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щодо можливостей використання європейського досвіду, найновіших наукових досягнень, інноваційних розробок 
і технологій університетської науки, виробництва, досягнень академічної науки; розглянуто дуальну форму здо-
буття освіти як одну з умов збереження кадрового потенціалу, а дуальне навчання – як інтерактивну форму 
організації освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

Висвітлено специфіку реалізації дуальної освіти майбутніх фахівців у туристичній і готельно-ресторанній 
сферах в Запорізькому національному університеті, охарактеризовано форми співпраці з роботодавцями, наве-
дено перелік дисциплін, у процесі вивчення яких застосування принципів дуальної освіти відбувається найбільш 
вдало, зазначено особливості планування та проведення практичної підготовки майбутніх фахівців (різні види 
практик і стажування), окреслено результати навчання із застосуванням елементів дуальної освіти, серед яких 
наявність концептуальних знань, здобутих у процесі навчання та професійної діяльності, вміння розв’язувати 
складні завдання у спеціалізованих сферах професійної діяльності, здатність ефективно формувати комуніка-
ційну стратегію, готовність до управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 
рішень. 

Підкреслено, що дуальна форма здобуття освіти передбачає партнерство здобувачів вищої освіти, викла-
дачів закладів вищої освіти, роботодавців, а її метою є забезпечення майбутнім фахівцям умов для практично-
го використання теоретичних знань, успішної адаптації до майбутньої професійної діяльності. Зазначено, що 
досвід Запорізького національного університету демонструє ефективність застосування дуальної освіти у про-
цесі підготовки фахівців туристичної та готельно-ресторанної сфер.

Ключові слова: дуальна освіта, дуальна форма здобуття освіти, дуальна форма навчання, підготовка фахів-
ців туристичної та готельно-ресторанної сфер.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF DUAL EDUCATION 
IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS BY EDUCATIONAL PROFESSIONAL 

PROGRAMS “TOURISM” AND “HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS”

The article identifies the relevance of dual education as one of the priority ways to overcome the isolation of theory 
from practice in the process of training future professionals for their professional activities. It is noted that today scientists 
study various aspects of this problem, in particular, briefly describe the results of research on the possibilities of using 
European experience, the latest scientific achievements, innovative developments and technologies of university science, 
production, academic achievements; the dual form of education is considered as one of the conditions for preserving 
human resources, and dual training – as an interactive form of organization of the educational process in higher education 
institutions. 

The specifics of the implementation of dual education of future specialists in tourism and hotel and restaurant 
spheres at Zaporizhia National University are highlighted – the forms of work with employers are characterized, 
the list of disciplines in the study of which the application of dual education principles is most successful is studied. 
(different types of practices and internships), outlined learning outcomes using elements of dual education, including 
the availability of conceptual knowledge acquired in the process of learning and professional activities, the ability to 
solve complex problems in specialized areas of professional activity, the ability to effectively formulate communication 
strategy to manage complex actions or projects, responsibility for decision-making. 

It is emphasized that the dual form of education involves a partnership of higher education, teachers of higher 
education, employers of tourism and hotel and restaurant companies, and its purpose is to provide future professionals 
with conditions for practical use of theoretical knowledge, successful adaptation to future professional activities in 
travel agencies. in hotel and restaurant establishments. It is noted that the experience of Zaporizhia National University 
demonstrates the effectiveness of dual education in the training of specialists in tourism and hotel and restaurant areas.

Key words: dual education, dual form of education, training of specialists in tourism and hotel and restaurant spheres.

Постановка проблеми. Однією з передумов 
ефективного сталого розвитку держави є наявність 
висококваліфікованих фахівців різних галузей. Сьо-
годення потребує вдосконалення підготовки фахівців 
для всіх галузей народного господарства України. 
Успішний розвиток економіки України, її конкурен-
тоспроможність на світовому ринку вимагають наяв-
ності кадрів, здатних вирішувати складні завдання, 
що постають перед господарськими суб’єктами 
в умовах трансформації соціокультурного простору. 

Проблемою підготовки фахівців, що потре-
бує негайного розв’язання, нині є відірваність 

теорії від практики, змісту підготовки майбут-
ніх фахівців від потреб тих закладів, куди вони 
в майбутньому прийдуть працювати, значний роз-
рив між професійними навичками випускників 
і вимогами, які висуваються до них під час пра-
цевлаштування. Тому організація дуальної освіти 
набуває актуальності як для вітчизняної системи 
професійної освіти загалом, так і для системи під-
готовки фахівців туристичної та готельно-ресто-
ранної сфер зокрема.

Аналіз досліджень. Різні аспекти проблеми, 
пов’язаної із запровадженням дуальної освіти, 
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розглядають у своїх наукових доробках В. Вем’ян, 
М. Дернова, С. Дражниця, О. Коркуна, Т. Постоян, 
І. Хомишин, В .Шебанін та інші. 

М. Дернова, висвітлюючи сутність дуальної 
освіти, звертається до європейського досвіду її 
організації та зазначає, що «одним із основних 
орієнтирів сучасної європейської політики щодо 
розвитку вищої освіти вважається створення мож-
ливостей для впровадження дуальних моделей 
вищої професійної освіти» (Дернова, 2014: 137). 
Вчена дійшла висновку, що у країнах Європи 
«дуальне навчання включає в себе поняття робо-
чої діяльності в якості навчальної програми 
в рамках формального навчання в університеті. 
Воно включає в себе матрицю відносин між заці-
кавленими сторонами – роботодавцем, виклада-
чем і студентом (працівником), які беруть участь 
у навчанні, в роботі і формуванні знань і навичок. 
Особливістю змісту навчання є інтегративний 
навчальний план, який складається спільно сту-
дентом, університетом і підприємством. Зацікав-
лені сторони діють у спільному контексті» (Дер-
нова, 2014: 143). На думку М. Дернової, дуальна 
модель навчання пропонує альтернативний підхід 
до традиційного викладання і навчання в універ-
ситетах.

В. Шебанін доводить, що впровадження 
у вишах дуальної форми здобуття освіти є запору-
кою підвищення якості підготовки фахівців з ура-
хуванням вимог роботодавців. Учений наполягає, 
що «дуальна форма здобуття освіти передбачає 
використання найновіших наукових досягнень, 
інноваційних розробок і технологій не лише уні-
верситетської науки і виробництва, а й досягнень 
академічної науки» (Шебанін, 2018: 5). 

Аналіз результатів наукових досліджень 
В. Шебаніна свідчить, що впровадження елемен-
тів дуального навчання реально підвищує рівень 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти, 
сприяє формуванню у них фахових компетент-
ностей, успішній адаптації до професійної діяль-
ності, забезпечує рівновагу між попитом і пропо-
зицією фахівців на ринку праці.

О. Коркуна, І. Коркуна, О. Цільник зазначають, 
що розвиток дуальної освіти в Україні є запорукою 
стабільності кадрового потенціалу різних галузей 
промисловості країни. У зв’язку з цим дослідники 
дійшли висновку, що «дуальна освіта формується 
тоді, коли є потреба ринку у висококваліфікованих 
працівниках з умовою прогнозування на декілька 
років попиту на певні спеціальності» (Коркуна, 
Коркуна, Цільник, 2018: 92). 

Не можна не погодитися з таким твердженням, 
зробленим також і з точки зору збереження кадро-

вого потенціалу: «Дуальна система навчання має 
низку позитивних моментів: організація співпраці 
політиків, бізнесу, соціальних партнерів; розробка 
законодавчого підґрунтя для визнання національ-
них стандартів якості професійної освіти; залу-
чення кваліфікованого персоналу з виробництва 
до педагогічної діяльності; здійснення інститу-
ційних досліджень і консультування (моніторинг 
якості надання освітніх послуг у сфері професій-
ної освіти, оновлення освітніх стандартів тощо); 
урахування конкретних запитів підприємств до 
змісту та якості професійної освіти. Саме тому 
необхідно сприяти подальшому розвитку екс-
порту елементів дуальної форми підготовки ква-
ліфікованих кадрів і прискорити запровадження її 
елементів у систему професійної освіти України» 
(Коркуна, Коркуна, Цільник, 2018: 92–93).

З точки зору інтерактивної форми органі-
зації освітнього процесу розглядають дуальне 
навчання С. Дражниця, О. Дражниця. Ними 
було розроблено структурну модель дуального 
навчання, головними складниками якої є пошук 
потенційних роботодавців та укладення із ними 
угод про співпрацю в підготовці фахівців; залу-
чення представників роботодавців до формування 
змісту освітньої програми дуального навчання; 
запровадження дуального навчання з другого або 
третього курсів бакалаврату у розрізі спеціаль-
ностей; встановлення граничної норми співвідно-
шення теоретичного навчання до практичної під-
готовки. 

Розглядаючи дуальне навчання як тристорон-
ній процес, інтерактивний механізм надання про-
фесійної освіти, який базується на одночасному 
отриманні теоретичних знань у закладах вищої 
освіти та практичних навичок і досвіду роботи 
на підприємстві, дослідники дійшли висновку, 
що це дає унікальну можливість студенту швидко 
опанувати знання та одночасно набути досвіду 
роботи за фахом; закладу вищої освіти – підви-
щувати власну компетентність, реалізовувати 
результати наукових досліджень і розробок; 
роботодавцю – отримати висококваліфікова-
ного працівника з мінімальними затратами часо-
вих і фінансових ресурсів, надійних партнерів 
і джерело креативних ідей щодо вдосконалення 
та підвищення ефективності своєї діяльності  
(Дражниця, Дражниця, 2016: 19–20). 

Мета статті – висвітлення специфіки реаліза-
ції принципів дуальної освіти при підготовці здо-
бувачів вищої освіти за освітньо-професійними 
програмами «Туризм» і «Готельно-ресторанна 
справа» у Запорізькому національному універ- 
ситеті.



7ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Виклад основного матеріалу. Насамперед  
стисло охарактеризуємо термінологію. Тер-
мін «дуальна система навчання» (від лат. 
dualis – подвійний) був введений у педагогічну 
термінологію всередині 60-х років минулого сто-
ліття у Німеччині як нова, більш гнучка форма 
організації професійного навчання. За М. Дер-
новою, у європейському просторі вищої освіти 
вживаються різні словосполучення, які мають 
відношення до дуального навчання, наприклад 
alternance training, work-based learning, work-
integrated learning, work-related learning, flexible 
learning, cooperative education and problem solving. 
Усі вони засновані на загальному розумінні важ-
ливості створення умов для поєднання теоретич-
них знань, набутих у формальному навчальному 
середовищі, з практичними навичками, набутими 
на робочому місці (Дернова, 2014: 138). У закла-
дах вищої освіти України вживаються терміни 
«дуальна форма здобуття освіти», «дуальна форма 
навчання».

Згідно з Положенням про дуальну форму здо-
буття професійної (професійно-технічної) освіти 
(наказ МОН від 12.12.2019 за № 1551) дуальна 
форма здобуття освіти – це спосіб здобуття про-
фесійної освіти, коли навчання у закладі освіти 
поєднують із навчанням на робочих місцях на під-
приємствах, в установах та організаціях (далі – 
суб’єкти господарювання). Підстава – договір про 
здобуття професійної освіти за дуальною формою.

У змінах від 18.12.2019 до Закону України 
«Про вищу освіту» визначено, що студент може, 
крім денної, заочної здобувати освіту й за дуаль-
ною формою. «Дуальна форма здобуття вищої 
освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами 
денної форми, що передбачає навчання на робо-
чому місці на підприємствах, в установах та орга-
нізаціях для набуття певної кваліфікації обсягом 
від 25% до 60% від загального обсягу освітньої 
програми на основі договору. Навчання на робо-
чому місці передбачає виконання посадових 
обов’язків відповідно до трудового договору».

Слід зазначити, що ефективна реалізація ідеї 
дуальної освіти багато в чому залежить від умов, 
створених із цією метою у закладі вищої освіти. 
Зокрема, це стосується умов для поєднання сту-
дентами роботи і навчання, підготовки молодого 
спеціаліста спільно навчальним закладом і під-
приємством. 

Саме тому в Запорізькому національному 
університеті включення у підготовку фахівців 
спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» 
та «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслугову-
вання дуальної освіти як складової» є актуальним 

завданням. Кафедра туризму та готельно-ресто-
ранної справи Запорізького національного уні-
верситету перебуває в пошуку шляхів усунення 
основних недоліків традиційних форм і методів 
навчання майбутніх кваліфікованих працівників, 
прагнучи подолати розрив між теорією і практи-
кою, освітою й виробництвом, підвищити якість 
підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням 
вимог роботодавців.

З огляду на викладене вище, особливості освіт-
ніх програм підготовки фахівців спеціальнос-
тей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» 
галузі знань 24 «Сфера обслуговування» зумов-
лені органічним поєднанням теоретичного змісту 
предметної області, сучасних методів, методик 
і технологій, збалансованою зорієнтованістю на 
міжнародний, загальнодержавний і регіональ-
ний ринок праці в галузі відповідно до Страте-
гії розвитку ЗНУ на 2018-2022 роки та Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької області на 
період до 2027 року, а також збалансованим поєд-
нанням теоретичної й практичної підготовки, 
залученням до навчального процесу фахівців-
практиків готельно-ресторанної та туристичної 
галузей, можливістю проходження виробничих 
практик і літніх стажувань у таких відомих туро-
ператорів як Anex Tour, TPG, Join up, Calipso Tour, 
Peninsula Tour на посадах трансферів, адміністра-
торів на рецепції, аніматорів, барменів, офіціантів 
у готельно-ресторанних комплексах Туреччини, 
Болгарії, Північного Кіпру.

Для формулювання цілей освітніх програм 
спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» 
та «Туризм» та подальшої координації дій з їх 
реалізації було залучено до співпраці потенційних 
роботодавців – представників підприємств турис-
тичної галузі, готельного та ресторанного бізнесу 
(включаючи зарубіжних партнерів), фахівців 
сфери обслуговування. 

З огляду на суто практичну спрямованість 
спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» 
та «Туризм» на етапі розробки освітніх програм 
було враховано пропозиції роботодавців щодо 
підготовки фахівців із туризму та готельно-рес-
торанного обслуговування, насамперед у площині 
соціальної мобільності, конкурентоспроможності, 
професіоналізму, компетентності в організації 
сервісної та виробничо-технологічної діяльності. 

Відповідні рекомендації надходили від 
туристичних, готельних і ресторанних підпри-
ємств, зокрема туроператорів Anex Tour, TPG, 
Join up, Calipso Tour, Peninsula Tour, Туристич-
ного інформаційного центру Запоріжжя, готелів  
Khortitsa Palace Hotel, «Крістіна», «Театральний» 
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(м. Запоріжжя), “Belpinar” (Туреччина), ресторану 
«Веранда», арт-кафе «Тепло» (м. Запоріжжя), ком-
паній “BB Staff” (Туреччина) і “Smart Tour LTD” 
(Болгарія) та інших організацій. 

Так, згідно з рекомендаціями та побажаннями 
роботодавців освітні програми було зорієнтовано 
на формування у майбутніх фахівців сфери обслу-
говування вміння організовувати відпочинок 
туристів на високому рівні, забезпечувати якісну 
сервісну діяльність, комунікувати з різними кате-
горіями людей у професійному просторі – керів-
никами, колегами, гостями тощо. З цією метою до 
навчальних планів було включено такі дисципліни 
як «Організація комунікації в сфері обслугову-
вання», «Світовий ринок готельно-ресторанних 
(туристичних) послуг», «Реклама в готельно-рес-
торанному (туристичному) бізнесі» «Культура 
готельно-ресторанної справи», «Інфраструктура 
туризму», збільшено кількість практик і їх трива-
лість. 

Було вивчено та застосовано елементи досвіду 
дуальної освіти бакалаврів за програмою Swiss 
Education Group AG – лідера швейцарської інду-
стрії гостинності, що об’єднує п’ять шкіл, серед 
яких коледж імені Цезаря Ріцца (м. Люцерн, Швей-
царія), знайомство з досвідом підготовки фахівців, 
яке відбулося безпосередньо під час візиту в цей 
навчальний заклад.

Першим кроком на шляху впровадження нових 
організаційних форм навчання, співвідносних із 
основними завданнями дуальної освіти, є залу-
чення до навчального процесу фахівців у туристич-
ному бізнесі, готельєрів і рестораторів-практиків, 
які мають організаційні можливості для прове-
дення практичної частини підготовки фахівця на 
робочому місці.

Так, роботодавці залучаються до організації 
та проведення презентацій, круглих столів, профо-
рієнтаційних заходів, а також виробничої практики 
як на базі ЗНУ, так і в установах та організаціях 
роботодавців. Серед них комунальне підприєм-
ство «Туристичний інформаційний центр», готелі 
«Театральний», “Khortitsa Palace” (м. Запоріжжя), 
іноземні компанії: туроператори “Calypso Tour”, 
“Peninsula Tour”, “Anex Tour” (Туреччина), компа-
нія “BB STAFF” (Туреччина), готель “Club Hotel 
Belpinar” (Туреччина), туристичне підприємство 
‘Smart Tour Ltd” (Болгарія), ПП «Одиссей-Тур»  
(м. Мелітополь), туристична агенція «Поїхали 
з нами» (м. Запоріжжя), ТОВ «Зовнішсервіс» (м. 
Запоріжжя), ПП «Мрія Ком Тур» (м. Запоріжжя), 
ТОВ «Компас» (м. Запоріжжя), ТОВ «Гідроеко-
логія» (м. Запоріжжя), туристична агенція “Anex 
Tour” (м. Запоріжжя). 

Важливим є той факт, що елементи дуальної 
освіти застосовуються під час вивчення студентами 
таких базових дисциплін як «Організація готель-
ного господарства», «Організація ресторанного 
господарства», «Організація туристичної діяль-
ності» на першому бакалаврському рівні, «Управ-
ління якістю туристичних послуг», «Управління 
персоналом туристичної фірми» на другому магіс-
терському рівні вищої освіти, де лекційні заняття 
проходять в аудиторії, а практичні – на виробни-
цтві (готель “Khortitsa Palace”, комбінат харчу-
вання ЗНУ «Тетянин день», ресторан «Веранда», 
туристична агенція «Білети в літо»). 

Неабияке значення у процесі реалізації еле-
ментів дуальної освіти має практична підготовка, 
загальні питання організації якої регламентуються 
Положенням про практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти ЗНУ. Освітніми програмами перед-
бачено таку наступність видів практичної підго-
товки: навчальна ознайомча практика – 3 семестр, 
різні види виробничої – з 4 по 7 семестри, при-
чому навчальний рік на 2, 3 і 4 курсах бакалаврату 
розпочинається практичною підготовкою, а на 
2 і 3 курсах закінчується нею, що дає можливість 
студентам пройти як практику, так і стажування 
(за бажанням) в Україні або за кордоном на одному 
робочому місці. 

Слід зазначити, що стажування користується 
популярністю і великим попитом серед студен-
тів. Приблизно 75-80% студентів спеціальностей 
«Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» щоліта 
згідно з договорами від’їжджають на стажування 
до курортів Запорізької області, а також до Туреч-
чини, Болгарії, Північного Кіпру. 

Загалом практична підготовка на бакалавраті 
в межах одного навчального року складає 2 місяці 
на 2 курсі, 2,5 – на третьому, 2 – на четвертому, 
в магістратурі – 2,5 на 1 курсі. З урахуванням ста-
жування в літні місяці можна говорити про безпе-
рервний процес надбання студентами професійних 
навичок протягом 5-6 місяців поспіль. Отже, в умо-
вах інтенсифікації міжнародного співробітництва 
й динамічного розвитку туризму фахівці з турис-
тичного та готельно-ресторанного обслуговування 
набувають все більшого значення на ринку праці. 

Впровадження елементів дуальної освіти дало 
змогу створити умови для отримання таких резуль-
татів навчання за освітніми програмами спеціаль-
ностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм»: 

1) концептуальні знання, здобуті у процесі 
навчання та професійної діяльності; 

2) критичне осмислення основних теорій, прин-
ципів, методів і понять у навчанні та професійній 
діяльності; 
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3) уміння розв’язувати складні завдання у спе-
ціалізованих сферах професійної діяльності, що 
передбачає збір та інтерпретацію даних, вибір 
методів та інструментарію, застосування іннова-
ційних підходів; 

4) здатність ефективно формувати комуніка-
ційну стратегію, доносити інформацію, ідеї, про-
блеми, рішення та власний досвід; 

5) готовність до управління комплексними 
діями або проектами, відповідальність за при-
йняття рішень і професійний розвиток окремих 
осіб, здатність до подальшого навчання тощо. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
можна констатувати, що дуальна форма здобуття 
освіти передбачає партнерство здобувачів вищої 
освіти, викладачів закладів вищої освіти, робото-
давців. Її метою є забезпечення майбутнім фахів-
цям умов для практичного використання теоре-
тичних знань, успішної адаптації до професійної 
діяльності. Досвід Запорізького національного 
університету доводить актуальність цієї проблеми, 
а також демонструє ефективність застосування 
дуальної освіти у процесі підготовки фахівців 
туристичної та готельно-ресторанної сфер.
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ КОНКУРЕНТНИХ 
ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

У дослідженні обґрунтовано критерії та показники сформованості культури конкурентних відносин у майбут-
ніх фахівців з бізнес-адміністрування. Наголошується, що формування культури конкурентних відносин у майбут-
ніх фахівців – складний і тривалий процес, який включає в себе різні змістові та структурні компоненти. 

Аналіз публікацій із цієї проблеми і систематизація даних дозволили з’ясувати, що культура конкурентних 
відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування може виявлятися на трьох рівнях: низький, середній, 
високий. Оцінювати ступінь сформованості культури конкурентних відносин можна з урахуванням чотирьох 
базових показників: знань, умінь, професійно важливих особистісних якостей, ціннісних орієнтацій: 1) знання 
(поняття і правила культури конкурентних відносин, норми професійної культури, правила конкурентної пове-
дінки і типи взаємодії в умовах конкуренції); 2) вміння (організаційно-прогностичні вміння планувати професій-
ну діяльність і прогнозувати її результат; практико-перетворюючі вміння відтворювати ефективні способи 
конкурентної взаємодії й обирати стратегію взаємодії; контрольно-аналітичні вміння аналізувати результати 
конкурентної взаємодії, вміти порівнювати і виявляти недоліки, коригувати конкурентну поведінку); 3) профе-
сійно-важливі особистісні якості (тактовність, конкурентоспроможність, доброзичливість, вміння співпере-
живати, толерантність, товариськість, лідерські якості, емпатія, прагнення до успіху, лабільність); 4) ціннісні 
орієнтації (професійна культура, культура конкурентних відносин, добросовісна конкуренція, клієнтоорієнтова-
на культура, моральні цінності, економіка, особистість професіонала). 

Методи і типи завдань для оцінювання сформованості показників культури конкурентних відносин у майбут-
ніх фахівців з бізнес-адміністрування базувалися на таких прикладах: 1) методи (експеримент, метод експерт-
них оцінок, аналіз продуктів діяльності, статистичні методи, методи опитування, самооцінювання); 2) типо-
логія завдань (проаналізувати й інтерпретувати конкурентну ситуацію; вибрати і спроектувати стратегію 
взаємодії; програти в діловій грі конкурентну ситуацію; обґрунтувати вибір методів, способів конкурентної 
взаємодії; оцінити ситуацію конкурентного спілкування між іншими студентами; знайти способи підвищення 
ефективності конкурентних відносин). 

У висновках наголошується, що бізнес-адміністрування – це мистецтво управління бізнесом в умовах нестабільно-
го конкурентного бізнес-середовища. Професійний портрет фахівця з бізнес-адміністрування формується крізь при-
зму знань у галузі економіки та менеджменту. Фахівці з бізнес-адміністрування потребують спеціалізованих знань 
і специфічних управлінських навичок з окремих функціональних напрямів підприємницької діяльності та бізнесу. Саме 
тому культура конкурентних відносин фахівця з бізнес-адміністрування забезпечує досягнення економічних цілей 
оптимальними й етично прийнятними засобами через ефективну співпрацю та сумлінне суперництво в умовах конку-
ренції. Визначені у дослідженні критерії та показники сформованості культури конкурентних відносин у майбутніх 
фахівців з бізнес-адміністрування є основою для здійснення подальшої експериментальної роботи.

Ключові слова: студенти, культура конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування, 
знання, вміння, професійно важливі особистісні якості, ціннісні орієнтації, критерії та показники сформованос-
ті культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування.
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CRITERIA AND INDICATORS OF FORMATION 
OF THE CULTURE OF COMPETITIVE RELATIONS 

IN THE FUTURE BUSINESS ADMINISTRATION SPECIALISTS

The study substantiates the criteria and indicators of the formation of a culture of competitive relations in future 
professionals in business administration. It is emphasized that the formation of a culture of competitive relations in future 
professionals is a complex and long process, which includes various semantic and structural components. 
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Analysis of publications on this issue and systematization of data revealed that the culture of competitive relations 
in future professionals in business administration can be manifested at three levels: low, medium, high. It is possible to 
estimate the degree of formation of the culture of competitive relations on the basis of four basic indicators – knowledge, 
skills, professionally important personal qualities, value orientations. Namely: 1) knowledge (concepts and rules 
of culture of competitive relations, norms of professional culture, rules of competitive behavior and types of interaction 
in conditions of competition); 2) skills (organizational and prognostic skills to plan professional activities and predict 
its outcome; practical and transformative skills to reproduce effective ways of competitive interaction and choose 
the strategy of interaction; control and analytical skills to analyze the results of competitive interaction, be able to 
compare and identify shortcomings, correct competitive behavior); 3) professionally important personal qualities 
(tact, competitiveness, friendliness, empathy, tolerance, camaraderie, leadership qualities, empathy, desire for success, 
lability); 4) value orientations (professional culture, culture of competitive relations, fair competition, customer-oriented 
culture, moral values, economics, professional personality). 

Methods and types of tasks for assessing the formation of indicators of the culture of competitive relations in future 
specialists in business administration were based on the following examples: 1) methods (experiment, method of expert 
evaluations, analysis of products, statistical methods, survey methods, self-evaluation); 2) typology of tasks (analyze 
and interpret the competitive situation; choose and design a strategy of interaction; lose the competitive situation in 
a business game; justify the choice of methods, ways of competitive interaction; assess the situation of competitive 
communication between other students; find ways to improve competitive relations). The conclusions emphasize that 
business administration is the art of business management in an unstable competitive business environment. 

The professional portrait of a business administration specialist is formed through the prism of knowledge in the field 
of economics and management. Business administration specialists need specialized knowledge and specific management 
skills in certain functional areas of business and business. That is why the culture of competitive relations of a business 
administration specialist ensures the achievement of economic goals by optimal and ethically acceptable means through 
effective cooperation and fair competition in a competitive environment. The criteria and indicators of the formation 
of the culture of competitive relations in future business administration specialists identified in the study are the basis for 
further experimental work.

Key words: students, culture of competitive relations in future specialists in business administration, knowledge, 
skills, professionally important personal qualities, value orientations, criteria and indicators of formation of culture 
of competitive relations in future specialists in business administration.

Постановка проблеми. Сучасна вища освіта 
України переживає процес реформування, який 
полягає у реалізації євроінтеграції, пошуці інно-
ваційних підходів у навчанні, створенні нових 
можливостей для реалізації самоосвіти та само-
вдосконалення. Зокрема, проблема формування 
культури конкурентних відносин у майбутніх 
фахівців з бізнес-адміністрування нині є дуже 
актуальною, оскільки інноваційні процеси, що 
відбуваються в економіці, висувають серйозні 
вимоги до підготовки майбутнього фахівця з біз-
нес-адміністрування. Формування культури кон-
курентних відносин у майбутніх фахівців – склад-
ний і тривалий процес, який включає в себе різні 
змістові та структурні компоненти. 

Аналіз досліджень. Дослідженню питань кон-
курентоспроможності та культури конкурентних 
відносин присвятили свої праці В. В. Дядичев, 
К. В. Чуніхіна, С. О. Цимбалюк, О. А. Грішнова, 
Р. А. Фатхундінов, С. І. Сотнікова, М. В. Семи-
кіна, О. О. Смірнов, В. М. Лазарєв, Д. П. Богиня, 
Л. С. Лісогор, Л. І. Безтелесна, К. О. Болдирєв, 
Н. А. Іваннікова, Н. В. Коленда, Л. Б. Влади-
кіна, Л. Міляєва, О. Марцінковська, М. В. Лапа, 
Н. М. Заярна, Л. П. Калініченко та інші. 

Аналіз наукових джерел доводить, що нині 
бракує робіт щодо узагальнення критеріїв і показ-
ників сформованості культури конкурентних від-

носин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністру-
вання. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні критеріїв 
і показників сформованості культури конкурент-
них відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адмі-
ністрування. 

Виклад основного матеріалу. У педагогічній 
літературі «критерій» – це ознака, на підставі якої 
проводиться оцінка, визначення або класифіка-
ція чого-небудь або міра судження, оцінки якого-
небудь явища (Коджаспирова, Коджаспиров, 2005: 
67). З огляду на це визначення і авторські резуль-
тати дослідження вважаємо, що в якості базового 
критерію виступає рівень сформованості куль-
тури конкурентних відносин, який ми визначаємо 
з урахуванням чотирьох основних показників: 
знання, вміння, професійно-важливі особистісні 
якості, ціннісні орієнтації: 

1) знання (поняття і правила культури конку-
рентних відносин, норми професійної культури, 
правила конкурентної поведінки і типи взаємодії 
в умовах конкуренції); 

2) вміння (організаційно-прогностичні вміння 
планувати професійну діяльність і прогнозувати її 
результат; практико-перетворюючі вміння відтво-
рювати ефективні способи конкурентної взаємодії 
й обирати стратегію взаємодії; контрольно-аналі-
тичні вміння аналізувати результати конкурентної 
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взаємодії, вміти порівнювати і виявляти недоліки, 
коригувати конкурентну поведінку); 

3) професійно-важливі особистісні якості (так-
товність, конкурентоспроможність, доброзич-
ливість, вміння співпереживати, толерантність, 
товариськість, лідерські якості, емпатія, праг-
нення до успіху, лабільність); 

4) ціннісні орієнтації (професійна культура, 
культура конкурентних відносин, добросо-
вісна конкуренція, клієнтоорієнтована культура, 
моральні цінності, економіка, особистість профе-
сіонала).

