельницької, О. Черкасова та ін. Зокрема, С. Кузьмина вказує на релігійні і 
слов’янофільські інтенції у працях М. Маккавейського [2, с. 363 – 364]. О. Черкасов виокремив характерні 
для київського професора особливості створення історико-педагогічних праць, зокрема використання 
максимальної кількості першоджерел [12, с. 184]. О. Хмельницька відзначила у працях М. Маккавейського 
нерозривний зв’язок між педагогікою та історією педагогіки, дотримання принципу історизму, глибоку 
аналітичність, неупередженість [12, с. 84]. Відзначимо, що на сьогодні в історико-педагогічній науці немає 
досліджень загальнофілософських засад історико-педагогічних праць М. Маккавейського. 

                                                   
 

© М. Д. Галів 
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Мета статті – розкрити загальнофілософські засади історико-педагогічного наративу 
М. Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

Аналізуючи вплив загальнофілософських парадигм на історико-педагогічний наратив 
М. Маккавейського, відзначимо, що він формувався як науковець наприкінці ХІХ ст. – у період спаду 
першої хвилі позитивізму, появи критичних рефлексій щодо методологем відомих представників 
позивістської філософії, відродження романтичних візій (неоромантизм), упливу неокантіанських ідей. 
Безумовно, усі ці парадигмальні зміни до певної міри відобразилися в науковій творчості 
М. Маккавейського. 

Певний уплив на філософські погляди М. Маккавейського справили праці відомого англійського 
позитивіста Г. Спенсера. У 1906 р. київський професор виступив зі спеціальною історико-педагогічною 
статтею, присвяченою аналізу педагогічних поглядів філософа. Загалом він доволі піднесено писав про 
особистість й наукові погляди Спенсера й навіть зауважив, що у творах останнього знайдуться відповіді на 
будь-які важливі філософські питання [9, с. 610–611]. Звісно, чимало педагогічних візій Г. Спенсера 
професор відкидав, проте це не завадило йому толерувати деякі погляди англійського філософа. 

В історико-педагогічних працях М. Маккавейський використав такі позитивістські концепції:  
– вплив природно-географічних чинників на історичний розвиток народів, передусім на їхній характер. 

У праці про англійську школу ХІХ ст. (1899 р.), учений намагався окреслити формування її ідейно-
виховних засад, а тому вдався до пояснень витоків рис національного характеру. «Але деякі народи за 
самим національним типом своїм більш схильні висувати в своєму житті саме цей напрям (практичний – 
боротьби з природою і людьми, боротьби за матеріальні блага. – М. Г.). Таке, між іншим, і англо-сакське 
плем’я, яке й за географічними умовами своєї країни, і через багато інших причин упродовж багатьох 
століть виробляло в собі дух особливої підприємливості, наполегливості, особистого почину і відповідно 
до цього особливий склад громадського життя...» [3, с. 21], – писав учений; 

– наявність законів історичного розвитку суспільств. М. Маккавейський в історико-педагогічних 
працях часто згадував про різного типу закони розвитку (суспільства та людини). Зокрема, у праці про 
виховання давніх євреїв (1901 р.) він намагався подати картину історичного розвитку давньоєврейських 
племен й, немов переконаний позитивіст, заговорив про закони. «Але за законом, спільним для всіх народів, 
євреї від простого пастушого способу життя повинні були перейти до іншої стадії її, вступити в період 
осілості. Колишні кочівники повинні були міцно утвердитися на одному місці, побудувати села і міста і 
присвятити свої сили заняттям осілої культурної людини» (курсив наш. – М. Г.) [4, с. 284 – 285]. Тут він 
спирається на постульований позитивістами (зокрема Г. Боклем) «закон» стадійно-ступеневого, поетапного 
розвитку-прогресу. Звісно, певне уявлення про закони історичного розвитку було у представників 
романтизму (під впливом, зокрема, гегельянства), а в неоромантиків воно утвердилося ще й через уплив 
позитивізму.  

Очевидно, учений приймав твердження позитивістів й про певну диференційованість історичних 
законів, з яких одні діють повсякчас, інші лише в певну епоху, одні спрацьовують на рівні усіх сфер 
суспільного життя, інші – лише в рамках певної сфери. Саме тому в праці про педагогічні погляди 
Л. Толстого (1902 р.), наголошуючи на тому, що Яснополянська школа не мала наслідувачів (хоча у свій 
час була дуже популярна), бо ніхто й ніде не зміг зреалізувати «принцип свободи», М. Маккавейський 
звернувся до топосу педагогічних «законів». «Є, відтак, свої закони і вимоги щодо шкільної справи, які вже 
міцно встановилися в педагогіці, відступити від яких, при особливих умовах, напевне, можна; але піднести 
цей відступ до загального правила неможна» (курсив М. Маккавейського. – М. Г.) [8, с. 61], – резюмував 
він. Тож учений допускав можливість існування певного типу фактів та явищ, які своєю наявністю 
порушують суспільні (у т.ч. педагогічні) закони, але, по-суті, надавав їм статусу винятку, який немає шансу 
перетворитися у правило-закон. Це схиляє до думки, що вчений розумів «закон» власне, в 
позитивістському дусі – явище чи процес, які знаходять емпіричне підтвердження шляхом нагромадження 
тотожних або типологічно схожих прикладів (фактів), що індуктивно підтверджують закономірність 
явища-процесу; 

– теорія прогресу-еволюції, яка, зародившись в епоху просвітництва, була прийнята та розвинута 
позитивістами. Не виключаємо, що на певне прийняття цієї теорії справила вплив й богословська освіта 
М. Маккавейського, його прекрасне знання Біблії, у якій у певному світлі закладена ідея прогресу 
(обітниця настання нового світу – Царства Божого). Проте розуміння історичного поступу сформувалося в 
нього, безумовно, під упливом позитивізму. Ведучи мову про педагогічні ідеї Дж. Лока (1895 р.), дослідник 
зауважив, що на ґрунті схоластики не могло бути руху вперед, прогресу, розвитку [6, с. 136 – 137]. У праці 
про педагогічні погляди К. Ушинського (1896 р.), професор визнав: без врахування того, що досягли в 
педагогіці інші народи не можна сподіватися на прогрес у себе вдома [5, с. 63].  

Критикуючи педагогічні погляди Л. Толстого (1902 р.), М. Маккавейський осудливо ставився до 
відкидання письменником і мислителем поняття прогресу. Як відомо, Л. Толстой уважав, що прогресу на 
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Сході взагалі немає, а на Заході він слугує лише меншості. Усі досягнення промисловості, науки, 
мистецтва, на думку графа, непридатні і непотрібні більшості людей [8, с. 15 – 19]. Такі твердження 
М. Маккавейський назвав «дивним відкриттям», до якого прийшли «шляхом крайнього заперечення» [8, с. 
20]. Зауваживши, що Л. Толстой у поглядах на культуру тримався вузько-утилітарного принципу, 
київський професор опонував російському графу: 1) культура не так безплідна і непомітна, як стверджує 
Л. Толстой, бо вона вносить покращення в життя навіть простого народу; 2) є й інші, крім зовнішньо-
практичного, аспекти культури, насамперед вищий, духовний, і тому більш цінний. М. Маккавейський мав 
на увазі прогрес у розвитку духовних сил людини: збагачення її знань, просвітління ідеалів, гуманізація 
особистості [8, 51]. Саме в ньому він бачив шлях до щастя: «Шлях до щастя людини є шлях прогресу мо-
рального, культури високих моральних сил людської душі» (курсив М. Маккавейського. – М.Г.) [8, с. 54]. 

Найбільш активно М. Маккавейський обговорював теорію прогресу у праці про педагогічні візії Г. 
Спенсера (1906 р.). Він описував спенсерівський «закон безпервної еволюції» і, повторивши англійського 
мислителя, зауважив, що цьому законі підпорядковується весь світ: неорганічний і органічний. Особливо 
прихильно він поставився до думок філософа про те, що і в психічному житті людини відбувається 
еволюція – процес безперервної диференціації та інтеграції, нагромадження від покоління до покоління 
багатого запасу душевних сил. Навіть в сфері етики відбувається еволюція [9, с. 624 – 626], – зауважив 
М. Маккавейський, оскільки це цілком перегукувалося з засвоєною ним концепцією морального прогресу 
людини як вищої форми розгортання еволюції. Загалом він перейняв теорію еволюції Г. Спенсера не для 
теоретичного пояснення історичних процесів розвитку виховання, а для демонстрації вагомості 
педагогічної теорії і практики на сучасному йому етапі і в майбутньому. Тож у цьому випадку підійшов до 
цієї теорії не як історик педагогіки, а як педагог-теоретик, філософ педагогіки. Саме з цих позицій 
М. Маккавейський критикував ідею реальної школи Г. Спенсера за утилітарність, незначну увагу до питань 
морального виховання.  

Попри вплив позитивізму, на історико-педагогічні конструкції М. Маккавейського справили вплив й 
ідеї епохи романтизму, яка здавалося б відійшла в минуле ще в 1860 – 1870-х рр. Однак чимало науковців-
гуманітаріїв (педагоги, історики, філософи), які сформувалися як учені в середині ХІХ ст., продовжували 
свідомо чи несвідомо транслювати ідеї романтизму у своїх працях та лекційних курсах, упливаючи, отже, 
на формування наступного покоління вчених. Учнем педагогів-романтиків був й М. Маккавейський, у 
історико-педагогічному наративі якого проявилися такі ідеї романтизму: 

– ідеалістична концепція «Духу» як рушія історії, котра проникла в російські вищі навчальні заклади 
через курси філософії І. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шелінга. Щоправда, наприкінці ХІХ ст. для багатьох учених-
постромантиків ця метафізична концепція видавалася надуманою, нереалістичною, а відтак не до кінця 
прийнятною. Тож прихильники романтичних ідей дещо редукували її, приймаючи лише ідею «духу 
народу». М. Маккавейський не був винятком й у історико-педагогічних працях дошукувався, зокрема, 
визначальної складової «духу народу». Перебуваючи на релігійно-філософських засадах християнської 
апологетики, він знаходив відповідь на це питання в релігії. «Сутність же самої … народної особистості 
полягає в особливому складі чи ладі духовних сил і духовного життя народу» [10, с. 25], – писав учений у 
1895 р. З огляду на це, він відкидав думку К. Ушинського про те, що сутність народу – в його мові, а 
вважав мову лише «одягом» що покриває «дух народу». Саме в релігії, на думку М. Маккавейського, 
міститься «вища та ідеальна сторона народної особистості». Релігія, таким чином, навіть більше, ніж мови 
є хоронителькою і виразником «народного духу і характеру» [10, с. 27]; 

– у кожному народі закладена певна ідея, яку він зреалізовує в процесі історичного розвитку. У праці 
про педагогічні візії К. Ушинського, професор М. Маккавейський переказував і цитував погляди видатного 
педагога на народність й зокрема навів просякнуте духом німецького романтизму твердження: «Вся історія 
народу є ніщо інше як процес усвідомлення і вираження в історичних діях тої ідеї, яка приховується в його 
народності. Ось чому кожному народу суджено грати в історії свою особливу роль і поки в ньому живуть 
начала його самобутності, які надають йому індивідуальний образ, він продовжує цю свою історичну роль» 
[5, с. 51]. Учений повністю погоджувався з цим міркуванням й приймав його як незаперечну істину. 

Надаючи народові духовно-суб’єктної містичності та ідейної наперед визначеності, учені-романтики 
наділяли його й певними історичними завданнями (М. Костомаров). Постромантики та неоромантики 
перейняли цю думку. Так, М. Маккавейський, досліджуючи виховний ідеал давніх євреїв, тісно пов’язував 
його з історичним покликанням-завданням народу: «Ідеал цей стоїть у зв’язку з особливим історичним 
покликанням народу, з тим завданням, яка вказана була йому в загальній світовій історії; завдання ж це є 
цілком винятковим» [4, с. 118]; 

– усі сторони життя народу, зокрема й педагогічна, визначаються його характером, «духом». У 
праці про виховання в давніх євреїв М. Маккавейський проводить романтичну ідею, яку, до слова перейняв 
і К. Ушинський, про виховний ідеал народу, що формується на основі характеру народу й обставин його 
історичного розвитку. «Кожен народ, – писав професор, – в тій чи іншій постановці своєї виховної справи 
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керується, свідомо чи несвідомо, своїм розумінням людської досконалості, тим ідеалом людини, який 
притаманний йому у даний час. Ідеал цей створюється народом залежно від особливого складу народного 
характеру і в зв’язку з усіма тими багатоманітними умовами і обставинами, серед яких протікає життя 
даного народу. Створюється він, відтак, поступово, розвивається і прояснюється разом зі зростанням і 
розвитком самого народу» [4, с. 117]; 

– ідеалізація минулих епох. Для романтиків особливо була характерна ідеалізація Середньовіччя, проте, 
М. Маккавейський пішов ще далі, й звеличував давній період історії єврейського народу, бо тоді панували 
релігія, щира віра в Бога. «Так, древні патріархальні часи були чи не кращим періодом в історії виховання. 
Тоді педагогічний ідеал стояв на своїй належній висоті, незважаючи на бідність і простоту виховних 
засобів, міг досягати в значній мірі і практичного здійснення свого. Причиною слугувала глибина віри 
патріархів, яка давала основи для всього життя їх» [4, с. 304], – зауважив учений; 

– барвистий стиль наративу, більш характерний для художньо-літературної творчості, ніж для 
наукового мовлення. Для наукової мови М. Маккавейського були притаманні розмаїття метафор, пафос, 
патетика, надмірна сублімація, що виявлялася в ідилічних описах. Так, про царя Давида учений пафосно 
писав як про «богонатхненного царственного поета» [4, с. 299]. А описуючи засновану Дмитром Тупталом 
(св. Димитрієм Ростовським) школу в Ростові на початку ХVIIІ ст., він в ідилічних тонах говорив про «дух 
школи» (прості сімейні відносини, які панували в школі, і відсутність службових формальностей та 
«єзуїтства»), підкреслював «чисто батьківську турботу» Димитрія про учнів та учителів, його щире 
ставлення до своїх вихованців без «сухого черствого формалізму» [11, с. 45 – 47]; 

– широке застосування методу емпатії. За допомогою цього методу М. Маккавейський змальовував, 
для прикладу, такий механізм виховання в давніх євреїв як бесіди батьків з дітьми з нагоди різних свят. 
Завдяки гарній уяві та власному досвіду (розповіді батька про біблійні історії), він описував як у давню 
епоху батьки повчали дітей, згадували історичне минуле свого народу, про Божі діяння і заповіді, 
наголошував на природній цікавості дітей, говорив про вагомість повчання з боку саме батька [4, с. 283, 
290 – 294].  