Кожен із перерахованих показників має свій 
рівень, який «представляє ступінь величини, розви-
тку, значущості чого-небудь» (Ожегов, 2015: 837).  
Аналіз публікацій із цієї проблеми і систематиза-
ція даних дозволили з’ясувати, що культура кон-
курентних відносин може виявлятися на трьох 
рівнях: низький, середній, високий. Перш ніж 
переходити до характеристики рівнів, хотілося б 
зазначити, що майбутні фахівці з бізнес-адміні-
стрування протягом життя, пройшовши навчання 
в закладах дошкільної та середньої освіти, 
а також засвоївши досвід взаємодії в сім’ї, вже 
мають деякі уявлення про конкурентні відносини. 
Тому не можна сказати, що формування культури 
ми будемо починати з нульової позначки. 

Ми вважаємо, що найнижчим рівнем сфор-
мованості культури конкурентних відносин буде 
низький. Мається на увазі, що уявлення про куль-
туру конкурентних відносин сформовані неповно, 
переважає побутова думка, студент не мотивова-
ний на формування і розвиток культури конку-
рентних відносин. Другий рівень (середній) у най-
більш загальних характеристиках виражається 
в тому, що культура конкурентних відносин сфор-
мована фрагментарно, немає цілісного поняття 
цього явища, у студента нестійка мотивація на 
розвиток такого виду культури. Підсумковим 
є високий рівень, де культура конкурентних від-
носин самостійно виявляється в різних ситуаціях 
(у побуті, в спілкуванні з одногрупниками, у про-
фесійній взаємодії), виявляється стійка мотивація 
на розвиток цього виду культури.

Як ми вказували раніше, оцінювати ступінь 
сформованості культури конкурентних відносин 
ми будемо з огляду на чотири базові показники – 
знання, вміння, професійно-важливі особистісні 
якості, ціннісні орієнтації. Аналіз літератури 
дозволяє виділити певні рівні їх вияву. Пер-
шими розглянемо різнорівневі вияви показника  
«знання»: 

1) низький рівень (у студента не сформована 
необхідна система знань про конкуренцію і куль-

туру конкурентних відносин; він не повністю 
оперує поняттями або взагалі не володіє ними, не 
усвідомлює значення сформованої культури кон-
курентних відносин для ефективної професійної 
діяльності, не знає стратегій ефективної конку-
рентної взаємодії); 

2) середній рівень (студент володіє основами 
знань про конкуренцію і культуру конкурентних 
відносин, у нього сформований базовий понятій-
ний апарат, він має уявлення про ефективні стра-
тегії і принципи конкурентних відносин, розуміє 
значення сформованої культури конкурентних 
відносин);

3) високий рівень (у студента сформовано 
розуміння сутності і структурних особливостей 
культури конкурентних відносин, він володіє 
понятійним апаратом, знає ефективні стратегії 
конкуренції та принципи добросовісних конку-
рентних відносин, а також способи розвитку куль-
тури конкурентних відносин, зміст професійної 
етики фахівця на підприємстві).

Оцінка сформованості знань культури кон-
курентних відносин відбувалася з використан-
ням певних методів і типів завдань. До головних 
методів належить спостереження, констатуючий 
експеримент, метод експертних оцінок, методи 
опитування, використання модульно-рейтингової 
технології, бесіда, педагогічний аналіз результа-
тів, тестування. Типологія завдань базувалася на 
використанні таких варіантів: дати визначення 
поняттю «конкуренція», розповісти про види 
конкуренції, виділити критерії і принципи ефек-
тивних конкурентних відносин; розповісти про 
можливі стратегії конкурентної взаємодії; вказати 
методи і прийоми емоційного контролю тощо.

Другим розглянемо показник, що характеризує 
вміння, які складають основу культури конкурент-
них відносин. Характеристика рівнів сформова-
ності вмінь передбачає наявність таких рівнів: 

1) низький (студент слабо володіє базовим 
умінням щодо вибудовування конкурентних від-
носин, у нього процеси рефлексії і емпатії розви-
нені фрагментарно; поведінка студента практично 
не орієнтована на дотримання норм професійної 
етики, він допускає серйозні помилки під час 
конкурентної взаємодії, неадекватно реагує на 
результати конкурентної взаємодії і інтерпрета-
цію педагогічної діагностики); 

2) середній (студент фрагментарно володіє 
вміннями вибудовування конкурентних відносин; 
він вважає за краще використовувати репродук-
тивні способи, стратегії, принципи конкурентної 
взаємодії, не орієнтовані на творчий підхід, хоча 
в поведінці загалом дотримується норми профе-



13ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

сійної етики; студент здатний адекватно інтерпре-
тувати результати педагогічної діагностики); 

3) високий (студент володіє вмінням вибу-
довувати ефективні стратегії конкурентних від-
носин і застосовувати принципи добросовісної 
конкуренції; він знає способи розвитку культури 
конкурентних відносин і вміє їх застосовувати, 
використовує продуктивний підхід, дотримується 
норм професійної етики; адекватно інтерпретує 
результати педагогічної діагностики).

Методи і типи завдань для оцінювання сфор-
мованості вмінь базувалися на таких прикладах: 
1) методи (експеримент, метод експертних оцінок, 
аналіз продуктів діяльності, статистичні методи, 
методи опитування, самооцінювання); 2) типо-
логія завдань (проаналізувати й інтерпретувати 
конкурентну ситуацію; вибрати і спроектувати 
стратегію взаємодії; програти в діловій грі кон-
курентну ситуацію; обґрунтувати вибір методів, 
способів конкурентної взаємодії; оцінити ситуа-
цію конкурентного спілкування між іншими сту-
дентами; знайти способи підвищення ефектив-
ності конкурентних відносин).

Третім показником, який характеризує рівень 
сформованості культури конкурентних відносин, 
є професійно важливі особистісні якості (далі – 
ПВОЯ). Перед тим, як переходити до опису рів-
нів, перерахуємо їх. Це конкурентоспроможність, 
вмотивованість на успіх, інтелектуальна лабіль-
ність, толерантність, комунікабельність.

Зупинимося детальніше на визначених ПВОЯ. 
Конкурентоспроможність. Аналіз різних дослі-
джень дозволяє констатувати, що студент із роз-
виненим рівнем конкурентоспроможності має 
виражену позитивну професійну мотивацією, 
чіткі цілі; він раціоналістичний, відповідаль-
ний, комунікабельний, легко сходиться з новими 
людьми, швидко адаптується в нових ситуаціях, 
виявляє чітке прагнення до безперервного росту 
своєї компетентності. Для нього характерна здат-
ність аналізувати негативні результати; сильні 
пізнавальні мотиви; виконувана діяльність цікава 
сама по собі. Він працьовитий, працездатний, 
виявляє прагнення до досягнень; яскраво вира-
жені вміння, орієнтовані на нестандартність при-
йнятих рішень, здатність до творчої діяльності. 
Студент виявляє риси лідера, незалежний, здат-
ний приймати самостійні рішення; володіє собою, 
стабільна регуляція тривожності виявляється 
в контролі негативних емоцій в умовах емоційно 
напруженої обстановки. Його високі показники 
мобільності і гнучкості мислення виявляються 
в швидкій реакції на зміни ситуації і підборі необ-
хідних тактик.

На думку Г. М. Мороза, конкурентоспромож-
ного майбутнього фахівця потрібно розглядати не 
тільки як продукт навчального закладу, а і як осо-
бистість, яка має певні якості, може досягти висо-
ких результатів у своїй діяльності та внести свої 
новітні технології в досягнення тієї організації, 
де вона працює. Такі фахівці мають прагнути до 
безперервного підвищення професійної майстер-
ності та володіти високою адаптаційною й профе-
сійною мобільністю; бути спроможними до ство-
рення й використання високих технологій; мати 
сформовані міцні моральні засади, культуру, від-
повідальність; бути готовими до постійних змін 
громадських відносин (Мороз, 2018: 160). 

Прагнення до успіху. Людина, яка прагне до 
професійного росту й до формування професійної 
культури, має певну мету і мотиви. Щоб домог-
тися конкурентних переваг у професійній сфері, 
такими цілями і мотивами можуть бути бажання 
домогтися успіху у трудовій діяльності, отримати 
визнання оточуючих. 

На нашу думку, поняття «конкурентні від-
носини» пов’язане з поняттям «успіх», тому 
що в процесі конкуренції людина або досягає 
успіху, або програє. Аналіз джерел показав, що 
успіх у навчальної та трудовій діяльності як цен-
тральний складник конкурентоспроможності 
пов’язаний зі здатністю чітко ставити цілі, дося-
гати їх у окреслені терміни, застосовувати адек-
ватні методи і засоби.

М. А. Кузнєцов і Н. В. Підбуцька вказують на те, 
що стимулом до інтенсифікації діяльності можуть 
стати і бажання досягти успіху, і страх перед невда-
чею. Але, на думку авторів, мотивація успіху носить 
пріоритетний позитивний характер (Кузнєцов, Під-
буцька, 2013: 77). Ми вважаємо, що поняття «мотив 
успіху» має низку компонентів, які уточнюють 
його сутність: 1) успіх є характеристикою якості 
діяльності й передбачає максимальну відповід-
ність результату і мети; 2) успіх як соціальне явище 
характеризується такими показниками як визнання 
і схвалення, він є механізмом розкриття творчого 
потенціалу та самореалізації; 3) це поняття застосо-
вується в разі досягнення в будь-якому особливому 
виді діяльності, де людина досягає успіху, реалізує 
себе і робить це краще за інших; 4) успіх – це досяг-
нення, визнане соціальної спільнотою, виходячи 
з соціально схвалюваних стандартів.

Таким чином, прагнення до успіху характе-
ризує спрямованість особистості студента, яка 
виявляється в потребі самоактуалізації й само-
розвитку, ступені впевненості та наполегливості 
в досягненні мети, позитивному ставленні до май-
бутньої професійної діяльності.
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Інтелектуальна лабільність. Визначену якість 
фахівця дослідники вважають важливим показ-
ником, що визначає рівень здатності до навчання, 
перенавчання, зміни видів діяльності, пов’язаних 
із навичками засвоєння інформації і зі здатністю 
конкурувати і здобувати перемогу.

Сучасні фахівці з бізнес-адміністрування вза-
ємодіють із постійно зростаючим потоком інфор-
мації; вони поставлені в ситуацію необхідності 
регулярно приймати найбільш вигідні (опти-
мальні) рішення, аналізувати, виділяти істотне, 
робити раціональні висновки. Здатність швидко 
і продуктивно мислити стає однією з найбільш 
значущих для фахівця, що працює в нестабільних 
ринкових умовах.

У психологічному словнику зазначено, що 
«лабільність» походить від латинського “labilis”, 
що в перекладі означає «ковзний», «нестійкий». 
У диференціальній психології «лабільність» – це 
здатність до перемикання уваги, вміння швидко 
переходити від рішення одних завдань на вико-
нання інших, не допускаючи помилок (Ильин, 
2011: 135). Н. Шайда і О Шайда констатують, що 
інтелектуальна лабільність вимірює здатність до 
перемикання уваги, вміння швидко переходити 
з вирішення одних завдань на виконання інших, 
не допускаючи при цьому помилок (Шайда, 
Шайда, 2016: 227). 

Слід підкреслити, що в цьому дослідженні 
ми виходили з уявлення про інтелект як потен-
ційну здатність, яка може актуалізуватися в розу-
мових процесах, надаючи їм особливу якість, що 
виявляється в простоті, ефективності, оптималь-
ності використовуваних методів для досягнення 
поставленої мети, впливаючи на успішність адап-
тації та діяльності.

Толерантність. У перекладі з латинської мови 
“tolerantia” – «терпіння». Процес ефективних кон-
курентних відносин передбачає вияв терпіння до 
іншої (конкуруючої) сторони, контроль емоцій, 
що створює можливість для конструктивної вза-
ємодії. У педагогічному словнику толерантність 
визначається як відсутність або ослаблення реа-
гування на будь-який несприятливий фактор 
у результаті зниження чутливості до його впливу; 
здатність людини протистояти різного роду 
труднощам без втрати психологічної адаптації 
(Коджаспирова, Коджаспиров, 2005: 151).

За аналізом А. В. Пфлюгер, толерантність як 
особистісна характеристика актуалізується ког-
нітивним і емоційним компонентами, що виявля-
ються в поведінці, і включає прийняття себе, при-
йняття інших, внутрішній контроль, емоційний 
комфорт, нервово-психічну стійкість. Емоційний 

компонент визначається динамікою емоційних 
переживань, які є суб’єктивними індикаторами 
ефективності процесу адаптації і характеризу-
ються емоційним комфортом, доброзичливістю, 
задоволенням, емоційною гнучкістю, психологіч-
ною стійкістю. 

Відомо, що нетерпимість багато в чому зумов-
лена особистісними стереотипами, негативними 
установками міжособистісного оцінювання. Ког-
нітивний компонент толерантності характеризу-
ється здатністю то пізнання себе, системою знань 
про етичні норми та моральні правила добро-
зичливої взаємодії між людьми. Поведінковий 
компонент толерантності виявляється у процесі 
практичного оволодіння навичками толерантного 
ставлення і залежить від рівня сформованості 
попередніх компонентів. 

Толерантність є неодмінною умовою успіш-
ної адаптації, без якої посилюється «прагнення 
підігнати партнера під себе», неприйняття себе 
та інших. Також вона є важливою професійною 
рисою для майбутнього фахівця, коли у майбутній 
професійній діяльності йому знадобляться відпо-
відні навички для розвитку діалогу і вирішення 
конфліктів, потрібно буде творчо підходити до 
розв’язання проблем, стикатись із культурним 
різноманіттям, і створювати умови для визнання 
відмінностей і їх вияву в житті клієнта (Пфлюгер, 
2015: 125–127).

Комунікабельність. Оскільки проблема нашого 
дослідження пов’язана з конкурентними відноси-
нами, то ця риса буде сприяти створенню ефек-
тивних конкурентних стратегій. 

Слід зазначити, що комунікабельність є особливо 
важливою для професій типу «людина-люди», які 
засновані на постійній інтерперсональній взаємо-
дії, відбуваються за допомогою вербальних і невер-
бальних засобів спілкування. Я. Л. Коломінський, 
визначаючи спілкування як взаємодію між людьми, 
в процесі якої реалізуються, виявляються та фор-
муються їхні міжособистісні стосунки, вказує, що 
спілкування має зовнішню (ту, яку можна поба-
чити) та внутрішню (ту, яку не можливо побачити) 
частини. Побачити можна серію мовних і немов-
них дій, а внутрішня частина – все те, що «змушує 
людей спілкуватися, заради чого вони це роблять» 
(Коломинский, 1974: 7). Цю невидиму частину 
складають комунікативні потреби особистості. 
Оскільки саме в діяльності, спрямованій на задо-
волення потреб, розвиваються здібності людей, 
логічним є висновок, що особистість у процесі 
спілкування удосконалюється.

Під розвитком комунікабельності у майбутніх 
фахівців з бізнес-адміністрування ми розуміємо 
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процес якісних і кількісних змін знань, комуніка-
тивних умінь, ціннісних орієнтацій, які сприяють 
вдосконаленню особистості. Дотримуючись ідей 
системного, компетентнісного і діяльнісно-куль-
турологічного підходів, ми сприймаємо студента 
як суб’єкта навчально-професійної діяльності 
та як суб’єкта власного розвитку, в тому числі 
і комунікативного.

Характеристика рівнів сформованості профе-
сійно важливих особистісних якостей, включе-
них у культуру конкурентних відносин майбутніх 
фахівців з бізнес-адміністрування: 1) низький  
(у студента ПВОЯ практично не виявляються 
в конкурентних відносинах, що виражається 
у прагненні уникати невдачі, безініціативності, 
вияві дезорганізації, запальності, некоректної пове-
дінки); 2) середній (ПВОЯ у студента виявляються 
фрагментарно, що вимагає підтримки від компе-
тентних педагогів або інших студентів); 3) високий 
(студент регулярно і систематично виявляє ПВОЯ, 
що сприяє розбудові добросовісних конкурентних 
відносин, підвищенню адаптивності, безконфлік-
тності та конкурентоспроможності).

Змістовна основа методів і типів завдань 
для оцінки сформованості ПВОЯ, що є елемен-
том культури конкурентних відносин майбутніх 
фахівців з бізнес адміністрування, базується на 
використанні таких інструментів: 

1) методи (тестування, експеримент, метод екс-
пертних оцінок, аналіз продуктів діяльності, статис-
тичні методи, методи опитування, самооцінювання); 

2) типологія завдань (визначити ступінь розви-
неності особистісних якостей у себе та в інших 
студентів у групі; виконати завдання під час діло-
вої, рольової, імітаційної ігор; вирішити про-
блемну ситуацію; провести рефлексивний аналіз 
завдання й проблемної ситуації; визначити зна-
чимі для фахівця з бізнес-адміністрування цін-
ності).

Четвертий показник – «ціннісні орієнтації» 
ми розглядаємо як «вибіркове ставлення людини 
до матеріальних і духовних цінностей, систему її 
установок, переконань, переваг, виражену у сві-
домості і поведінці» (Коджаспирова, Коджаспи-
ров, 2005: 164). Для фахівця, який бере участь 
у конкурентній взаємодії, ціннісні орієнтації 
повинні бути спрямовані на особистість взаємодії 
суб’єкта, норми добросовісної конкуренції, етику 
професійної взаємодії.

Характеристика рівнів сформованості цінніс-
них орієнтацій визначена на основі таких рівнів: 
1) низького (для студента характерно недостатнє 
інформування про цінності або неадекватне став-
лення до них; він не дотримуються норм добро-

совісної конкуренції та професійної етики, пере-
важає пріоритетне значення особистих потреб на 
шкоду потребам конкуруючої людини або групи 
людей; студент може здійснювати неадекватні 
вчинки); 2) середнього (студент має фрагментарну 
поінформованість про цінності, він орієнтований 
на норми добросовісної конкуренції та професій-
ної етики, враховує інтереси конкуруючої сторони; 
його діяльність базується на окремих ціннісних 
орієнтаціях, тому потребує підтримки і контролю 
компетентних педагогів); 3) високого (студент має 
структуровані знання про цінності, в стосунках 
він систематично дотримується принципів добро-
совісної конкуренції та професійної етики, пова-
жає особистість конкурента і демонструє це; його 
поведінка адекватна, він здатний контролювати 
себе і допомагати оточуючим людям).

Методи і типи завдань оцінювання сформо-
ваності ціннісних орієнтацій у майбутніх фахів-
ців з бізнес-адміністрування: 1) методи (тесту-
вання, експеримент, метод експертних оцінок, 
аналіз продуктів діяльності, статистичні методи, 
методи опитування, самооцінювання); 2) типоло-
гія завдань (виконати завдання з ділової, рольової, 
імітаційної ігор, вирішити проблемну ситуацію; 
провести ціннісний аналіз результатів гри і про-
блемної ситуації; сформулювати основні прин-
ципи і способи реалізації конкурентної стратегії 
поведінки з урахуванням ціннісних орієнтацій; 
проаналізувати свою конкурентну поведінку 
й поведінку інших студентів з урахуванням цін-
нісних орієнтацій; запропонувати способи опти-
мізації конкурентних відносин). 

Висновки. Таким чином, бізнес-адміністру-
вання – це мистецтво управління бізнесом в умовах 
нестабільного конкурентного бізнес-середовища. 
Професійний портрет фахівця з бізнес-адміні-
стрування формується крізь призму знань у галузі 
економіки та менеджменту. Фахівці з бізнес-адмі-
ністрування потребують спеціалізованих знань 
і специфічних управлінських навичок з окремих 
функціональних напрямів підприємницької діяль-
ності та бізнесу. Саме тому культура конкурент-
них відносин фахівця з бізнес-адміністрування 
забезпечує досягнення економічних цілей опти-
мальними й етично прийнятними засобами через 
ефективну співпрацю та сумлінне суперництво 
в умовах конкуренції.

Аналіз публікацій із цієї проблеми і система-
тизація даних дозволили з’ясувати, що культура 
конкурентних відносин у майбутніх фахівців 
з бізнес-адміністрування може виявлятися на 
трьох рівнях: низький, середній, високий. Оціню-
вати ступінь сформованості культури конкурент-

Мамиченко С. Критерiї та показники сформованостi культури конкурентних вiдносин...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 4, 202016

Педагогiка

них відносин можна, виходячи з чотирьох базових 
показників – знань, умінь, професійно важливих 
особистісних якостей, ціннісних орієнтацій. 
Визначені у дослідженні критерії та показники 

сформованості культури конкурентних відносин 
у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування 
є основою для здійснення подальшої експеримен-
тальної роботи.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

(МАТЕРІАЛИ З ТЕМИ «РОЗМОВА ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ»)

У статті подано комплекс практичних підходів у викладанні української мови як іноземної студентам-іноземцям 
медичного профілю на прикладі навчальних матеріалів із теми «Розмова лікаря з пацієнтом». Акцентовано на тому, що 
у зв’язку з інтеграцією України в загальноєвропейський науковий та освітній простір з кожним роком зростає кількість 
іноземних громадян, які мають бажання здобувати вищу освіту в українських медичних навчальних закладах. 

Якісна освіта в Україні нерозривно пов’язана з мовною підготовкою студентів-іноземців. Знання мови допо-
магають іноземним громадянам адаптуватися до чужомовного середовища, побутових ситуацій, набути необ-
хідних практичних навичок з фаху, опрацьовувати науково-навчальну інформацію. Тому викладачі ставлять перед 
собою завдання за короткий проміжок часу навчити студентів-іноземців будувати власні висловлювання з ура-
хуванням фонетичних, інтонаційних, лексичних, граматичних і стилістичних особливостей української мови.

Оскільки все ще недоопрацьованою залишається проблема практичної реалізації різних підходів у процесі 
викладання української мови як іноземної у вищій школі, а дослідження науковців зосереджені насамперед на тео-
ретичних передумовах розвитку ключових компетенцій особистості іноземного студента, у своєму дослідженні 
ми представили комплекс завдань, спрямованих на формування у студентів-іноземців вмінь і навичок використо-
вувати мовні засоби у процесі підготовки до комунікативних ситуацій зі спеціальності. 

Запропонована система різних практичних підходів (комунікативного, особистісно-орієнтованого, діяльніс-
ного) у вивченні української мови іноземними студентами-медиками сприятиме не лише набуттю ними необхід-
них навичок професійного спілкування, а й розвитку мотиваційної пізнавальної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розширенні навчально-методичного комплексу з української 
мови з урахуванням різних медичних галузей.

Ключові слова: практичні підходи, українська мова як іноземна, вища школа, мовна підготовка.
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MODERN APPROACHES TO TEACHING UKRAINIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL PROFILE 

(MATERIALS ON THE TOPIC “DOCTOR’S CONVERSATION WITH THE PATIENT”)

The article presents a set of practical approaches in teaching the Ukrainian language as a foreign language to 
foreign medical students on the example of educational materials on the topic “Conversation of a doctor with a patient”. 
It is emphasized that in connection with the integration of Ukraine into the European scientific and educational space, 
the number of foreign citizens who wish to obtain higher education in Ukrainian medical schools is growing every year. 
Quality education in Ukraine is inextricably linked with the language training of foreign students. 
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Knowledge of the language helps foreign citizens to adapt to a foreign language environment, everyday situations, 
to acquire the necessary practical skills in the specialty, to process scientific and educational information. With this in 
mind, teachers set themselves the task of teaching foreign students to build their own utterances, taking into account 
the phonetic, intonation, lexical, grammatical and stylistic features of the Ukrainian language in a short period of time.

Since the problem of practical implementation of different approaches in the process of teaching Ukrainian as 
a foreign language in higher education is still unfinished, and research focuses primarily on the theoretical prerequisites 
for the development of key competencies of a foreign student, in our study we presented a set of tasks foreigners skills 
and abilities to use language tools in the process of preparation for communicative situations in the specialty.

The proposed system of different practical approaches (communicative, personality-oriented, activity) in the study 
of the Ukrainian language by foreign medical students will contribute not only to the acquisition of the necessary skills 
of professional communication, but also the development of motivational cognitive activity. 

We see prospects for further research in the expansion of the educational and methodological complex of the Ukrainian 
language, taking into account various medical fields.

Key words: practical approaches, Ukrainian language as a foreign language, higher school, language training.

Постановка проблеми. У зв’язку з інтегра-
цією України в загальноєвропейський науковий 
та освітній простір з кожним роком збільшу-
ється кількість іноземних громадян, охочих здо-
бувати вищу освіту в українських навчальних 
закладах, зокрема медичних. Отримання якіс-
ної освіти здебільшого залежить від мовної під-
готовки студентів-іноземців, оскільки знання 
мови є передумовою адаптації до чужомовного 
середовища, набуття необхідних практичних 
навичок із фаху, доступу до наукової інформа-
ції. Перед викладачами українських закладів 
вищої освіти стоїть нелегке завдання – навчити 
студентів-іноземців будувати власні висловлю-
вання з урахуванням різних особливостей укра-
їнської мови. 

Аналіз досліджень. Прийоми та методи мов-
ної підготовки іноземних громадян неоднора-
зово ставали об’єктом наукових розвідок у різний 
час. Серед науковців-сучасників найдетальніше 
питання викладання української мови як іноземної 
студіюють Л. Назаревич, І. Зозуля, О. Присяжна, 
Л. Солодар, І. Кушнір, М. Цуркан та інші. Проте 
дослідження науковців насамперед зосереджені 
на теоретичних передумовах розвитку ключових 
компетенцій особистості іноземного студента. За 
нашими спостереженнями все ще недоопрацьова-
ною залишається проблема практичної реалізації 
різних підходів у процесі викладання української 
мови як іноземної у вищій школі.

Мета статті – запропонувати комплекс прак-
тичних підходів у викладанні української мови як 
іноземної студентам-іноземцям медичного про-
філю на прикладі навчальних матеріалів з теми 
«Розмова лікаря з пацієнтом». 

Виклад основного матеріалу. Визначаль-
ним завданням у викладанні української мови 
як іноземної студентам, які обрали лікарський 
фах, є навчання комунікації українською мовою 
на рівні, необхідному для опрацювання літера-
тури, проходження навчальної клінічної практики 
в медичних закладах України, забезпечення спіл-
кування з пацієнтами. 

У нашому науковому дослідженні подаємо на 
розгляд комплекс завдань, спрямованих на форму-
вання у студентів-іноземців вмінь і навичок вико-
ристовувати мовні засоби у процесі підготовки до 
комунікативних ситуацій зі спеціальності.

Завдання 1. Прочитайте. Запам’ятайте.
Запитання Відповідь

1. Прізвище, ім’я,  
по батькові

Король Віра Андріївна

2. Стать (жіноча  
або чоловіча)

жіноча

3. Вік 20 років
4. Місце 
проживання:

Вулиця Руська, будинок 2, 
квартира 35, місто Тернопіль

5. № телефону (063) 34-75-769
6. Сімейний стан
(чоловік одружений / 
неодружений, жінка 
заміжня / незаміжня)

Незаміжня

7. Місце роботи 
(навчання), посада

Тернопільський державний 
медичний університет 
імені Івана Горбачевського, 
студентка

Завдання 2. Читайте текст. Пишіть інфор-
мацію про хворого за зразком завдання 1. 

Хворий – Сокіл Роман Антонович. Він живе в місті 
Тернопіль. Номер його будинку – 4. Номер його квар-
тири – 24. Будинок знаходиться на вулиці Богдана 
Хмельницького. Чоловіку 34 роки. У нього є дружина 
і син. Він працює фармацевтом у аптеці «Велика 
родина». Його номер телефону (097) 44-26-321.

Завдання 3. Пишіть запитання до діалогу.
У лікаря
 – Добрий день!
 – Добрий день!
– Як Вас звати? – Мене звати Махмуд.
– _________________? – Це мій друг.
– _________________? – Його звати Ахмед.
– ___________? – Його прізвище Абдельмухаб.
– _________________? – Йому 20 років.
– ________________? – Його адреса: вулиця 

Руська, будинок 15, квартира 86.
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– ___________? – Так, він погано почувається.
– ______________? – У нього кашель, нежить 

і висип на обличчі.
– Зрозуміло. У нього алергія. Вам потрібно 

йти в аптеку і купити ось ці таблетки. Їх потрібно 
пити 3 рази на день після їжі. Ось Вам рецепт. 

– Дякую. До побачення.
– До побачення.

Завдання 4. Доповніть речення.

1. У сина зламана рука, 
тому лікар наклав йому …

2. У хворого діабет, 
тому лікар призначив …

3. У мами дуже низький 
тиск, тому медсестра 

ставить …

4. У брата болять 
суглоби, тому лікар 

призначає …

5. У пацієнта глибокий 
поріз, тому лікар 

накладає …
6. У подруги запалення 

легень, тому лікар 
робить … …

Завдання 5. Додайте потрібні фрази до  
діалогів.

1. – …?
– У мене сильний головний біль.
– …?
– Ні, температура нормальна.
2. – Лікарю, я думаю, що в мене ангіна.
– А які у Вас симптоми?
– … 
3. – Лікарю, у мене дуже болить серце.
– Ви … якісь ліки?
– Так, я пив …, тому що в мене високий тиск.
– Зараз треба ще раз поміряти …, а потім зро-

бити …
4. – У мене … 
– Вам потрібно накласти шви.
– А можна тільки перев’язати і не накладати 

швів?
– Ні, тому що у Вас …
5. – У Вас сильний кашель. Ви – астматик?
– Так.

– Ви маєте з собою …? 
6. – …?
– Вулиця Руська, будинок 9, квартира 46.
– …?
– Ні, я студент.
– …?
– У мене висока температура, нежить і кашель.