Емпатійність, підкріплена власними досвідом та уявою, наближала методичний арсенал історико-
педагогічних досліджень М. Маккавейського до ідей неокантіанців баденської школи. Представники 
останньої, В. Віндельбанд і Г. Ріккерт, як відомо, проголосили формулу «культура пізнає культуру», яка 
обґрунтовувала можливість герменевтичного трактування істориком людини минулого через прихильність 
їх обох до універсальних цінностей культури. Цей епістемологічний монізм (розум пізнає розум) вони 
вважали запорукою достовірності результатів дослідження. Проте, як слушно зауважив В. Космина, така 
спрямованість розуму (в тій чи іншій формі) до самого себе перетворювала історичні факти лише на 
ілюстрації до власне розумових «вправ», які могли бути цілком замінені «фактами» з творів літератури чи 
мистецтва. Саме вивчення історичних фактів ставало необов’язковим [1, с. 75]. 

У своїх історико-педагогічних працях М. Маккавейський ніде не згадував про баденських 
неокантіанців та їхні ідеї. Проте дотримання ним їхньої методологічної позиції проявилася у працях 
ученого про педагогічні погляди отців і вчителів церкви (1897 р.) [7]. Учений не ставив під сумнів свою 
здатність зрозуміти тексти отців церкви, з огляду на їхню приналежність до тієї ж «культури» – 
християнства. Загалом неокантіанство, можливо й неусвідомлено, невідрефлексовано, було цілком природ-
ним способом погляду на чинники в історичному минулому представників церковної історіографії (йдеться 
про інституційне розуміння цього поняття), до якої, певної мірою, можна зарахувати і праці М. Мак-
кавейського. Для істориків, які отримали підготовку в духовних семінаріях та академіях, наголошення 
суб’єктивного начала в історії було звичним способом пояснення подій минулого. Іншим проявом упливу 
теологічних студій стало уприявнення в науковому наративі впливу Божої волі (провіденціалізм).  

Не оминули провіденціалістькі конотації й історико-педагогічного наративу М. Маккавейського. Так, 
ведучи мову про чинники розвитку давньоєврейської культури і виховання, він, крім начебто історичних 
законів (перехід від кочового до осілого способу життя) вводить в історію ще й силу провидіння – закони 
Божі й заповіт між Богом та Ізраїлем. На думку вченого, дані євреям закони Божі стають законами 
суспільними і саме так через них реалізовується Боже провидіння. Звісно, М. Маккавейський не був 
цілковитим апологетом провіденціалізму. Він, як модерний науковець, опирався на принцип детермінізму, 
причинно-наслідкові зв’язки, «історичні закони», але поряд з цими чинниками вмонтовував в історичний 
процес й божественне провидіння. З приводу визначальних факторів давноєврейської історії дослідник 
висновував таке: «… з одного боку – природний розвиток і ускладнення всього побуту, як результат зміни 
способу життя вже в Єгипті і ще більше в Палестині, з іншого боку – події особливого характеру, в яких 
проявилася безпосередня прихильність до народу Єгови, мали вирішальне значення для Ізраїлю в цей 
період його історії» (курсив наш. – М.Г.) [4, с. 287]. Тож для М. Маккавейського було притаманне 
теоретичне допущення дихотомії чинників історичного процесу, яке проявилися в дещо механічному 
поєднанні сцієнтистського і метафізичного поглядів на історію. 
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Отже, на історико-педагогічний наратив М. Маккавейського різною мірою справили вплив головні 
філософсько-методологічні парадигми ХІХ – початку ХХ ст.: позитивізм, романтизм (неоромантизм), 
неокантіанство. Головні ідеї цих напрямів філософської думки проявлялися в наративі київського 
професора, на перший погляд, доволі еклектично. Однак насправді їх поєднував в єдине ціле головний 
світоглядно-теоретичний фундамент наукової творчості М. Маккавейського – його релігійно-філософські 
погляди. Тож дослідження впливу релігійно-філософських візій вченого на його історико-педагогічний 
наратив вважаємо перспективним напрямом подальших наукових студій над окресленою проблемою. 
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У статті висвітлено основні особливості розвитку статевого виховання в навчальних закладах Німеччини ХVIII 
– першої половини XX ст. Здійснено ретроспективний аналіз наукових праць німецьких педагогів, виділено основні 
періоди становлення статевого виховання, окреслено їх провідні тенденції. Вивчення практики і теорії статевого 
виховання виявило, що до ХХ ст. воно розвивалося в межах філософії, теології, медицини, психології, біології та 
соціології. Проаналізовані історичні аспекти дають змогу стверджувати про паралельне існування різноманітних 
сексуально-виховних норм в педагогіці того часу. 

Ключові слова: статеве виховання; статевий розвиток; проблеми статевої просвіти; статева педагогіка; 
виховання хлопців і дівчат. 

WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF SEXUAL EDUCATION OF STUDENTS IN GERMAN 
PEDAGOGY XVIII – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

T. Ya. Panichok 
The article describes the main features of the development of sex education in schools in Germany XVIII – first half of XX 

century. Education as a process of familiarizing a person with historical experience is always determined by the basic needs of 
society. The problem of sexual education of children and young people has been and remains relevant at all times. 

The system of pedagogical education in Germany has centuries-old traditions in this field, and therefore the study of this 
experience offers opportunities for scientific forecasting of the probable directions of development of sexual education in 
Ukraine.Retrospective analysis of the scientific works of German teachers, highlights the main periods of formation of sex 
education, they identified the main trends. The study of the theory and practice of sex education has shown that in the twentieth 
centuryit developed in the framework of philosophy, theology, medicine, psychology, biology and sociology. Analyzed 
historical aspects suggest the parallel existence of different sex educational standards in the pedagogy of this time. 

The main task of young people sexual education in modern Germany is improvement of theoreticalknowledge of human 
body anatomy and physiology and its reproductive system, upbringing ofresponsibility in sexual relationship, development of 
successful relations, providing favorable conditionsfor forming and development of young people’s values. At present time the 
pedagogical task of a schoolis the development of young people personal responsibility for their own choice in sexual 
relationship.The results of the research testify that applying of multisubject sexual education principle based onhumanitarian 
subjects extends the opportunities of positive students’outlook. Extension of subjectdelimitations is the basis of achieving good 
results in sexual education that cannot always be provided atseparate lessons. 

Analyzing the historical aspects, we suppose the parallel existence of various sex-educational norms. The conducted 
research allows asserting that sexual education in Germany was one of the central problems of general education and 
experience of the same time had a significant impact on the development of sex education of the future. 

Key words: sex education; sexual development; the problem of sex education; sexual pedagogy; education of boys and 
girls. 

 
Виховання, як процес залучення людини до історичного досвіду, завжди визначається основними 

потребами суспільства. Зміна основних соціальних цінностей неминуче призводить до перегляду і 
переоцінки завдань, напрямів і форм організації виховної роботи. Проблема статевого виховання дітей та 
молоді була й залишається актуальною всі часи. 

Система педагогічної освіти Німеччини має багатовікові традиції в цій галузі, і тому вивчення цього 
досвіду відкриває можливості для наукового прогнозування ймовірних напрямків розвитку статевого 
виховання в Україні. 

У період соціальних змін вітчизняна освіта потребує нових підходів до її організації. Важливим є 
вивчення педагогічного доробку зарубіжних країн, який досліджували І. Даценко (дошлюбна підготовка 
учнівської молоді у Польщі), Л. Ковальчук (гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині), 
Л. Яворська (підготовка молоді до сімейного життя в США) та інші. Водночас недостатньо досліджена 
проблема статевого виховання в зарубіжних країнах, зокрема, у Німеччині. Школою цієї держави 
нагромадження значний педагогічний досвід щодо статевого виховання молоді, формування відповідних 
ідей та розроблення практичних методик у цій сфері. 
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Мета статті. Здійснити ретроспективний аналіз та виділити основні періоди становлення статевого 
виховання Німеччини, окреслити їх провідні тенденції. 

Статеве виховання в Німеччині має давню традицію. Упродовж століть джерелом суспільних поглядів 
та ідей щодо нього були певні напрямки християнства. Залежно від основних позицій педагогів і науковців, 
статеве виховання, яке розвивалося в Європі з XVIIІ ст., можна охарактеризувати трьома напрямками: 
«нормативне», «християнсько-консервативне» і «репресивне». Як показав Ф. Кох (F. Koch), більшість книг 
і трактатів 60-х років XVIII ст. мали католицьке чи протестантське походження і були ідентичними із 
сексуально-нормативною практичною теорією [7].  

Католицька церква схвалювала ієрархічне вчення про шлюб, у якому на першому місці стояло 
зародження нового життя, а отже, визнавалися лише такі статеві акти, що були спрямовані на продовження 
роду.  

На початку буржуазної ери в Німеччині публікуються перші серйозні педагогічні праці з 
рекомендаціями на сексуальну тематику. Значну роль у вихованні, зокрема статевому, відіграли погляди 
філантропістів, насамперед Й. Б. Базедова (J. B. Basedow), Й. Г. Кампе (J. H. Campe), П. Віллауме 
(P. Villaume), Й. Ф. Оеста (J. F. Oest) і М. Вінтерфельда (M. Winterfeld), котрі в кінці XVIII – на початку 
XIX ст. розвинули основні принципи систематичного статевого виховання в школі і сім’ї.  

Цілі виховання філантропістів відповідали буржуазній моралі настільки, наскільки вона вимагала від 
підлітків стриманості й гальмування інстинктів. Вважалося, що «філантропісти розвивали до неможливості 
перебільшену фантазію, знищували або приховували від дітей і молоді все те, що могло би спричинити 
сексуальні почуття» [6, с. 49]. Тілесне загартування і стриманість відігравали для філантропічної 
педагогіки важливу роль.  

Г. Х. Зальцман у передмові до твору Мері Уоллстонкрафт «Захист жіночих прав», відзначав, що 
вважає не тільки нешкідливим, а й дуже корисним знайомити дівчаток із ботанікою, і зокрема зі статевими 
органами рослин. Цим можна було б підготувати ґрунт для розмов батьків з дочками про статеві органи 
людини. Матір, яка не в змозі говорити з дочкою на цю тему, – матір тільки наполовину і вона наражає 
дочку на небезпеку втратити через відсутність необхідних знань здоров’я і честь[9, с. 87]. 

У працях вказаних педагогів можна помітити репресивну тенденцію щодо статевого виховання, 
спрямовану здебільшого на придушення сексуальних інстинктів. Щоб уникнути небезпеки зваби, завдяки 
статевому вихованню педагоги розвивали методи залякування та відрази. Їх застосовували насамперед на 
уроках анатомії, використовуючи для вивчення органів трупи людей і тварин або наводячи жахливу 
статистику [5, с. 139]. Німецький учений Йоз Ван Узель (Jos Van Usel) стверджує, що «статева проствіта у 
ХVІІІ столітті не була успішною, оскільки молодь була неосвіченою, володіла неправильними знаннями, 
сексуальність оцінювала негативно. Основною метою було обмежити будь-яку сексуальну активність 
продовженням роду. Молодь, котра так виховувалася, займала щодо сексуальності позицію, яка певною 
мірою відповідала ціннісним орієнтаціям буржуазії» [8, с. 67]. Німецькі педагоги XVIII – XIX ст. відчували 
свою відповідальність за правильне спрямування статевого виховання. Праці філантропістів уплинули на 
розвиток теорії «запобігання» та «відвернення від» («Verhütungvor» und «Ablenkungvon») сексуального 
феномена, якій було властивим утримання молоді від усього сексуального. 

Із середини 80-х років XIX ст. в Німеччині помітно збільшується кількість публікацій на теми 
статевого виховання і сексуальної просвіти. Прибічники сексуальної моралі й реформатори у сфері 
сексуальності намагалися розвіяти незнання дорослих та вихованців про сексуальність, здійснюючи це у 
філософських, соціологічних і медичних творах, у брошурах і повчальних виданнях народною мовою. Їх 
основними положеннями була просвіта з питань сексуальності. Одні автори пропонували значний арсенал 
тактик, стратегій та інституцій; другі рекомендували сімейні прогулянки на природі, здійснювати 
виховання на прикладі тварин; треті вимагали, щоб матері, як природні вихователі, забезпечували статеве 
виховання дітей; інші виступали за співпрацю в цій справі батьків і школи. Статеве виховання хлопців 
вважали важливішим, ніж дівчат. У жодній сфері, на думку етнолога Е. Фукса (E. Fux), не займалися з 
таким фанатизмом просвітою і вихованням, як у сфері статевих стосунків. 