Завдання 6. Читайте текст.
Моя хвороба

Мене звати Майкл. Я зараз у Тернополі. Навча-
юся на факультеті іноземних студентів у медич-
ному університеті. Я живу з другом у квартирі на 
вулиці Карпенка, будинок 8. Вчора був вихідний 
день. У вихідні дні я і мої друзі часто ходимо їсти 
в кафе, замовляємо курку, овочі та сік. Вчора ми теж 
були в кафе, а нині я дуже погано почуваюся, у мене 
болить живіт, нудота і блювання, мене морозить 
і турбує сильний головний біль. Я і мій друг Ахмед 
навчаємося на першому курсі, тому не знаємо, які 
ліки мені потрібно приймати. Ахмед дуже добре 
знає українську мову і допомагає мені викликати 
швидку допомогу. Через 25 хвилин приходить лікар. 
Він пише моє повне ім’я, дату народження, місце 
навчання, адресу, номер телефону і номер страхо-
вого полісу. Потім призначає лікування.

Завдання 7. Відповідайте.
1. Де живе Майкл? 2. На якому факультеті навча-

ється хлопець? 3. Майкл живе у квартирі чи в гур-
тожитку? 4. Яка адреса Майкла? 5. На якому курсі 
навчається Майкл? 6. Хто друг Майкла? 7. Що 
їсть Майкл у вихідні дні? 8. Що болить у хлопця?  
9. Хто викликає швидку допомогу? 10. Що спочатку 
пише лікар? 11. Що призначає лікар Майклові?

Завдання 8. На місці крапок пишіть потрібні 
слова. 

1. Це Степан. Його стать – … 2. Це Валентина. 
У неї є чоловік. Її сімейний стан – … 3. Це Лілія 
Павлівна. Її прізвище – … 5. Вона працює у лікарні 
і робить ін’єкції. Її професія – … 6. Він бере тоно-
метр. Йому потрібно … 7. Він працює у лікарні 
і бере аналізи. Його професія – … 8. Вона бере 
фонендоскоп. Їй потрібно … 9. Це Ісмаел. Його 
стать – … 10. У нього висока температура, кашель 
і слабкість. Його діагноз – … 11. Лікар бере скаль-
пель. Йому потрібно … 12. У мене сильний голо-
вний біль. Мені потрібно приймати … 

Завдання 9. Тестові завдання
1. У якому рядку є правильна відповідь на 

запитання «Що треба робити, якщо в людини зла-
мана нога?»

Мельник Т., Залiпська I. Сучаснi пiдходи до викладання української мови...
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A. Накласти ін’єкцію.
B. Накласти таблетки.
C. Накласти гіпс.
D. Накласти рентгенівський знімок.
E. Накласти інсулін.
2. У якому рядку є правильна відповідь на 

запитання «Що не треба робити, якщо в людини 
серцевий напад?»

A. Накласти гіпс.
B. Поміряти тиск.
C. Зробити кардіограму.
D. Дати таблетки.
E. Поставити крапельницю.
3. Оберіть правильний варіант.
A. Лікар бере шприц, щоб міряти температуру.

B. Медсестра бере крапельницю, щоб зробити 
аналіз крові.

C. Бабуся бере тонометр, щоб слухати легені.
D. Я купую мазь, бо у мене болять суглоби.
E. Лікар накладає шви, бо у пацієнта нежить.
Висновки. Отже, поєднання різних підходів (кому-

нікативного, особистісно-орієнтованого, діяльніс- 
ного) у вивченні української мови іноземними сту-
дентами-медиками сприятиме не лише набуттю 
ними необхідних навичок професійного спілкування, 
а й розвитку мотиваційної пізнавальної діяльності.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у розширенні навчально-методичного комплексу 
з української мови з урахуванням різних медич-
них галузей.
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У статті розглянуто історичну неперервність функціонування систем місцевої протиповітряної оборони, 
цивільної оборони та цивільного захисту в Україні. Історія переконливо доводить, що з розвитком цивілізації 
зростає роль і вплив держави на забезпечення захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, що 
дозволяє визнати основні загрози та небезпеки, які позначилися на суспільстві в певний історичний час, і які 
освітні заходи були використані для зменшення їх впливу на людей. 

Аналіз досвіду минулого, факти і події виникнення та розвитку способів і засобів захисту населення та терито-
рій від небезпек природного і техногенного характеру розкривають умови та можливості підвищення професійної 
компетенції керівного складу і фахівців органів влади та суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реа-
лізацією заходів цивільного захисту. У контексті науково-об’єднаної інтеграції окремих історико-теоретичних 
фактів з організації підготовки керівного складу і фахівців, зумoвлeних специфікою розвитку цивільного захисту, 
пропонується власне бачення процесу, єдності змісту і структури підвищення їхньої кваліфікації.

Здійснено аналіз історико-педагогічних пошуків щодо періодизації розвитку системи підвищення кваліфікації 
керівного складу і фахівців галузі цивільної безпеки в Україні, представлене власне бачення цього процесу в кон-
тексті науково-об’єктивної інтерпретації деяких історичних дат діяльності держави щодо захисту населення 
та територій від надзвичайних ситуацій різного характеру. Автор використовує компаративний метод аналі-
зу архівних документів, навчально-методичних матеріалів, а також методичний принцип єдності історичного 
і логічного, абстрактного і конкретного.
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The article reviews the historic continuity of the local systems of counter aircraft defense and civil security functioning 
in Ukraine. Analysis of the past experience, facts and events as regards emergence and development of methods and means 
for protection of the population and territories against natural and anthropogenic threats demonstrate the conditions 
and possibilities for advanced professional training of managers, state specialists and business entities that carry out 
activities in the field of civil protection. 

Within the context of scientifically unified integration of separate historic and theoretic facts concerning arrangements 
for training of managers and specialists, preconditioned by the peculiarities of the civil protection development, the author 
suggest a personal vision of the process, unity of contents and the structure of their qualification improvement. 
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Педагогiка

Постановка проблеми. Історія розвитку сис-
теми цивільного захисту, що містить різноманіт-
ний та актуальний досвід, ясно показує його осо-
бливу роль у забезпеченні безпеки суспільства. 
Тенденції розвитку цієї системи призводять до 
стрімких змін ролі та функцій, постійно зроста-
ючих вимог до професійної компетентності керів-
ного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана 
з реалізацією заходів цивільного захисту. 

Зростаючі вимоги до професійної кваліфіка-
ції спеціалістів, які стають необхідною умовою 
розвитку цивільного захисту, здебільшого зале-
жать від шляхів і способів удосконалення піс-
лядипломної освіти. При вирішенні проблеми 
ефективності підвищення кваліфікації з огляду на 
нові реалії особливого значення набуває вивчення 
відповідного історичного досвіду, виникнення 
і розвитку системи професійної підготовки кадрів 
галузі цивільної безпеки, прийомів і методів педа-
гогіки, які сприяють підвищенню ефективності їх 
навчання.

Аналіз досліджень засвідчує, що вітчизняні 
науковці, підкреслюючи важливу роль кадрового 
забезпечення для розбудови ефективної системи 
цивільного захисту країни, у своїх роботах роз-
кривають різні аспекти професійного навчання 
з проблем захисту населення та територій від над-
звичайних ситуацій. 

Так, М. Козяр дослідив методичну систему 
підготовки персоналу цивільного захисту до 
діяльності в екстремальних умовах. В. Садковий 
у своїх дослідженнях зосереджується на меха-
нізмах формування освітніх державних стандар-
тів і розробці концепції із вдосконалення якості 
підготовки фахівців цивільного захисту в сфері 
вищої освіти. 

С. Домбровська серед іншого торкається 
й функціонально-структурного аспекту держав-
ного управління щодо підготовки кадрів із цивіль-
ного захисту. Л. Білоусова аналізує засоби розви-
тку професійних якостей майбутніх фахівців із 
цивільної безпеки. О. Шароватов обґрунтовує осо-
бливості реалізації компетентнісного підходу при 
підготовці спеціалістів сфери цивільної безпеки. 

Г. Туровською розглянуто комплексний під-
хід до визначення напрямів і педагогічних умов 
реалізації принципу наступності і нових шляхів 
розвитку професійної освіти фахівців із цивіль-
ної безпеки. В. Филипчук зосередився на харак-
теристиці нових шляхів розвитку професійної 
освіти фахівців із цивільної безпеки. Ю. Таймасов  
вивчав професійну компетентність як компо-
нент підвищення кваліфікації фахівців пожежно- 
рятувальних служб тощо. 

Вказуючи на значний доробок науковців 
у кадровому забезпеченні сфери захисту населення 
та територій від надзвичайних ситуацій. вважаємо 
за доцільне продовжити розгляд цього питання 
та розкрити його становлення, запропонувати 
авторське бачення малодослідженої періодизації 
системи підвищення кваліфікації керівного складу 
і фахівців галузі цивільної безпеки в Україні. 

Комплексність і широта завдань, які постають 
перед галуззю цивільної безпеки, актуалізують 
наукові пошуки історичного осмислення подій, 
що визначали стан держави та готовність служби 
цивільного захисту до боротьби із загрозами при-
родного і техногенного характеру. Актуальність 
дослідження полягає також і в тому, що вивчення 
та осмислення досвіду, врахування історичної 
практики розвитку професійної компетентності 
керівного складу і фахівців дозволяють виробити 
найбільш ефективні форми і методи для застосо-
вування в сучасній теорії і практиці підвищення 
кваліфікації кадрів галузі цивільної безпеки. 

Мета статті полягає в проведені ретроспек-
тивного аналізу становлення системи підвищення 
кваліфікації керівного складу і фахівців галузі 
цивільної безпеки, яка на кожному історичному 
етапі вирізняється колом завдань державної сис-
теми захисту населення та територій, принци-
пами, підходами і технологіями реалізації цих 
завдань, рівнем і масштабами природних і техно-
генних загроз і залежить від характеру їхньої дії.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на 
небезпеки, пов’язані із середовищем існування, 
людство з давніх часів мало справу із захистом від 
пожеж, епідемій і сил природи наскільки це було 
можливим. Н. Кліменко наводить відомості про 
існування організаційних форм діяльності людей 
(карантинні застави, пожежні варти, пожежні екс-
педиції тощо), які існували для боротьби із небез-
пеками ще у «доіндустріальний» період (ХХХ ст. 
до н. е. – ХVIII ст. н. е.) (Клименко, 2015: 95–100). 

Історики зазначають, що під час правління 
Ярослава Мудрого (981-1054 рр.), його князів-
ським указом була встановлена відповідальність за 
підпал, що можна вважати початком законодавчої 
боротьби з пожежами на території сучасної Укра-
їни. У часи Середньовіччя, коли функції органів 
врядування багатьох міст на українських землях 
визначалися Магдебурзьким правом, в їхніх юри-
дичних актах фіксувалися організаційні та тех-
нічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки, 
обмеження розповсюдження загроз і пожежний 
захист самоврядною громадою. 

Специфіці процесу вироблення знань у цей 
період присвячено дослідження С. Курбатова, де, 
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зокрема, наголошується, що нове відчуття часу 
та простору на рівні масової свідомості, потреба 
в освічених кадрах створюють контекст в епіцен-
трі міського буття, в якому відбувається форму-
вання нових знань, що конституюють нову реаль-
ність, а майбутнє, заради якого створюються нові 
знання, фактично відбирає у церкви монополію 
на минуле (Курбатов, 2015: 19). 

З історичних джерел відомо, що з первісного юри-
дичного кодексу польського короля Казимира ІІІ  
(1310-1370 рр.) бере початок протипожежна юри-
спруденція, як засадничий фактор організації 
захисту від вогню надбань міщан міста Львів. 
Вони вважали успіх у рятувальних акціях, насам-
перед у колективних діях сусідів і небайдужих до 
чужого горя, які «повинні знати свої обов’язки 
на випадок пожежі і мати відповідні знаряддя, із 
якими прибувають на пожежу» (Історія станов-
лення. ГУ ДСНС України у Львівській області, 
2020). Таким чином багато століть потому здій-
снювався добір навчання фахівців із протипожеж-
ної справи. 

На теренах України створення пожежної 
охорони як базової служби цивільного захисту 
бере свій початок з 1472 року. Саме в цей період 
виникає пожежно-сторожова охорона, яка мала 
«берегти місто Київ від вогню та усіляких краді-
жок». У місті Одеса пожежно-рятувальна служба 
створюється після видання у лютому 1800 року 
російського циркуляру «Про формування у містах 
міських поліцейських відділень», в якому повідо-
мляється що «при поліції засновується пожежна 
експедиція під керуванням брандмайора, який веде 
записку про кількість у місті пожежних команд, 
коней, інструментів та інше» (Історія. ГУ ДСНС 
України у м. Києві: 2020; Історія становлення. ГУ 
ДСНС України у Одеській області: 2020). Наведене 
є найкращою ілюстрацією того, що захист людей 
і їхніх помешкань від пожеж, епідемій і природних 
сил був велінням часу, що означало необхідність 
їхньої обізнаності про застосування нових спосо-
бів і засобів для протидії.

Досліджуючи історичні витоки підготовки 
кадрів для сфери цивільного захисту не можна не 
вказати на один із парадоксів історичного розвитку 
цивілізації, який полягає в тому, що людина, роз-
виваючи бурхливу діяльність, почала створювати 
джерела небезпеки для себе та свого оточення. 
Усвідомлення цього спонукало до прийняття 
«Будівельного статуту» як цілісного будівельного 
права Російської імперії (1832 р.), до складу якого 
в ті часи входила Україна (Марчук, 2017). 

У журналі «Пожарное дело» (видання імпе-
раторського Російського пожежного товариства) 

серед великої кількості матеріалів про профе-
сійні пожежні команди та їх керівників розміщено 
статті, де докладно висвітлено стан підготовки 
персоналу в Київських пожежних командах і Чер-
нігівському пожежному товаристві наприкінці 
ХІХ ст., який свідчив про повну відсутність підго-
товки в пожежних командах, хоча цілеспрямова-
ний професійний розвиток дорослого населення, 
як метод удосконалення освіти, у той час вже існу-
вав. У цьому запевняє Н. Постригач (Демченко, 
2015: 75–87; Постригач, 2013: 55–60). Тільки 
з плином часу на відпрацювання вправ із проти-
пожежним обладнанням було звернуто увагу. 

У контексті нашого дослідження вважаємо за 
необхідне акцентувати увагу на прийдешньому 
періоді становлення сфери цивільного захисту. 
Йдеться про протидії «продукуванню» ризиків, 
що виникають внаслідок природних і технологіч-
них процесів, які відбуваються в усіх суспільних 
сферах, на які впливають непередбачувані, випад-
кові, об’єктивні та суб’єктивні фактори, через що 
у держави і суспільства загалом, а також в окре-
мих людей збільшуються потреби у безпечному 
існуванні (Михайлов, 2014: 128–132). 

Перша світова війна (1914-1918 рр.) стала 
в історії людства «тотальною війною», яка харак-
теризувалася небаченими людськими жертвами, 
антигуманним ставленням до мирного населення, 
розмиванням меж між фронтом і тилом. У постра-
дянській історіографії широкомасштабні події 
того часу, що проводилися від Балтійського моря 
до України, виділяються як зародження систем-
ного захисту населення від небезпек воєнного 
характеру (впливу на населення авіації). Крім вій-
ськових, для захисту від нападу з повітря та швид-
кої ліквідації наслідків авіаударів почали залуча-
тися місцева влада, поліція і населення. 

Для Бессарабської, Херсонської, Таврійської, 
Катеринославської і Полтавської губерній, які 
мали важливе стратегічне, політичне, економічне 
і військове значення у цій війні, загроза вихо-
дила також і з моря. Ці події вимагали від коман-
дування флоту, Одеського військового округу 
та органів місцевої влади термінової організації 
захисту людей прибережних міст (Багдасарян, 
2018: 120–122). 

Під час природного процесу пошуку методів 
реальної безпеки громадян під час цієї війни при-
родно виникають три напрями захисту: протипо-
вітряна оборона, евакуація, укриття в захисних 
спорудах (сховищах), які супроводжувалися про-
веденням відповідних навчальних заходів (Кулеба, 
2013: 134–140). Тому зросла потреба в коротко-
строкових курсах, де керівництво місцевої влади 
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могло ознайомитися із напрямами захисту і орга-
нізацією цієї роботи.

За результатами вивчення історії становлення 
системи цивільного захисту та підготовки для неї 
фахівців з’ясовано, що пожежна охорона УРСР як 
державна, за твердженням В. Балябас, офіційно 
постала лише в 1920 році. Тоді й почалася органі-
зація її цілеспрямованої діяльності, а становлення 
елементів навчальної системи тісно пов’язувалося 
зі створенням і функціонуванням відповідних 
навчальних закладів. 

Це підтверджується такими історичними 
фактами: у 1921 році з метою вирішення однієї 
з болючих проблем – підготовки кваліфікова-
них кадрів при Дворовій частині міста Київ від-
крилися курси пожежних інструкторів, а згодом 
у Харків – Всеукраїнські курси пожежних техні-
ків, на базі яких розпочато підготовку спеціалістів 
для губернського та районного рівня організації 
керівництва пожежною справою. 

На першій Всесоюзній пожежній конференції 
у Москві (1923 рік) брандмайор з Одеси М. Добко 
вніс багато пропозицій з удосконалення пожежної 
справи, а в 1925 році для навчання усіх категорій 
працівників пожежної охорони ним було створено 
перші курси в Україні при одеському окружному 
відділі комунального господарства, які в подаль-
шому були переведені до Києва. 

Починаючи з 1928 року у структурі НКВС 
відкриваються окремі школи для підготовки 
і перепідготовки вищого, старшого і середнього 
начальницького складу та молодших командирів, 
а за місцем служби організовується початкова 
підготовка рядового складу, в цивільних вишах 
вводиться спеціальна дисципліна «Пожежна без-
пека». Істориками засвідчено, що до середини 
30-х років була створена чітка система підготовки 
кадрів для пожежно-рятувальної служби (Балябас, 
2013: 255–261) як складник цивільної безпеки. 

Як зазначалося вище, ще одним елементом 
цивільної безпеки (хоча цей термін у ті історичні 
часи не вживався) було виокремлено загальнодер-
жавну систему протиповітряної оборони. З метою її 
зміцнення Радою Народних Комісарів СРСР у 20-30-
ті роки було прийнято низку рішень. Одним із них 
було створення у 1928 році спеціальних Київських 
об’єднаних курсів із підготовки керівних кадрів 
повітряно-хімічної оборони. Для працюючого насе-
лення в цей період створювалися перші навчальні 
пункти, а населення міст проходило навчання на 
базі навчальної мережі громадських оборонних 
організацій (Балябас, 2013: 255–261). 

Головне завдання для спеціальних навчальних 
закладів (до яких належав і Харківський пожеж-

ний технікум НКВС УРСР) полягало в тому, щоб 
забезпечити зростаючі потреби в кваліфікованих 
технічних кадрах. Кінцевою метою навчання, як 
зазначає С. Кузніцина, вважалося вироблення 
навичок із «застосування висновків теорії до 
вирішення практичних завдань через стержневу 
структуру навчальних планів і програм», на від-
міну від старої предметної системи з характерною 
для неї розрізненістю дисциплін, яка не відпові-
дала ідеї радянської школи. 

Активний пошук нових форм і методів 
навчання, метою яких було зміцнення зв’язку тео-
рії з практикою (навчання з життя), здійснювався 
з позиції розвитку активності і самостійності слу-
хачів і вимог затвердженої української радянської 
системи освіти. Загальне керівництво самостій-
ною складовою частиною всієї системи протипо-
вітряної оборони країни покладалося на Наркомат 
з військових і морських справ, в межах військо-
вих округів – на їхнє командуванням, в містах – на 
місцеві органи влади (ради депутатів трудящих). 
Таким чином, відбувалася диференціація в сис-
темі управління підготовкою фахівців у сфері 
цивільного захисту. 

До 1932 року на території України були ство-
рені необхідні організаційні і матеріальні пере-
думови для загальнодержавної системи місцевої 
протиповітряної оборони та її складової підсис-
теми навчання керівних кадрів повітряно-хіміч-
ної оборони для потреб центральних і місцевих 
органів влади й населення з питань захисту від 
повітряного і хімічного нападу. У 1934 році згідно 
директиви начальника 2-го Управління штабу 
Робітничо-Селянської Червоної армії в Києві 
реформуються Курси удосконалення та підго-
товки керівного складу місцевої протиповітряної 
оборони, які виконують завдання щодо навчання 
керівників ділянок, штабів та об’єктів місцевої 
протиповітряної оборони, керівного складу діль-
ничних команд. 

Зміст навчання визначався додатковими 
завданнями місцевої протиповітряної оборони: 
попередження населення про загрозу нападу 
з повітря й оповіщення про закінчення загрози, 
здійснення маскування населених пунктів 
і об’єктів від нападу з повітря, ліквідація наслід-
ків нападу з повітря, у тому числі із застосуван-
ням отруйних речовин, підготовка бомбосховищ 
і газосховищ для населення, організація пер-
шої медичної і лікарської допомоги потерпілим 
у результаті нападу з повітря, надання ветеринар-
ної допомоги постраждалим тваринам, підтримка 
суспільного порядку і забезпечення дотримання 
режиму, встановленого органами влади і місцевої  
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протиповітряної оборони в районах загрози  
(Історія навчального закладу. ІДУЦЗ, 2020). 

У цей час весь світ жив у передчутті війни, тому, 
готуючись до неї, здійснювався захист від масо-
ваних авіаційних ударів по найбільш важливих 
об’єктах, вживалися заходи для підвищення оборо-
ноздатності країни. Активізація оборонно-масової 
роботи серед населення сприяла підвищенню рівня 
його мобілізаційної готовності, тому було створено 
більше трьох тисяч формувань місцевої протипові-
тряної оборони різного призначення. 

На початку Другої світової війни Рада Народ-
них Комісарів видала постанову «Про загальну 
обов’язкову підготовку населення до протипові-
тряної оборони», в якій передбачалося обов’язкове 
вивчення населенням прийомів і способів захисту 
від повітряних нападів, визначався порядок ство-
рення груп самозахисту – масових формувань міс-
цевої протиповітряної оборони та їх підготовки. 

Як свідчать історики, на той час було прове-
дено велику роботу з підготовки керівного складу 
різних служб місцевої протиповітряної оборони 
(оповіщення і зв’язку; медико-санітарної; охорони 
громадського порядку і безпеки; сховищ; тран-
спортної; торгівлі та громадського харчування; 
водопостачання і каналізації; відновлення буді-
вель, доріг і мостів; світломаскування), які створю-
валися на базі підприємств і міських органів влади. 

З огляду на тему нашого дослідження, вва-
жаємо за необхідне акцентувати увагу на змісті 
навчання кадрів на спеціальних курсах місцевої 
протиповітряної оборони, яке проводилося через 
навчальну мережу громадських оборонних орга-
нізацій. Він визначався з урахуванням основних 
завдань місцевої протиповітряної оборони (попе-
редження населення про загрозу нападу з повітря; 
маскування населених пунктів і об’єктів народ-
ного господарства від нападу з повітря; ліквідація 
наслідків нападу з повітря, у тому числі із застосу-
ванням отруйних речовин; підготовка бомбосхо-
вищ і газосховищ для населення; організація пер-
шої медичної і лікарської допомоги потерпілим 
у результаті нападу з повітря; надання ветеринар-
ної допомоги постраждалим тваринам; підтримка 
суспільного порядку і забезпечення дотримання 
режиму, встановленого органами влади і місце-
вої протиповітряної оборони в районах загрози). 
Безумовно, у цей період відбулося удосконалення 
форм і методів роботи з підготовки фахівців із 
протипожежного, протиповітряного, протихіміч-
ного захисту цивільного населення, цілеспрямо-
вано здійснювався добір змісту навчання, удоско-
налювалося методичне забезпечення, яке весь час 
оновлювалося.

Професійна підготовка фахівців за зазначе-
ними напрямами діяльності отримала подальший 
розвиток по закінченні Другої світової війни, коли 
зусилля місцевої протиповітряної оборони удо-
сконалювалися і спрямовувалися й на ліквідацію 
її наслідків: розмінування будівель і територій, 
відновлення об’єктів економіки. 

У жовтні 1949 року Рада Міністрів СРСР 
затвердила нове «Положення про місцеву проти-
повітряну оборону СРСР», у якому, крім цілей, 
нової організаційної структури, завдань для військ 
(формувань і груп самозахисту), визначався поря-
док підготовки кадрів. З прийняттям Радою Міні-
стрів СРСР у 1955 році рішень щодо підвищення 
готовності місцевої протиповітряної оборони кра-
їни до захисту населення і промислових об’єктів 
від атомної зброї вперше вводилося загальне 
і обов’язкове навчання населення з протиатом-
ного захисту. Таке навчання покладалося на Все-
союзне добровільне товариство сприяння армії, 
авіації і флоту СРСР і виконкоми Союзу товариств 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а контр-
оль – на Штаб місцевої протиповітряної оборони 
країни, штаби союзних, автономних республік, 
країв, областей, міст і об’єктів (Багдасарян, 2018: 
120–122).

Місцева протиповітряна оборона середини 
XX ст. визнавалася як досконала, проте внаслідок 
зміни військової доктрини провідними країнами 
світу, у якій основна роль відводилася превентив-
ному нанесенню ядерного удару, постала необхід-
ність її перебудови. У зв’язку з цим у 1961 році 
було створено систему цивільної оборони як один 
зі стратегічних факторів забезпечення життєді-
яльності держави під час війни, важлива роль 
у функціонуванні якої належала Міністерству 
оборони СРСР, що забезпечувало управління обо-
ронними заходами держави. 

Розкриваючи перспективні напрями історич-
них досліджень із цивільної оборони, А. Багда-
сарян зазначає, що поява ядерної зброї і значне 
збільшення її запасів змінили завдання місцевої 
протиповітряної оборони, тому на її підрозділи 
покладалася відповідальність з організації підго-
товки населення країни. Відбувається інтенсив-
ний процес вивчення на курсах проблем цивільної 
оборони як важливого складника підготовки ква-
ліфікованих фахівців для захисту населення, тери-
торій, навколишнього природного середовища 
та майна від нових загроз. Проводилася активна 
підготовка військ цивільної оборони, невоєнізо-
ваних рятувальних та аварійно-рятувальних фор-
мувань до проведення великомасштабних ряту-
вальних операцій і заходів в осередках ураження 
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та захисту персоналу, який залишався працювати 
на підприємствах (Багдасарян, 2018: 120–122). 

Важливість курсів цивільної оборони зростала 
разом із розвитком вітчизняної освіти, набуваючи 
власних глибших значень поряд із посиленням 
свого наукового осмислення. На курсах цивіль-
ної оборони організовується підготовка керівного 
складу центральних органів виконавчої влади, 
органів влади на місцях, обласних і міських рад 
народних депутатів, які входять до складу комісій 
із надзвичайних ситуацій, фахівців народного гос-
подарства, які виконують обов’язки з цивільної 
оборони, що свідчить про посилення подальшої 
диференціації навчання. 

Відповідно до нового Положення у 1973 році 
курси цивільної оборони виводяться з підпо-
рядкування республіканських та обласних шта-
бів і визначають їх як самостійні навчальні під-
розділи. З цього часу курси вважалися постійно 
діючими навчальними закладами цивільної обо-
рони та утворювалися в областях, районах, міс-
тах рішенням відповідних органів виконавчої 
влади за пропозиціями штабів цивільної оборони, 
а в міністерствах (держкомітетах і відомствах) – 
рішенням їхніх керівників, яким було дозволено 
створювати відомчі курси. 

На курсах здійснювали підготовку й перепідго-
товку керівний і командно-начальницький склад 
цивільної оборони, а також фахівці народного 
господарства, які виконували обов’язки з питань 
цивільної оборони. Навчання проводилося під 
час курсових зборів з відривом від виробництва 
як безпосередньо на навчально-матеріальній 
базі курсів, так і з виїздом керівників занять до 
районів, міст, об’єктів господарської діяльності  
(Осипенко, Іванов, 2007: 13). 

По-новому оцінити реальну готовність дер-
жави у другій половині 80-х років до ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій мирного часу 
спонукали Чорнобильська катастрофа та зем-
летрус у Вірменії, які принесли великі людські 
жертви і матеріальні збитки. Стало зрозумілим, 
що система захисту, яка існувала у XX ст., більше 
не могла бути повноцінним гарантом безпеки 
населення, тому у відповідь на виникнення нових 
небезпек започатковувалися адекватні концепту-
альні підходи для забезпечення протидії надзви-
чайним ситуаціям. 

На цивільну оборону за відсутності у дер-
жави спеціально призначеної професійної служби 
покладався тягар завдань з усунення наслідків 
серйозних аварій, катастроф і стихійного лиха. 
Перебуваючи у стані мобілізаційних можливос-
тей, для вирішення завдань щодо завчасної під-

готовки до дій в умовах воєнного часу цивільна 
оборона не завжди з очікуваною оперативністю 
і необхідною кваліфікацією управлінських кадрів 
вирішувала завдання, які перед нею ставилися. 
Збільшення втрат і збитків, викликаних стихій-
ними лихами і катастрофами, змусило шукати 
нові форми управління системою цивільної обо-
рони, способи реагування на надзвичайні ситуації 
і механізми підтримки дій, спрямованих на поліп-
шення ситуації (Осипенко, Іванов, 2007: 15).

Новий оберт у своєму розвитку вітчизняна 
цивільна оборона отримала після розпаду Радян-
ського Союзу. Коли Україна здобула незалежність, 
керівництво країни розпочало роботу з реформу-
вання системи цивільної оборони переведенням 
її на вищий ступінь готовності у мирний час. 
Тому питання опікування щодо запобігання і лік-
відації аварій, катастроф і стихійних лих відпо-
відно до Закону України «Про цивільну оборону  
України» (1993 рік) покладалося на Кабінет Міні-
стрів України. 

Координація діяльності міністерств, інших 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
забезпечення підготовки посадових осіб органів 
управління і сил цивільної оборони до дій у над-
звичайних ситуаціях, проведення відповідного 
навчання населення покладалися на створений 
у 1996 році центральний орган виконавчої влади 
у сфері цивільного захисту – Міністерство Укра-
їни з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи. 