Упродовж ХІХ ст., дорослі та підростаюче покоління не мали об’єктивного уявлення про згадані 
проблеми, не отримували істинних знань у сфері статевого виховання. Молодь навіть зобов’язана була 
нічого не знати з цього приводу. За розумінням міщан, абсолютне незнання цього питання – ознака вищої 
моральності. Основою тогочасної суспільної моралі було переконання, що незнання – кращий захист від 
небезпек [1, с. 206]. 

Е. Екштайн (E. Eckstein) вважала, що дітей необхідно підтримувати в їхньому статевому розвитку. При 
цьому вона акцентувала на гігієнічних заходах, розумному харчуванню, твердих матрацах, легкому одягу 
та проведення фізкультури, і звертала увагу на «необхідність сприяння за допомогою розуміння розладу 
між бажаннями й можливостями, розвитку дитячої сили волі» [3, с. 39]. Із настанням підліткового віку, на 
її думку, постає необхідність статевого виховання і тлумачення про статеві органи. Відповідні повчання 
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потрібно починати вдома батькам і завершувати в школі. Однозначно будь-яку діяльність у цьому 
напрямку треба здійснювати в сім’ї.  

На кінець XІX ст. статеве виховання було соціально необхідним і обов’язковим. Йшлося насамперед 
про те, щоб за допомогою відповідних знань втримати підлітків від дошлюбних статевих стосунків. 
Незважаючи на всі прагнення відкритості, багато авторів уникали в педагогічних творах зрозумілого і 
чіткого пояснення, яке було «необхідною, хоч і делікатною темою». Надто великим залишався страх, що 
роз’яснення викличе надмірне збудження і дасть волю прихованим почуттям і фантазії [8, c. 68].  

Лише на початку XX ст. зросла кількість реформаторських публікацій на теми статевого виховання, 
що надало більшої чіткості просвітницьким роботам. У літературі все називали своїми іменами, 
допускалася можливість використання засобів контрацепції. Навіть якщо застосування такого, за змістом 
прогресивного, сексуального пояснення у виховнійпрактицібулозагаломрідкісним, не можна не відзначити, 
що тодішні філантропісти наполягали на обговоренні з учнями і молоддю теми сексуальності [3, c. 205].  

Однак усупереч знанням про дитячу сексуальність і суспільним сподіванням дитячої асексуальності, 
метою статевого виховання в Німецькій імперії виявилися культивування й дисципліна дитячої та 
молодіжної сексуальності, що означало спрямування на певну систему норм і правил моралі й чеснот.  

На початку XX ст. вчення З. Фрейда про сексуальність і інфантильну сексуальність, які суперечили 
буржуазній моралі, призвели до короткочасного обмеження репресивних норм сексуальності. 
Сексуальність виступала на перший план. За ініціативою педагогів, котрі займалися питаннями статевого 
виховання, був створений Союз шкільних реформаторів, метою яких стало «прагнення перебудови 
сексуальної і виховної практики». 

Чітко висвітленими в цей час стали різні судження про сексуальну поведінку. Прогресивні, що 
частково формували жіночий рух, вимагали єдиних сексуальних прав для чоловіків та жінок (А. Бебель і 
К. Цеткін), і займали позитивну позицію щодо прояву різноманітних сексуальних форм (М. Годан 
(M. Hodann), В. Райх (W. Reich)). Існували реформаторські напрямки, які розглядали сексуальність з 
погляду расової гігієни і зростання населення (С. фон Еренфельс (C. Von Ehrenfels), Е. Кей (E. Key)). 
Ф. Фоерстер (F. Foerster) вимагав посилення офіційної моралі, насамперед, з метою усунення подвійної 
моралі. Крім того, були інші діячі і вчені, які задовольнялися існуванням подвійної моралі і дотримувалися 
пануючих у суспільстві моральних уявлень. «Незважаючи на всі реформаторські намагання, до Першої 
світової війни існували й такі, які виступали за заборону статевого виховання», – вказує П. Голь (P. Holl) [5, 
с. 231]. 

Проте активні реформатори 20-х – початку 30-х років XX ст. не могли багато змінити в орієнтованому 
на буржуазні цінності статевому вихованні упродовж короткого часу, до приходу до влади нацистів. Це 
виявляється в загальних негативних поглядах на планування народжуваності, що було відображено в 
законодавстві. Продаж засобів контрацепції ускладнив § 184 Карного кодексу, згідно з яким за реалізацію і 
рекламу цих препаратів штрафували.  

Жіночий рух на початку XX ст. дав поштовх розвитку статевої педагогіки, науки, що займалася 
такими питаннями статевого життя молоді як почуття, між статеві взаємини, дітонародження, фізичний 
розвиток статей, еротика, усі форми сексуального співжиття, сексуальні бажання, задоволення, процес 
статевого дозрівання. Основними темами дискусій були право жінок брати участь у виборах і політичній 
діяльності загалом, новий погляд на шлюб, освіту жінки та її професійну діяльність, регулювання 
народжуваності і скасування § 218 Карного кодексу (згідно з яким карали за переривання вагітності). 
К. Цеткін вимагала правдивого пояснення дітям таких питань, які їх найбільше цікавлять, щоб зберегти їх 
від упливу вулиці. «На мою думку, немає великого гріха в тому, що ми розкажемо дітям правду про їх 
народження, ніж, коли ми обдурюємо їх казкою про лелеку. Саме казки спричиняють те, що діти на вулиці 
шепочуть один одному правду і внаслідок цього сприймають її як щось брудне», – говорила вона [10, с. 
91].  

М. Лішневська (M. Lischnewska), член Спілки захисту материнства, радила починати статеве 
виховання з 3-го класу. Спочатку діти повинні дізнатися про запилення рослин. На питання «Звідки 
беруться діти?» вчитель повинен розповісти простими словами про природні факти. Доцільно розповідати і 
про те, що дитина розвивається в материнському тілі, але роль батька краще замовчувати. Поступово 
потрібно розширювати знання дітей. При цьому необхідно вибрати шлях «рослина – тварина – людина». 
Опираючись на філантропістів, М. Лішневська рекомендувала молодим людям загартування, дієту і спорт, 
а також утримування від статевого життя до 20-річного віку. З ідеями щодо статевого виховання вона 
увійшла до найбільш передових німецьких педагогів. Окремі сучасні педагоги Німеччини, серед них 
доктор педагогіки С. Ціммерманн (S. Zimmermann), характеризують погляди М. Лішневської як 
репресивні. 

У свій час відомий педагог у галузі статевого виховання М. Годан представив статеву педагогіку, у 
якій основи зорієнтовані на вчення З. Фрейда. Він вимагав разом із доцільним і повним поясненням 
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психологічних чинників сексуальності навчання про суспільні взаємозв’язки, адже «статеве виховання 
починається в маленької дитини із включенням її в соціальний взаємозв’язок і уникнення непотрібних 
сороміцьких бар’єрів» [2, с. 33]. Характерним для статевої педагогіки М. Годана є спроба встановити 
зв’язки між чинними нормами і їх соціально економічним підґрунтям. Роз’яснення про біологічні 
особливості здійснюється з докладною інформацією про параграфи закону і групи суспільства, які 
зацікавлені в дотриманні цих законів. Учений, загалом, не дбав про розвиток власної теорії статевого 
виховання, його статева педагогіка зазнала сильної критики.  

Не можна не відзначити, що ідеї М. Годана, котрі впродовж певного періоду розглядали як 
прогресивні, з погляду сучасності містять деякі репресивні аспекти. Він, зокрема, уважав, що сексуальна 
стриманість до двадцяти років є природною і її потрібно розвивати в дитині ще з ранніх років.  

В. Райхпішов у своїх реформаторських уявленнях далі, ніж М. Годан. Педагог відмовився від 
репресивного аспекту в статевому вихованні та виступав проти сексуального придушення у класовому 
суспільстві та проти заборони сексуальної активності підлітків. В. Райх писав: «Примусове регулювання 
статевого життя, що здійснюється з дитинства, спричиняє затримки в розвитку сексуального потягу, що 
викликає важкі суперечності та сексуальні застої. Сексуальні потреби зростають і перетворюються в 
некеровані збочені інстинкти» [8, с. 161]. На думку вченого, результатом загальносуспільного виховного 
процесу має бути сексуально розвинена й задоволена людина, але репресивна буржуазна сексуальна 
мораль у класовому суспільстві протистояла цьому. Тези В. Райха набули значення в розвитку 
нерепресивної теорії статевого виховання у 1960-і роки.  

Негативно до статевої активності в ранньому віці ставився Ф. В. Фоерстер. Будучи захисником 
існуючих моральних поглядів, він у своїй праці «Сексуальна етика і сексуальнa педагогіка» пропагував 
раннє статеве виховання, що мало вберегти школярів від проявів сексуальності. Педагог уважав, що з 
раннього дитинства необхідно навчати дітей стримувати свої інстинкти і виховувати силу волі. Як 
конкретні вправи він пропонував, наприклад, постити, рано вставати, відмовлятися від улюблених ігор, не 
зважати на біль. Педагог уважав, що лише в зрілому віці людині можна цікавитися питаннями 
сексуальності [4, с. 120]. 

Запереченням ідей Ф. В. Фоерстера лунало гасло реформаторів «Краще роком раніше, ніж днем 
пізніше». Вони дотримувалися ідеї про необхідність сексуальної просвіти дітей. Сексуальне партнерство, 
наприклад, у формі шлюбу, на думку реформаторів, сприяє продовженню роду і батьківства. Обмеженість 
сексуальності однією функцією вказує на репресивний аспект у моделі Ф. В. Фоерстера.  

Ф. В. Фоерстер представляв форму репресивного статевого виховання, яке в багатьох пунктах 
збігалося з догмами католицької церкви. Сексуальна етика цього вченого ґрунтувалася на етиці 
католицизму. За ідеал Ф. В. Фоерстер узяв аскетизм і вимагав придушення інстинкту обома статями. Його 
виховання фактично не було статевим, оскільки повністю відмовлялося від усього сексуального. Хоча 
вчений із антисексуальними переконаннями був винятком серед педагогів того часу, все ж такі погляди 
мали значний уплив на розвиток статевого виховання у Німеччині впродовж десятиліть.  

У короткий період націонал-соціалізму влада легко і швидко придушила позитивні напрямки 
сексуальних реформ у суспільстві і відновила традиційні сексуальні репресії. На перше місце висувалася 
стара структура патріархальної сім’ї. Законодавство держави було змінено відповідно до інтересів нової 
влади; наприклад, за реалізацію і виготовлення засобів контрацепції переслідували згідно Карного кодексу 
(§ 219). Розпорядженням «Про захист шлюбу, сім’ї і материнства» від 3 березня 1943 р. було встановлено, 
що «засоби і предмети для переривання і запобігання вагітності приносять однакову шкоду суспільству» 
[4, с. 43]. Були прийняті закони щодо сприяння укладення шлюбів, зменшення кількості професійно 
зайнятих жінок і можливості ранніх шлюбів. Р. Барков (R. Barkow) відзначав, що у нацистській Німеччині 
«єдиною причиною для генеральної заборони всіх статевих способів поведінки, крім законно дозволених, є 
підтримання і зростання народних сил, упевненість у природному прирості населення, викорінення 
хворого потомства і сприяння расистськоцінному та здоровому потомству» [3, с. 313].  

Форми статевого виховання і статевої педагогіки, які панували до 1933 р., за часів націонал-соціалізму 
стали неможливими. Сексуальність знову була обмежена функцією продовження роду. Расові аспекти 
офіційно набули в стосунках двох сексуальних партнерів головного значення. Використання засобів 
контрацепції «здоровою арійською» парою було заборонено як морально, так і законом. Мету сексуальних 
контактів визначили як народження расово чистого потомства. «Святим людським правом» і «святим 
обов’язком» вважалося піклування про чистоту крові й благородний розвиток німецької нації [9, с. 54].  

Націонал-соціалістична статева педагогіка агресивно ставилася до психоаналізу як науки, не визнавала 
його, як і інші новітні наукові концепції. Були закриті і зруйновані дослідницькі установи й консультаційні 
центри із статевого виховання, створені в період Веймарської республіки. Лише з бібліотеки Інституту 
сексуальних наук М. Ґіршфельда спалили майже 10 000 творів. Працівники й дослідники в цій галузі 
змушені емігрувати або були заарештовані. 
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Від 1933 р. до падіння нацистського режиму в 1945 р., статеве виховання в німецькій школі 
проводилося за взаємозв’язаними темами: генетика, расове вчення, расова гігієна, демографічна політика, 
сімейна етика, усе інше не вважали важливим і доцільним.  

У період націонал-соціалізму сексуальна політика була повністю усунена. Расова теорія і 
напіввійськове виховання мали впродовж 12 років великий вплив на етичні та моральні цінності покоління. 

Аналізуючи історичні аспекти, припускаємо паралельне існування різноманітних сексуально-
виховних норм. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що статеве виховання в ФРН було 
однією з центральних проблем загального виховання і досвід педагогів того часу мав значний уплив на 
розвиток статевого виховання майбутнього.  
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ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ В СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
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У статті розкрито значення та особливості емпатії як однієї з найважливіших особистісних рис фахівця 
соціальної сфери. Аналізуючи наукові дослідження за проблемою емпатії, можна зробити висновок, що в структурі 
емпатії вчені виділяють три взаємопов’язані компоненти: когнітивний (мисленнєві операції, фактичні знання про 
об’єкт або особу), афективний (емоційні реакції на об’єкт чи особу) та конативний (моторні реакції, поведінкові 
наміри людини в ставленні до цієї особи чи об’єкта, дії, поведінка людини), а також дві форми вияву емпатійних 
почуттів: співпереживання та співчуття.  