З цих пір розпочала своє існування єдина 
державна система запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації, яка набула нового змісту 
щодо захисту населення, протидії наслідкам 
стихійного лиха, аварій і катастроф. Україна, 
отримавши можливість розвивати власну освіту 
та науку в національних інтересах, спираючись на 
досягнення у цій галузі провідних європейських 
країн, реформувала систему підготовки кадрів 
сфери цивільного захисту з урахуванням принци-
пово нових підходів до розвитку освіти з питань 
цивільної безпеки і захисту. У стислі терміни було 
розроблено Концепцію системи освіти, забез-
печено впровадження чинної системи управлін-
ських і контрольних функцій на всіх ієрархічних 
рівнях освіти, розпочато поетапну реструктури-
зацію мережі вищих навчальних закладів сфери 
цивільного захисту. 

У 1994 році Республіканські курси цивільної 
оборони УРСР Постановою Кабінету Міністрів 
України № 229 «Про затвердження Положення 
про Цивільну оборону України» були реорганізо-
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вані у Центральні державні курси цивільної обо-
рони, промислової та екологічної безпеки України, 
на які покладалися завдання з підготовки і пере-
підготовки керівного складу цивільної оборони, 
надання допомоги природоохоронним та іншим 
органам, причетним до забезпечення промислової 
та екологічної безпеки. 

Зазначеним положенням визначалися мережа 
територіальних курсів цивільної оборони, кате-
горія слухачів з числа осіб керівного складу 
цивільної оборони та строки їх навчання на цих 
курсах. Основними напрямами діяльності у сфері 
професійного навчання у цей період були органі-
зація функціонування ступеневої освіти в сфері 
діяльності; забезпечення потрібною кількістю 
персоналу за всією номенклатурою спеціальнос-
тей; подальша структуризація мережі навчальних 
закладів для їх підготовки, удосконалення сис-
теми управління; формування переліку спеціаль-
ностей і спеціалізацій; організація спорідненої 
підготовки персоналу зі спеціальностей у цивіль-
них закладах освіти; визначення нових підходів 
до інтеграції освіти та нормативне забезпечення 
цього процесу; розширення наукових досліджень 
із психолого-педагогічних проблем професій-
ної освіти; навчально-методичне забезпечення 
навчального процесу за новими кваліфікаційними 
характеристиками та освітньо-професійними про-
грамами; розроблення і впровадження централізо-
ваних, регіональних і локальних автоматизованих 
систем управління підготовкою (Садковий, 2013: 
186–190). 

Прийнятий у 2000 році Закон України «Про 
захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру», 
яким визначалися організаційні та правові засади 
захисту громадян, об’єктів виробничого і соціа- 
льного призначення, довкілля від надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру, 
став одним із головних інструментів управління 
у сфері попередження надзвичайних ситуацій 
і ліквідації їх наслідків. 

В Україні створюється єдина система підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції керівних кадрів і фахівців з питань цивільного 
захисту, навчання яких спрямовується на реалі-
зацію єдиних державних вимог із забезпечення 
систематичного оновлення і поглиблення спеці-
альних знань та навичок щодо управління без-
пекою на державному, регіональному, місцевому 
та об’єктовому рівнях з урахуванням природних 
і техногенних надзвичайних ситуацій, умов осо-
бливого періоду і воєнного стану (Осипенко, Іва-
нов, 2007: 15). 

Враховуючи міждисциплінарний характер 
сфери цивільного захисту, Кабінет Міністрів Укра-
їни наголосив, що «підвищення кваліфікації керів-
них кадрів і фахівців проводиться з метою забезпе-
чення потреб центральних і місцевих органів влади 
(підприємств, установ, організацій), на яких поши-
рюється дія законів у сфері цивільного захисту, 
а також аварійно-рятувальних служб у працівник, 
здатних компетентно і відповідально виконувати 
функції управління техногенною і природною без-
пекою населення, територій та об’єктів господар-
ської діяльності» (Малеван, 2013). 

Поглиблений аналіз процесів, які відбувалися 
у сфері цивільного захисту, вказував, що дії з від-
вертання загроз і зниження їх рівня або ліквідація 
наслідків надзвичайних ситуацій бували неадек-
ватними, зокрема з причини невміння професійно 
і оперативно приймати оптимальне та виважене 
управлінське рішення. 

Безумовно, якісне функціональне навчання 
та допомогу органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування у виконанні завдань, пов’язаних 
із підготовкою населення до надзвичайних ситуа-
цій, можуть надавати лише професійно підготов-
лені педагогічні працівники навчальних закладів 
і навчально-методичних установ сфери цивіль-
ного захисту. Саме тому на базі Центральних дер-
жавних курсів цивільної оборони, промислової 
та екологічної безпеки України створено міжгалу-
зевий вищий навчальний заклад із науково-мето-
дичного забезпечення, координації та контролю 
заходів з підготовки керівних кадрів і населення 
з питань цивільної оборони – Інститут державного 
управління у сфері цивільного захисту (2001 рік) 
як вищий військово-навчальний заклад післяди-
пломної освіти. 

Нині відповідно до Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 05.02.2020 № 49 «Про утворення 
Інституту державного управління та наукових 
досліджень із цивільного захисту» проводяться 
чергові заходи, пов’язані з реорганізацією зазна-
ченої установи, що передбачає нову якість щодо 
проведення функціонального навчання керівного 
складу і фахівців для потреб центральних органів 
виконавчої влади. 

Прийнятий у 2012 році Верховною Радою Укра-
їни Кодекс цивільного захисту України врегульо-
вував відносини, пов’язані із захистом населення, 
територій, навколишнього природного середовища 
та майна від надзвичайних ситуацій, реагуван-
ням на них, функціонуванням єдиної державної 
системи цивільного захисту та визначив чіткі 
повноваження органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, права та обов’язки гро-
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мадян України, підприємств, установ та організа-
цій (Кодекс цивільного захисту України. Відомості 
Верховної Ради України, 2013). Цим законодавчим 
актом упорядковується система підготовки персо-
налу для цивільного захисту, визначаються концеп-
туальні питання підготовки (перепідготовки та під-
вищення кваліфікації) керівного складу і фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здій-
сненням заходів цивільного захисту. 

ДСНС разом із місцевими державними адмі-
ністраціями та органами місцевого самовряду-
вання утворюють навчально-методичні центри 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
і територіальні курси цивільного захисту та без-
пеки життєдіяльності, які є бюджетними устано-
вами, що забезпечують надання інших освітніх 
послуг і методичний супровід освітнього процесу 
з навчання суб’єктів господарювання, які навчають 
населення діям у надзвичайних, аварійних ситуа-
ціях та в умовах терористичного акту (Постанова 
КМУ від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження 
Порядку проведення навчання керівного складу 
та фахівців, діяльність яких пов’язана з організа-
цією і здійсненням заходів із питань цивільного 
захисту». Урядовий кур’єр, 2013). 

Нині міжгалузева система підвищення ква-
ліфікації керівного складу і фахівців цивільного 
захисту як складник єдиної системи підготовки 
органів управління, сил цивільного захисту 
та населення до дій в умовах надзвичайних ситу-
ацій інтегрована з національною системою освіти 
на основі єдиної правової бази з урахуванням спе-
цифіки відомчої освіти і має повний освітній цикл 
підготовки кадрів цивільного захисту з кількома 
рівнями (Сьомін, 2017: 67–73). 

Базуючись на результатах історико-педагогіч-
ного аналізу еволюції державної системи цивіль-
ного захисту населення та територій від небезпек 
природного і техногенного характеру та узагаль-
нюючи отримані дані і факти щодо трансформації 
змісту і форм післядипломної освіти, виокремимо 
авторське бачення періодизації становлення сис-
теми підвищення кваліфікації керівного складу 
і фахівців галузі цивільної безпеки в Україні. 

Умовне виділення першого етапу на основі 
дослідження архівних матеріалів ґрунтується на 
змінах, які відбулися до середини ХІV ст., коли 
в якості знань, необхідних для виживання і захисту 
від сил природи, пожеж та епідемій, були вихо-
вання та просвіта, які здобувалися в общинному 
осередку та з церковних джерел і трактувалися 
з деякою долею фантастики. 

Починаючи з середини ХІV ст. відбувається 
усвідомлення необхідності психолого-педагогіч-

ної підготовки дорослого населення для боротьби 
з небезпеками природи і середовища проживання, 
видання перших законодавчих актів, які створю-
вали нормативно-правові підвалини для будівель-
ного права, профілактичних заходів із побудови 
пожежно-небезпечних об’єктів. 

Другий етап становлення системи підви-
щення кваліфікації керівного складу і фахівців 
(ХV ст. – 1918 рік) характеризується «продуку-
ванням» нових ризиків в усіх суспільних сферах, 
через що у держави і суспільства загалом, а також 
в окремих людей зростає потреба у безпечному 
існуванні. Зазначений період відображає бурхли-
вий розвиток і нові відкриття в науці, які сприяли 
забезпеченню безпеки та захисту населення від 
загроз наскільки це було можливим. Елементи 
пожежної справи почали вивчатися в міських 
пожежних командах. Згодом для керівного складу 
цих команд пожежна справа викладається на 
пожежних курсах, розташованих у великих містах 
(Варшава, Санкт-Петербург, Київ і Харків). У цей 
період відбувається пошук змісту, нових орга-
нізаційних форм і методів підготовки керівного 
складу і фахівців. 

Характерною рисою третього етапу (1918-
1932 рр.) є зародження місцевої системи проти-
повітряної оборони, яку організовували місцеві 
органи влади під керівництвом військових орга-
нізацій. Цей період позначився створенням спе-
ціальних Київських об’єднаних курсів повітряно-
хімічної оборони, зумовлених комплексною 
необхідністю формування адекватних можливос-
тей для готовності керівництва місцевих органів 
влади та військових організацій до захисту людей 
від засобів ураження. Відбувається формування 
нормативної бази, удосконалення національної 
системи підготовки і перепідготовки вищого, 
старшого і середнього начальницького складу 
та молодших командирів для протиповітряної 
оборони і пожежно-рятувальної служби, розвитку 
окремих елементів системи підвищення їхньої 
кваліфікації. 

Починаючи з 1932 року (який окреслює поча-
ток четвертого етапу), місцева протиповітряна 
оборона країни отримала свій централізований 
розвиток у вирішені завдань щодо захисту насе-
лення від небезпек воєнного характеру. Під час 
активізації оборонно-масової роботи головним 
завданням для спеціальних навчальних закладів 
та установ було забезпечення зростаючих потреб 
держави в кваліфікованих технічних кадрах, 
пошук оптимальних форм і методів навчання 
керівного складу і фахівців для вирішення завдань 
протиповітряної оборони. 
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Вивчення населенням прийомів і способів 
захисту від повітряних нападів, дії в групах само-
захисту вважалися обов’язковою умовою для 
виживання під час масованих авіаційних ударів 
та забезпечення обороноздатності країни. Цей 
період характеризується утвердженням командно-
адміністративної системи управління з відповід-
ною орієнтацією курсової підготовки кадрів міс-
цевої протиповітряної оборони.

Зміни, які відбулися на початку 1960-х років 
минулого століття в суспільно-політичному житті 
країни, а також бурхливе економічне зростання 
всіх галузей народного господарства справили 
величезний вплив на розвиток цивільної оборони 
і поклали початок п’ятого етапу підготовки керів-
ного складу і фахівців галузі цивільної безпеки 
(1961-1986 рр.). Характерною особливістю цього 
періоду було орієнтування на підготовку органів 
управління та сил цивільної оборони до дій в умо-
вах ведення війни із застосуванням зброї масо-
вого ураження. 

Новостворена система цивільної оборони 
стала складовою частиною системи загально-
державних оборонних заходів, які здійснювалися 
у мирний та воєнний часи для захисту населення 
і народного господарства. Це період існування 
авторитарної системи підготовки управлінських 
кадрів і фахівців відповідно до загальних тенден-
цій заідеологізованого та централізованого розви-
тку післядипломної освіти в Радянському Союзі, 
відсутність державно-громадських засад у при-
йнятті будь-яких рішень у її розвитку.

У шостий період (1986-1991 рр.) обставини, 
викликані катастрофами планетарного масштабу, 
вимагали від системи цивільної оборони вирі-
шення проблем запобігання та ліквідації наслід-
ків стихійних лих, аварій і катастроф, порятунку 
і збереження життя людей у мирний час, що потре-
бувало великої роботи з удосконалення навчання 
керівного складу і фахівців галузі цивільної без-
пеки. Тому система післядипломної освіти адап-
тується до основних модернізаційних процесів 
загальносуспільного значення, характеризується 
інтегрованим зростанням кількісних і якісних 
показників, становленням системи безперервного 
підвищення кваліфікації керівного складу і фахів-
ців цивільної оборони в Україні. 

Характерними рисами сьомого етапу підви-
щення кваліфікації, який розпочався у 1991 році 

та триває і нині, є переорієнтація і розвиток про-
фесіональних кадрів для системи цивільного 
захисту, національна спрямованість і забезпе-
чення умов для постійного підвищення квалі-
фікації керівного складу і фахівців. З’являється 
одна з найактуальніших і найзатребуваніших 
спеціальностей – «Цивільна безпека», яка насам-
перед орієнтована на підготовку спеціалістів, 
які мають оволодіти компетентностями, потріб-
ними, зокрема, для підтримання життєдіяльності 
людини, забезпечення цивільного захисту, техно-
генної безпеки, реагування на надзвичайні ситуа-
ції та ліквідацію їх наслідків.

Висновки. Проведений аналіз процесів пере-
ходу місцевої протиповітряної оборони до цивіль-
ної оборони і далі до цивільного захисту вирізня-
ється рівнем і масштабами загроз, характером змін 
у кожному із запропонованих етапів, основними 
історичними взаємозв’язками з питань захисту 
населення та територій від надзвичайних ситуа-
цій і становленням системи підвищення кваліфі-
кації керівного складу і фахівців галузі цивільної 
безпеки. 

Історія переконливо доводить, що з розви-
тком цивілізації зростає роль і вплив держави на 
забезпечення захисту населення та територій від 
надзвичайних ситуацій, що дозволяє усвідомити 
основні загрози та небезпеки, що впливали на 
суспільство в певний історичний час та які освітні 
заходи застосовувалися для зменшення їх впливу 
на людей. 

У цьому досліджені за допомогою ретроспек-
тивного аналізу розкрито різні етапи станов-
лення системи підвищення кваліфікації керівного 
складу і фахівців галузі цивільної безпеки в Укра-
їні та запропоновано власне бачення цього про-
цесу в контексті науково-об’єктивної інтеграції 
окремих історичних дат функціонування системи 
цивільного захисту в Україні, примноження від-
повідних видів діяльності та напрямів організації 
захисту населення та територій, які спонукають 
до виникнення різних видів навчання. Історія ста-
новлення системи підвищення кваліфікації керів-
ного складу і фахівців галузі цивільної безпеки 
є досить складною, сповненою суперечностей, 
злетів і втрат, як і вся історія української держав-
ності. Тож навчання протягом життя в Україні має 
глибоке коріння і заслуговує на подальше дослі-
дження.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
В ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті розглядаються проблеми, які виникли при впровадженні технологій дистанційного навчання 
в закладах загальної середньої освіти під час карантину внаслідок поширення вірусу COVID-19. 

Виявлено, що Міністерством освіти й науки України за підтримки науково-педагогічної спільноти була 
організована централізована підтримка вчителів, адміністрації закладів, учнів та їх батьків, зокрема, ство-
рена велика кількість інформаційних ресурсів, електронна бібліотека з вільним доступом до електронних вер-
сій шкільних підручників, організовано ютуб-канал «Всеукраїнська школа онлайн» та інше. Однак не всі школи 
поставилися до ситуації відповідально. Багато закладів були не підготовлені до дистанційної форми навчання 
під час введення карантину, а також не організували цю роботу належним чином у процесі його продовження. 

З’ясовано, що загальною проблемою для закладів середньої освіти стала проблема швидкої організації вірту-
ального простору. Наявність багатьох пропозицій для вільного використання та невизначеність конкретних із 
них внесли дезорганізацію у використання цифрового програмного забезпечення. Недостатній рівень цифрових 
компетентностей вчителів не дозволив їм ефективно використати існуючі програмні засоби, розробити власні 
цифрові ресурси, організувати плідну діяльність на цифровій освітній платформі. Для учнів виявилося пробле-
мою організувати самонавчання вдома. Також з’ясувалося, що не всі учні мають технічні засоби та постійний 
доступ до інтернету.

Автором пропонуються шляхи вирішення проблем організації дистанційного навчання у закладах середньої 
освіти. Наголошується, що цифрові технології необхідно щорічно вдосконалювати, оскільки без них процес 
навчання вже не може обійтися. Ситуація з карантином дозволила кожному закладу побачити свої проблеми 
у напрямі розвитку дистанційної освіти як альтернативної форми навчання, налаштуватися на позитивні зміни 
в оптимізації цього напряму.

Ключові слова: дистанційне навчання, освітній процес, проблеми організації дистанційного навчання,  
взаємодія вчителя й учнів, освітні електронні платформи, веб-технології, комп’ютерні навчальні програми.
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PROBLEMS OF INTRODUCING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES 
IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS DURING QUARANTINE 

AND WAYS OF SOLVING THEM

The article deals with the problems that have arisen while implementing distance learning technologies in general 
secondary education institutions during quarantine as a result of the spread of the COVID-19 virus. 

It was found that the Ministry of Education and Science of Ukraine with the support of the scientific and pedagogical 
community organized centralized support for teachers, administration of institutions, students and their parents, in 
particular, a large number of information resources were created, an electronic library with free access to electronic 
versions of school textbooks, the You-Tube channel “All-Ukrainian School Online” was organized, etc. However, not all 
schools have treated the situation responsibly. Many institutions were not prepared for distance learning when introducing 
quarantine, and did not properly organize this work in the prolongation process.

It was found that a common problem for secondary education institutions was the rapid organization of virtual space. 
The availability of many offers for free use and the uncertainty of specific offers have disorganized the use of digital 
software. Insufficient level of digital competence of teachers did not allow them to use existing software effectively, to 
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develop their own digital resources, to organize fruitful activities on the digital education platform. A problem has been 
found in organizing self-study at home for students. It also turned out that not all students have the technical means 
and constant access to the Internet.

The author suggests ways to solve the problems of organizing distance education in secondary education institutions. 
It is noted that digital technologies should be improved every year, because the learning process can no longer do 
without them. The quarantine situation allowed each institution to see its problems in the direction of distance education 
development as an alternative form of education, tune in to positive changes in the optimization of this direction.

Key words: distance learning, educational process, problems of distance learning organization, interaction between 
teacher and students, educational electronic platforms, web technologies, computer learning programs.

Постановка проблеми. Введення карантину 
в Україні у зв’язку зі стрімким поширенням вірусу 
COVID-19 і перехід на дистанційну форму навчання 
в закладах загальної середньої освіти стали для 
більшості шкіл проблематичними, адже передбача-
лося внесення кардинальних змін у форму організа-
ції навчання, розклад занять, швидке налагодження 
засобів віддаленого зв’язку з учасниками освіт-
нього процесу, оперативне опанування вчителями 
й учнями принципів роботи цифрових девайсів 
та інформаційних засобів для навчання. 

Навчальний 2020 рік завершився, а проблемні 
питання залишилися, адже ситуація з продовжен-
ням карантину може повторитися. Щоб покра-
щити подальшу плідну роботу, доцільно провести 
ретельний аналіз отриманого досвіду, труднощів, 
які виникли у педагогів і адміністрації закладів, 
учнів та їх батьків. Такий підхід до роботи допо-
може розпочати новий навчальний рік з готов-
ністю до будь-яких ситуацій, що можуть виник-
нути, і не тільки з поширенням вірусу COVID-19.

Аналіз досліджень. Питаннями організації 
дистанційної форми навчання в закладах освіти 
в умовах глобальної пандемії, поширенням інфор-
мації про існуючі цифрові освітні засоби та методи 
їх використання в освітньому процесі займалися 
вчені й спеціалісти як на міжнародному, держав-
ному, так і на місцевому рівнях. Важко назвати 
науковців, які не підключалися до вирішення важ-
кого завдання щодо швидкого переходу закладів 
освіти на дистанційну форму навчання. 

Міністерством науки і освіти України розро-
блено нормативні документи й методичні реко-
мендації для організації дистанційного навчання 
учнів в умовах введення карантину (Лотоцька, 
2020), ЮНЕСКО ініціювала створення Глобальної 
коаліції з питань освіти (ЮНЕСКО, 2020), ство-
рено не один освітній сайт на допомогу вчителям, 
зокрема сайт «Навчайте з дому» (ІІТО ЮНЕСКО, 
2020), з березня по червень 2020 року проводили 
безліч вебінарів, антикризових онлайн-марафо-
нів, науково-практичних семінарів, на яких роз-
глядали особливості та практичні заходи щодо 
організації дистанційного навчання, способи 
адаптації дітей до нової форми навчання, засоби 

забезпечення ефективного зворотного зв’язку, 
питання психологічних та етичних аспектів педа-
гогічної взаємодії в умовах карантину. 

Нині це питання залишається актуальним 
з огляду на те, що ситуація з введенням карантину 
у закладах освіти на початку нового навчального 
року може повторитися, а тому краще до неї зазда-
легідь підготуватися.

Метою статті є узагальнення проблем, які 
виникли при впровадженні технологій дистан-
ційного навчання в закладах загальної середньої 
освіти під час карантину, та визначення напрямів 
їх вирішення на перспективу.

Виклад основного матеріалу. Дистанційне 
навчання (далі – ДН) як форма навчання не є новим. 
В Україні про нього заговорили наприкінці  
90-х років. У цей час в країні розпочався етап 
інформатизації освіти, були прийняті нормативні 
документи, закони, положення, які роз’яснювали 
особливості такої форми навчання. Так, у 1998 році 
прийнято Закон України «Про національну про-
граму інформатизації», у 2000 році – Концепцію 
про розвиток дистанційної освіти в Україні. Прак-
тична реалізація дистанційного навчання в закла-
дах загальної середньої освіти відбувалася мляво, 
без істотних показників. 

У 2013 році прийнято «Положення про дис-
танційне навчання», в якому наголошувалося, 
що в освіті можливе «застосування дистанційної 
форми як окремої форми навчання або викорис-
тання технологій дистанційного навчання для 
забезпечення навчання в різних формах» (Поло-
ження про дистанційне навчання, 2013). У резуль-
таті імплементації цього документу в закладах 
освіти (здебільшого в закладах вищої школи) 
почали формувати центри дистанційної освіти, 
розвивати електронні системи підтримки ДН, роз-
робляти навчальні курси з дисциплін і комплексів 
з предметної підготовки здобувачів освіти. 

У 9-й статті нового Закону України «Про 
освіту» зазначено, що дистанційну форму здо-
буття освіти віднесли до інституційних поряд із 
такими як «очна, заочна й мережева» (Закон Укра-
їни «Про освіту», 2017). Це дало новий поштовх 
до розвитку електронних освітніх ресурсів. 
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Отже, натепер розрізняють дистанційну 
форму освіти як окрему форму здобуття освіти 
та використання дистанційних технологій 
у різних формах освіти і впровадження технологій 
електронного навчання в заклади освіти. Під дис-
танційною формою здобуття освіти розуміється 
«індивідуалізований процес здобуття освіти, який 
відбувається здебільшого за опосередкованої вза-
ємодії віддалених один від одного учасників освіт-
нього процесу у спеціалізованому середовищі, що 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогіч-
них та інформаційно-комунікаційних технологій» 
(Закон України «Про освіту», 2017). 

Якщо йдеться про використання дистанційних 
технологій у різних формах освіти, то це викорис-
тання різних електронних платформ та інструмен-
тів, які дозволяють вчителю й учням налаштувати 
процес передачі інформації, завдань із подаль-
шою перевіркою, проводити тестування, органі-
зовувати групову роботу, семестровий контроль 
тощо. Такі технології інтегруються у навчальний 
предмет і розширюють його можливість за раху-
нок інтеграції з інформаційно-комунікаційними 
технологіями. 

Протягом 2018-2019 років Міністерством 
науки й освіти України проводилися певні дії 
з впровадженням технологій електронного 
навчання в закладах освіти. Так, з метою техно-
логічного забезпечення реформи середньої освіти 
«Нова українська школа» для закладів середньої 
освіти та забезпечення учасників освітнього про-
цесу електронними освітніми ресурсами і серві-
сами створено національну е-платформу, затвер-
джено «Положення про Національну електронну 
освітню платформу» (Положення про Націо-
нальну освітню електронну платформу, 2018); 
здійснено розробку електронних підручників 
і прийнято відповідне «Положення про електро-
нний підручник» (Положення про електронний 
підручник, 2018), організовано курси вчителів для 
підвищення їх кваліфікації. Ці заходи стали час-
тиною плану з розвитку цифрової освіти у закла-
дах освіти в рамках реалізації реформи «Нова 
українська школа». 

Однак не всі заклади освіти були готові до 
дистанційного навчання протягом березня-
червня 2020 року. Засновниця громадської орга-
нізації «Освіторія» З. Литвин говорить, що «за 
даними уряду, менш ніж 30% українських дітей 
більш-менш якісно навчаються на карантині, 
і лише близько 20% українських вчителів були 
готові до дистанційного навчання» (Литвин, 
2020). Ці дані підтверджує Центр інноваційної 
освіти «Про.Світ», яким проведено дослідження 

стану реалізації ДН в Україні (ЦІО «Про.Світ», 
2020). 

Не можна говорити, що школи залишилися 
наодинці з невизначеною ситуацією. На час 
карантину Міністерство науки й освіти України 
організувало централізовану підтримку педаго-
гів і адміністрації закладів, зокрема розробило 
інформаційний ресурс «Дистанційні та онлайн-
сервіси в освіті» (mon.gov.ua/ua/distancijni-ta-
onlajn-servisi-v-osviti), на якому розмістили багато 
роз’яснень щодо організації навчального про-
цесу в період навчання та про його завершення, 
електронну бібліотеку вільного доступу (lib.imzo.
gov.ua) з електронними версіями підручників для 
школи, навчально-методичними посібниками 
для педагогів, ютуб-канал «Всеукраїнська школа 
онлайн» (www.youtube.com/c/MONUKRAINE/
featured), де розміщено онлайн-версії уроків для 
всіх класів, починаючи з першого, мобільний 
додаток «Моє ЗНО», «Вступ 2020» та інше. 

Платформа “E-school” (e-schools.info) для 
закладів загальної середньої освіти надала ресурс 
«Електронні щоденники та журнали», електро-
нну освітню платформу «МійКлас» (miyklas.com.
ua) з широким вибором завдань, теорії та тестів 
зі шкільних предметів, було надано безкоштовну 
можливість створення шкільних сайтів. Миттєво 
у віртуальному просторі виникло безліч спільнот 
педагогів, які обговорювали проблеми ДН у шко-
лах, шукали шляхи їх вирішення, поширювали 
свої знахідки й досягнення.

На практиці виявилося, що школи по-різному 
підійшли до вирішення цього питання. Хтось 
більш відповідально, хтось – менш. Це зале-
жало від того, наскільки вчителі змогли гнучко 
і швидко перебудувати свою роботу. Ми провели 
опитування вчителів, учнів, батьків і адміністра-
ції закладів загальної середньої освіти в рамках 
науково-методичного співробітництва з орга-
нами освіти міста Ізмаїлу й Ізмаїльського району. 
Метою опитування було завдання порівняти, які 
труднощі виникли в учителів і учнів, які проблеми 
носять загальний характер. 

Результати показали, що загальною проблемою 
для закладів середньої освіти стала швидка орга-
нізація віртуального простору. Так, під час органі-
зації переходу на дистанційний формат колективи 
не всіх шкіл вчасно зорієнтувалися в єдиній формі 
організації віртуального спілкування з учнями. 
У результаті вчителі обирали зручний для себе 
формат. Так, для проведення он-лайн уроків могли 
використовуватися Skype, Zoom, Google Meet, 
для обміну завданнями – різні поштові сервери, 
сервіси Telegram, Viber, Google Disk, для управ-
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ління віртуальними класами обирали Classroom, 
Сlasstime, Google Sites, для тестування – Google 
Forms, Kahoot, Plickers, LearningApps та інші. 
Такий «розбіг» електронних ресурсів не сприяв 
легкості в його використанні.

Крім того, під час використання електронних 
платформ, наприклад Google Classroom, вчителі 
організовували віртуальні «класні кімнати», до 
яких дописували учнів. Однак, за словами учнів, 
такі «кімнати» були з кожного навчального пред-
мету, що вносило певну дезорієнтацію. 

На нашу думку, варто зробити цю операцію 
в іншій послідовності: на шкільному віртуаль-
ному просторі краще організувати класи, під-
писати на них учнів, яких може налічуватися до 
200 осіб, а потім до них підписати вчителів-пред-
метників, яких приблизно 20-30 осіб. Така струк-
тура дозволила б істотно заощадити час на органі-
зацію дистанційного навчання, адже учні, по суті, 
сидять у таких же класах, як і у звичній школі, 
куди «заходять» вчителі.

Іншою загальною проблемою в організації ДН 
виявився недостатній рівень ІКТ компетентності 
вчителів, їх вмінь не тільки розробити власні циф-
рові ресурси та організувати діяльність на цифро-
вій освітній платформі, а й використати ті з них, 
які існують у вільному доступі. 

Практика показала, що не всі матеріали, якими 
користувалися педагоги протягом багатьох років, 
підходять під формат ДН. Для проведення уроків 
у истанційному режимі не досить мати файли, 
оформлені за допомогою текстового редактора 
та презентацій. Для якісного подання матеріалу 
в дистанційній формі актуальними є відео-лекції, 
дидактичні вправи, підготовлені за допомогою 
різних програмних засобів, які ми перерахували 
вище. Крім того, формат електронного курсу 
передбачає не просто слайди, а слайди, що спо-
лучають текст із графікою, з додаванням аніма-
ції, супроводу пояснень диктором (педагогом), 
запис відео-лекцій. Крім того, необхідно володіти 
інструментами для створення електронних кур-
сів, тестів, діалогових тренажерів тощо. Однак, 
щоб створити якісний навчальний контент, треба 
витратити надто багато часу (понад три місяці). 

Ці труднощі пояснюються тим, що у звичайній 
навчальній діяльності вчителі не використовують 
технічні засоби навчання. Небагато шкіл мають 
класи з сучасними комп’ютерами для викла-
дання інформатики, класи математики, біології, 
фізики, хімії тощо з мультимедійними дошками 
або демонстраційними екранами. Тому вчителі не 
мали практичного досвіду у використанні техніки 
на уроках, що і виявилося в період переходу на 

дистанційну форму навчання; вчителю було важко 
не підготувати матеріали до уроку, а їх організу-
вати на електронній платформі. 

Наступною проблемою є проблема організації 
цифрового уроку та його налаштування під дис-
танційну форму проведення. На жаль, спостері-
галися випадки, коли вчителі надсилали учням не 
тільки докладні плани уроків, а велику кількість 
завдань від «прочитайте параграф …. і зробіть 
всі вправи після нього» до додаткових завдань із 
написання творів, рефератів, обробки інтернет-
джерел тощо. 

Це не той урок, який нам необхідний, адже 
цифровий урок потребує інших методів і прийо-
мів роботи з віддаленою аудиторією. Для цього 
вчитель має вміти не тільки розробити електро-
нний підручник, наповнити його відповідним 
змістом, а й розробити завдання для учнів так, 
щоб їх рішення сприяло всебічному розвитку 
особи, формуванню відповідних компетенцій. 
Вчителю варто вивчати й застосовувати методи 
роботи з цифровим контентом, інтенсифікувати 
роботу у віддаленому режимі, знати способи 
організації групової, колективної, творчої роботи 
учнів у режимі самопідготовки. 

Методика роботи з цифровим контентом не 
замінює традиційні методи, вона їх збагачує 
й розширює. Крім того, необхідно пам’ятати, 
що для учнів комунікація є важливим елемен-
том навчання, виховання і розвитку. Тому вкрай 
важливо застосовувати у дистанційному навчанні 
способи організації взаємодії учнів з учителем 
і між собою за допомогою цифрових девайсів.

До інших труднощів вчителі середньої школи 
віднесли:

− неможливість у певних випадках іденти-
фікувати особу, яка виконує завдання або тест, 
а тому немає впевненості у самостійності вико-
нання учнями окремих завдань;

− більшість форм контролю при ДН прово-
диться у формі тестування або письмових від-
повідей на запитання, тому виникає ймовірність 
неповної оцінки компетенції учнів; важко оцінити 
рівень сформованості загальних компетенцій, 
особливо комунікативних, які є важливими для 
розвитку мовлення школярів;

− методи роботи, які використовуються на 
таких предметах як фізика, хімія, біологія, потре-
бують виконання практичних робіт із викорис-
танням спеціального обладнання, що не можливо 
організувати у віддаленому режимі.

Дистанційне навчання стало значним випробу-
ванням не лише для вчителів, адміністрації шкіл, 
але й для учнів. Найбільшою проблемою для учнів 

Мiзюк В. Проблеми впровадження технологiй дистанцiйного навчання...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 4, 202036

Педагогiка

стала організація навчання вдома. Не кожен учень 
вміє або хоче підтримувати в себе мотивацію до 
самонавчання внаслідок відсутності чи внутріш-
нього мотиватора або зовнішнього постійного 
контролю з боку педагога. Більшість учнів зали-
шилися «сам на сам» із підручниками, зошитами 
і комп’ютером. Вважаємо, що від рівня їх само-
організованості залежали і результати навчання. 

Крім того, учні, як і вчителі, опинилися у склад-
ній ситуації з пізнання безлічі нових програм і сер-
вісів, які їм пропонували вчителі. Раніше був учи-
тель і дошка, а зараз з’явилася величезна кількість 
інструментів: онлайн уроків, чатів, документів, 
записів, презентацій, демонстрацій на екранах.

Для початкової школи організація ДН вия-
вила іншу проблему – для ефективного навчання 
дітей потрібними стали батьки. Учнів, особливо 
1-2 класів, не можливо змусити сидіти і читати 
підручник або слухати он-лайн урок без нагляду 
батьків. Крім того, самостійне використання циф-
рових гаджетів і програм для учнів 1-4 класів вия-
вилося їм непосильним. 

Можна ще констатувати, що при дистанцій-
ному навчанні загострилася ситуація залежності 
якості надання освітніх послуг від від місця роз-
ташування школи. Так, загальною проблемою для 
учнів, особливо сільської місцевості, стала від-
сутність технічних засобів, тобто комп’ютерів, 
планшетів або смартфонів. Крім того, у сільській 
місцевості складні платформи й засоби навчання 
здебільшого не можна було використовувати, тому 
що їх застосування вимагало відповідної потуж-
ності інтернету, якого там просто немає.

У результаті експериментальної роботи учні, 
опитані нами під час і після карантину, по різ-
ному оцінюють перехід на дистанційний формат. 
Одним подібне навчання подобається, тому що 
вони перебувають вдома, в них з’явилося більше 
вільного часу на хобі й особисті справи, багато 
часу проводять із родиною. Іншим більше подо-
балося у школі, вони нудьгують за школою й спіл-
куванням із друзями й учителями. Багато учнів 
скаржилися на збільшення кількості завдань, на 
те, що не встигали виконувати завдання вчасно, 
на незрозумілість виставлених оцінок за виконану 
роботу тощо. 

Також до недоліків ДН учні віднесли такі:
− не завжди вчителі надають якісний навчаль-

ний контент;
− домінувала передача інформації в «один бік»;
− не всі мали комп’ютери, за допомогою яких 

можна виконати певні специфічні завдання, а смарт-
фони та планшети іноді не дозволяли їм заванта-
жити запропоновані завдання і виконувати їх;

− не всі мали якісний інтернет-зв’язок, що 
унеможливлювало прийняти участь в онлайн 
уроках;

− не чітка організація щодо форми зв’язку, 
способів виконання завдань, критеріїв оціню-
вання виконаних завдань та інші.

Для батьків перехід на дистанційну форму 
навчання став великим навантаженням, осо-
бливо на початку такої роботи дітей. Вони, якщо 
не могли самі діти (здебільшого саме так і було), 
налаштовували аккаунти дітей, завантажували 
й тестували працездатність великої кількості 
додатків і платформ. Особливо, якщо в сім’ї двоє 
чи більше учнів, і один (у кращому випадку) 
комп’ютер, самі вони цілий день на роботі, а дед-
лайн виконання роботи вчитель встановив через 
півгодини після онлайн уроку. 

Крім того, робота у різних системах організа-
ції електронного навчання (наприклад, у Moodle, 
Classroom), зв’язок через різні соціальні мережі, 
месенджери, електронну пошту призводили до 
великого дисонансу: кому, куди і яке завдання 
необхідно відправити. Варто додати, що 54% 
опитаних батьків не в змозі надати допомогу 
своїй дитині у виконанні шкільних завдань  
(ЦІО «Про.Світ», 2020: 28). 

Перехід на дистанційний режим зробив освіту 
«де-факто» платною, тому що для повноцінного 
навчання кожному учневі необхідно мати персо-
нальний комп’ютер або інший цифровий девайс 
із підключенням до високошвидкісного інтер-
нету. У цьому випадку знову виникає питання про 
поділ учнів у доступі до якісної освіти залежно 
від рівня доходів їхніх батьків.

Загальні результати опитування вчителів 
і учнів показали, що, хоча на період карантину 
організація навчання була проведена на достат-
ньому рівні, багато з напрямів роботи доцільно 
посилити й покращити. Для планування роботи на 
перспективу доцільно провести аналіз діяльності 
закладу освіти у період переходу на дистанційну 
форму навчання, під час проведення освітнього 
процесу та після його завершення. Результатом 
аналізу має стати виявлення: 

− позитивних і негативних аспектів організа-
ції діяльності;

− технічних можливостей педагогів і учнів, 
тобто наявності в них цифрових засобів;

− потужності інтернет-зв’язку у певній міс-
цевості, від якої залежать засоби зв’язку, можли-
вості проводити онлайн уроки;

− можливостей різноманітних програмних 
засобів для створення навчального контенту, 
дидактичних завдань, засобів контролю, встанов-
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лення зв’язку, проведення освітніх онлайн уроків, 
наявності освітніх платформ, де можна дібрати 
необхідні матеріали для планування власних уро-
ків. Головне – не потонути в тому різноманітті, не 
застосовувати все, а вибрати те, що найбільш під-
ходить під конкретний предмет, найбільш функ- 
ціональний у єдиному просторі;

− ускладнення методичного характеру, рівень 
сприйняття нового формату навчання учасниками 
освітнього процесу, рівень завантаження учнів 
домашніми завданнями, причини негативного 
ставлення зі сторони вчителів, учнів, батьків. 

На основі проведеного аналізу кожен заклад 
має розробити план заходів з організації дистан-
ційного навчання в школі. Обов’язковими пунк-
тами цього плану, на нашу думку, мають стати:

− обрання, за відсутності до моменту вве-
дення карантину, єдиної централізованої системи 
управління електронним навчальним контентом, 
наприклад LMS Moodle, яка дозволяє поєднати 
всіх учасників освітнього процесу, налагодити 
ефективну комунікацію між ними в єдиній пло-
щині; при цьому здійснювати диференційовану 
роботу для певних груп учнів, а також ефек-
тивно здійснювати контроль за якістю освітнього  
процесу;

− розробка якісного систематизованого освіт-
нього контенту з дотриманням вимог до подання 
інформації у цифровому вигляді, адаптованого до 
сучасного рівня цифрових технологій;

− проведення цілеспрямованої роботи з під-
вищення рівня компетентності педагогів щодо 
володіння не тільки цифровими, а й педагогіч-
ними технологіями;

− організація постійного зв’язку з учасни-
ками освітнього процесу. Можна за класами, 
паралелями, можна окремо для батьків і окремо 
для вчителів. Такі соціальні товариства допома-
гають швидко вирішити актуальні проблеми, які 
час від часу виникають у процесі навчання; вирі-
шують проблему самітності або безпорадності, 
сприяють обміну досвідом і подоланню трудно-
щів. Велику роль у цьому може зіграти офіційний 
сайт закладу, на якому періодично оновлюється 
інформація про організацію роботи, рекомен-
дації з розв’язання психологічних і соціальних 
проблем, з якими учні та їхні батьки можуть 
зіштовхнутися в умовах ізоляції, розміщення 
інструкцій щодо використання конкретного про-
грамного забезпечення;

− здійснення постійного контролю за дотри-
манням розкладу занять, планування заняття з ура-
хуванням онлайн-режиму, спілкування та надання 
матеріалу для самостійного опрацювання; 

− налагодження «розумного» дедлайну для 
виконання завдань, завчасне попередження про 
дату та час проведення контрольних робіт, тесту-
вань, конференцій.

Після розробки плану роботи школи на дис-
танційній формі обов’язково необхідно цей план 
обговорити з батьками, дійти до єдиних правил, 
форм зв’язку, адже батьки поряд з учителями 
й адміністрацією є учасниками освітнього про-
цесу й організаторами процесу навчання у домаш-
ніх умовах. 

Висновки. Незважаючи на обставини, які 
ми розкрили вище, сучасна українська освіта 
зробила великий крок уперед в напрямі онлайн 
навчання. Карантин став серйозним викликом 
для вчителів, перевірив їх на професійну придат-
ність, відкритість до сучасних викликів інфор-
маційного суспільства, мобільність. Виграли ті, 
хто зміг швидко зорієнтуватися, використати цей 
час максимально продуктивно, експерименту-
ючи з методами й методиками, засобами й фор-
мами організації роботи, використовуючи існуючі 
та створюючи нові. 

Як сказав вчитель математики сільської школи 
Ізмаїльського району Едуард Г., «…ми опинилися 
у часі неймовірно продуктивного самонавчання. 
Кількість нових електронних інструментів і про-
грам, якими ми оволоділи за час карантину, обчис-
люється десятками годин. Багато з набутого я із 
задоволенням перенесу в класно-урочну систему. 
Скажу, що збільшилася швидкість поширення 
нових ідей. Радує та обставина, що всі згуртува-
лися, ділилися з іншими своїми досягненнями, 
наробками. Ще ніколи я не спостерігав, як вчителі 
почали активно вивчати й впроваджувати сучасні 
цифрові інструменти».

Нестандартна ситуація із короновірусом пока-
зала можливості електронного навчання при 
реалізації дистанційної форми здобуття освіти. 
Важливим висновком, до якого ми всі маємо при-
йти після карантину, є те, що він відкрив шлях 
для переосмислення практик освіти, дозволив 
у найкоротший строк досягти більшого прогресу 
в області цифрового й дистанційного навчання, 
ніж за останні 20 років. 

Ми впевнені, що надалі педагоги зміняться, ста-
нуть сильніші й будуть готові до будь-яких викли-
ків часу. Їм не варто боятися комп’ютеризації або 
роботизації, тому що жодна машина не може пра-
цювати без водія. Однак важливо виявити й проа-
налізувати недоліки, визначити можливості й спо-
соби їх посилення та обрати правильний напрям 
на оптимізацію освітнього процесу із використан-
ням електронних засобів і технологій навчання.

Мiзюк В. Проблеми впровадження технологiй дистанцiйного навчання...
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РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

У статті проаналізовано різні підходи до тлумачення професійно-орієнтованої комунікативної компетенції 
в системі професійної підготовки майбутніх фахівців різних галузей виробництва та сфер обслуговування, вста-
новлено її специфічну роль у системі професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі. 

Стверджується, що застосування компетентнісного підходу дозволить підвищити ефективність профе-
сійної освіти за рахунок формування важливих професійних навичок і компетенцій, включаючи й комунікативну. 
Після вивчення останніх досліджень у сфері формування професійно-орієнтованої комунікативної компетенції 
у статті надається тлумачення її як особистісної характеристики, що дозволяє здійснювати ефективну кому-
нікацію в професійному середовищі за допомогою іноземної мови. 

Визнаючи необхідність удосконалення і підвищення рівня якості іншомовної освіти для всіх напрямів і спеціаль-
ностей професійної освіти, стверджується, що для фахівців морської галузі рівень володіння професійно-орієн-
тованою комунікативною компетенцією є украй необхідним, оскільки подекуди він є гарантом безпеки руху суден, 
навколишнього середовища і навіть життя людей. З огляду на це, а також врахувавши вимоги Міжнародної мор-
ської організації та реальні потреби моряків, пропонується визнати професійно-орієнтовану комунікативну ком-
петенцію невід’ємним інтегральним складником професійної компетентності фахівця морської галузі, оскільки 
вона забезпечить можливість прийняття швидких і правильних рішень у складних професійних умовах, ґрунтую-
чись на інформації, отриманій в процесі спілкування з іншими представниками та учасниками морської галузі. 

Стверджується, що дисципліну «Морська англійська мова» слід включати до циклу професійної підготовки 
у вищих морських навчальних закладах. При цьому системотвірним критерієм формування всіх структурних 
компонентів професійно-орієнтованої комунікативної компетенції необхідно визнати професійну спрямова-
ність, що дозволить досягти мети вищої професійної освіти – підготовки висококваліфікованого, компетент-
ного та конкурентоспроможного фахівця.

Ключові слова: вища морська освіта, готовність до іншомовного спілкування, кваліфікаційні вимоги, компе-
тентнісний підхід, морська англійська мова, професійно-орієнтована комунікативна компетенція, професійна 
освіта, професійна підготовка.
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THE IMPORTANCE OF PROFESIONALLY-ORIENTED COMMUNICATIVE 
COMPETENCY IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING 

OF FUTURE SEAFARERS

The article analyzes different approaches to the definition of professionally-oriented communicative competency in 
the system of professional training of future specialists for various industrial and service spheres and establishes its specific 
role in the system of professional training of future seafarers. It is acknowledged that the application of the competency-
based approach will enable to enhance the effectiveness of the professional training by means of formation of crucial 
professional skills and competencies, including the communicative competency. 

Having studied the latest research on the professionally-oriented communicative competency, we define it as personal 
characteristic allowing for implementation of effective communication in professional environment with the purpose 
of defeating professional challenges by means of a foreign language. While recognizing the need of improvement 
and promotion of foreign language training effectiveness in the system of professional training in general, it is at the same 
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time argued that for future seafarers professionally-oriented communicative competency mastery is extremely important 
as it can guarantee the safety of navigation, environmental safety and even safety of human life. 

Considering all of the above, taking into account the requirements of the IMO and the needs of seafarers, gained 
by means of opinion polling, it is suggested to recognize the professionally-oriented communicative competency as 
an integral part of professional competence of future seafarers as it will allow for their ability to take fast and correct 
decisions in challenging professional situations, based on the received information in the process of communication with 
other representatives and parties of the maritime industry.

So it is declared that the academic discipline Maritime English should be included into the section of professional 
subjects of the curriculum in higher maritime educational institutions. 

Key words: high maritime education, foreign language communication readiness, qualification requirements, 
competency-based approach, Maritime English, professionally-oriented communicative competency, professional 
education, professional training.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
інтеграційних та глобалізаційних процесів при-
звів до визнання необхідності суттєвих змін в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства, зокрема 
і в освітній. В усіх цивілізованих країнах здій-
снюється інтенсивний пошук нових моделей 
розвитку освіти, нетрадиційних підходів до їх 
впровадження (Ничкало, 2012: 32). Особливо 
актуальною нині є потреба в модернізації профе-
сійної освіти, що зумовлено інтеграцією України 
в європейський освітній простір, динамічними 
змінами в сучасному виробництві та стрімким 
розвитком новітніх технологій. 

Це стосується, зокрема, і вищої морської 
освіти, яка так само опинилася на перетині освіт-
ніх парадигм, а питання підвищення її якості 
є одним із пріоритетних і нагальних, оскільки 
нерозривно пов’язане із питаннями забезпечення 
безпеки життя на морі та безпеки навколишнього 
середовища, забезпечення безпечної роботи суден 
і безпечного перевезення вантажів, запобігання 
виникненню аварійних ситуацій тощо. 

Усвідомлення нагальних потреб і викликів 
у забезпеченні якості вищої морської освіти вті-
лилося у зміні міжнародних та державних стан-
дартів до рівня професійної підготовки майбутніх 
фахівців морської галузі, очікуваним результатом 
якої є формування певної системи знань, умінь 
та навичок, які у сукупності оформлюються в про-
фесійну компетентність. Такий перехід від ква-
ліфікаційної моделі фахівця до його компетент-
нісної моделі суттєво сприяє підвищенню якості 
результатів професійної підготовки, оскільки 
покликаний забезпечити сучасний ринок праці 
такими фахівцями, які вміють, а не лише знають 
як (Огородник, 2016: 78).

Саме впровадження в систему професійної 
освіти компетентнісного підходу уможливило 
переорієнтацію основних цілей навчання з ретран-
сляції та надання здобувачам вищої освіти гото-
вого знання на розвиток здатності і готовності 
майбутніх фахівців до ефективної діяльності 
в реальних професійних ситуаціях. 

Аналіз досліджень. Теоретичне обґрунту-
вання і розроблення засад організації навчального 
процесу на засадах компетентнісного підходу зна-
йшло своє відображення у працях вітчизняних 
і зарубіжних науковців (І. Бех, С. Волошинов, 
І. Зимня, О. Ларіонова, О. Локшина, В. Луго-
вий, О. Овчарук, І. Печеранський, О. Пометун, 
І. Секрет, В. Чернявський, J. Burgoyne, M. Eraut, 
L.M. Spencer, S.M. Spencer, Ch. Woodruffe та інші), 
які зверталися до визначення понять «компетен-
ція» та «компетентність», виокремлення і класи-
фікації різновидів компетентностей, з’ясування 
можливостей компетентнісного підходу у визна-
ченні критеріїв якості освіти, потенціалу запро-
вадження компетентісного підходу до організації 
освітнього процесу в системі ступеневої підго-
товки майбутніх фахівців морської галузі тощо. 

Останніми роками на різних рівнях широко 
аналізуються вимоги до професійних компетен-
цій, які мають бути сформовані в сучасних фахів-
ців у різних сферах, особливо у зв’язку з приєд-
нанням до Болонського процесу. Ми підтримуємо 
ідеї ефективності залучення компетентнісного 
підходу до системи професійної освіти як такого, 
що дозволить теоретично обґрунтувати та впро-
вадити у практику викладання методи та освітні 
технології, спрямовані на формування профе-
сійно-значущих якостей і компетенцій майбутніх 
фахівців різних галузей і, зокрема, морської.

Оскільки сферою нашого наукового інтересу 
є теоретичні та методологічні аспекти форму-
вання саме професійно-орієнтованої комуніка-
тивної компетенції майбутніх фахівців морського 
флоту, тому метою статті є з’ясування сутності 
професійно-орієнтованої комунікативної компе-
тенції, виявлення її специфіки та визначення її 
ролі й місця у системі професійної освіти фахів-
ців саме морської галузі.

Виклад основного матеріалу. Комунікативна 
компетенція розглядається науковцями з позицій 
різних підходів. Представники діяльнісного під-
ходу вважають, що розвиток комунікативної ком-
петенції особистості нерозривно пов’язаний із її 
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діяльністю, яку вона виконує в процесі соціаліза-
ції (М. Вятютнєв, В. Леонтьєв, І. Зимня, Л. Орєш-
кіна). Крізь призму соціолінгвістики комуніка-
тивну компетенцію розуміють як систему, що 
виконує функцію балансування існуючих мов-
них форм, які визначаються з опорою на мовну 
компетенцію комуніканта для виконання певних 
соціальних функцій (О. Дудник, Н. Завіниченко, 
Ч. Філлмор, Д. Хаймс). 

Багато науковців розглядають комунікативну 
компетенцію як одну з ключових компетенцій 
особистості, за допомогою якої остання отримує 
можливість розвиватися, навчатися, підвищувати 
свій інтелектуальний та культурний рівень (Д. Іза-
ренков, Т. Ісаєва, В. Сластьонін, А. Хуторський). 

У рамках нашого дослідження,  ключовим 
аспектом якого є розробка ефективної методики 
навчання іноземної мови та формування готов-
ності здобувачів вищої освіти до іншомовного 
спілкування, комунікативну компетенцію визна-
чаємо як готовність фахівця до здійснення кому-
нікативної діяльності для досягнення певної 
комунікативної мети. 

Аналіз наукового та науково-методичного 
доробку з проблеми формування готовності до 
іншомовного спілкування дозволив зробити 
висновок про те, що запропоновані визначення 
комунікативної компетенції, описані та побудо-
вані моделі її формування, визначені структурні 
елементи цього феномену здебільшого залежать 
від тієї чи іншої професійної галузі, в якій працю-
ватиме в подальшому майбутній фахівець. Таким 
чином, поняття «комунікативної компетенції» 
в системі професійної підготовки трансформу-
ється у більш специфічний його різновид – про-
фесійно-орієнтовану комунікативну компетенцію. 

Науковці пропонують певні варіації цього 
терміну: «професійна комунікативна компетент-
ність» (Н. Газова, Г. Юрчук), «професійна іншо-
мовна комунікативна компетентність» (І. Зимня, 
Н. Огородник), «комунікативна компетенція 
фахівця / комунікативна компетенція посади» 
(О. Павленко), «професійно-комунікативна ком-
петентність» (О. Тур), «іншомовна професійна 
компетентність» (А. Андрієнко, І. Секрет, В. Тені-
щева) і його визначень. 

Узагальнивши існуючі погляди та взявши до 
уваги специфіку професійної підготовки фахів-
ців морської галузі, в нашому дослідженні визна-
чаємо професійно-орієнтовану комунікативну 
компетенцію як особистісну властивість, що 
забезпечує можливість здійснювати ефективне 
професійне спілкування іноземною мовою в про-
фесійному середовищі у процесі трудової діяль-

ності людей, метою якої є вирішення певних про-
фесійних задач.

Натепер необхідність підвищення якості іншо-
мовної підготовки у системі вищої професійної 
освіти, перегляду змісту навчання іноземним 
мовам, його трансформації та інтенсифікації шля-
хом перерозподілу акцентів у бік розвитку всіх 
видів іншомовної комунікативної компетентності 
зумовлена приєднанням України до Болонського 
процесу, тому виникає необхідність розвиватися 
згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями 
з мовної освіти (Секрет, 2012: 21). 

Із розвитком потреб суспільства, з поши-
ренням міжнародних контактів і створенням 
можливостей для академічної та професійної 
мобільності акценти у викладанні іноземної мови 
професійного спрямування зміщуються з форму-
вання сукупності розрізнених навичок (читання, 
перекладу, аудіювання) на формування профе-
сійно-орієнтованої комунікативної компетенції  
й розвиток здатності користування мовою у про-
фесійних цілях. 

На думку провідних вітчизняних науковців 
(В. Андрущенко, П. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, 
Г. Онкович, В. Редько), якість вищої освіти зде-
більшого залежить від рівня володіння випус-
книками університетів іноземними мовами. Тому 
необхідність удосконалення і підвищення рівня 
якості іншомовної освіти визнається для всіх 
напрямів і спеціальностей професійної освіти, 
адже «без володіння студентом принаймні однією 
іноземною мовою не можливо забезпечити вико-
нання основних положень Болонської декларації. 

Адаптація до норм і стандартів європейського 
освітнього простору, мобільність, професійна 
конкуренція матимуть місце лише за умови зна-
ння випускниками університетів іноземної мови 
та сформованих навичок комунікативної пове-
дінки у відповідних ситуаціях академічного, 
професійного та повсякденного спілкування» 
(Гришкова, 2007: 14–15). Саме тому дослідники 
намагаються вирішити нагальні методологічні 
питання підвищення ефективності професійно-
орієнтованої іншомовної підготовки майбут-
ніх медичних працівників (Т. Бажан, А. Гулак, 
Н. Кучумова, Л. Манюк, С. Поплавська), інже-
нерів різних галузей виробництва (З. Корнєва, 
О. Ларіонова, О. Можаровська, О. Цепкало), 
менеджерів із туризму та маркетологів (Н. Іва-
сів, І. Кодлюк, А. Онуфрів, В. Сідоров), офіцерів 
і військовослужбовців (С. Білявець, І. Ковальчук, 
О. Павленко), журналістів (С. Коновальчук) тощо. 

На нашу думку, хоча володіння професійно-
орієнтованою комунікативною компетенцією 

Мороз О. Роль i мiсце професiйно-орiєнтованої комунiкативної компетенцiї...
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у фахівців зазначених спеціальностей є безпере-
чним плюсом, адже сприяє підвищенню їхньої 
конкурентоспроможності, рівня компетентності, 
надає можливості для здійснення професій-
ної діяльності не лише в межах власної країни, 
а й за кордоном (участь у міжнародних конфе-
ренціях, ознайомлення з останніми надбаннями 
в професійній сфері, здійсненими за кордоном,  
тощо), ця компетенція не є критичною для вико-
нання їх посадових обов’язків, не є професійно 
необхідною. 

Натомість для низки фахівців, серед яких май-
бутні фахівці авіаційної галузі, працівники мит-
ниці та фахівці морського флоту, рівень сформо-
ваності професійно-орієнтованої комунікативної 
компетенції впливає не лише на успішність у про-
фесійній діяльності, а й зумовлює рівень безпеки 
та може коштувати життя. Надійність та ефектив-
ність роботи таких фахівців залежить від того, 
наскільки адекватно й глибоко у загальній струк-
турі їх предметно-технологічної компетентності 
інтегрована іншомовна мовленнєва компонента 
(Секрет, 2012: 54). 

Від ефективної комунікації між членами екі-
пажу, між судном і береговими станціями (служба 
регулювання руху суден і вантажів, лоцманська 
станція, офіс капітана порту тощо), суден між 
собою та суден із пошуково-рятувальними служ-
бами за допомогою УКХ-радіостанцій багато 
в чому залежить не лише безаварійний трафік, але 
й життя людей та екологічна безпека навколиш-
нього середовища. 

Дослідження причин катастроф на морі пока-
зало, що головною причиною більшості аварій-
них випадків є недостатній рівень сформованості 
професійно-орієнтованої комунікативної компе-
тенції. Тому питання підвищення рівня ефектив-
ності професійного спілкування серед фахівців 
морської галузі стало предметом пильного роз-
гляду Міжнародної морської організації, яка нині 
з метою безпеки та збереження людського життя 
на морі й охорони навколишнього середовища 
значно посилила вимоги до сертифікації і квалі-
фікаційного відбору моряків усіх рівнів і персо-
налу берегових організацій, пов’язаних із забезпе-
ченням безпеки мореплавання (Смелікова, 2017: 
37–38). 

Найголовнішою частиною законодавства, де 
офіційно зафіксовані вимоги щодо спілкування 
на флоті, є Міжнародна конвенція з охорони 
людського життя на морі 1974 року (Конвенція 
СОЛАС). Після доповнень і змін у 2004 році там 
з’явилося відповідне положення – Глава V, пра-
вило 14, в якому зазначено: «В якості робочої 

мови для комунікації на капітанському містку 
повинна використовуватися англійська, яка має 
використовуватися для зв’язку з капітанським 
містком іншого судна, для зв’язку з берегом, 
а також для спілкування на борту між лоц-
маном і членами екіпажу, які несуть вахту»  
(СОЛАС, 2010: 724). 

Ці вимоги були сформовані на основі висно-
вків експертів Міжнародної морської організації, 
які досліджували проблему використання англій-
ської мови професійного морського спрямування 
в багатонаціональних екіпажах на суднах сві-
тового флоту в рамках Європейського проекту. 
У звіті за всіма аспектами життєдіяльності мор-
ського спеціаліста задоволеність професійною 
діяльністю знижувалася через низький рівень зна-
ння мови. Експерти підкреслили, що нездатність 
спілкуватися призводить до високого рівня стресу 
на борту судна, тому мовний чинник є більш 
важливим за технічну компетентність морського 
фахівця (European Commission, 2001: 15). Саме 
тому вимога ефективного спілкування англій-
ською мовою згодом була закріплена в Маніль-
ських поправках 2010 року в якості додатка до 
Міжнародної конвенції про підготовку та дипло-
мування моряків і несення вахти 1978 року (Кон-
венція ПДМНВ).