Ключові слова: емпатія, рівень емпатії, професійні цінності, соціальний працівник. 

PSYCHOLOGY OF PERSONAL DEVELOPMENT OF EMPATHY IN SOCIAL WORKERS 

A. M. Kilivnik, V. A. Kilivnik 
The article reveals the significance and features of empathy as one of the most important personality traits of a specialist 

in the social sphere. Based on the results of the empirical comparative study of the empathy of students of the first year and 4 
year students. By analyzing scientific studies on the problem of empathy, one can conclude that in the structure of empathy, 
scientists distinguish three interrelated components: cognitive (thinking operations, actual knowledge of an object or person), 
affective (emotional reactions to an object or person), and connative (motor reactions, behavioral intentions of a person in 
relation to this person or object, actions, behavior of a person), as well as two forms of expression of empathic feelings: 
empathy and compassion. Analysis of various scientific concepts for studying the phenomenon of empathy and its role in the 
professional formation of students of social psychological faculties. This makes it possible to talk about the relevance of this 
issue and the presence of a large number of factors that influence the formation of empathic abilities in students-social 
workers.Since the profession «social worker» puts students special demands: to understand the emotional state of the client, to 
be in a relationship with the client to be sincere, to reflect and transfer the feelings experienced by now. Without the practical 
mastering of such a psychic reality as empathy, it is impossible to achieve efficiency in professional activity. 

In the course of an experimental study, in which the psychodiagnostic arsenal of techniques included: Methodology 
«diagnosis of the level of Boyko empathy»; Methodology «diagnosis of Yusupov's empathy level»; «The Scale of Emotional 
Recovery of Mengabyak and Epstein». According to the selected battery test, we obtained the following results: according to 
the methodology of diagnosing the level of empathy Yusupov respondents are observed: the high level of empathy among 
students of the first year was found at 84%, and for students of the fourth year – 95%; The average level for first-year students 
is 14%, and the level of first-year students is low at the level of 2%. 

Key words: empathy, level of empathy, professional values, social worker. 
 
Потреба у формуванні кваліфікованого фахівця соціальної сфери стимулює дослідження, спрямовані 

на вивчення емпатії як соціально-психологічного феномена. Для соціального працівника важливого 
значення набувають саме ті якості, які пов’язані зі здатністю правильно сприймати людей, розуміти їхні 
почуття та дії, передбачати поведінку в різних ситуаціях. Фахівець соціальної сфери повинен уміти 
керувати своїми емоційними станами та переживати життєві ситуації з позиції іншого, в іншому випадку 
буде ускладнена загальна кооперація та взаєморозуміння. Відтак, у контексті щодо розвитку соціально-
психологічної служби України та підготовки її фахівців, проблема становлення емпатії в майбутніх 
соціально-психологічних працівників набуває особливої актуальності. 

Проблемою емпатійності займалися відомі психологи А. Валлон, О. Ф. Лазурський, Е. Фромм, 
Є. Хорні, В. Штерн, П. М. Якобсон тощо. Здійснений нами аналіз праць дозволив виокремити досить 
велику кількість визначень емпатії. Найпоширенішими є розуміння емпатії як процесу, з одного боку, і 
властивості особистості – з іншого. 

Мета статті – визначити психологічні особливості розвитку емпатії у студентів – соціальних 
працівників. 

Описуючи систему необхідних професійних умінь і здатностей для соціальних працівників, 
психологів та педагогів, дослідники чи не найперше місце приділяють емпатії. У багатьох статтях, 
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доповідях йдеться згадки про емпатію як «головну професійно-особистісну якість спеціаліста», як правило, 
без уточнення того, яким саме чином емпатія допомагає у професійній діяльності [2]. 

Слід зазначити, що емпатія є не лише особистісною якістю. Загалом представники психологічних 
концепцій уважають, що за допомогою емпатії соціальні працівники встановлюють довірливі відносини, 
здобувають прихильність та симпатію з боку клієнта, що сприяє створенню комфортної атмосфери для 
роботи. 

Володіти емпатією – означає сприймати суб’єктивний світ, що охоплює весь комплекс відчуттів, 
сприймань і спогадів іншого, доступних свідомості в цей момент, сприймати правильно, з властивими 
емоційними компонентами і значеннями, немовби той, хто сприймає сам, був цією іншою людиною. Це 
означає відчувати біль або задоволення іншого так, як відчуває він сам, і відноситися, як він сам, до 
причин, що їх зумовили, але при цьому ні на хвилину не забувати про те, що це «немовби». Якщо ця умова 
втрачається, то такий стан стає станом ідентифікації [1]. 

У будь-яких узаєминах люди певною мірою проникають один в одного, тобто емпатійно взаємодіють. 
У кожної людини від природи закладені ці здібності, але не в кожного вони розвиваються, розкриваються 
до кінця. Тільки та людина, яка здатна відчувати цінності іншого, поринути в його світ, зможе зрозуміти 
іншого, знайти з ним контакт та взаєморозуміння [3]. 

Перше експериментальне дослідження в радянській психології феномена емпатії належить 
Т. П. Гавриловій [6]. Авторка здійснила ґрунтовний теоретичний аналіз, а також визначила підходи до 
емпіричного вивчення цього явища. Її дослідження переконує нас, що тільки людина з високим рівнем 
розвитку емпатії, спостерігаючи горе іншого, не лише відчуває таке ж почуття, а й уживає конкретні 
заходи, спрямовані на покращення ситуації. Людина, котра досягла досить високого рівня особистісного 
розвитку, може не лише співчувати та співпереживати, а й радіти за іншу. Таке явище в людських 
стосунках зустрічається набагато рідше, ніж жалість та співчуття.  

До проблеми розвитку емпатійних переживань звертається ряд учених, що вивчають різні 
психологічні та педагогічні проблеми (І. Д. Бех, Б. С. Братусь та ін.), що досліджують соціальні емоцій та 
соціальні мотиви поведінки (Л. І. Божович, Л. С. Виготський, А. Є. Ольшаннікова та ін.). 

Проаналізувавши наукові дослідження за проблемою емпатії, ми дійшли висновку, що в структурі 
емпатії вчені виділяють три взаємопов’язані компоненти: когнітивний (мисленнєві операції, фактичні 
знання про об’єкт чи особу), афективний (емоційні реакції на об’єкт чи особу) та конативний (моторні 
реакції, поведінкові наміри людини в ставленні до цієї особи чи об’єкта, дії, поведінка людини), а також дві 
форми вияву емпатійних почуттів: співпереживання та співчуття [8]. 

Співпереживання є початковою ланкою в ланцюгу становлення емпатії та припускає переживання 
суб’єктом аналогічних емоцій об’єкта. Співчуття ж вимагає від суб’єкта емпатії певного інтелектуального 
розвитку та хисту соціально орієнтуватися, результатом чого стає реальна дія, спрямована на вирішення 
емпатогенної ситуації, що спостерігається. До того ж, емпатію розглядають як спрямований в одному 
напрямку процес, де кожна попередня ланка готує появу наступної [5]. 

Емпатійний процес, так чи інакше, виступає в усіх трактуваннях як відгук одного суб'єкта на почуття й 
переживання іншого. Але яким би не було це поняття, універсально об'єднуючим певні емоційні стани 
особистості, деякі зарубіжні автори поділяють співпереживання і співчуття як різні способи емоційного 
реагування: злиття із об'єктом, ототожнення своїх почуттів із його переживаннями або співучасть у 
переживаннях іншого при збереженні незалежних почуттів суб'єкта. 

У сучасній вітчизняній психології емпатію розглядають за такими напрямами: визначення якісної 
природи емпатії (Т. П. Гаврилова, Ю. Б. Гіппенрейтер, Р. Б. Карамуратова, М. М. Муканов, М. М. Обозов, 
А. Б. Орлов, Н. І. Сарджвеладзе та ін); вивчення зв'язку структурних характеристик емпатії з різними 
психічними процесами і психологічними особливостями особистості (О. О. Бодальов, Л. П. Виговська, 
О. В. Дашкевич, С. А. Єршов, Г. Ф. Михальченко, В. А. Мікаелян, А. А. Рояк, Л. П. Стрєлкова, 
О. П. Саннікова, І. М. Юсупов та ін); дослідження процесуального характеру емпатії (В. С. Агєєв, 
С. Б. Борисенко, А. Г. Ковальов, М. І. Пашукова, Л. П. Стрєлкова та ін.) 

Вітчизняні психологи неоднозначно трактують зміст поняття «емпатія», визначаючи її або як 
здатність, або як процес, або як стан, пов'язуючи її з різними психічними процесами і психологічними 
особливостями особистості. У зв'язку з цим у роботах багатьох дослідників емпатію розглядають як 
соціальну сензитивність, доброзичливість, чуйність, емоційну ідентифікацію, гуманні відносини, 
співпереживання, співчуття. 

С. Л. Рубінштейн розглядав емпатію як компонент любові людини до людини, як емоційно 
опосередковане відношення до навколишнього світу. Істинно емпатичним відносинам він протиставляє 
феномен «розширеного егоїзму». 

Д. Б. Ельконін уважав, що здатність людини емоційно відгукуватися на переживання іншого є однією 
з умов розвитку соціальної децентрації. У зв'язку з цим Д. Б. Ельконін відзначав уплив емпатії на 
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формування когнітивної та емоційної децентрації дитини в процесі подолання «пізнавального 
егоцентризму». 

П. М. Якобсон указує на два види прояви почуттів: перший ґрунтується на співпереживанні й 
залежить від уміння людини «входити в ілюзорну, уявну ситуацію», другий – ґрунтується на реальних 
ситуаціях, що «мають життєву основу». 

Т. П. Гаврилова виділяє два види емпатійних переживань (співпереживання і співчуття) й стверджує, 
що в разі співпереживання проявляються егоїстичні тенденції, а в разі співчуття – альтруїстичні. 

Крім того, Т. П. Гаврилова вважає співпереживання більш простою формою емпатії, а співчуття – 
більш складною. Провівши серію експериментів за методикою проективного типу, вона встановила, що 
співпереживання характерно для молодшого шкільного віку, а співчуття – для підлітків. 

Критикуючи положення, висунуті Т. П. Гавриловою, А. В. Запорожець, А. З. Неверович і ряд інших 
співробітників інституту дошкільного виховання АПН РСР висунули свої положення про особливості 
розвитку емпатичних процесу, вони вважають, що співпереживання і співчуття є ланками одного єдиного 
емпатичного ланцюга й має властивість односпрямованості (а саме – від співпереживання до співчуття). До 
цього висновку вони дійшли на основі аналізу даних, отриманих при сприйнятті дітьми-дошкільнятами 
художнього твору, коли піддослідні були поставлені в певні умови, що вимагають від них переходу від 
переживання до прояву співчуття й навіть сприяння. 

Як показали результати експериментів, створювані при проведенні, їхні умови не завжди стимулювали 
випробовуваних на прояв не тільки сприяння персонажам казки, а й просто співчуття їм. Спостерігалися 
факти, коли навіть при дуже сильному співпереживанні діти не виявляли готовність до співчуття до того 
чи іншого персонажа. 

Вони викликали в піддослідних співчуття до персонажів, що виражається більш-менш точно в різних 
дітей. Однак багато хто з піддослідних, навіть при наявності явного співчуття персонажам казки, не 
виявляли ніякого сприяння тим, кому вони співчували: імпульс до сприяння був, ймовірно, настільки 
слабкий, що не реалізувався у сприянні. 

Було припущено, що повторно ініційоване дорослим переживання на основі виниклого співчуття 
зможе викликати не тільки поява імпульсу до сприяння, а й, можливо, його реалізацію. З цією метою були 
проведені повторні ігри-драматизації з випробуваними, що дозволяли хіба що програвати ролі саме 
позитивного персонажа, моделювати повторну й більш повну ідентифікацію їх з позитивним героєм на 
фоні пережитого й вираженого співчуття йому, що з'явився в іграх-бесідах з персонажами. Все це 
спонукало піддослідних прагнути до розв'язання тієї чи іншої драматичної ситуації, до виходу з неї шляхом 
надання сприяння персонажу (інакше кажучи, імпульс до сприяння реалізувався тут у реальному вчинку 
надання допомоги і т.д.) 

Однак імпульс до сприяння може перетворитися на швидкоплинний порив і не реалізуватися. У цьому 
випадку основною причиною нездійснення такого прориву може бути відсутність у дитини (у його досвіді) 
розвинених способів співчувати і сприяти іншим. 

Отже, виявлена нами динаміка емпатійного процесу така: співпереживання – співчуття – імпульс до 
сприяння – реальна дія. 

Як уже підкреслювалося, ця динаміка – односпрямований процес. І те, що в дослідженні 
Т. П. Гаврилової стверджується, що він різноспрямований, пояснюється тим, що спостерігач часто 
стикається в житті не на закінчені й повні емпатії процеси, а з їхніми укороченими модифікаціями, які 
виступають у вигляді обірваних на певній ланці емпатійних ланцюжків. Чим спочатку коротше цей 
ланцюжок, тим далі стоїть емпатійних процес від свого кінцевого ланки – реального сприяння іншому, що 
власне і є результатом емпатійного процесу [4]. 