Навіть якщо припустити, що випускники 
вищих морських навчальних закладів після завер-
шення професійної підготовки працюватимуть на 
суднах українських судноплавних компаній, що 
обслуговуються національними україномовними 
екіпажами та береговими службами, це не виклю-
чає професійної необхідності вживання англій-
ської мови для спілкування з іншими суднами, які 
працюють під різними прапорами та обслугову-
ються змішаними екіпажами і заходять в україн-
ські порти. 

Нами було опитано 268 моряків, які мають 
стаж роботи не менше 4 років як в україн-
ських («Укррічфлот», «Нібулон», «АРГО»), 
так і в закордонних судноплавних і крюїнго-
вих агенціях («Марлоу Навігейшн», «Коламбія 
Шипменеджмент», “MOL”, “CMA CGM”). Для 
з’ясування можливості виконання професійних 
обов’язків без володіння належним рівнем про-
фесійно-орієнтованої комунікативної компе-
тенції усім респондентам було поставлено одне 
питання: «Як часто Вам доводиться використо-
вувати англійську мову в професійних цілях?». 
Було запропоновано 5 варіантів відповідей: 
завжди / постійно, дуже часто, інколи, дуже 
рідко, ніколи. Результати проведеного опиту-
вання наведено на рис. 1.
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 Рис. 1

Результати опитування доводять, що незалежно 
від того, в якій компанії, на яких суднах, на якій 
посаді працює моряк, у його професійній діяльності 
знання англійської мови необхідне завжди. З огляду 
на визначення професійної підготовки майбутнього 
працівника річкового та морського транспорту, яке 
тлумачить її як комплекс загально-професійних 
і спеціалізовано-професійних знань та умінь, що 
дозволяють спеціалісту прогнозувати, проектувати 
та аргументувати свою діяльність і забезпечують 
його готовність до зміни виду або змісту цієї діяль-
ності залежно від конкретних умов (Чернявський, 
2017: 96), вважаємо, що володіння професійно-орі-
єнтованою англійською мовою є невід’ємним ком-
понентом такого комплексу знань та умінь, оскільки 
саме за допомогою іншомовного спілкування мож-
ливе виявлення специфічних конкретних умов 
у процесі обміну фактичною інформацією та/або 
припущеннями, пропозиціями тощо між усіма учас-
никами процесу морських перевезень. 

Міжнародна морська організація та Інспекція 
з питань підготовки та дипломування моряків 

Міністерства інфраструктури України відносить 
професійно-орієнтоване іншомовне спілкування 
до переліку фахових компетенцій моряків, що 
документально затверджено у державних стандар-
тах підготовки фахівців і нормативних докумен-
тах ІМО, таких як Міжнародний кодекс з управ-
ління безпекою (МКУБ) та Міжнародна конвенція 
про підготовку та дипломування моряків і несення 
вахти 1978 року (Конвенція ПДМНВ). 

Висновки. Отже, проведене дослідження 
дозволяє зробити висновок про те, що профе-
сійно-орієнтована комунікативна компетенція 
є інтегральним складником професійної компе-
тентності майбутніх фахівців морської галузі, 
оскільки забезпечує здатність фахівців швидко 
і правильно приймати рішення в складних про-
фесійних ситуаціях, ґрунтуючись на отриманих 
фактах у процесі спілкування з іншими учасни-
ками процесу управління судном, дипломатично 
та коректно вести перемовини із владою в інозем-
них портах тощо. 

У навчальних планах вищих морських навчаль-
них закладів дисципліна «Англійська мова за 
професійним спрямуванням» має належати до 
циклу професійної підготовки, а її назву пропо-
нуємо конкретизувати та змінити на «Морська 
англійська мова». У зв’язку з цим системотвірним 
критерієм формування всіх структурних компо-
нентів професійно-орієнтованої комунікативної 
компетенції визнаємо професійну спрямованість, 
що дозволить досягти мети вищої професійної 
освіти – підготовки висококваліфікованого, ком-
петентного та конкурентоспроможного фахівця. 

Подальшою перспективою дослідження вва-
жаємо визначення структури професійно-орієнто-
ваної комунікативної компетенції саме для фахів-
ців морської галузі та особливостей формування її 
компонентів залежно від рівня навчання в системі 
неперервної професійної підготовки. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ ЗДО ДО РОБОТИ ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ДІТЬМИ

У статті обґрунтовано необхідність і важливість виокремлення педагогічних умов, які забезпечать ефек-
тивність підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) до роботи з дітьми із вну-
трішньо переміщених сімей. 

Автором виокремлено та охарактеризовано такі педагогічні умови: внутрішні, які є сформованою позитив-
ною мотивацією до педагогічної взаємодії з внутрішньо переміщеними дітьми; вміння майбутнього педагога 
ЗДО розробляти стратегічний план індивідуальної роботи з дітьми із внутрішньо переміщених сімей залежно 
від кожного випадку; здатність до самовдосконалення, самореалізації, творчості, рефлексії; вміння майбутньо-
го фахівця закладу дошкільної освіти займатися самовихованням.

У дослідженні описано й зовнішні умови, які включають організаційно-педагогічні (педагогічно оптимальна й нау-
ково обґрунтована організація життя майбутнього вихованця в закладі, де він здобуває освіту та поза його стіна-
ми), а також змістово-оперативні умови (поділяються на такі структурі елементи як інформаційний, оперативний 
та практичний). Зокрема, інформаційний розглянуто у двох площинах. Насамперед він стосується майбутнього вихо-
вателя, його пізнавальних інтересів, обсягу і рівня знань про специфіку роботи із вказаною категорією дітей, засто-
сування технологій, методів і засобів такої роботи у власній професійній діяльності, а також діяльності викладача, 
включаючи його професійну грамотність, рівень володіння формами та методами викладання.

Оперативний елемент ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого навчання в ЗДО й передбачає 
застосування таких форм навчання: дискусії, тренінги, зустрічі з людьми та соціальними працівниками, конфе-
ренції та круглі столи, перегляд відео. Цей елемент зумовлений практичною підготовкою студентів до педаго-
гічної взаємодії з дітьми із сімей внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), яка сприяє виявленню рівня володін-
ня фаховими знаннями, закріплює і поглиблює професійні та комунікативні навички.

Ключові слова: педагогічні умови, готовність до професійної діяльності, майбутні вихователі, внутрішньо 
переміщені діти.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMATION OF READYNESS OF FUTURE 
TEACHERS TO WORK WITH INTERNALLY DISPLACED CHILDREN

The article substantiates the need and importance of identifying pedagogical conditions that will ensure the effectiveness 
and efficiency of preparation of future educators of preschool education institutions to work with children from internally 
displaced families. 

The author singles out and characterizes the following pedagogical conditions, namely: internal, which represent 
the formed positive motivation for pedagogical interaction with internally displaced children; the ability of the future 
teacher of ZDO to develop a strategic plan of individual work with children from internally displaced families, depending 
on each case; ability to self-improvement, self-realization, creativity, reflection; the ability of the future specialist 
of the preschool institution to engage in self-education.

At the same time, research describes the external conditions, which include: organizational and pedagogical 
(pedagogically optimal and scientifically sound organization of life of the future pupil in the institution where he is 
educated and outside its walls), as well as content and operational conditions (divided into such elements as informational, 
operational and practical). In particular, the information is considered in two squares. First of all, it refers to the future 
educator, his cognitive interests, the amount and level of knowledge about the specifics of working with this category 
of children, the use of technologies, methods and means of such work in their own professional activities. 

As well as the activities of the teacher, including his professional literacy, the level of mastery of forms and methods of teaching. 
Instead, the operational element is based on the principles of personality-oriented free education and provides for the use of such 
forms of education as discussions, trainings, meetings with people and social workers, conferences and round tables, video viewing. 
The latter is due to the practical preparation of students for pedagogical interaction with children from IDP families, which helps to 
identify the level of professional knowledge, consolidates and deepens professional and communication skills.

Key words: pedagogical conditions, readiness for professional activity, future educators, internally displaced children.
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Постановка проблеми. Ускладнена соці-
ально-політична ситуація в Україні, збільшення 
кількості дітей із внутрішньо переміщених сімей 
зумовлюють внесення змін до структури дидак-
тичного процесу у ВНЗ. Тому необхідно організу-
вати такі педагогічні умови навчального процесу, 
які були б спрямовані на вирішення актуальних 
освітніх проблем, викликаних впливом внутріш-
ньої міграції населення. 

Аналіз досліджень. Взаємодію з внутрішньо 
переміщеними сім’ями описують І. Бандурка, 
Л. Волинець, А. Капська, Ю. Луценко, Л. Мель-
ник, Т. Проскуріна, І. Трубавіна, О. Швед. Дослі-
дження вчених доцільно враховувати при визна-
ченні педагогічних умов взаємодії між майбутнім 
педагогом ЗДО та дітьми із внутрішньо переміще-
них сімей. 

Мета статті – виокремити й охарактеризувати 
зовнішні та внутрішні умови формування готов-
ності майбутнього вихователя закладу дошкільної 
освіти до педагогічної взаємодії з дітьми із сімей 
ВПО.

Виклад основного матеріалу. Процес форму-
вання фахівця вимагає обґрунтування умов, в яких 
він буде перебігати. Насамперед необхідно визна-
чити сутність поняття «умова». Так, Тлумачний 
словник сучасної української мови трактує його 
з двох позицій: як обставину, що зумовлює здій-
снення чого-небудь, і як особливості діяльності, 
у якій відбувається процес (Бусел, 2005: 1295). 
Не менш важливими в характеристиці педагогіч-
них умов є зовнішні обставини освітнього серед-
овища, які впливають на формування готовності 
майбутніх фахівців ЗДО до роботи із дітьми ВПО, 
а також поєднання багатьох факторів у розвитку 
особистості та впливів на діяльність. 

У межах нашої розвідки доцільною є думка 
М. Дяченко та Л. Кандибович щодо низки 
взаємопов’язаних елементів готовності особис-
тості до діяльності: усвідомлення власних потреб, 
вимог суспільства, поставленої задачі, а також 
мети, яка забезпечить результат; оцінка і розу-
міння умов, в яких відбуватиметься діяльність; 
актуалізація досвіду, спрямованого на вирішення 
типових завдань; прогнозування майбутніх умов 
діяльності і способів розв’язання завдань; самоо-
цінка і самопрогноз власних можливостей у вирі-
шенні окреслених задач; спрямування власних 
сил для досягнення мети (Дьяченко, Кандыбович, 
1976). 

При визначенні педагогічних умов братимемо 
до уваги об’єктивні можливості освітнього про-
цесу ЗВО, які сприятимуть успішному форму-
ванню готовності майбутніх педагогів ЗДО до 

педагогічної взаємодії з дітьми із сімей ВПО. 
Аналіз педагогічних умов проводитимемо, вихо-
дячи із критерію участі майбутнього фахівця 
в навчально-виховному процесі. Отже, педагогічні 
умови диференціюємо на внутрішні та зовнішні. 

Так, внутрішні умови стосуються безпосеред-
ньо майбутнього вихователя, його внутрішнього 
світу, установок щодо професійної підготовки. 
Вони здебільшого зумовлені психофізичними 
даними та рівнем навчальних намагань студента. 
На думку М. Дяченко, темперамент, характер, зді-
бності постають суттєвими передумовами успіш-
ної діяльності майбутнього вихователя (Дяченко-
Богун, 2017). 

Підготовку фахівців як процес з метою фор-
мування мотивованого, професійно грамотного 
і методично підкованого педагога, здатного до 
самовдосконалення, розглядають О. Гомонюк, 
В. Гриньова та В. Стасюк. Отже, сформована 
позитивна мотивація до діяльності постає пер-
шою внутрішньою умовою формування готов-
ності майбутнього вихователя ЗДО до педагогіч-
ної взаємодії з дітьми із сімей ВПО. 

Згідно думки С. Кучмієвої, опора на мотиви 
є важливою умовою фахової підготовки. Показни-
ками позитивної мотивації майбутніх вихователів 
є задоволення їх професійних і власних потреб, 
пізнавальний інтерес до педагогічних технологій 
роботи з внутрішньо переміщеними дітьми та важ-
ливість їх застосування. Цей результат забезпечу-
ється шляхом опанування студентом достатнім 
рівнем знань для роботи з цією категорією осіб; 
сформованими професійними вміннями роботи 
з дітьми, високим рівнем педагогічної майстер-
ності, умінням розв’язувати педагогічні задачі 
різної складності та успішно вирішувати певні 
труднощі. 

Мотивація майбутнього фахівця до педагогіч-
ної взаємодії із дітьми, які зазнали негативного 
впливу військових дій на психічний розвиток, 
включатиме такі компоненти: бажання допо-
могти у скрутній ситуації; навчитися спілкува-
тися з ними для подальшого самоствердження як 
матері; вміння реалізувати свої професійні зді-
бності та таланти, самоствердитися як діяльний 
і активний член українського громадянського сус-
пільства. Врахування викладачами мотивів май-
бутніх вихователів сприятиме створенню ситуації 
успіху, забезпечить уміння спрямовувати їхню 
активність у роботі із внутрішньо переміщеними 
дітьми.

На необхідності постійного підвищення моти-
ваційної сфери педагога наголошують О. Гре-
бенюк, Т. Гребенюк (Гребенюк, 2004), Є. Ільїн 
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(Ильин, 2002), А. Маркова (Маркова, 1983). Опти-
мальними шляхами вдосконалення цієї сфери 
можуть бути емоційні та матеріальні стимулю-
вання педагога, партнерство у спільній продуктив-
ній діяльності ЗДО, ЗВО та сімей ВПО, постійне 
підвищення фахового рівня. Окрім цього, осо-
бливе місце відводимо й особистісно-орієнтова-
ному навчанню студента. 

Розглянемо наступний компонент внутріш-
ніх умов – вміння розробляти стратегічний план 
індивідуальної роботи з внутрішньо переміще-
ними дітьми. Вкрай важливим у цьому контексті 
є рівень самоактуалізації вихователя, здатність 
до самовдосконалення, самореалізації, творчості, 
можливість протистояти стресам, а також низь-
кий рівень професійного вигорання. Другою вну-
трішньою умовою вважаємо уміння майбутнього 
фахівця ЗДО займатися самовихованням.

Доречними у нашому дослідженні постають 
описані О. Главацькою основні чинники самови-
ховання, зокрема володіння комплексом самоана-
літичних і дидактико-педагогічних знань та вмінь, 
організація моніторингу освітніх процесів у кон-
тексті особистісних змін (Главацька, 2008). 

Самовиховання взаємопов’язане із самокон-
тролем, виробленню якого сприяє правильно 
організований контроль у навчальному процесі. 
Отже, здатність майбутнього педагога працювати 
в умовах контролю і самоконтролю є внутріш-
ньою умовою ефективної діяльності. На форму-
ванні у студентів емоційно-ціннісного ставлення 
до професії наголошували Я. Коломинський, 
Н. Кузьміна, Г. Томілова. Ф. Гоноболін, О. Леон-
тьєв, В. Сластьонін, А. Щербаков підкреслювали 
усвідомлення важливості та доцільності діяль-
ності, якою займатимуться студенти. С. Верш-
ловський, Ю. Кулюткін, Л. Регуш, Г. Сухобська 
звертали увагу на рефлексивну діяльність щодо 
розвитку вихованців.

Варто виокремити у структурі внутрішніх 
умов здатність до рефлексії, зокрема, формування 
рефлексивного ставлення не лише до діяльності, 
якою займаються студенти, але й до професійної 
підготовки. Доцільним було б ведення рефлек-
сивних щоденників із педагогічним супроводом 
молодого фахівця більш досвідченим. У них варто 
фіксувати власні досягнення і невдачі, описувати 
способи покращення своєї діяльності, спостере-
ження за роботою з дітьми із сімей ВПО, колег 
і наставників (Тур, 2004: 17–23). Їх подальший 
аналіз сприятиме усуненню недоліків у фаховій 
підготовці, дозволить окреслити шляхи самоос-
віти фахівця, спонукатиме до творчого ділового 
спілкування, налагодження партнерства. 

Важливою умовою формування готовності 
майбутніх вихователів ЗДО до педагогічної вза-
ємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених 
осіб є розвиток засобами освітнього процесу осо-
бистісних якостей студентів. Серед них виділяємо 
цілеспрямованість (метою є сприяння соціалізації 
ВПО, забезпечення комфортних умов для роз-
витку дитини); самовладання і витримка (збере-
ження емоційної рівноваги у будь-якій ситуації); 
наполегливість (мобілізація зусиль для досяг-
нення позитивних результатів у роботі з внутріш-
ньо переміщеними дітьми); ініціативність (вира-
жається у висуненні нових ідей і їх подальшій 
реалізації); рішучість (вміння приймати коректні 
професійні рішення та виконувати їх); самокри-
тичність (виражається через самооцінку особис-
тістю власної діяльності відповідно до визначе-
них критеріїв). 

Щодо зовнішніх умов, то вони мають 
суб’єктивне відношення до внутрішніх мотивів 
і переконань студента і не повністю залежать від 
його волі. Зовнішні умови постають стимулом, 
який спонукає майбутнього вихователя до самоос-
віти, засвоєння нових методик роботи та їх апро-
бації у нетипових ситуаціях. Успішне формування 
готовності до роботи із внутрішньо переміщеними 
дітьми забезпечують внутрішня мотивація та про-
фесійні установки. Надважливим є осмислення 
важливості роботи з дітьми із сімей ВПО. Сфор-
мований фахівець свідомо обирає засоби роботи, 
налагоджує і підтримує міжособистісні контакти 
між керівництвом ЗДО, колегами, самими дітьми 
вказаної категорії у дошкільному середовищі 
та їхніми батьками.

У структурі зовнішніх умов доцільними є орга-
нізаційно-педагогічні умови, які передбачають 
науково обґрунтовану організацію життя май-
бутнього вихованця в закладі дошкільної освіти 
та поза його межами. Важливим є врахування 
матеріальних і нематеріальних можливостей ЗВО, 
які сприяють підготовці фахівців ЗДО до роботи 
з дітьми з урахуванням їхніх потреб, інтересів 
та можливостей. 

Також важливим є створення позитивного емо-
ційного мікроклімату у закладах, які готують май-
бутніх вихователів до роботи з дітьми із сімей ВПО, 
й серед працюючих із вказаною категорією дітей. 
Організація освітнього процесу вимагає оновлення 
змісту та структури навчальних програм із підго-
товки майбутніх фахівців до роботи з дітьми ВПО 
та посилення змісту методичної роботи з вихова-
телями ЗДО у системі післядипломної педагогічної 
освіти; впровадження інформаційної неперервної 
підтримки фахівця. Виокремлюємо і змістово- 
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оперативні умови у структурі зовнішніх умов, 
серед яких три таких елементи: інформаційний, 
оперативний і практичний.

Щодо інформаційного елементу, то його роз-
глядатимемо у двох площинах. Перша стосується 
самого студента, його пізнавальних інтересів, 
обсягу і рівня знань про суть і специфіку роботи 
з дітьми із сімей ВПО, застосування технології, 
методів і засобів такої роботи у власній професій-
ній діяльності, стилю мислення, рівня розвитку 
пам’яті, уваги та уяви, способу реалізації власних 
інтересів. Друга зумовлена рівнем викладачів, 
які працюють у напрямі підготовки майбутнього 
вихователя до педагогічної взаємодії. 

На думку О. Гурова, саме викладач-професі-
онал повинен насамперед створити таке освітнє 
середовище, яке б сприяло самореалізації сту-
дента, визнанню його індивідуальних здібностей 
і розкриттю талантів, урахуванню вікових та інди-
відуальних особливостей, життєвого досвіду 
(Бучма, Гурова, Дзюбко, 2017). Втім важливим 
є й спрямованість діяльності викладача та його 
професійна грамотність, рівень володіння фор-
мами та методами викладання. 

Як підкреслював У. Ібрагімов, у роботі з май-
бутнім фахівцем доцільно звертати увагу й на пси-
хологічну налаштованість останнього до роботи 
(Ибрагимов, 1985). Актуальною буде думка 
Л. Максимчук, яка рекомендувала враховувати 
у підготовці майбутніх вихователів такі чинники: 
особистісна значущість змісту навчального мате-
ріалу; застосування у фаховій підготовці актив-
них методів; створення ситуацій співпраці між 
студентами та студентами і викладачами з клю-
човою темою професійного спрямування, вирі-
шення студентами важливих для професійного 
самоствердження завдань (Максимчук, 2013). 

Наступним елементом змістово-оперативних 
умов є оперативний, який базується на засадах 
особистісно орієнтованого навчання ЗВО. Цей 
елемент передбачає застосування низки актив-
них форм навчання: дискусії, тренінги, зустрічі 
з людьми та соціальними працівниками, конфе-
ренції та круглі столи, перегляд відео. 

Виховання дітей із сімей ВПО зумовлене 
освітніми вміннями та установками усіх учасни-
ків цього процесу. Тому в основу реалізації мето-
дів формування майбутніх фахівців до роботи 
з внутрішньо переміщеними дітьми покладено 
визнання їхньої цінності; розвиток чутливості до 
виховного впливу; професійну свободу у виборі 
форм і методів виховання та ідей; володіння нави-
чками оцінки діяльності інших; самоповагу; від-
сутність відчуття страху.

Третій елемент змістовно-оперативних умов – 
практична підготовка студентів до педагогічної вза-
ємодії з дітьми із сімей ВПО. Як підкреслював 
науковець В. Сластьонін, практика має ґрунту-
ватися на змісті і методах педагогічного процесу 
(Іванова). Під час її проходження студенти дола-
ють відчуження з дошкільниками та їхніми бать-
ками чи опікунами, намагаються налагодити між-
особистісну взаємодію в педагогічному колективі, 
актуалізують мотивацію до діяльності. Також вона 
сприяє виявленню рівня володіння фаховими зна-
ннями, закріплює і поглиблює професійні та кому-
нікативні навички, формує розуміння суті педаго-
гічної взаємодії, партнерства у освітньому процесі, 
розвиває пізнавальні та професійні інтереси.

Організація і проходження майбутніми педаго-
гами закладів дошкільної освіти практики вима-
гає запровадження світових педагогічних над-
бань, досвіду минулого, передових інноваційних 
технологій. Актуальним є запровадження інфор-
маційних технологій у практичну діяльність вихо-
вателів і співпраця з родинами дітей ВПО. Однак 
ця новація потребує також перепідготовки вихова-
телів, озброєння їх новими формами та методами 
роботи згідно із вимогами до фахівця. Вкрай важ-
ливим, на нашу думку, є врахування рекомендацій 
С. Буртового щодо запровадження електронних 
засобів у роботу (Буртовий).

Варто зауважити, що співтворчість методис-
тів, практикантів і вихователів ЗДО є важливим 
компонентом у проходженні практики. На думку 
С. Сисоєвої, цей процес сприяє формуванню 
у студентів внутрішніх передумов до творчості 
та забезпечує здатність до неї (Сисоєва, 2006: 54).

Метою практики у підготовці майбутніх вихо-
вателів ЗДО до роботи із вказаною категорією 
дітей є формування відчуття готовності до педа-
гогічної діяльності, розуміння прогалин у знаннях 
і визначення студентом чи спільно з викладачем 
способів їх усунення. Шлях до творчості під час 
її проходження в кожного індивідуальний, тому 
й ефективність можлива за умови позитивного 
емоційного клімату у студентському та педагогіч-
ному колективі. 

Важливим для майбутнього фахівця є відчуття 
власної значущості у розв’язанні педагогічних 
ситуацій, пережиття ситуації успіху. Важливим 
складником умови його самореалізації, розкриття 
творчих здібностей і талантів є виражена про-
фесійна Я-концепція, педагогічний оптимізм. 
Провідну роль емоцій у формуванні готовності 
студента до педагогічної взаємодії підкреслював 
відомий науковець із психології С. Рубінштейн. 
Який стверджував, що саме емоції вирішальні 
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у його готовності до педагогічної взаємодії 
з сім’ями дітей ВПО та роботи з такою категорією 
дітей. 

Елементами контрольно-оцінних умов у струк-
турі зовнішніх умов є професійні здібності майбут-
нього педагога, рівень професійних знань у роботі 
з дошкільниками, налагоджена система контролю 
за процесом підготовки майбутніх фахівців ЗДО 
та оцінка цієї діяльності. Враховуючи вимоги до 
професії вихователя і специфіку педагогічної вза-
ємодії з внутрішньо переміщеними дітьми, готов-
ність до педагогічної взаємодії майбутніх вихова-
телів дошкільних закладів освіти вимагає від них 
володіння такими професійними здібностями:

1) діагностичними (передбачають здатність 
здійснювати психологічну і педагогічну діагнос-
тику стану дошкільника, його психічного здоров’я, 
можливостей сприймання виховного впливу);

2) гностичними (виявляються у здатності здо-
бувати, поглиблювати фахові знання, володіти 
психологічними вмінням аналізу та самоаналізу 
діяльності; важливе й опанування відомостями 
про особливості освітньої діяльності, оволодівання 
вимогами до вихователя ЗДО, провідними формами 
та методами роботи із вказаною категорією дітей); 

3) проектувальними (базуються на вміннях 
і навичках передбачати виховний вплив мето-
дів і засобів виховання, добирати їх відповідно 
до мети та закономірностей діяльності; вміння 
планувати роботу з внутрішньо переміщеними 
дітьми);

4) конструктивними (спрямовані на вміння 
майбутнього вихователя здійснювати вибір опти-
мальних прийомів і способів організації життєді-
яльності вихованців і керувати цим процесом);

5) організаційними (орієнтовані на знання, 
сформовані уміння та навички щодо питання 

самоорганізації майбутнього педагога і дітей від-
повідно до цілей дошкільного виховання. Вони 
виявляються в індивідуальній, груповій і колек-
тивній роботі, співпраці з іншими соціальними 
установами); 

6) комунікативними (передбачають налаго-
дження і підтримання міжособистісних взаємин 
усіх учасників навчально-виховного процесу, 
володіння педагогічною майстерністю для під-
тримки контактів, попередження і подолання кон-
фліктів). 

При оцінці готовності варто брати до уваги 
й рівень спеціальних знань із педагогіки, пси-
хології, методики роботи з дітьми із сімей ВПО, 
володіння технологіями роботи у цьому напрямі. 
Зокрема, доречним буде розгляд питань про орга-
нізацію роботи з дітьми ВПО ще з першого курсу 
навчання у ЗВО як окремих тем у спецкурсах, кур-
сові чи ІНДЗ. Це спонукатиме студента до ґрун-
товнішого опанування навчальним матеріалом. 
Професійні знання забезпечують майбутньому 
вихователю подальше вдосконалення, конкурен-
тоспроможність на ринку праці, самореалізацію 
та емоційне здоров’я.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
констатуємо низку педагогічних умов для фор-
мування готовності майбутнього фахівця закладу 
дошкільної освіти до роботи з дітьми із сімей 
ВПО: формування позитивної мотивації до нала-
годження педагогічної взаємодії з сім’ями вну-
трішньо переміщених дітей, доповнення змісту 
педагогічної практики тими завданнями, які 
передбачають роботу з сім’ями дітей ВПО; вико-
ристання новітніх освітніх технологій для роз-
витку готовності майбутніх вихователів ЗДО до 
педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо 
переміщених осіб. 

Незамай М. Педагогiчнi умови формування готовностi майбутнiх педагогiв ЗДО...
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ВИЗНАЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЧИННИКІВ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ОСВІТИ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

У статті обґрунтовано вплив фундаментальних суспільних чинників на становлення та розвиток спеціаль-
ної освіти в державі. Визначено перелік таких чинників та доведено, що на зміну суспільного ставлення до осіб 
з обмеженнями життєдіяльності, зокрема на доцільність їх навчання, передусім упливають культурні, релігійні, 
наукові, соціальні, економічні та політичні фактори. До культурних та релігійних чинників відносимо вплив народ-
них традицій та звичаїв, фольклору, релігії, мистецтва та літератури, що створює передумови для формування 
суспільного світогляду та моральних цінностей. Серед наукових чинників названо дослідження особливостей пси-
хофізичного розвитку людей, які спростували хибні суспільні уявлення про загрози для здоров’я та безпеки від осіб 
з обмеженнями життєдіяльності, а також про їхню нездатність навчатись та соціалізуватись. Наукові висновки 
про корисність осіб з обмеженнями життєдіяльності для соціального та економічного розвитку суспільства ста-
ли підґрунтям для усвідомлення того, що такі особи, але освічені і з розвиненими соціальними навичками, прино-
сять прибуток державі. Політичні фактори проявляються в ухваленні політичних рішень з урахуванням усіх назва-
них чинників задля їх визнання або заперечення. Взаємозумовленість усіх зазначених чинників яскраво виявляється 
в ухваленні нормативно-правових актів, які офіційно визначають стратегію розвитку та обсяги фінансування 
галузі спеціальної освіти країни. Зі свого боку, чинні нормативно-правові акти впливають на кожен із перерахо-
ваних чинників, іноді змінюючи його первинну концепцію. Аналіз фундаментальних чинників становлення системи 
освіти для осіб з обмеженнями життєдіяльності та їхньої взаємодії здійснено з використанням прикладів з істо-
рії розвитку та сучасного стану спеціальної освіти Сполучених Штатів Америки.

Ключові слова: чинники розвитку спеціальної освіти, спеціальна освіта у США. розвиток спеціальної освіти, 
спеціальна освіта, освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Nataliia NYKONENKO,
orcid.org/ 0000-0002-0277-9113

Candidate of Pedagogical Sciences,
Postdoctoral Student at the Department of Orthopedagogy, Orthopsychology and Rehabilitation

National Pedagogical Drahomanov University
(Kyiv, Ukraine) nataliianykonenko@gmail.com

IDENTIFICATION OF THE FOUNDAMENTAL FACTORS EFFECTING FORMATION 
OF EDUCATIONAL SYSTEM FOR INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS

The influence of fundamental social factors on the formation and development of special education system in a society 
is substantiated. It is proved that the change of public attitude to people with disabilities, in particular to the expediency 
of their education, is primarily influenced by the determined cultural, religious, scientific, social, economic and political factors. 
The cultural and religious factors include diversified influence accumulated from native peoples’ traditions and customs, 
folklore, religion, art and literature heritage, which creates the preconditions for the social opinion and moral values formation. 
The key scientific factor is the studies of the psycho-physical development of a human, that have refuted the misconceptions 
about the threats to health and safety from people with disabilities, as well as their inability to learn and socialize. The scientific 
conclusions on usefulness of people with disabilities for society’s social and economic wealth development appear to become 
the basis for considering people with special psycho-physical needs, if educated and obtaining developed social skills, able 
to bring profit to a community. The political factors result in the approval of political decisions, taking into account all 
the mentioned above factors for their recognition or denial. The interdependence of all these factors is clearly evident in 
the adoption of legislation that officially determine the development strategy and funding for special education in the country. In 
turn, the current regulations affect each of these factors, sometimes changing their original concept. Analyzing the fundamental 
factors influencing the education system for exceptional children formation and their interaction the examples from the historical 
and current facts on special education in the United States were used.