З результатів, отриманих в ході експериментального дослідження, ми бачимо, що в студентів-
психологів на першому курсі середній рівень за шкалою емпатії – 56,7% ,а високий рівень емпатії зовсім не 
спостерігається, однак низький рівень емпатичних здібностей продемонстрований у кількості 43,3% 
порівняно зі студентами-психологами 4 курсу, у яких високий рівень емпатії існує в кількості 23,4%, 
середній рівень емпатії – 43,3%, а низький – в межах 33,3%, про це може свідчити те, що респонденти 
першого курсу не вміють використовувати емпатичні здібності в умовах дефіциту вихідної інформації про 
людину, тобто в основному вони шукають раціональне пояснення поведінки оточуючих, не покладаючись 
на інтуїцію. 

У ході експериментального дослідження респондентів за методикою «шкали емоційного відгуку 
Менграбяна і Епштейна» нами були отримані такі результати: у студентів-соціальних працівників 1 курсу 
високий рівень емоційного відгуку знаходиться в межах 73%, на відміну від студентів 4 курсу, у яких 
високий рівень емоційного відгуку – 53%. Це свідчить про те, що в умовах адаптації першокурсників 
значно підвищуються афіліативні потреби в мікросоціальному оточенні (тобто в рамках студентської 
групи), тому рівень емоційного відгуку в досліджуваних значно вищий, оскільки того потребує успішна 
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адаптація в соціальній установі та в межах самої групи, що поєднує в собі психологічний клімат, 
структуру, рольові очікування та цінності групи. 

Середній рівень емоційного відгуку у студентів першого курсу на рівні 27%, а на четвертому – 47%, 
що свідчить про самоконтроль своїх емоційних проявів, однак, відносно до інших людей, як правило, 
проявляється чуйність та уважність.  

Низький рівень емоційного відгуку, який може свідчити про труднощі у встановлені міжособистісних 
контактів, дискомфорт у великих компаніях людей, нерозумінні емоційних проявів оточуючих у 
респондетів обох вибірок відсутній.  

За результатами, отриманими в ході діагностики рівня емпатії І. Юсупова, нами були отримані такі 
результати: високий рівень емпатії у студентів 1 курсу виявлений на рівні 84%, а у студентів четвертого 
курсу – 100%. Варто зазначити, що серед респондентів-старшокурсників середнього та низького рівня 
емпатії не зазначається. Тому, можна зробити висновки, що студенти обох курсів із високим рівнем емпатії 
характеризуються як люди великодушні, чутливі до проблем і потреб оточуючих. Вони з щирим інтересом 
ставляться до людей, товариські, емоційно чуйні, швидко знаходять спільну мову з іншими і встановлюють 
контакти, віддаючи перевагу роботі з людьми.  

Також їх вирізняє душевність, неконфліктність, уміння знаходити компроміси. Однак такі високі 
показники демонструють схильність чуттєво реагувати на настрій оточуючих людей, що підкреслює 
ранимість, високочутливість, деякою мірою, мазохістичні та депресивні тенденції. Часто такі люди схильні 
відчувати провину через побоювання заподіяти оточуючим клопоти, мають схильність до постійного 
неспокою, хворобливого співпереживання. 

Такі високі показники в студентів четвертого курсу підкреслюють деяку ідеалізованість своєї 
професіональної діяльності, у якій вони намагаються демонструвати ідеальний образ майбутнього 
професіонала-психолога, який чуйний до потреб інших, конгруентний та емпатійний. Однак, вони не 
беруть до уваги особисті внутрішні процеси, які поєднують в собі: агресивні тенденції, невротичне почуття 
провини та інші патерни, які заховані під альтруїстичним образом, що деякою мірою не дають можливості 
молодим психологам професійно розвиватися, адже першочергово вони мають почати працювати над 
усвідомленням своїх особистих переживань та потреб, щоб не натрапляти надалі на особисті проекції та 
контрпереноси. 

Середній рівень у студентів першого курсу прослідковується у 14%, що вказує на уважність, спроби 
зрозуміти більше, ніж сказано словами, респонденти більше схильні осудити про інших за їхніми 
вчинками, ніж довіряти своїм враженням, а низький рівень прояву в першокурсників на рівні 2%, що 
свідчить про те що, досліджувані відчувають труднощі у встановленні контакту з іншими людьми, а 
емоційні прояви у вчинках оточуючих людей часто здаються їм безглуздими і незрозумілими. Такі люди 
вважають за краще відокремлені заняття конкретною справою, а не роботу з людьми, вони прихильники 
раціональних рішень.  

Аналіз різних наукових концепцій щодо вивчення феномену емпатії та його ролі в професійному 
становленні студентів соціально-психологічних факультетів. Це дає можливість говорити про актуальність 
цієї проблематики та наявність великої кількості чинників, які впливають на формування емпатичних 
здібностей у студентів-соціальних працівників. 

Власне, професія «соціальний працівник» ставить перед студентами особливі вимоги: розуміти 
емоційний стан клієнта, уміти у стосунках із клієнтом бути щирим, відображати та передавати пережиті 
зараз почуття. Без практичного оволодіння такою психічної реальністю як емпатія, неможливе досягнення 
ефективності в професійній діяльності. 

Згідно до поставлених завдань експериментального дослідження, на першому етапі нами був 
проведений детальний аналіз наукової літератури, присвячений феномену емпатії, де висвітлені процеси 
розвитку, стадії та механізми функціонування, а також роль емпатії в професійному становлені студентів – 
соціальних працівників 1 та 4 курсів. 

На другому етапі нами було проведено експериментальне дослідження, де в психодіагностичний 
арсенал методик входили: Методика «діагностика рівня емпатії Бойко»; Методика «діагностика рівня 
емпатії Юсупова»; «Шкала емоційного відшукування Менграбяка і Епштейна». Згідно до обраної групи 
тестів, нами були отримані такі результати: за методикою діагностики рівня емпатії Юсупова в 
респондентів прослідковується: високий рівень емпатії у студентів 1 курсу виявлений на рівні 84%, а у 
студентів четвертого курсу – 95%; Середній рівень у студентів першого курсу прослідковується у 14%, а 
низький рівень прояву у першокурсників на рівні 2%. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ САМООЦІНКИ: КЛАСИЧНІ ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ 
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У статті здійснено огляд праць зарубіжних авторів у контексті поняття самооцінки як значущої 
характеристики особистості. Ці напрацювання були першими та стали основою для подальших пошуків у галузі 
психології, педагогіки та соціології. 

Ключові слова: теорії самооцінки, саморефлексія, Я-концепція, цінність, характер, потреби. 

BASIC GOING NEAR CONCEPT OF SELF- ESTEEM: CLASSIC FOREIGN THEORIES 

N. A. Lebedieva 
The article reviews the works of foreign authors in the context of the self-esteem concept as a significant characteristic of 

personality. These developments were the first and became the basis for further research in the field of psychology, pedagogy 
and sociology. The theoretical work on the notion of self-evaluation began a century ago from the works of James and Cooly, 
whose theories have had an impact on research in this direction. These authors were the first theoreticians of the field of 
psychology, who asked the question «What is» I? «In their studies, they tried to explain the importance of its existence, level of 
consciousness, place in personal and social processes and development. These developments have become the basis of the 
theory of self-esteem.As for psychoanalytic and psychodynamic theories, Adler, Sullivan and Horney, who were under the 
influence of Freud and psychoanalysis, discussed concepts of self-esteem from the point of view of psychodynamics. Common 
in all psychodynamic perspectives, including unconscious, subconscious and conscious processes inside Freud himself. 

The purpose of the article is to consider the main approaches to the concept of self-esteem in the works of foreign 
authors: psychologists, psychoanalysts, sociologists. 
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The importance of self-esteem can be seen from several points of view. First of all, it is important for normal 
psychological development. You need to believe in yourself in terms of the ability to achieve the goal. As a result, you can 
adequately cope with the problems of everyday life. Without belief in oneself, a person can be productive in the general sense, 
but it will probably be less effective and creative than having a high self-esteem. 

Students need special attention in this context. It is during this period that a person is formed. An inappropriate level of 
self-esteem can be a source of many problems associated with acute experiences, with the consequences of which are often 
stress and frustration. 

Key words: self-esteem theory , self-reflection, I-concept, value, character, needs. 
 
Самооцінка є значущою характеристикою особистості у визначенні її поведінки. Для того, щоб 

зрозуміти людину психологічно, потрібно розуміти природу і ступінь її самооцінки, а також стандарти, за 
якими вона себе оцінює. Кожен відчуває прагнення до самоповаги як імперативну та нагальну потреби. 
Будь-яка особистість має потребу в позитивному баченні себе.  

Сприятлива самооцінка необхідна для особистого щастя та ефективного функціонування впродовж 
життя. Люди, які звертаються за психологічною та психіатричною допомогою, часто визнають, що вони 
страждають від почуття неповноцінності та нікчемності. Вони вважають себе безпорадними та не 
спроможними поліпшити своє становище, їм не вистачає внутрішніх ресурсів, щоб зменшити 
занепокоєння, викликане повсякденними подіями. Зрозуміло, що почуття значущості та самоповаги 
суттєво впливає на створення стратегії подолання щоденних життєвих проблем. 

Теоретична робота щодо поняття самооцінки почалася століття тому з праць Джеймса і Кулі, чиї теорії 
мають вплив на дослідження в даному напрямі. Ці автори були першими теоретиками галузі психології, що 
поставили питання «Що таке «Я?» У своїх дослідженнях вони намагались пояснити важливість його 
існування, рівень свідомості, місце в особистісних та соціальних процесах та розвитку. Ці напрацювання і 
стали основою теорії самооцінки. 

Що стосується психоаналітичних і психодинамічних теорій, то А.Адлер, Р.Салліван і К.Хорні, які 
перебували під впливом Фрейда та психоаналізу, обговорювали концепції самооцінки з точки зору 
психодинаміки. Спільне у всіх психодинамічних перспектив, у тому числі несвідомих, підсвідомих і 
свідомих процесах всередині себе розглядав З.Фрейд [2]. 

Метою статті є розгляд основних підходів до поняття самооцінки в роботах зарубіжних авторів: 
психологів, психоаналітиків, соціологів. 

Важливість самооцінки можна розглядати з декількох точок зору. Перш за все, це важливо для 
нормального психологічного розвитку. Потрібно вірити в себе з точки зору здатності досягнення мети. В 
результаті можна адекватно впоратися з життєвими проблемами. Не маючи віри в себе, людина може бути 
продуктивною у загальному сенсі, але вона, ймовірно, буде менш ефективною та творчою, не маючи 
високої самооцінки. 

Самооцінка – це впевненість у здатності досягнення цілей. Вона суб’єктивна та піддається власному 
схваленню. А також відображає те, як індивід бачить та оцінює себе на базовому рівні психологічного 
досвіду [2]. 

Куперсміт визначає самооцінку як «оцінку, яку індивід створює та зазвичай практикує відносно 
самого себе» [5]. Кемпбелл і Лавальє визначають самооцінку як «саморефлексуюче ставлення, яке є 
продуктом розгляду себе як об'єкта оцінки» [3]. На додаток Хейлс визначає самооцінку як оцінну функцію 
концепції «Я» [8]. Самооцінка, таким чином, є афективне, або емоційне оцінювання себе в рамках 
особистої цінності. З іншого боку, в соціальному контексті психологи визначають самооцінку як 
афективний компонент особистості, тобто позитивні й негативні оцінки людиною самої себе. Також 
самооцінку визначають як порівняльне поняття для особистості, яка оцінює свої дії відносно дій інших або 
порівнюючи себе з іншими. 

Осборн визначає самооцінку як відносно стійке позитивне або негативне відчуття себе, що може 
покращитись чи погіршитись, коли людина стикається з проблемами, інтерпретує успіхи та невдачі в 
своєму повсякденному житті. Джеймс не зводить поняття самооцінки до сукупності сприйняття успіху. 
Швидше за все, це виходить як співвідношення рівня успіху до домагань. Таким чином, якщо людина 
оцінює себе позитивно в сфері, де вона прагне звершень, висока самооцінка спрацьовує як додатковий 
ресурс.  

Самооцінка є невід'ємною й універсальною частиною людського досвіду. Вона є ключовим поняттям 
для пояснення «іманентних секретів» людської поведінки як ліків від соціальних і особистих проблем. 
Хартер визначив самооцінку як «рівень глобальних вимог, які людина ставить до себе як до особистості» 
[13]. 

Еріксон визначив самооцінку як функцію розвитку ідентичності, яка є результатом успішного 
розв’язання завдань, пов'язаних з кожним із етапів розвитку життя [13]. Коли це відчуття розвивається, 
зростає та протистоїть життєвим завданням, воно викликає відчуття значущості. За його словами, здорова 
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особистість активно освоює своє оточення, демонструє певну єдність особистості і може сприймати світ і 
себе належним чином. Самооцінка зосереджена на почутті власної гідності та рівня задоволеності самим 
собою.  

Для того, щоб краще зрозуміти поняття самооцінки, варто диференціювати Я-концепцію від 
самооцінки. Я-концепція є складною, організованою і динамічною системою засвоєних переконань, 
поглядів і думок, які має кожна людина, необхідних для її існування як особистості. Бене і Липка також 
стверджували, що Я-концепція і самооцінка, очевидно, представляють два різних поняття. Вони визначили 
Я-концепцію як «сприйняття щодо себе з точки зору особистих якостей та ролей, які виконує чи втілює 
особистість». Оскільки Я-концепція представляє собою «тільки опис передбачуваного себе і не включає в 
себе оцінку вартості». Я-концепція не повинна позиціонуватися як позитивна чи негативна. З іншого боку, 
самооцінка відноситься до «оцінки Я-концепції, а більш конкретно, успішності чи неуспішності, частково 
або в цілому» [1]. 

Я-концепція має відносно широке визначення конструкції, яка включає в себе когнітивні, афективні і 
поведінкові аспекти, самооцінка вважається більш обмеженим оцінним компонентом ширшого поняття 
самооцінки. 

Для Хетті ключовим елементом відмінності між Я-концепцією та ідентифікацією є рівень, при якому 
досліджуваний об’єкт важливий. Наприклад, студент може описати себе як не дуже успішним у спорті, і 
тим самим продемонструвати свідчення низької фізичної Я-концепції, проте якщо студент вважає заняття 
спортом неважливим, його почуття самооцінки буде абсолютно незачепленим. Тому Хетті вважав, що 
самооцінка тісно пов'язана зі почуттям власної значущості [9]. 

Джеймс стверджував, що самооцінка базується на сприйнятті власної компетентності у значущих 
сферах, в той час як Кулі звернув увагу на важливість соціального визнання та відображення оцінок інших 
людей. 

Для Джеймса, якого вважають батьком американської психології, і який першим підійшов до вивчення 
самооцінки з наукової точки зору, «я» – це «частина мене», тобто тіла, здібностей, репутації, сильних і 
слабких сторін, талантів. Якщо який-небудь з цих компонентів послаблюється або посилюється, люди 
можуть реагувати, визнаючи це частиною самого себе. Тому кожна людина, акцентуючи увагу на тому, що 
Джеймс назвав самовідчуттям або себелюбством, в успіхах і невдачах вибирає найбільш істинне я. Всі інші 
можливі не вибрані самості не мають відношення до самооцінки. Що б ви не вибрали для визначення своєї 
мети – репутація, за якої ви хотіли б стати відомим, або речі, якими б ви хотіли володіти, стане одним із 
ваших домагань. Їх ступінь визначає самооцінку в тій чи іншій сфері отриманого досвіду. 

За словами Джеймса, три основних елементи особистості, за якими визначають домагання: 
матеріальне «Я», соціальне і духовне «Я». Матеріальне «Я» відноситься до об'єктів і потреб, що вважають 
своїм особистим майном або об’єктом ідентифікації: тіло, одяг, сім'я, будинок, автомобіль тощо. Якщо 
матеріальний добробут процвітає, людина відчуває себе задоволеною, і навпаки, якщо майно пошкоджено 
або втрачено, людина відчуває себе нікчемною. 

Соціальне «Я» пов'язане з репутацією людини або ступенем визнання. Людина може мати багато 
соціальних «Я» – бути сином або дочкою батькам, студентом, другом тощо. Домагання або цілі 
індивідуума будуть залежати від віку й особистості. Для дітей дошкільного віку визнання з боку батьків 
буде домінувати, в той час як для підлітків важливішою є думка однолітків. 

І, нарешті, духовне «Я» є внутрішнім, або суб'єктивним буттям індивіда. Особисте визнання пов'язано 
з тим, що індивід думає. Ці думки мають спадкоємність з плином часу. Воно може бути визначене як 
«внутрішній центр існування». Джеймс представив «Я» як два елементи: частина мене, актор, який втілює 
або представляє мене; і «Я», яке є місцем свідомості, спостерігач і оцінювач себе. Як спостерігач, духовне 
«Я» не порівнюється з самоповагою відносно успіху чи домагань. Дійсно, духовна сутність є 
інтерпретатором будь-яких переживань, які і визначають самооцінку [10]. 

Джеймс визначив самооцінку з точки зору загального та конкретного аспекту. Хоча існують 
індивідуальні коливання, викликані повсякденними чинниками, є середній рівень розвитку самооцінки, що 
розвивається протягом певного часу. Якщо людині вдалося подолати послідовно протягом певного періоду 
випробування або постійні невдачі, загальний рівень впевненості в собі або недовіри до себе може 
змінитися. 

Концепція Кулі передбачає, що «Я», яке функціонує, щоб об'єднати і стимулювати поведінку, є 
вродженим або інстинктивним. Це вмотивовано самовизнанням та забезпеченням виживання. Для Кулі 
«Я» має декілька аспектів, а найбільш домінуючим є соціальне «Я». Воно виникає зі спостережень та 
реакцій інших людей. Тобто люди вчаться ідентифікувати себе через сприйняття інших людей, що 
називається «поглядом на себе в дзеркало» [4]. 

Соціальне «Я» – це спосіб визначення й уточнення самооцінки. Є три основних елементи, для 
отримання позитивної чи негативної думки інших. Перший з них – це уявлення про те, як інші сприймають 
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(яким я здаюсь іншій людині?). Другий – це уявлення щодо оцінки зовнішності (що інша людина думає про 
мене?). І третє, свого роду самовідчуття (як я почуваюся внаслідок взаємодії?) 

З точки зору самовідчуття, Кулі зазначив: «формальне визначення самовідчуття має бути настільки ж 
цілісним як формальне визначення смаку солі або червоного кольору; ми можемо дізнатись що це, тільки 
спробувавши. Не існує іншого відчуття себе, окрім того, яким ми його відчуваємо; це те, до чого ми маємо 
«моє ставлення» [4]. За словами Фішера, ідеї Кулі відображають подвійний фокус на самооцінку – 
поведінковий і феноменологічний [4]. 

Для Кулі «Я» і самовідчуття – не зовсім соціальний процес, особливо для дорослих. Він наголосив на 
важливості збалансування способу осмислення себе та реакції оточуючих. Таким чином, люди можуть 
оцінювати себе більш позитивно і бути більш впевненими в собі під час взаємодії з іншими людьми. 

Як соціолог, Мід стверджував, що розвиток особистості пов'язаний з процесом становлення її як 
невід'ємної частини соціальної групи. Він схилявся до поняття відповідної соціалізації, а не самооцінки та 
зосереджував увагу на свідомості через диференціацію свідомої та підсвідомої поведінки. 

Концепція Кулі про відображення себе мала продовження в роботах Міда. За цією концепцією, мова і 
суспільство є важливими елементами у розвитку особистості. Тому що люди мають можливість побачити 
себе так як бачать їх інші при взаємодії з іншими людьми. Таким чином, значущі для нас в житті люди 
суттєво впливають на нашу самооцінку. Процес соціалізації був описаний як вивчення значень всіх 
аспектів світу, які дають інформацію як інші бачать себе. Спостереження дій і відносин значущих для нас 
людей можуть допомогти особистості прийняти і засвоїти їх як свої власні [11]. 

Психоаналітична теорія Фрейда сприяла поширенню теорії самооцінки. Хоча Фрейд ніколи не 
використовував термін «самооцінка» безпосередньо, вона в теорії Фрейда має багато спільного з поняттям 
особистості. У психоаналітичній теорії усвідомлення в значній мірі розглядається в рамках його концепції. 
Таким чином, механізм захисту, ставлення свідомості до зовнішнього світу та прищеплення моральних 
цінностей – все, що фігурувало в теорії Фрейда, – стало темами, що представляють інтерес для дослідників 
самооцінки. 

Хоча Адлер не обговорював самооцінку безпосередньо як Фрейд, він пояснив універсальну тенденцію 
до почуття неповноцінності – вродженою. Нарешті, він виявив, що головною метою індивіда є прагнення 
до переваги. Він вважав, що кожна людина має унікальний погляд на реальність через творче 
самовираження [2]. 

Як уже згадувалося вище, Адлер не виділяв окремо концепцію самооцінки. Справді, він вважав 
самооцінку джерелом неврозів до тієї міри, коли вона стає самометою. Можливо, більш відповідним 
терміном самооцінки за Адлером буде самоприйняття. Тому відповідне поняття самооцінки передбачає 
право на приналежність до людства та бажання зробити свій внесок у соціальні інтереси групи [2]. 

Саліван оцінював процес «Я» з точки зору соціальної психології як незвичайний вимір 
психоаналітичних перспектив. Він описав «Я» як внутрішньоособистісне і підкреслив функцію 
символізації в його розвитку. 

Салліван вважав «Я» динамічною розширеною організацією досвіду, що пов’язана із захистом 
самооцінки. Також він виявив, що ця система виникає в дитячому віці. За словами автора, система 
самоприйняття організовує переживання як «доброго мене», «поганого мене» і «не мене», що стають 
самооцінкою на основі реакцій батьків або значущих для неї людей. Дитина намагається мінімізувати 
занепокоєння, викликане цими реакціями [14]. 

Соціально-психологічні перспективи нашого дослідження базуються в галузі соціальної психології, 
психології і соціології. Одним з головних теоретиків та дослідників самооцінки є соціолог Розенберг, який 
акцентував увагу на динаміці розвитку позитивного образу себе в підлітковому віці. Він досліджував 
розвиток самооцінки в соціальному середовищі сім'ї та співвідношення самооцінки до подальшої 
соціальної поведінки. 

Розенберг розрізняв Я-концепцію за двома структурами: мотиваційною та структурною; а самооцінка 
є основою обох концептуалізацій. Розенберг розглядав «Я» як істоту «створену та вдосконалену» двома 
дуже схожими мотивами – самооцінкою та самоузгодженістю. Самооцінка як один з найсильніших мотивів 
в людському розвитку була визначена як «позитивне або негативне ставлення до конкретного об'єкта, а 
саме «Я»«. Позитивна самооцінка характеризується почуттям самоповаги та значущості. Крім того, 
людина визнає свої сильні і слабкі сторони. З іншого боку, людина з низькою самооцінкою відчуває брак 
поваги до себе та вважає себе недостойною, неадекватною чи неповноцінною особистістю [7]. 

Я-концепція була визначена як «сукупність думок і почуттів індивідуума у ставленні до себе як до 
об’єкту». У самооцінці Розенберг визначив три широкі складові: 1) власне «Я» (Які ми є?); 2) бажане «Я» 
(Те, на що ми хочемо бути схожими); 3) презентаційне «Я» (Якими ми демонструємо себе іншим) [7]. 
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Куперсміт є теоретиком-дослідником в сфері самооцінки з точки зору вивчення перспектив. Згідно з 
Куперсмітом, самооцінка в значній мірі пов'язана з особистим задоволенням та ефективним 
функціонуванням. 

«Я» визначається як «абстракція, яку особистість розвиває щодо атрибутів, можливостей, об'єктів та 
видів діяльності, якими людина володіє або прагне». Абстракція символізується як «я», або ж уявлення про 
самого себе. Об'єкт спостереження й оцінки, який називається як «особистість», відрізняється від «Я», яке 
включає в себе абстракції, сформовані щодо об'єкта. Основою цих абстракцій є спостереження власної 
поведінки, та те, як інші люди реагують на це ставлення, зовнішній вигляд і продуктивність [5]. 

Відповідно до когнітивно-поведінкової точки зору, два теоретика – Бандура і Епштейн представили 
комбіновану точку зору щодо концептуалізації «Я» та самооцінки. У той час як з когнітивної точки зору, 
дії та процеси пізнання – це вся особистість, з поведінкової перспективи: особистість – це накопичення 
рефлексів на подразники, зразки поведінки чи система звичок [12]. 

Бандура вважає, що «Я» не визначає та не спричиняє поведінку. Навпаки, це когнітивні процеси та 
структури, пов'язані з мисленням і сприйняттям. Передбачається, що самоспонукання і самоефективність є 
аспектами «Я».  

Підхід Епштейна називається обробкою інформації, або когнітивно-емпіричним. Основне припущення 
його теорії полягає в тому, що людський розум має тенденцію організовувати досвід в концептуальних 
системах. Іншими словами, людський розум пов’язує події, а потім вони розвивають організовану систему 
конструкцій вищого або нижчого порядку. Ці конструкції одночасно диференційовані та інтегровані. За 
словами Епштейна, самооцінка «це основна потреба людини бути гідним любові» [6].  

Гуманісти-дослідники Олпорт, Маслоу, Роджерс, Мей і Мрук мають схожі гуманістичні, 
екзистенційні та феноменологічні точки зору. 

Олпорт був одним з перших психологів, хто залишив біхевіоризм на користь психології его. Він 
розробив свій власний термін «пропріум», який відіграє організуючу та інтегруючу роль і дає стимул до 
психологічного зростання. Функції пропріуму – це відчуття тіла, самоідентичності, самоповаги, почуття 
власного розвитку, власного образу та відповідних прагнень [12]. 

Роджерс, як прихильник феноменології, зосередив своє бачення на тому, що кожен живе в особистому 
й унікальному світі зі своїми власними уявленнями та реагує на світ через власну свідомість [2]. За словами 
Роджерса, зростання особистості можна охарактеризувати як «розширення відмінності між внутрішнім 
світом або мною і тим, що не є я».  

Теоретична робота щодо поняття самооцінки як значущої характеристики особистості почалася ще 
століття тому з праць Джеймса і Кулі. Ці автори були першими теоретиками галузі психології, що 
поставили питання «Що таке «Я?» У своїх дослідженнях вони намагались пояснити важливість його 
існування, рівень свідомості, місце в особистісних і соціальних процесах та розвитку. Їхні напрацювання 
були першими та стали основою для подальших пошуків у галузі психології, педагогіки та соціології.  
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ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПСИХОЛОГА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ 
САМОСВІДОМОСТІ 

В. І. Шахов, В. В. Шахов1 
У статті на основі аналізу сучасних психологічних концепцій професійної ідентичності обґрунтовується її 

сутність як структурного компонента професійної самосвідомості, з’ясовуються психологічні особливості 
становлення професійної ідентичності в процесі підготовки психологів у ВНЗ, визначаються ключові етапи 
становлення професійної ідентичності в студентському віці. 

Ключові слова: самосвідомість, професійна самосвідомість, ідентичність, професійна ідентичність, 
соціопрофесійна ідентичність психолога, образ Я. 