Key words: factors of special education development, special education in the USA, special education development, 
special education, education of persons with disabilities.
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Постановка проблеми. Короткий огляд світо-
вої історії дає підстави свідчити про те, що про-
тягом майже всієї історії людства особи з обме-
женнями життєдіяльності (надалі – ОЖ) крізь 
тортури, зневагу та ізоляцію були змушені від-
стоювати саме право на своє існування, а зго-
дом – рівність громадянських прав, зокрема права 
на освіту. Ставлення до осіб з ОЖ в суспільстві 
загалом характеризує якість опіки, лікування 
й навчання цієї категорії громадян. Отже, дослі-
дження об’єктів, умов та методів освіти набагато 
тісніше пов’язано із суспільними чинниками, 
ніж з унікальними освітніми потребами самих 
осіб з ОЖ. Звичайно, початок навчання в закла-
дах освіти для кожної категорії дітей з ОЖ визна-
чається відповідно до специфічних чинників, 
котрі не є характерними для інших категорій 
(наприклад, сформованість мовленнєвих нави-
чок та навичок взаємодії для осіб із порушеннями 
слуху чи зору, соціальних навичок, навичок попе-
редження асоціальної поведінки для осіб з інте-
лектуальними порушеннями, навичок самооб-
слуговування тощо). Зазначена група чинників не 
є предметом нашого вивчення.

Таким чином, усвідомлюючи узагальнений 
комплекс потреб осіб з особливими освітніми 
потребами (надалі – ООП), порівнюючи методи 
освіти та умови, створені для їх утілення в різних 
країнах, ми зможемо зробити висновки про найе-
фективніші методи й умови навчання та виховання 
осіб з ООП, накреслити перспективу розвитку 
вітчизняної галузі спеціальної освіти й інклюзив-
ного навчання та зробити пропозиції щодо покра-
щення національної системи підготовки вчителів 
для осіб з ООП.

Аналіз досліджень. Вагомий унесок 
у розробку фундаментальних питань порівняль-
ної педагогіки в аспектах розвитку освіти для 
осіб з ООП та підготовки педагогічних кадрів 
унесли відомі вітчизняні вчені (Н. Авшенюк, 
А. Василюк, І. Задорожна, М. Захарчук, Л. Зязюн, 
Т. Горпініч, А. Колупаєва, Т. Кошманова, Н. Лав-
риченко, М. Лещенко, О. Локшина, О. Мартин-
чук, Н. Мукан, Л. Нос, О. Огієнко, Л. Пуховська, 
Р. Роман, С. Сисоєва, С. Шандрук, А. Шевцов, 
В. Шевченко та інші). Порівняльні психолого-
педагогічні дослідження особливостей організації 
спеціальної освіти за кордоном широко представ-
лені в зарубіжній педагогічній науці (K. P. Becker, 
E. Bettini, B. Billingsley, U. Bleiflick, M. Brownell, 
M. Crossley (2008), K. von Ferber, M. M. Gerber, 
W. Jantzen, D. P. Hallahan, J. M. Kauffman 
(2017), P.C. Pullen (2017), W. Rath, K. H. Wiedl, 
M. A. Winzer (2002), B. Wolfensberger, Ю. Ерастов, 

М. Малофеєв, Ю. Мельник, О. Моргачова (2011), 
Н. Назарова (2011), Т. Фомічова (2011), Л. Шипі-
цина). Дослідники зазначають, що розвиток сис-
тем освіти осіб з ООП у всьому світі відбувався 
непросто, зокрема через уразливість і залежність 
цього соціокультурного феномену від числен-
них факторів, умов та обставин, які проявлялись 
непередбачувано й неоднорідно в різних країнах 
та в різний історичний час, спричиняючи при-
швидшення або гальмування її розвитку. Саме 
тому для визначення тенденцій розвитку галузі 
та проєктування спеціалізованої педагогічної 
допомоги вразливій категорії здобувачів освіти 
важливо достеменно дослідити фундаментальні 
чинники, котрі характеризують цей розвиток 
найбільш узагальнено. Недостатньо ґрунтовних 
компаративних досліджень, у яких аналізуються 
засади становлення та розвитку освіти осіб з ООП 
та підготовки педагогічних кадрів для неї спричи-
няє інформаційний вакуум, що породжує небез-
пеку здійснення помилкових політичних рішень 
та потенційно гальмує сучасні реформи в освітній 
галузі.

Мета статті – визначити та проаналізувати 
фундаментальні суспільні чинники, які мають 
ключове значення для розвитку системи спеціаль-
ної освіти країни та зможуть виконувати функцію 
критерію порівняння подібних систем у компара-
тивних дослідженнях.

Виклад основного матеріалу. Вивчення історії 
становлення та розвитку спеціальної освіти в роз-
винутих західних країнах та в Україні є важливим 
джерелом вивчення фундаментальних чинників, 
які зумовлюють перебіг її становлення та розвитку 
реальними практичними діями: ухваленням зако-
нодавчих актів, формуванням громадської позиції, 
створенням умов для розвитку освіти осіб з ООП 
та забезпечення галузі кваліфікованими кадрами. 
Якщо на початку ХІХ століття боротьба за вижи-
вання для дітей з ОЖ та їхніх батьків, за під-
тримки вчителів та громадських організацій, змі-
нилась на боротьбу за доступ до належної освіти, 
то до кінця ХХ століття навчання учнів з ООП 
стало загальною практикою закладів дошкільної, 
середньої та навіть вищої освіти у Великій Бри-
танії, Канаді, США й інших розвинених країнах 
світу, а кількість таких учнів постійно зростає. 
Так, за даними Національного центру статис-
тики освіти США (National Center for Education 
Statistics (NTPS), 2018), у 2015/16 навчальному 
році кількість здобувачів спеціальної освіти віком 
від 3 до 21 року становила 6,7 млн або 13% усіх 
школярів загальноосвітніх шкіл країни. Станом 
на 2018/19 навчальний рік їх кількість зросла до 
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7,1 млн американських школярів, що становить 
14% загальної кількості учнів шкіл США. Проте 
для охоплення всього спектру суспільних чинни-
ків необхідно враховувати різні чинники, зокрема 
вивчати висновки науковців, які досліджували 
систему спеціальної освіти в різних країнах 
у різні епохи.

Услід за засновником другої фази еволю-
ції порівняльно-педагогічних досліджень Май-
клом Седлером, визначаючи методологічні 
засади сучасної компаративістики, А. Василюк, 
К. Корсак, Н. Яковець (А. Василюк та ін., 2002: 
13) уважають пріоритетними у впливі на розви-
ток педагогіки соціально-економічні чинники, 
а завдання міжнародних педагогічних студій уба-
чає у вивченні історико-філософської традиції 
кожної країни.

У вступі до колективної монографії з істо-
рії спеціальної освіти M. Гербер (Kaufman J. M., 
2017, 8–15) зауважив, що відповідь на питання 
добробуту кожного американця в умовах стрім-
кого розвитку економічної експансії, підставою 
для якої стали інтенсивна індустріалізація, без-
упинна урбанізація та масова міграція небачених 
масштабів, було знайдено в оптимізації системи 
громадської освіти, продуктом якої стала сучасна 
спеціальна освіта. Отже, описуючи систему спе-
ціальної освіти у США, вчений аналізує переду-
сім соціальні, політичні та економічні чинники. 
Жодним чином не заперечуємо вагомість запропо-
нованих чинників, проте вважаємо, що їх перелік 
не повний.

У своєму дослідженні з історії спеціальної 
освіти США M. A. Уїнзер (Winzer M. A., 2002) 
визначає соціальний, політичний, економічний 
та релігійний чинники як такі, що найактивніше 
впливають на зміну ставлення в суспільстві до 
осіб з ОЖ, а отже, на розвиток системи їх освіти. 
Загалом, погоджуючись із дослідницею та не запе-
речуючи вплив релігійної моралі на ставлення 
громади до осіб з ОЖ, ми, проте, вважаємо, що 
релігійний чинник не охоплює повністю широкий 
спектр гуманітарних питань, зокрема споконвіч-
ний вплив традицій та моралі народів та етносів, 
сучасні реалії збільшення впливу засобів масової 
інформації та соціальних мереж та культурної 
глобалізації на формування громадської думки, 
тощо. Саме тому вважаємо за доцільне введення 
культурного чинника для акцентуації на комплек-
сності впливу на формування ставлення суспіль-
ства до осіб з ОЖ та питань запровадження освіти 
для них.

У визначенні факторів, котрі впливають 
на виникнення феномену спеціальної освіти, 

Н. М. Назарова (Назарова та ін., 2011, с. 25) на 
додаток до зазначених вище чинників називає 
вплив розвитку науки, її досягнень та наукового 
знання загалом на загальну культуру населення 
та на вдосконалення системи освіти. З урахуван-
ням тих суспільних змін, які стались у сприйнятті 
осіб з ОЖ в соціумі під впливом результатів нау-
кових досліджень, уважаємо, що науковий чинник 
неодмінно повинен уходити до фундаментальних 
чинників розвитку спеціальної освіти.

Таким чином, уважаємо провідними чинни-
ками розвитку спеціальної освіти культурні, релі-
гійні, наукові, соціальні, економічні та політичні 
(рис. 1), охарактеризуємо їх та наведемо окремі 
приклади з історії розвитку системи спеціальної 
освіти у США.

Релігійні чинники. Уплив традицій та звичаїв 
народу, який проживає на певній території та розви-
вається відповідно до її природних особливостей, 
фольклору, релігії, мистецтва та літератури, що 
створює передумови для формування певного сві-
тогляду та моральних цінностей у соціумі. Безза-
перечно потужний вплив на сприйняття осіб з ОЖ 
завжди мала церква. М. Седлер (Higginson J. H.,  
1994), досліджуючи вплив релігії на формування 
мислення людей, зазначав, що релігійна традиція 
стає запорукою соціальної єдності, педагогічною 
матрицею суспільства.

Оскільки моральне обличчя суспільства визна-
чається ставленням його членів до соціально 
незахищених, уразливих осіб, до яких відносять 
дітей та осіб похилого віку, людей з обмежен-
нями життєдіяльності, мігрантів, конкретні факти 
такого ставлення найкраще засвідчують релігійні 
настанови. Протягом багатьох століть церква 
й монастирі виступали осередками соціальної 
допомоги особам похилого віку, сиротам, людям 
з інвалідністю: першим таким закладом була 
богадільня, створена християнською церквою 
в 542 р. у м. Ліоні, іспанський монах-бенедикти-
нець Педро Понсе де Леон (1508–1584) навчив 
усному мовленню дванадцять глухих учнів, 
руйнуючи міф про неможливість навчати глу-
хих, французький абат Шарль-Мішель де Л’Eпе 
(1712–1789) створив жестову мову для осіб із 
порушеннями слуху та глухих, і таких фактів без-
ліч, тому рання спеціальна освіта розвивалась за 
активної участі священників на базі спеціальних 
закладів при храмах. Потужний уплив релігійної 
моралі на формування світогляду всіх членів кож-
ного суспільства, безперечно, відчувається й нині, 
в цифрову епоху.

Культурні чинники певним чином транс-
формуються із плином часу. Оновлені моральні 
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цінності, які не завжди відповідають традицій-
ним для певної культури, можуть нав’язуватись 
через засоби масової інформації, фільми, книжки 
та інтернет. Їх носії спонукають цілі громади до 
перегляду узвичаєних норм та запровадження 
на національному рівні нових цінностей у формі 
нормативно-правових актів, які тоді по-новому 
впливатимуть на виховання молодого покоління. 
В умовах глобальної інтеграції відбувається наса-
дження чужих та необґрунтованих упливом місце-
вої культури моральних цінностей, традицій, спо-
собу життя або культурних явищ, незрозумілих для 
носіїв певних моральних норм, які поширюються 
в суспільстві.

Культурні чинники не лише полягають у транс-
формації парадигми ставлення соціуму до осіб 
з особливими освітніми потребами, прийняття 
їх та залучення до спільної життєтворчості, але 
й формулюють оновлені вимоги громади до осо-
бистості вчителя, який працює в галузі спеціаль-

ної освіти. Відповідно до стандартів підготовки 
вчителів спеціальної освіти, розроблених пер-
шою та найбільшою у світі організацією вчителів, 
учнів з ООП – Радою з питань особливих дітей 
(Council for Exceptional Children, 2015: 1), – готов-
ність відповідати комплексу морально-етичних 
принципів нині виступає наріжним критерієм 
придатності випускника з дипломом учителя спе-
ціальної освіти до діяльності за фахом.

Одним із прикладів такої придатності є толе-
рантне ставлення вчителя до учнів спеціальної 
освіти, до яких довго відносили дітей мігрантів. 
Численні іммігранти докорінно вплинули на ста-
новлення американської культури й зумовили нау-
ковий та економічний розвиток США. Водночас 
американське суспільство довго вважало, що саме 
мігранти є причиною наявності осіб з ОЖ на їхній 
землі. Двісті років тому типовим явищем для аме-
риканських поселень було «попередження» про 
неможливість оселення на їхній території осіб із 

Рис. 1. Схема системи спеціальної освіти
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психофізичними порушеннями або про їх приму-
сове «виселення».

Наукові чинники. Розвиток науки, її досяг-
нень та наукового знання загалом значно впли-
ває на загальну культуру громадян та на вдоско-
налення системи освіти. У XVIII ст. з’являються 
перші спроби допомогти дітям з ОЖ – заклади 
для глухих дітей у Німеччині, згодом – у Шот-
ландії, Англії, Франції. Видатні сурдопедагоги за 
засновники різних систем навчання глухих дітей 
французького абата Шарль-Мішель Л’епе, дирек-
тор першої школи для глухих у Франції (згодом 
Паризький національний інститут глухих), у якій 
навчання базувалось на застосовуванні жесто-
вої мови, та Самуїл Гейніке, директор першої 
в Німеччині школи для глухих, у якій навчання 
усного мовлення ґрунтувалось на засвоєнні вер-
бального мовлення, розповідають один одному 
про досягнення та невдачі своїх у листуванні, яке 
вважається першим компаративним досліджен-
ням у галузі спеціальної освіти.

Стрімкий розвиток науки ХІХ століття сприяв 
поясненню та розумінню фізичних та психічних 
порушень, руйнуванню міфів про небезпеку осіб 
з ОЖ для соціуму та прийняттю їх до спільноти. 
Звитяжна наукова робота А. Бланше, Ф. Бютнера, 
В. Гаюї, С. Гейніке, Ж.-Б. Жоффре, Ж. Ітарда, 
Л. Клерка, Ш. М. Л’епе, Ф. Піне, Е. Сегена 
та багатьох інших науковців зменшила срах аме-
риканських громадян спілкуватись з особами із 
психофізичними порушеннями, поступово зникли 
факти вигнання сімей із дітьми з ОЖ з поселень. 
У США почали розглядати питання щодо освіти 
осіб із психофізичними порушеннями та заснову-
вати перші заклади для них. У 1817 р. Т. Галладет 
заснував першу школу для глухих у м. Хартфорд, 
штат Коннектикут, у 1829 р. С. Гоув заснував 
першу школу для сліпих. У 1848 р. Е. Сеген 
мігрував до США і привіз свою філософію, ідеї 
та захоплення від майбутнього в галузі. Він разом 
із С. Гоув працював над відкриттям закладів для 
осіб з інтелектуальними порушеннями (шкіл, 
інтернатів та фермерських колоній). Відповідно 
до методики Е. Сегена, учні отримувати фізичні 
тренування для покращення рухових та сенсор-
них навичок, опановували базові навчальні зна-
ння та формували соціальні навички та навички 
самообслуговування. Завдяки відкриттю перших 
шкіл для сліпих дітей приблизно 8 тис учнів 
вийшли нарешті із закритих приміщень осель 
своїх родичів та долучились до когорти амери-
канських школярів Нью-Йорка, Бостона та Філа-
дельфії. Наслідуючи їхній приклад, відкривались 
інші заклади спеціальної освіти та лікарні для 

осіб з інтелектуальними порушеннями в різних 
штатах, оскільки кожен штат мав піклуватись про 
забезпечення дітей з ОЖ відповідними закладами. 
Водночас засновувались національні асоціації: 
1876 р. – Асоціація медичних закладів американ-
ських установ із питань ідіотів та недоумкуватих; 
1897 р. – Національна асоціація освіти заснувала 
Департамент соціальної освіти. Отже, науковий 
чинник значно вплинув на зміну громадської 
думки американців щодо осіб із психофізичними 
порушеннями та пришвидшив надання необхід-
них медичних та освітніх послуг, що стало закрі-
плено законодавчо.

Продовжуючи обговорення поняття соціаль-
них чинників, які впливали на історичний розви-
ток системи спеціальної освіти, потрібно зупини-
тись на аспекті «соціальної користі». На початку 
ХІХ століття освіту не вважали обов’язковою для 
більшості дітей, навіть із нормальним розвитком 
(Kauffman J. M. et al., 2017). Як правило, діти 
в аграрних США навчались лише чотири місяці 
на рік, коли їх допомоги не потребували дорослі 
для виконання сільськогосподарських робіт. Діти 
заможних американців навчались переважно 
вдома із приватними вчителями або в Європі. Під-
готовці вчителів не надто приділяли уваги: двісті 
років тому вчителем міг стати будь-хто охочий 
учити дітей узимку за 25–30 доларів на місяць. 
Закладів педагогічної освіти на зразок юридичних 
чи медичних довго не було. В 1839 р. у м. Лек-
сінгтон (штат Массачусетс) відкрився перший із 
закладів підготовки вчителів початкової освіти, 
які тоді називались «нормальна школа» і пропо-
нували дворічну програму підготовки вчителів. 
Лише у ХХ ст. програма підготовки розшири-
лась до обов’язкових чотирьох років; у 1930-х рр. 
«нормальні школи» перетворились на педагогічні 
коледжі, а в 1950-х – стали структурними компо-
нентами університетів.

Загальна освіта для дітей із нормальним роз-
витком почала активно надаватись лише в умо-
вах індустріалізації, оскільки робота на промис-
лових підприємствах вимагала великої кількості 
письменних робітників. Поширення освіти серед 
усього населення, спричинене економічним зрос-
танням на хвилі індустріалізації, щоразу ставило 
перед кожною державою питання про суспільну 
користь, яку освічена людина могла принести 
батьківщині.

Довго питання доцільності навчати дітей з ОЖ 
взагалі не поставало. Понад століття тому діти 
з ОЖ, їхні батьки, вчителі та громадські організації 
понад усе прагнули отримання доступу для дітей 
з ОЖ до належної освіти. Лише коли зацікавлені 
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особи змогли довести наявність суспільної користі 
від навчання дітей з обмеженнями життєдіяль-
ності, на офіційному законодавчому рівні питання 
надання доступу особливих дітей до освіти почали 
розглядатись, стали відкриватись заклади для 
їхньої освіти й почалась підготовка фахівців. Задля 
майбутньої соціальної користі діти з ОЖ змогли 
отримати можливість засвоювати певні теоретичні 
знання, які доповнювались ґрунтовною допрофе-
сійною або ремісничою підготовкою. Погоджує-
мось із Н. М. Назаровою (2011, с. 25), яка вважає, 
що освіта стала засобом досягнення корисності 
громадянина, а не засобом прояву гуманності до 
нього. Освіта забезпечувала соціуму нейтралізацію 
асоціальної поведінки, зниження непродуктивних 
видатків, одночасно сприяла розвантаженню сис-
теми загальної освіти від учнів, які з певних причин 
не могли навчатись у стандартних умовах. Продо-
вження цієї ідеї знаходимо в Г. Хорнбі (G. Hornby, 
2014), який закликає не економити державні гроші 
на створенні інклюзивних класів як єдиного мож-
ливого варіанту навчання та виховання осіб з ООП, 
а забезпечувати широкий спектр форм навчання 
для можливості вибору найоптимальнішої. Автор 
застерігає від ігнорування реальних потреб учнів 
на кожному етапі розвитку особистості, оскільки 
його наслідками стане їх небажання навчатись 
та соціалізуватись, тобто довічне утримання за 
державний кошт та висока ймовірність девіантної 
поведінки.

Економічні чинники. Світовий перехід від 
мануфактурного виробництва до фабрично-інду-
стріального, який розпочався на початку ХІХ 
століття в розвинутих європейських країнах 
та США, активізував розвиток системи громадян-
ської освіти, підтримував та стимулював його. За 
висловом П. Лундгрена (Назарова та ін., 2011: 25), 
забезпечення потреб промислового виробництва 
у грамотній робочій силі здебільшого видавалось 
за прагнення надати освіту простому народу.

Погоджуємось із висновком Н. М. Назарової 
(Назарова Н. М. та ін., 2011: 26) щодо сумнів-
ності запровадження навчання для осіб з ОЖ як 
засобу забезпечення капіталістичного виробни-
цтва «резервною» робітничою силою, оскільки 
загальна чисельність учнів спеціальних шкіл 
у ХІХ столітті становила 2% всіх учнів європей-
ських країн та США. Проте країна могла отри-
мати економічну користь від надання дозволу 
здобувати освіту учням з ООП разом з іншими 
учнями, оскільки це знижує видатки суспільства 
на утримання таких людей: за умови підготовки 
їх до самозабезпечення та формування в них соці-
альних навичок, вони припиняють бути еконо-

мічним тягарем для держави, а навіть отримують 
можливість стати суспільно корисними.

США не завжди були світовим лідером 
у більшості галузей. За висновками М. А. Уїнзер  
(Winzer M. A., 2002, 12), кожна хвиля економіч-
ного розвитку позначалась зміною ставлення 
суспільства до осіб з ОЖ від сепарації в часи еко-
номічної кризи до прийняття в періоди економіч-
ного зростання або стабільності, що, зі свого боку, 
відбивалось на політичній волі до запровадження 
державного гарантування рівних прав та рівного 
доступу до належного рівня безкоштовної освіти 
для всіх американських дітей та на суспільний 
запит підготовки педагогічного персоналу для 
роботи з особами з ОЖ.

Політичні чинники. На думку зарубіж-
них компаративістів (K.-P. Becker, U. Bleiflick, 
M. Crossley, K. von Ferber, W. Rath, K. H. Wiedl, 
B. Wolfensberger), головним рушієм розвитку 
спеціальної освіти в сучасних умовах виступає 
держава, котра, використовуючи наявний еко-
номічний потенціал та зважаючи на власні соці-
ально-політичні позиції, визначає ступінь залу-
чення осіб з ОЖ до спільного соціокультурного 
та соціально-економічного контексту. Отже, всі 
громадські ініціативи, які підтримував уряд США 
з початку ХІХ ст., впливали не лише на розвиток 
спеціальної освіти у країні та на процес підго-
товки педагогів для учнів з ООП, але передусім 
і на ставлення всього американського суспільства 
до осіб з ОЖ та їхніх потреб.

Завдяки активному руху за рівні громадянські 
права для всіх громадян країни уряд США ухвалив 
низку законодавчих актів, зокрема закон «Освіта 
для всіх дітей з інвалідністю» (“The Education for 
All Handicapped Children Act”) (1975), оновлення 
законів «Освіта осіб з обмеженими можливостями 
здоров’я» (“Individuals with Disabilities Education 
Act”) (1990, 2001, 2004) та «Не залишимо осторонь 
жодну дитину» (“No Child Left Behind Act”) (2001) 
забезпечили доступ учням з ООП, зокрема із сер-
йозними вадами, до належної загальної освіти.

Усі учасники освітнього процесу, зазначені як 
об’єкти впливу нормативно-правових актів (див. 
рис. 1), є тісно пов’язаними один з одним, отже, 
більшість названих законів стосуються не одного 
об’єкта, а комплексно впливають на кожен із них. 
Зокрема, Законом «Про освіту осіб з обмеженнями 
життєдіяльності» (Individuals with Disabilities 
Education Act, 2004) передбачено нововведення 
для різних об’єктів упливу. Головною метою закону 
є гарантування рівних прав учнів з ООП на отри-
мання безкоштовної громадянської освіти належ-
ної якості в найменш обмеженому середовищі.  
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Для реалізації дії визначального закону було 
передбачено вплив на всіх учасників системи спе-
ціальної освіти:

˗ учні з ООП мають скористатись цим  
правом;

˗ батькам необхідно брати участь у вирішенні 
всіх освітніх й організаційних питань, наприклад, 
стати членом робочої групи з укладання індивіду-
альної програми розвитку;

˗ вчителі повинні підготуватись до надання 
освітніх послуг в умовах інклюзивного навчання;

˗ заклади вищої освіти повинні врахувати 
необхідність підготовки майбутніх учителів до 
роботи в різних форматах для забезпечення прав 
кожного учня навчатись у найменш обмеже-
ному середовищі в розробці навчальних програм 
та навчати за ними;

˗ заклади спеціальної освіти повинні перед-
бачити освітні та побутові потреби своїх реальних 
та потенційних учнів та забезпечити все необхідне,

˗ департаменти освіти повинні співпрацю-
вати з батьками цих дітей для того, щоб пере-
свідчитись, що дитина отримує освіту, яка мак-
симально відповідає її особливим потребам і за 
якістю наближена до умов загальної освіти.

Окрім того, для кожної категорії учасників 
освітнього процесу законом можуть бути перед-
бачені різні нововведення:

˗ для осіб з ОЖ: запровадження нової термі-
нології на позначення психофізичних порушень за 
гуманним принципом «людина передує» («особа 
з інтелектуальними порушеннями» замість «розу-
мово відстала особа»); додаються дві катего-
рії учнів з ООП («особи з аутизмом» та «особи 
із травматичними пошкодженнями головного 
мозку»); дозволяється подавати позови до суду на 
штати за недотримання закону;

˗ для вчителів: необхідність запровадження 
програм раннього втручання для немовлят та дітей 
молодшого дошкільного віку із затримкою психо-
фізичного розвитку;

˗ для закладів освіти: послуги соціальної 
роботи та реабілітаційного консультування від-
несено до додаткових супутніх послуг у закладах 
спеціальної освіти тощо.

Таким чином, усі учасники системи спеціаль-
ної освіти тісно взаємопов’язані, на кожну групу 

впливають нормативно-правові акти, ухвалені під 
впливом соціальних, економічних та політичних, 
релігійних, культурних і наукових чинників із 
метою регулювання системи.

У нашій країні ухвалення низки оновлених 
законів про освіту, вочевидь, інтенсифікує меха-
нізм інклюзивної освіти в українських закладах 
освіти всіх рівнів і ставить перед суспільством 
таку ж саму проблему, для ефективного вирішення 
якої доцільно скористатись набутками досвідчені-
ших освітніх систем, зокрема США.

Зазначені вище культурні, соціальні, наукові, 
економічні та політичні чинники впливають на 
ухвалення нормативно-правових актів, які офі-
ційно визначають стратегію розвитку та обсяги 
фінансування галузі спеціальної освіти країни. 
Зі свого боку, чинні нормативно-правові акти 
впливають на кожен із перерахованих чинників, 
змінюючи іноді навіть концептуально його пер-
винну ідею. Відповідно до законодавства сис-
тема надання освітніх послуг особам з ОЖ є роз-
галуженою настільки, що пропонує на вибір (із 
позиції «посильності», а не «суспільної користі») 
декілька шляхів отримання освіти від домашнього 
навчання та закладів освіти закритого типу, закла-
дів спеціальної освіти до навчання в загальноос-
вітніх закладах разом з однолітками з нормальним 
розвитком, що засвідчує зміну вектору кожного 
з визначених чинників.