PROFESSIONAL IDENTITY OF THE PSYCHOLOGIST AS A COMPOSITION OF ITS 
PROFESSIONAL SELF-IDENTITY 

V. I. Shakhov, V. V. Shakhov 
In the article, based on the analysis of modern psychological concepts of professional identity, its essence as a structural 

component of professional self-awareness is substantiated, psychological peculiarities of the formation of professional identity 
in the process of preparation of psychologists in higher educational institutions are determined, the key stages of formation of 
professional identity in the student's age are determined. 

Professional self-awareness is formed on the basis of the correlation of the image of the profession with those knowledge 
that a person has about himself. In today's scientific circle there is no single definition of the concept of identity. The most 
widespread is the idea that under the identity one should understand the final result of the active process, which reflects the 
vision of the subject himself, his unique path of development, accompanied by a sense of identity to himself, integrity and 
certainty. The structure of the professional identity is multicomponent, which most often distinguishes its components as 
meanings, prototypes, and values as the foundation of the I-image. 

Realized professional identity is characterized by high degree of readiness of regulatory and semantic principles of 
behavior, mastery of professional experience, inclusion in the professional environment, awareness of yourself as a specialist. 

There are several factors that influence the formation of students' professional identity. Among the most important 
criteria is motivation-value. He characterizes the attitude of students to work, interest in their future professional activities, the 
integration of the norms and values of the profession in itself and includes an active desire for self-development, self-education 

Key words: self-consciousness, professional self-consciousness, identity, professional identity, socioprofessional identity 
of a psychologist, image of self. 

 
Людина стає «цілком людиною», коли усвідомлює свою ідентичність. Ідентичність є психічним 

компонентом самосвідомості, що формується й існує в суспільстві. Ми знаємо, хто ми, усвідомлюємо свою 
ідентичність у світі людей, професій, націй. 

Переживання ідентичності актуалізується і в професійній освіті. Система підготовки фахівців будь-
якого рівня передбачає формування їхньої професійної самосвідомості. Для особистості професійна 
самосвідомість особливо важливого значення набуває в період професійної адаптації. На даному етапі 
професійного становлення відбувається «примірка» професійної самосвідомості до професійної діяльності, 
внаслідок чого або людина розуміє, що це її професія, або ж залишається терпіння, постійний дискомфорт і 
як наслідок – відторгнення й нове коло пошуку. 

Психологічні дослідження показують, що специфіка професійної діяльності накладає відбиток не 
тільки на безпосередні професійні мотиви, цінності та настанови, а й докорінно перебудовує всю 
мотиваційно-ціннісну структуру особистості фахівця. При цьому даний процес розпочинається ще на етапі 
професійного навчання, задовго до включення у власне самостійну професійну діяльність [10]. 

Метою даної статті є дослідження професійної ідентичності як структурного компонента професійної 
самосвідомості, обґрунтування її сутності та з’ясування особливостей становлення професійної 
ідентичності в процесі підготовки майбутніх психологів у ВНЗ. 

У психологічному середовищі поняття ідентичності вперше з’являється наприкінці XIX століття. У 
1890 році американський психолог У. Джеймс, аналізуючи поняття самості, вказав на три її аспекти: 
фізичне Я, соціальне Я і духовне Я (власне особистість). 

Сам термін «ідентичність» у психологічній науці пов’язують з іменами психоаналітиків – З. Фрейдом і 
Е. Еріксоном. Останній, будучи продовжувачем концепції З. Фрейда, вважав, що під ідентичністю слід 
розуміти певне внутрішнє, що складає фундамент психічної структури індивіда. Ідентичність за 
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Е.Еріксоном, є відчуття цілісності, тотожності самому собі, усвідомлення перманентності свого існування. 
Ідентичність має на увазі схожість з іншими і в той же час усвідомлення своєї унікальності [12]. 

Дж. Марсіа, учень Е. Еріксона, подає своє визначення ідентичності як «внутрішньої самостворюючої 
динамічної організації потреб, здібностей, переконань та індивідуальної історії» [13]. Займаючись 
дослідженнями підлітків, він установив, що ідентичність проявляється через певні зразки розв’язання 
проблем. Таким чином, структура ідентичності підлітків складається на основі розв’язання певних 
життєвих завдань, таких як вибір місця навчання, професії тощо. Поступово підліток дедалі більше 
усвідомлює свої здібності, можливості, цілеспрямовано вибудовує вектор свого подальшого розвитку і 
формує осмисленість свого життя. 

Представники іншої школи – символічного інтеракціонізму – дещо по-іншому розглядають проблему 
ідентичності. Так, Ч. Кулі висловлює ідею, згідно з якою індивід конструює власну ідентичність на основі 
сприйняття інших людей, їхньої поведінки під час контакту з ними (дзеркальне Я). Автор зазначає, що всі 
без винятку коли-небудь відчували себе як сприйманого й оцінюваного іншими людьми. Ч. Кулі вважав, 
що людина вдивляється в уявлення інших щодо неї самої як у дзеркало, на підставі чого вона формує 
думку щодо себе. При цьому, зазначав науковець, цілком реальною є небезпека викривленого тлумачення 
думок інших щодо себе. 

Когнітивні психологи запропонували теорію соціальної ідентичності, яка знайшла чимало 
прихильників у зарубіжній психології. Згідно з даним підходом, ідентичність виступає як специфічна 
когнітивна структура, в якій вирізняються два пласти: особистісний та соціальний. Перший рівень 
передбачає тотожність собі, яка визначається в категоріях фізичних, розумових, етичних; другий 
передбачає ідентичність певної соціальної групи (релігійної, статевої, етнічної, політичної тощо). 

Прихильники даного підходу стверджують, що будь-який індивід прагне до підвищення самоповаги, 
підтримки позитивного Я образу, а також до позитивної суспільної оцінки, чим пояснюється конкуренція 
та міжгрупові конфлікти. 

У радянській науці поняття «ідентичність» стало широко використовуватися в гуманітарних науках 
наприкінці 70-х років минулого століття. 

Термін «ідентичність» включає в себе особистісну, етнічну, професійну, гендерну та інші види 
ідентичності. За визначенням Л. Шнейдер, ідентичність становить собою складний феномен, складну 
психічну реальність, що включає в себе міфологічні та актуальні рівні свідомості, індивідуальні та 
колективні, онтогенетичні та соціогенетичні засади [11]. 

Нині в психології відсутнє єдине визначення поняття професійної ідентичності. В рамках вітчизняної 
науки також не існує загальноприйнятої дефініції, за винятком того, що більшість дослідників сходяться на 
тому, що професійна ідентичність є складним, інтегративним і багатовимірним явищем. 

У сучасній психології найбільш глибоко опрацьованою є концепція професійної ідентичності, 
розроблена Л. Шнейдер, і присвячена вона розвиткові, структурі, а також умовам становлення професійної 
ідентичності. Аналізуючи підхід Л. Шнейдер з проблеми становлення професійної ідентичності, можна 
відзначити такі її особливості. 

По-перше, під ідентичністю розуміється кінцевий результат активного процесу, який відображає 
бачення суб’єктом самого себе, свого унікального шляху розвитку, що супроводжується відчуттям 
тотожності самому собі, цілісності та визначеності. Це дозволяє діяти суб’єкту послідовно, оскільки він 
сприймає своє існування як досвід безперервного осмислення, єдності своїх уявлень про майбутнє і 
реалізації себе в повсякденному житті [11]. 

По-друге, описуючи структуру професійної ідентичності, автор виділяє такі її складові як сенси (як 
основа самовизначення і самоорганізації), прототипи (як базис персоналізації), а також цінності як 
фундамент образу Я. 

І, нарешті, по-третє, реалізована професійна ідентичність характеризується високим ступенем 
готовності регуляторних і смислових основ поведінки, оволодіння професійним досвідом, включеністю в 
професійне середовище, усвідомленням себе як фахівця. 

Професійна самосвідомість формується на основі співвіднесення образу професії з тими знаннями, які 
є у людини щодо себе. За визначенням самосвідомість – це цілісна оцінка себе самого як суб’єкта 
діяльності. Самосвідомість формується на певному щаблі розвитку особистості під впливом способу 
життя, яке вимагає від людини самоконтролю власних вчинків і дій, прийняття повної відповідальності за 
них. Розглядаючи професійну самосвідомість як частину самосвідомості, вбачаємо в ній усвідомлення 
особистістю своєї психіки, розумового та фізичного розвитку, розуміння вимог різних професій до людини 
й адекватне співвіднесення себе з конкретними професійними вимогами [9]. Наприклад, у нашому 
дослідженні [8], де вивчалися студенти-психологи і студенти-педагоги, були виявлені відмінності за 
характером мотивації, будовою тимчасової перспективи, структури та змісту ціннісних мотивацій, 
характеру соціальної настанови по відношенню до дитини. 
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Зручну методичну базу для емпіричного вивчення «ядра» професійної свідомості утворює сукупність 
методів експериментальної психосемантики. Зокрема, в дослідженнях В. Петренко апробовані 
психосемантичні методики стосовно сфери сприйняття професій. Метою дослідження була реконструкція 
однієї з форм соціальних стереотипів – образів-типажів. Професійним типажем-стереотипом В.Петренко 
називає персоніфікований образ самої професії або узагальнений образ типового професіонала [4]. 

Будучи засобом категоризації іншої людини, соціальний стереотип може виступати й еталоном, 
мірилом самосвідомості. Якщо запропонувати людині, для якого професійна діяльність є провідною, що 
задає сенс його життя, оцінити образ свого» Я «(наприклад, за допомогою шкал семантичного 
диференціалу) і образ людини її професії, то ці два описи будуть близькими, тобто будуть мати подібні 
конотативні значення. Це демонструє включеність образу нашого «Я» в образ нашої професії. Образ «Я» 
поширюється, генералізується на сфері особистісно значущій для суб’єкта, в тому числі і на його професію, 
інакше кажучи, образ професії передбачає частку характеру, здібностей, інтересів людини. 

У дослідженні В. Петренко здійснено реконструкцію уявлень про образ «типового студента», професія 
якого відрізняється від майбутньої професії самих випробовуваних, і оцінка «типового студента своєї 
професії», професійного автостереотипу. Внаслідок цього було виявлено «ефект центрації», своєрідну 
упередженість випробовуваних до типажу-стереотипу, під який потрапляють вони самі, вплив професійної 
приналежності досліджуваних студентів на ступінь когнітивної складності використовуваних ними 
стереотипів у сприйнятті професій. Проведене дослідження продемонструвало деяку привілейовану роль 
автостереотипу як системи відліку під час опису й оцінки інших людей. У рамках побудови семантичних 
просторів ефект центрації проявляється в домінуючому використанні уніполярних факторів, де точкою 
відліку є власний автостереотип. Стереотипи як одна з подібних, емоційно насичених форм значень, 
очевидно, розвиваються в ході навчання і розвитку індивіда і від окремих ізольованих еталонів–типажів 
піднімаються до рівня системно організованої «імпліцитної теорії особистості», що наближається до 
понятійного мислення, проте існує як у вербальній, так і в образній формі [4]. 

В цьому контексті цікавими є підсумки дослідження структури професійної самосвідомості 
італійських психологів, виконані на початку 80-х років ХХ століття під керівництвом А. Пальмонарі. 
Виявилося, що структура уявлень психологів щодо психології задана двома ортогональними вісями. Перша 
визначена бінарною опозицією суспільства й індивіда як найбільш адекватних об’єктів психологічного 
дослідження та впливу, друга утворена протиставленням професійної компетентності, методичної 
грамотності, з одного боку, й особистісних здібностей, внутрішнього покликання – з іншого, що 
розглядаються як стратегія та інструмент психологічного «втручання» в життя. Ставлення до контексту і 
способу такого «втручання» визначає тип соціопрофесійної ідентичності психолога. 

Отримані дані засвідчують наявність чотирьох основних типів ідентичності, відповідних квадрантам, 
утвореним названими вісями. Представники, що належать до першого типу квадранту, вважають, що 
психолог повинен перш за все виявити й усунути соціальні корені людських страждань, іншими словами, 
включившись у активну політичну боротьбу, сприяти зміні провокативних обставин. Подібне служіння 
суспільству вимагає шліфування персональних чеснот за допомогою освіти. Прихильники другого типу 
ідентичності (другий квадрант), також вважають, що головне завдання психолога – це пізнання і 
перетворення соціальної реальності як умови створення гідного існування кожного, але головним способом 
такого впливу називають використання професійних технік і методик. Психологів третього і четвертого 
типу ідентичності (відповідно 3 і 4 квадранти) зближує переконаність у тому, що єдиним доступним 
об’єктом психологічної допомоги є окрема людина в системі конкретних міжособистісних зв’язків. Однак 
одні з них уважають себе швидше психоаналітиками, робочим органом яких є їхня власна особистість, інші 
ж, не відкидаючи психотерапію, називають себе клінічними психологами, зобов’язаними володіти набором 
технік психодіагностики і корекції. Отже, в першому випадку прототипом соціопрофесійної ідентифікації 
виступав образ політично активного борця, у другому – міждисциплінарного експерта, що діагностує 
соціальні проблеми і накреслює шляхи їх розв’язання, в третьому – психоаналітика, який за допомогою 
психотерапії полегшує страждання пацієнта, в четвертому – клінічного психолога, який професійно сприяє 
подоланню індивідуальних труднощів [цит. за [8]. Таким чином, професійна ідентичність у рамках цього 
підходу еквівалентна самосвідомості або безпосередньо виводиться з неї. 

А. Бондаренко в контексті розв’язання проблеми професійної підготовки виходить з того, що цілісна 
сукупність усіх суспільних і функціональних зв’язків, ланкою реалізації яких є фахівець, включає в себе 
три рівні репрезентації, прояви його як агента і / або суб’єкта діяльності в системі суспільних відносин. Ці 
рівні виокремлені ним за критеріями соціального нормування, що випливає з: а) характеру суспільних 
відносин; б) виробничих функцій; в) суб’єктивного (психологічного) прояву персоніфікованих соціальних 
відносин. 
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Перший рівень представлений інституційно-рольовим рівнем функціонування фахівця, що включає в 
себе ланки: держава – інститут – роль. Цей рівень передбачає світоглядне самовизначення фахівця, 
формування у нього стійкої системи цінностей, що відповідає професійному етикету діяльності. 

Другий рівень аналізу має своєю відправною точкою власне виробничий, «технологічний» аспект 
галузі суспільного виробництва. Він представлений ланками: виробництво–підприємство–функція. Цей 
рівень передбачає власне технологічне, кваліфікаційне самовизначення фахівця, становлення професійної 
компетентності. 

Третій рівень включає в себе психологічно задані ланки: соціум – група – Я. Цей рівень передбачає 
особистісне самовизначення, персоналізацію [2]. 

Багаторівнева концепція А. Бондаренко, на наш погляд, збирає в єдине ціле різні види підготовки 
фахівця і його самовизначення, накреслює шляхи їх реалізації. Однак при цьому «вислизає» суть 
професійної ідентичності, не вимальовується її конкретно-науковий зміст. 

Ф. Шарп розробила й апробувала гештальт-модель для побудови ефективної роботи з професіоналами, 
які працюють з людьми. Модель сфокусована на тих елементах, які необхідні для поліпшення якості 
роботи і для отримання більш позитивного досвіду як для професіоналів, так і для тих, хто користується 
їхньою роботою. Вона назвала свою модель «Твердою Підставою» і виділила її складові. Ф. Шарп вважає, 
що «Тверда Підстава» створюється, коли ЩО (мета і завдання), ЯК (процес) і КОМПЕТЕНТНІСТЬ (статус, 
роль, навички і знання) є конгруентними [цит. за  [11]]. 

На думку Л. Шнейдер, сутність «Твердої Підстави» є синонімічною щодо поняття професійної 
ідентичності. В свою чергу вона припускає наявність трьох конгруентних складових професійної 
ідентичності: сенсу (що і навіщо), інтеракцій (як і з ким) і форми (в якому вигляді), які є близькими 
аналогами елементів, виділених Ф. Шарп, але не їх еквівалентами [11]. 

Звертаючись до поглядів Ю. Поваренкова, який розглядає професійну ідентичність у контексті 
концепції професіоналізації особистості, можна виділити такі її особливості [5].  

По-перше, автор розглядає професійну ідентичність у контексті того, наскільки значущою є професія 
для індивіда з точки зору задоволення своїх потреб (матеріальних, соціальних, духовних) і своєї 
самореалізації. 

По-друге, дослідник говорить про те, що професійна ідентичність реалізується в різних формах:  
– як стан цілісного переживання своєї професійної ідентичності;  
– як основний тренд і критерій розвитку суб’єкта як професіонала;  
– і, нарешті, як певна функціональність людини на шляху її професійного становлення, спрямованого 

на досягнення професійної ідентичності. 
По-третє, Ю. Поваренков розглядає професійну ідентичність як критерій розвитку суб’єкта як 

професіонала, що свідчить про прийняття: 1) себе як фахівця; 2) певної сфери діяльності як способу 
задоволення потреб і реалізації себе; 3) ціннісно-нормативних характеристик певної професійної сфери. 

Варто відзначити також і точку зору Ю. Поваренкова щодо проблеми динаміки становлення 
ідентичності студентів. Він виділяє декілька стадій: 1) шкільна ідентичність, яка є характерною для 
першокурсників; 2) навчально-академічна ідентичність, що проявляється на другому, третьому і 
четвертому курсах; 3) власне професійна ідентичність (четвертий і п’ятий курси; надалі відбувається 
безпосередньо в ході професійної діяльності). Відзначається, що перехід від однієї стадії до іншої 
супроводжується кризою професійного навчання. 

У. Родигіна на основі існуючих у наукових колах визначеннях, пропонує власну дефініцію 
професійної ідентичності. «Це частина професійного Я, яке містить уявлення людини про себе як про 
фахівця, що належить до певної професійної групи (з певними нормами і цінностями), і переживає через це 
позитивні емоції і почуття, що має модель для ототожнення, здатної на основі цього прогнозувати своє 
професійне майбутнє і самостійно приймати професійні рішення» [6]. 

 В емпіричних дослідженнях були отримані дані, які засвідчують про те, що професійна ідентичність, 
будучи результатом особистісного і професійного становлення, проявляється на досить високому рівні 
оволодіння професією [6; 8]. Так, згідно з дослідженнями в галузі вікової психології, суб’єкт ідентифікує 
себе зі своєю професією, як правило, в проміжку між ранньою та пізньою зрілістю (30 – 65 років) [7]. 

З іншого боку, в науковій літературі наведено достатньо даних, проаналізувавши які, можна зробити 
висновки, що процес становлення професійної ідентичності розпочинається у вищому навчальному 
закладі. Так, наприклад, Ю. Поваренков, як уже зазначалося вище, виділяє три стадії становлення 
професійної ідентичності, які беруть свій початок з першого курсу навчання у вищих навчальних закладах і 
закінчуються вже в процесі професійної діяльності [5]. 

Зокрема, У. Родигіна в своїх роботах зазначає, що професійну ідентичність професіонала і професійну 
ідентичність студента не можна розглядати як єдине явище. При цьому між ними існує спадкоємний 
характер зв’язку [6]. Автор вважає, що сучасна психологія не проводить досить чіткої грані між цими 
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двома феноменами. У зв’язку з цим науковець робить спробу виявити їх відмінності, а також визначити 
специфіку явища професійної ідентичності студентів. 

Отже, професійна ідентичність студента, на думку У. Родигіної, є «єдністю уявлень щодо себе, 
емоційних переживань і усвідомленої активності, пов’язаних з оволодінням професією, на основі якого 
з’являється почуття тотожності з самим собою як майбутнім фахівцем. Система уявлень щодо себе в 
рамках професійної ідентичності студента містить уявлення про себе як про майбутнє фахівця (що 
належить до певної професійної групи), про свої професійні та навчально-професійні цілі, про свої 
можливості під час реалізації цих цілей [6]. 

У більшості робіт, присвячених досліджуваному феномену, ідентичність визначається як результат 
певного процесу самопізнання, ототожнення тощо [11]. Звідси можна зробити висновок, що професійна 
ідентичність студентів формується в умовах навчального процесу як кінцевий результат, який залежить від 
суб’єктивної значущості для студента освоюваної професії. 

Студент вишу і фахівець розрізняються за кількома ознаками, серед яких заняття дещо відмінними 
один від одного видами діяльності. Якщо студент присвячує свій час навчальній діяльності, то працюючий 
фахівець – трудовій. Студент реалізує потребу в навчанні, фахівець – у праці. Різниця за програмними 
цілями полягає в формуванні професійної компетентності у студента, і реалізація цієї компетентності у 
трудовій діяльності у професіонала. Іншими словами, умови розвитку професійної ідентичності у студентів 
і працюючих професіоналів розрізняються. 

Посилаючись на праці А. Вербицького, У. Родигіна обґрунтовує помилковість зведення професійної 
ідентичності фахівців і професійної ідентичності студентів до єдиного феномену. При цьому розглянуті 
такі протиріччя між професійною і навчальної діяльностями. Невідповідність між абстрактним характером 
навчальної діяльності (тексти, схеми, програми операцій і дій) і реальним предметом майбутньої професії, 
де знання включені в контекст виробничих ситуацій і процесів. Якщо в процесі професійного навчання 
знання «розбиті» за навчальними блоками, то в професійній діяльності суб’єкт використовує їх в рамках 
єдиної системи знань. Протиріччя між характерним для професійної праці залученням всієї особистості 
фахівця в творчий процес розв’язання нестандартних завдань і опорою, в першу чергу, на процеси 
сприймання, уваги і пам’яті, що є характерним для класичного університетського навчання. 

Невідповідність між пасивною роллю студента, відведеній йому в класичній формі навчання (студент 
розв’язує поставлені викладачем завдання), і принципово ініціативною в предметному і соціальному сенсі 
позицією фахівця в праці, якому нерідко доводиться приймати рішення в ситуації невизначеності, висувати 
гіпотези, розробляти нові технології. У навчальній діяльності суб’єкт звернений у минуле, до досвіду 
людської спільноти, тоді як професійна діяльність передбачає орієнтацію на майбутній зміст діяльності. 

Способи організації навчально–пізнавального процесу не відповідають формам професійної діяльності 
фахівців, незважаючи на те, що відповідно до діяльнісної теорії засвоєння, вони повинні мають бути 
адекватними одне одному, якщо ставиться мета оволодіння діяльністю. Таким чином, твердження про 
неадекватність ототожнення професійної ідентичності фахівця і студента має під собою досить міцний 
ґрунт, і, отже, ці два феномени є самобутніми психологічними явищами, розглядати які необхідно окремо. 

На думку Г. Аксьонової, яка вивчала студентський період життєдіяльності, на ставлення студентів до 
навчально-професійної діяльності впливає так звана суб’єктна позиція [1]. Автор дає визначення, згідно з 
яким під суб’єктною позицією слід розуміти багатошарову цілісну систему, яка структурно об’єднує в собі 
різні елементи і варіанти взаємодії між цими елементами. Структура даного утворення складається з 
регулятивно-діяльнісного, блоку відношення і, нарешті, мотиваційно-діяльнісного, який є провідним. Зміст 
останнього компонента структури суб’єктної позиції студента включають у себе усвідомлений вибір 
професії, спрямованість на особистісну та професійну самореалізацію, стійкий інтерес до предметів, що 
викладаються у ВНЗ, особливо профільних. 

Таким чином, проведений аналіз особливостей формування професійної самосвідомості студентів 
дозволяє зробити деякі узагальнення. 

Професійна самосвідомість формується на основі співвіднесення образу професії з тими знаннями, які 
є у людини щодо себе. 

У сучасному науковому обігу відсутня єдина дефініція поняття ідентичністю. Найбільш поширеною є 
думка, що під ідентичністю слід розуміти кінцевий результат активного процесу, який відображає бачення 
суб’єктом самого себе, свого унікального шляху розвитку, що супроводжується відчуттям тотожності 
самому собі, цілісності та визначеності.  Структура професійної ідентичності є багатокомпонентною, де 
найчастіше виокремлюють такі її складові як сенси (як основа самовизначення і самоорганізації), 
прототипи (як базис персоналізації), а також цінності як фундамент образу Я. 

Реалізована професійна ідентичність характеризується високим ступенем готовності регуляторних і 
смислових засад поведінки, оволодіння професійним досвідом, включеністю у професійне середовище, 
усвідомлення себе як фахівця. 
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Існує декілька факторів (критеріїв), що впливають на формування професійної ідентичності студентів. 
Серед найважливіших критеріїв – мотиваційно-ціннісний. Він характеризує ставлення студентів до праці, 
інтерес до своєї майбутньої професійної діяльності, інтеграцію в собі норм та цінностей професії і включає 
активне прагнення до саморозвитку, самоосвіти та самовиховання.  
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Кушнір Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри вокально-хорової 
майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.  
Лебедєва Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української та 
іноземних мов факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету. 
Лесіна Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
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Лобачук Інна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання 
іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. 
Малінка Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри методики викладання 
іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Марчук Іванна Анатоліївна – старший викладач кафедри філософії та суспільних наук Вінницького 
національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. 
Міленіна Галина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики дошкільної 
та початкової освіти, доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти. 
Мірошниченко Віта Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та 
мовної комунікації Національної академії Національної гвардії України. 
Молоченко Вікторія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української та 
іноземних мов Вінницького національного аграрного університету. 
Мухомор Анастасія Геннадіївна – студентка ступеня вищої освіти магістр факультету дошкільної, 
початкової освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського. 
Назаренко Марина Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-
хорових дисциплін та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка. 
Остапчук Лідія Оверківна - старший викладач кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики 
музичної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 
Заслужена артистка України. 
Паничок Тетяна Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського національного 
економічного. 
Перегончук Наталія Василівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та 
соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Поп Олена Юріївна – асистент кафедри методики навчання іноземних мов Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Приймак Сергій Георгійович - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри 
біологічних основ фізичного виховання, здоров’я та спорту Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 
Рабецька Надія Леонідівна – здобувач кафедри педагогіки, Державний заклад «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 
Сеник Тетяна Сергіївна – викладач кафедри мовознавства Вінницького національного технічного 
університету. 
Столяренко Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 
Вінницькиого національного технічного університету. 
Столяренко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Федорук Світлана Сергіївна – студентка освітнього ступеня «Магістр» факультету іноземних мов, 
спеціальності 014 «Середня освіта», спеціалізації 014.02 «Мова і література (англійська)» Маріупольського 
державного університету. 
Фуштей Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри психології та соціальної 
роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Харченко Світлана Василівна – викладач української літератури у Вінницькому училищі культури і 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича. 
Холковська Ірина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Чала Катерина Олександрівна – асистент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Шахов Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та соціальної 
роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Шахов Владислав Володимирович – магістр психології, асистент кафедри психології та соціальної 
роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Яблоков Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології 
Маріупольського державного університету. 
Яресько Ольга Миколаївна – завідувач сектору інформаційно-ресурсного забезпечення загальної 
середньої освіти, «Інститут модернізації змісту освіти». 
Яценко Наталія Адамівна – здобувач кафедри інформаційних та інноваційних технологій в освіті 
Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
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