Висновки. Розвиток системи спеціальної 
освіти відповідає рівню розвитку конкретної кра-
їни й безпосередньо визначається культурними, 
релігійними, науковими, соціальними, економіч-
ними та політичними факторами, котрі на прак-
тиці знаходять своє втілення в ухвалених нор-
мативно-правових актах. Взаємодія чи протидія 
зазначених чинників безпосередньо впливає на 
систему спеціальної освіти та підготовки педа-
гогічних кадрів для неї. Саме тому вважаємо за 
необхідне враховувати визначені чинники у про-
веденні об’єктивного аналізу системи спеціаль-
ної освіти країни з метою її порівняння, прогно-
зування тенденцій розвитку або реформування. 
Компаративний аналіз систем спеціальної освіти 
та її впливу на формування та розвиток системи 
підготовки фахівців в Україні та у країнах Заходу 
стане метою наших подальших досліджень.
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CRITICAL THINKING FORMATION THROUGH READING 
AND WRITING COMPETENCIES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNERS 

AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

The article reports on research into the problem of reasonability to seek for techniques and means of critical thinking 
enhancing in foreign language learners at non-linguistic universities as the demand of the 21st century. The current study 
investigates basic methodological innovations relevant to applying active, interactive or dialogue methods of teaching, aimed 
at redirecting teaching activities from informative and illustrative to organizational. Efficient practice-centered pedagogical 
technologies that engage and encourage a cognitive autonomous student activity, promote in-depth study and mastering 
training materials, enhance independent study, develop and form critical thinking are researched. An autonomous cognitive 
student activity in teaching and learning foreign languages at non-linguistic universities is studied as a major type of academic 
activity which is carried out and monitored by students due to their ongoing and final assessment on the basis of external 
indirect system management by the teacher. It is emphasized that the technology of enhancing and promoting critical thinking 
contributes to the formation of the potential specialist’s readiness for further self-education and lifelong learning in order 
to constantly improve their skills and even, if necessary, get a new profession. It is emphasised that the intensification 
of independent cognitive activity in the educational process, as the realities today are such that the modern social demand 
focuses on preparing students for an autonomous cognitive activity in the educational process in higher education and later in 
professional activities. The article concerned with one of the primary problems to be solved by higher education – improving 
the quality of training – has the following priorities: graduates of higher education institutions must be competent not only within 
the curriculum of academic disciplines, but to obtain appropriate knowledge, skills application of this knowledge in practice, 
methods of conducting research activities, as well as to carry out an independent search for new knowledge and scientific data, 
to develop independently and be engaged in self-education, while practising critical thinking.
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ЧИТАННЯ ТА ПИСЬМА

Стаття присвячена проблемі пошуку способів розвитку критичного мислення, що відповідає рівню XXI сто-
ліття. Розглянуто основні методичні інновації, пов’язані з застосуванням активних, інтерактивних або діалого-
вих методів навчання, спрямованих на переорієнтацію діяльності викладача від інформаційної до організаційної. 
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Досліджено ефективні практико-орієнтовані педагогічні технології, які сприяють пізнавальній самостійності 
студентів, глибокому засвоєнню змісту, підвищенню самостійності в пізнавальній діяльності, розвитку критич-
ного мислення. Проведено аналіз самостійної пізнавальної діяльності в процесі навчання в закладах вищої освіти 
як основного виду навчальної діяльності, що організовується, здійснюється й контролюється студентами по 
процесу й результату на основі зовнішнього опосередкованого системного управління з боку викладача. Підкрес-
лено, що технологія формування критичного мислення сприяє формуванню готовності майбутнього фахівця 
до подальшої самоосвіти й безперервного створення протягом усього життя з метою постійного підвищення 
своєї кваліфікації й навіть, якщо виникає необхідність, отримання нової професії. Проаналізовано роль інтенси-
фікації самостійної пізнавальної діяльності в рамках освітнього процесу, оскільки реалії сьогодні такі, що сучас-
ний соціальний запит орієнтує на підготовку студента до здійснення самостійної пізнавальної діяльності як 
у процесі здобування освіти у виші, так і в подальшому в професійній діяльності. Доведено, що на сьогоднішній 
день одна з першорядних проблем, що вирішуються вищою школою, – підвищення якості підготовки – має такі 
пріоритети: випускники закладів вищої освіти повинні бути компетентні не лише в межах навчальних програм 
з академічних дисциплін, тобто отримати відповідний обсяг знань, володіти навичками застосування цих знань 
на практиці, методами ведення дослідницької діяльності, а також здійснювати самостійний пошук нових знань 
і наукових даних, самостійно розвиватися й займатися самоосвітою, водночас мати критичне мислення. Сьо-
годні розвиток критичного мислення студентів вважається одним із завдань викладачів іноземної мови закла-
дів вищої освіти. На вміння критично мислити впливають різні фактори. Серед цих факторів – використання 
методів оцінювання, які можуть допомогти викладачам розвивати критичне мислення на заняттях з іноземної 
мови професійного спрямування.

Ключові слова: критичне мислення, освітня технологія, автономія, пізнавальна діяльність, іноземна мова.

Urgency of the research. A modern society 
requires alumni of non-linguistic higher educational 
establishments to have such a level of language 
proficiency in which is sufficient for understanding 
the main ideas of complex texts on both concrete 
and abstract topics, including technical discussions 
in his/her field of specialism that makes regular 
interaction with native speakers quite possible 
without strain for either party. Potential engineers 
must be able not only to read or translate foreign 
profession-oriented literature, but also to percept 
audio, to make conference reports, and to participate 
in seminars and webinars, to be able to have a small 
talk on different topics, to search for necessary 
information in the Internet, to make presentations, 
etc. The principle task of foreign language acquisition 
for potential engineers is to form communicative 
competence that means to master a foreign language 
as a means of cross-cultural communication, to form 
skills and abilities to use a language as a mechanism 
of a dialogue of cultures in the globalising world. In 
order to form communicative competence, notably 
communication skills which can be formed on 
the bases of linguistic knowledge, abilities and skills, 
foreign language teachers must apply improved 
methods of foreign languages learning and teaching. 

Uninvestigated parts of general matters. The 
success of professional activity largely depends 
on the ability of a specialist to concentrate efforts 
on the performance of his/her functions. Today, 
a profoundly educated professional must quickly 
and properly master new technologies and new con-
tent of professional activity. Therefore, in the course 
of university training, a potential specialist needs to 
be prepared for activity in the conditions of concen-

tration of time and effort. In the process of voca-
tional training, the issue of the discrepancy between 
the volumes of knowledge and the amount of time 
that is devoted to their mastering is especially 
relevant. Only innovative teaching methods can 
reduce this contradiction, allowing you to increase 
the amount of knowledge that university students 
learn, without adding time, which is allocated to 
their study. 

Teaching focused on enhancing and promoting 
critical thinking skills involves not just university 
students actively seeking information for assimila-
tion, but something more: correlating what they have 
learned through their own experience, as well as com-
paring what they have learned with other studies in 
this field of knowledge. Participants in the cognitive 
process have the right to question the reliability or 
authority of the information received, check the logic 
of evidence, draw conclusions, construct new exam-
ples for its application, estimate the possibilities 
of solving the problem, etc. The ability to inde-
pendently acquire skills and use them in the course 
of practical activity, and not just the volume of accu-
mulated knowledge, plays a major role today in 
the process of adapting alumni of a non-linguistic 
university to the difficult realities of modern soci-
ety. For this reason, the application of technology for 
the development of critical thinking through reading 
and writing, along with the classical forms of activity 
at the university in the process of teaching a foreign 
language, is an obvious necessity.

The research objective. The purpose 
of the research is to reveal some techniques 
of the technology of critical thinking forming 
and its promotion by means of reading and writing 



61ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

competencies at non-linguistic universities while 
learning foreign languages for specific purposes 
and to represent their values in practical classes.

Scientific researchers and issue analysis. The 
technology of critical thinking through reading 
and writing was an invention not only of the American 
pedagogy representatives, notably Donna Ogle, Jenny 
Steel, Curtis Meredith, Charles Temple, Scott Walter, 
but also such a prominent Ukrainian researchers as 
I. Bekh, L. Bozhovych. About the necessity of critical 
thinking development was spoken by such educators 
as P. Blonskyi, A. Bairamov, H. Lipkina, L. Rybak, 
V. Synelnykov, S. Veksler, M. Krasovytskyi, 
O. Bielkina, Yu. Stezhko. There are lots of different 
meanings of the notion ‘critical thinking’ in scientific 
researches, but not all of them are correlated. Critical 
thinking is defined by researchers of the technology as 
to demonstrate curiosity and to use research methods, 
to pose questions and to seek for answers studying 
different resources (Temple, 1998: 11). Critical 
thinking means to make a case and a viewpoint on 
the definite issue and to be able to defend the position by 
logic arguments. Critical thinking involves attention 
to the arguments of the opponent and their logical 
comprehension. The definition comprises various 
aspects, but it should be taken into consideration that 
critical thinking is not a single ability but a group 
of related skills. 

The statement of basic materials. At the end 
of the 20th century in the USA such scientists as Jenny 
Steel, Curtis Meredith and Charles Temple were 
engaged in developing the method to form critical 
thinking. The technology of forming critical thinking 
is a holistic system aiming at building skills how to 
deal with information by reading or writing. Critical 
thinking is one of the types of human cognitive 
activity. It is characterized by a significant degree 
of perception, comprehension, and an objective 
approach to the information field surrounding us. 

The technology is aimed at:
– developing cognitive style of a new type, namely 

thinking, which is characterised with openness, 
flexibility, awareness of internal ambiguity of own 
position and viewpoints, alternative decision-making;

– forming basic qualities of a personality 
such as critical thinking, creativity, innovation, 
communicativeness, mobility, independence, 
tolerance, responsibility for an individual choice 
and the results of work; 

– forming analytical and critical thinking;
– improving the reading culture that includes 

the ability to focus on information sources, to 
understand correctly what is read, to classify any 
information obtained in regard to its significance 

avoiding peripheral information, to perceive 
information critically and rationally, to summarize 
and make conclusions;

– practising individual creative information 
seeking.

The objective of the technology of critical 
thinking enhancing is to teach students how to read. 
In reading students must be able to comprehend, 
analyse information by means of own previous 
experience. Reading and writing are two integrated 
skills in education that have an impact on forming 
literacy, an ability to think and generate a sense. It has 
been proved by years of practice that it is necessary 
to use these two competencies as a single linguistic 
mechanism in class. Therefore, while forming 
critical thinking competence much attention is paid 
to the ability of students to express their thoughts in 
writing. In the experience of critical thinking forming 
students begin to apply all techniques of texts analysing 
independently, so, they demonstrate abilities to self-
study (Vukina, 2007: 44).

To illustrate the benefits of the technology it 
should be analyzed some techniques of enhancing 
and promoting critical thinking in university students 
whose specialism is ‘Geodesy and land use planning’ 
which are implemented in Chernihiv Polytechnic 
National University in foreign language classrooms 
(Davidson, 2017: 127).

Method “Basket of ideas and concepts” is used 
to organize individual or group work at the beginning 
of the lesson as a brainstorming. This technique 
allows the students to express their opinion in regard 
to the target topic. The following plan of information 
exchange can be appropriate:

1. Each student must answer the posed question 
about the topic in writing independently for 
1-2 minutes. 

2. Then the students must exchange personal 
information in pairs or in a group. Discussion is 
controlled over and takes not more than 3 minutes.

3. Then each pair or group of students must 
present in public a set of facts on the posed question 
having got consensus and combined opinions of all 
members to form a list of ideas. They should avoid 
repetition. 

4. All information obtained from the students 
a teacher collects in the form of theses. All information 
concerning the topic is appropriate. For example, 
before reading the text “Documentation in Land Use” 
the students are proposed to discuss the questions: 
1) What is documentation? What benefits do people 
have from documentation? 2) What is better to use 
paper or digital documentation system in land use 
planning?

Nikolaienko O., Ushata T. Critical thinking formation through reading and writing...
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Before reading the text “Bottom-Up and Top-Down 
Planning in Geodesy” the students are proposed to 
discuss the questions: 1) What is a strategy? Why do 
people use strategies? 2) Plan and strategy: is there 
any difference?

Method “Cluster” or “Mind Map”. On 
the whiteboard a student writes a key word or definition 
and puts arrows from it in different directions. These 
arrows link the target word or definition with other 
ones from which arrows diverge further and further. 
The purpose is to classify knowledge obtained on 
the topic. This technique is closely connected with 
the previous one named “Basket”, since the basket 
contains facts that need being systemized. Method 
“Cluster” is mostly used to induce cognitive activity, 
to structure training materials, to making conclusions, 
and to summarize everything the students have learnt 
before. This technique should be used for independent 
and group study organization in class and for remote 
learning. 

Method “Margin notes”. By means of this 
technique a student can monitor own understanding 
the information read. To ease the work students are 
offered to use a kit of special symbols that can be 
put on lines while reading a text marking the definite 
tasks or sentences. The symbols can be following: 

– in case a student understands that information 
from the text is well-known for him/her, it’s necessary 
to put (+). If information is new, a student puts (*). 
In case a student disagree with the statement, it’s 
necessary to put (-);

– a symbol (?) is used in case a student 
misunderstands something in the text he is reading or 
wants to get additional information to clarify the text 
or the task. 

Applying this technique in practice, a student 
carefully and actively reads into the task or text, 
monitors his/her own understanding of the information. 
As a rule, while reading students miss unknown words 
or expressions, but a symbol (?) makes them be more 
careful and monitor what is not clear. Using markers 
gives an opportunity to compare previous knowledge 
with new one. Applying this technique a teacher 
must defined beforehand a text or a paragraph which 
students will mark, then explain the rules of marking, 
and limit time for fulfilling the task. 

Method “Cinquain Making” requires students 
to summarize academic materials, information that 
make them reflect. The form of cinquain is defined 
by specific rules and guidelines. Cinquain employs 
a 5-line pattern: 1) a noun – a topic of cinquain;  
2) two adjectives that characterize a noun; 3) three  
verbs (Infinitives or Participles I) that reveal 
the topic and represent actions dealing with the topic 

of cinquain; 4) a statement that expresses a student’s 
attitude to the topic of cinquain; 5) a key idea 
of the topic of cinquain (usually it is a single word 
but it depends). 

 First of all, a teacher should explain the rules for 
writing cinquains and give an example of several 
ready-made cinquains. Then a teacher defines 
the topic and limits time for writing cinquain. For 
example:

– the topic “Introduction to Geodesy”:
1. GEODESY.
2. Technical, equipped.
3. Measuring, understanding, conserving.
4. A branch of applied mathematics.
5. Fastest growing career.
– the topic “Documentation in Land Use”:
1. CARTOGRAPHY.
2. Physical, topographical.
3. Drawing, measuring, surveying.
4. A science and an art of making maps.
5. Information
Method “Training brainstorming”. The 

purpose of the technique is to develop a creative type 
of thinking in students. Thus, the choice of topics 
depends on a number of alternative decisions 
of the target issue. This technique is usually carried 
out in groups of 5–7 students. On the first stage, 
students apply the technique “Basket” in order to 
collect ideas or facts including different decisions. All 
ideas are written on a whiteboard or a sheet of paper. 
It is prohibited to make comments or criticize ideas. 
Time limit is 15 minutes. On the second stage, 
students discuss all ideas they have mentioned before. 
On the third stage, students are offered to choose 
the most promising ideas in class or do it as a home 
assignment. 

Method “Essay writing”. Writing an essay is 
a free presentation of your thoughts on the target topic. 
Evaluating the implementation of this technique, it 
takes into account independence, the manifestation 
of individuality, debatability, the uniqueness 
of decision-making, what arguments are given. As 
a rule, students write essays in the classroom after they 
have discussed the problem. Time limit is 5 minutes. 
For example: You are a land surveyor. Describe your 
first day at a new job. Talk about: someone you met 
and what they do, what you are doing in your new job.

Conclusions. The technology of forming critical 
thinking is not intended for memorization, but 
primarily for a thoughtful creative process, for 
setting goals and finding creative solutions. Students 
are trained not only to work with the text, namely: 
to consider information from different angles, to 
determine the contradictions and types of structures 
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that are present in the text, to justify their own point 
of view, but also to form their own opinion, express it 
clearly and decisively, productively interact as a team 
and independently transform the acquired knowledge 
and skills regarding the solution of a new problem, 
problem and the search for innovative solutions. 
Applying the technology for the development of critical 
thinking and its components in the process of teaching 
a foreign language to students of engineering 

specialism makes it possible to draw a conclusion 
about its effectiveness in the process of forming 
the students’ cognitive abilities and developing 
the skill of mental activities. The acquired skills enable 
students to increase the effectiveness of perception 
of information and interest in the educational 
material, and in the course of training, to understand 
the characteristics of critical thinking and take their 
own education seriously.
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СКЛАДНОЩІ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано основний перелік складнощів, із якими стикається інклюзивна освіта в Україні, 
розглянуто законодавчу базу з питань української інклюзивної освіти. Визначено переваги й позитивні резуль-
тати інклюзивної освіти на прикладі публікацій інтернет-видання «Українська правда», в яких зроблено акцент 
на тих перешкодах та непорозуміннях, із якими стикаються батьки дітей з особливими потребами. Проведено 
опитування вчителів та учнів Львівського навчально-виховного комплексу «Живе слово» та Бучанського ліцею 
«Академія мудрості», які в академічному процесі працюють і вчаться з дітьми з особливими освітніми потреба-
ми, з’ясовано ставлення педагогів до цих дітей. Унаслідок аналізу анкетних даних створено перелік труднощів, 
із якими стикаються дві форми освіти: з одного боку, поява у класі дітей з особливими потребами негативно 
вплинула на навчальний процес, оскільки педагоги повинні більше часу приділяти поясненню матеріалу на уроці, 
внаслідок чого порушується дисципліна, емоційне і психологічне напруження вчителів, складнощі комунікації 
з такими дітьми: якщо у класі одна дитина з особливими потребами, з нею мало хто спілкується, проблема 
об’єктивного оцінювання знань цих дітей, відсутність спільних інтересів, з іншого боку, завдяки детальному 
й повільному тлумаченню матеріалу слабші академічно діти почали краще засвоювати матеріал, з’явилась 
можливість для дітей з особливими освітніми потребами вийти за межі фізичних, суспільних та психологічних 
обмежень. Окрім того, у процесі дослідження було виділено позитивні сторони впровадження інклюзивної осві-
ти в державні школи України, а саме – поєднання обох форм освіти є основою розвитку толерантного й мило-
сердного суспільства, здатного зрозуміти і прийняти людей, які потребують захисту та піклування.
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DIFFICULTIES OF INCLUSIVE EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

The article analyzes the main list of difficulties faced by inclusive education in Ukraine, considers the legal framework 
on Ukrainian inclusive education. The advantages and positive results of inclusive education are determined on the example 
of the publications of the online publication “Ukrainian Truth”, which emphasize the obstacles and misunderstandings faced 
by parents of children with special needs. A survey of teachers and students of the Lviv educational complex “Living Word” 
and Bucha Lyceum “Academy of Wisdom”, who work and study in the academic process with children with special educational 
needs, found out the attitude of teachers to these children. The analysis of personal data created a list of difficulties faced 
by two forms of education: on the one hand, the appearance of children with special needs in the classroom had a negative 
impact on the learning process, as teachers have to spend more time explaining the material in class. and psychological 
stress of teachers, difficulties in communicating with such children: if there is one child with special needs in the class, few 
people communicate with her, the problem of objective assessment of knowledge of these children, lack of common interests, 
on the other hand, due to detailed and slow interpretation Academically, children began to better master the material, there 
was an opportunity for children with special educational needs to go beyond physical, social and psychological limitations. 
In addition, the study highlighted the positive aspects of the introduction of inclusive education in public schools of Ukraine, 
namely the combination of both forms of education is the basis for the development of a tolerant and compassionate society 
capable of understanding and accepting people in need of protection and care.

Key words: inclusion, inclusive education, children with special educational needs, schools of Ukraine.

Постановка проблеми. Останнім часом 
в Україні посилену увагу надають питанням 
інклюзивної освіти. Поштовхом до цього стало 

ухвалення Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про освіту» щодо особливостей 
доступу осіб з особливими освітніми потребами 
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до освітніх послуг», унаслідок чого з’явилась 
можливість у закладах загальної середньої освіти 
створювати інклюзивні або спеціальні класи за 
вимогою батьків чи інших представників дитини. 
За дефектологічним словником, інклюзія (англ. 
inclusion – включення, франц. inclusif – що охо-
плює) – «процес реального включення всіх гро-
мадян, які мають труднощі у психофізичному 
розвитку, в активне суспільне життя» (Дефекто-
логічний словник, 2011). Сам термін «інклюзивна 
освіта» вперше було використано в Саламанській 
декларації, яка в 1994 році була прийнята на Всес-
вітній конференції за підтримки ЮНЕСКО. Деле-
гати з питань освіти осіб з особливими освітніми 
потребами наголосили на тому, що:

1. Кожна дитина має основне право на освіту 
й повинна мати можливість отримувати й підтри-
мувати прийнятний рівень знань.

2. Кожна дитина має унікальні особливості, 
інтереси, здібності та навчальні потреби.

3. Варто розробляти систему освіти та впро-
ваджувати освітні програми так, щоб брати до 
уваги широке різноманіття цих характеристик 
та потреб.

4. Особи, які мають особливі освітні потреби, 
повинні мати доступ до навчання у звичайних 
школах, які зобов’язані створити їм умови на 
основі педагогічних методів, орієнтованих перш 
за все на дітей із метою задоволення цих потреб.

5. Звичайні школи з такою інклюзивною орієн- 
тацією є найбільш ефективними засобами 
боротьби з дискримінаційним ставленням, ство-
рення привітної атмосфери у громадах, побудови 
інклюзивного суспільства й забезпечення освіти 
для всіх; крім того, вони забезпечують ефективну 
освіту для більшості дітей та підвищують ефек-
тивність, а також ефективність витрат усієї сис-
теми освіти (Саламанська декларація, 1994).

У цьому контексті варто наголосити, що до 
людей з особливими освітніми потребами зара-
ховують не лише дітей з інвалідністю, а й таких, 
котрі мають порушення в розвитку: «емоційні 
й поведінкові, мовлення та спілкування, труднощі 
в навчанні, затримка/обмеження інтелектуаль-
ного розвитку, фізичні/нейромоторні, зору, слуху. 
Цей список доповнюють діти, які виховуються 
в несприятливому середовищі; діти, що належать 
до груп етнічних меншин; діти вулиці та діти 
з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» (Порошенко, 2019: 11). 
За Законом «Про освіту», «особа з особливими 
освітніми потребами – це особа, яка потребує 
додаткової постійної чи тимчасової підтримки 
в освітньому процесі з метою забезпечення її 
права на освіту» (Про освіту, 2017).

Міжнародні та українські законодавчі акти 
щодо забезпечення інклюзивної освіти. На сайті 
Міністерства освіти й науки України подано таке 
визначення поняття інклюзивного навчання – це 
«процес звернення й відповіді на різноманітні 
потреби учнів через забезпечення їхньої участі 
в навчанні, культурних заходах і житті гро-
мади, а також зменшення виключення в освіті 
та навчальному процесі». Розуміємо, що учні 
та студенти з інвалідністю мають у такому разі 
навчатись у загальноосвітньому середовищі. 
У цьому контексті варто розуміти інклюзію не 
лише «в аспекті створення доступного освітнього 
середовища» для людей з особливими освітніми 
потребами, ця освіта «передбачає створення рів-
них можливостей для всіх категорій дітей в Укра-
їні» (Інклюзивне навчання, 2020), унаслідок чого 
інтеграція дітей з особливими освітніми потре-
бами, яка сприяла розвитку концепції інклюзив-
ної освіти, відбувається шляхом перенесення 
елементів спеціальної освіти в систему загальної 
освіти» (Порошенко, 2019: 10).

Цим питанням останніми роками займа-
лась Перша леді України М. Порошенко. Нею 
було видано навчальний посібник «Інклюзивна 
освіта», в якому вона розкрила концептуальні 
засади інклюзивної освіти, дослідила міжнародне 
та національне законодавство з розвитку інклю-
зивної освіти, використала водночас зарубіжний 
досвід упровадження інклюзивної освіти. Окрему 
увагу авторка зосередила на специфіці навчання 
дитини з інвалідністю в загальноосвітніх закла-
дах. За її словами, «в контексті європейських цін-
ностей інклюзивна освіта вимагає значної пере-
орієнтації свідомості суспільства і, насамперед, 
педагогічних працівників, а також здійснення 
педагогами своєї професійної діяльності з ураху-
ванням принципів толерантності, поваги до інди-
відуальних особливостей дітей, неупередженості 
та недопущення дискримінації» (Порошенко, 
2019: 10). М. Порошенко стверджує: «Ідея інклю-
зії, яка виникла внаслідок усвідомлення цін-
ності людської багатоманітності й відмінностей 
між людьми, виключає будь-яку дискримінацію 
та відображає одну з головних ознак демократич-
ного суспільства: всі діти є цінними членами сус-
пільства й мають рівні права, зокрема щодо отри-
мання освіти, незважаючи на особливості їхнього 
психофізичного розвитку» (Порошенко, 2019: 10).

Для забезпечення прав людей з особливими 
освітніми потребами у світі та Україні прийнято 
низку законодавчих документів. До міжнарод-
них документів ми відносимо такі: «Загальна 
декларація прав людини» (1948), «Конвенція 
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про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти» 
(1960), «Міжнародний пакт про економічні, соці-
альні й культурні права» (1966), «Конвенція про 
права дитини» (1989), «Всесвітня декларація 
про освіту для всіх» (1990), «Стандартні пра-
вила забезпечення рівних можливостей для осіб 
з інвалідністю» (1993), «Саламанська декларація» 
(1994), «Конвенція ООН про права осіб з інвалід-
ністю» (2006), «Інчхонська декларація» (2015).

До українських законодавчих документів, 
у яких закріплено основні права та обов’язки 
наших громадян, належать: «Конституція Укра-
їни» (1996), «Закон України «Про освіту» (2017), 
Постанови Кабінету Міністрів України. Так, Уря-
дом уперше у 2014 році було виділено субвенцію 
з держбюджету на розвиток інклюзивної освіти 
в закладах загальної середньої освіти. Упрова-
дження низки Наказів Міністерства освіти й науки 
сприяло затвердженню того, що в кожній інклю-
зивній школі повинна працювати команда пси-
холого-педагогічного супроводу. Із цією метою 
навіть було введено посаду асистента вчителя за 
наказом МОН № 90 від 01.02.2018 «Про внесення 
змін до наказу Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 6 грудня 2010 р. № 1205».

Так, у 2017 році «лише чотири тисячі дітей 
з особливими потребами залучені до інклюзивної 
освіти, що становить лише 10% від загальної кіль-
кості учнів з обмеженими можливостями», – пові-
домила екс-міністр освіти і науки України Л. Гри-
невич на зустрічі з М. Порошенко, про що йдеться 
в замітці інтернет-видання «Українська правда» 
(Лише 10% учнів, 2017). Микола Кулеба, Уповно-
важений президента із прав дитини у 2017 році, 
стверджував, що «Україна має одну з найбільших 
у Європі кількість дітей, які перебувають у різ-
них інституційних закладах – 1,5% всього дитя-
чого населення країни» (Нацрада реформ, 2017). 
У 2019 році говорять про тенденцію покращення 
від упровадження інклюзії: «понад 12 тис. шко-
лярів та майже 2,2 тис. дошкільнят з особливими 
освітніми потребами навчаються разом з одноліт-
ками» (4 роки впровадження інклюзії, 2019). На 
сьогодні (початок 2020 року) в Україні 19 345 дітей 
з особливими освітніми потребами (504 млн на 
інклюзію в дитсадках, 2020).

Про переваги й позитивні результати інклю-
зивної освіти свідчать публікації «Української 
правди». Так, у проблемній статті під назвою 
«Основа» – дружба. 10-річний досвід школи без 
обмежень» мова йде про Запорізьку загально-
освітню школу «Основа», в якій одній із пер-
ших почали впроваджувати інклюзивну освіту. 
До цього навчальний заклад мав статус реабілі-

таційного навчально-виховного комплексу для 
дітей, хворих на цукровий діабет. Працівники 
цього закладу змогли виробити прогресивні мето-
дики для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. Учителі все роблять для того, щоб 
діти змогли потоваришувати, не відчували себе 
«іншими». Вони зазначають, що діти, незважаючи 
на свої захворювання, прагнуть вести звичайний 
спосіб життя. Про позитивний уплив навчання 
свідчить той момент, що «діти з церебральним 
паралічем, гідроцефалією, глухотою та іншими 
захворюваннями як психічними, так і фізичними, 
беруть участь у різноманітних творчих конкур-
сах, спортивних змаганнях, наукових олімпіадах 
і дуже часто посідають призові місця. Крім того, 
діти з різноманітними додатковими потребами 
не тільки нарівні з іншими учнями беруть участь 
у всіх вищезазначених заходах, але й ведуть 
активну громадську діяльність» (Міланова, 2017).

Але дуже часто такі діти та їхні батьки стика-
ються з непорозумінням із боку соціуму. По-перше, 
адміністрації шкіл та вчителі не завжди радо 
сприймають дітей з особливими освітніми потре-
бами. Так, у матеріалі Г. Жовтко «Коли відмовити 
не можуть, але тобі не раді: реалії українських 
шкіл» мама 8-річного Луки з розладом аутичного 
спектру Олена говорить: «Ми всюди були. Нам 
ніде не відмовляли, але й нікуди не брали. Ніде 
нам не були раді. Коли я прийшла, то почула: «Ми 
вам як мамі кажемо – не рекомендуємо. Мені ска-
зали, що є одна вчителька, але вона ще не знає, 
що буде вести саме таких дітей. І, мабуть, звіль-
ниться, коли прийде» (Жовтко, 2019).

Окрім відсутності спеціалістів та небажання 
працювати з такими дітьми, батьки можуть 
зіштовхнутись зі спротивом батьків здорових 
дітей: «Страхи та стереотипи щодо спільного 
навчання з такими дітьми дуже сильні <…>. У нас 
у багатьох поки збочене розуміння інклюзії. Коли 
батьки кажуть: я не хочу, щоб поруч були ці діти, 
то це страшно» (Жовтко, 2019).

Цієї миті  в Україні реалізується проєкт 
з деінституалізації психоневрологічних установ 
та соціальної адаптації людей, які мають інте-
лектуальні або психосоціальні розлади. Фахівці, 
котрі працюють в інтернатах, стверджують, що 
«30 відсотків людей, попри свою хворобу, цілком 
могли б залишити інтернат і жити звичайним жит-
тям: завести сім’ю, виконувати нескладну роботу, 
обслуговувати свої потреби» (Для людей, 2018). 
Цим людям потрібно лише допомогти інтегрува-
тись у суспільство, а не залишати їх сам на сам 
в інтернатах, перебування в яких негативно впли-
ває на їх самопочуття та здоров’я. В українській 
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системі освіти доводиться боротись із перешко-
дами, які стоять на шляху до успішної інклюзії. 
Л. Мандзій, заступниця міністерки освіти й науки, 
називає 8 головних перешкод:

1. Не всі заклади освіти доступні (часто фізично) 
для дітей з особливими освітніми потребами.

2. Не всі педпрацівники готові до роботи 
з такими дітьми, тому програма підвищення ква-
ліфікації працівників молодших класів міститиме 
додатковий модуль щодо роботи з дітьми з ООП 
у 2020 році.

3. Раннє втручання та ранню педагогічну 
допомогу не надають дітям системно.

4. Не всі садки готові до роботи з такими 
дітьми.

5. Педпрацівники садків не вміють виявляти 
особливі освітні потреби в дітей та працювати 
з ними.

6. Не всі керівники шкіл і садків умотивовані 
впроваджувати інклюзію.

7. В університетах не вистачає кваліфікова-
них кадрів та освітніх програм з інклюзивного 
навчання, щоб навчати майбутніх учителів.

8. Суспільство недостатньо знає про переваги 
інклюзивної освіти (Андрейців, Ларін, 2019).

На основі вищенаведеного вважаємо за необ-
хідне практично з’ясувати стан розвитку інклю-
зивної освіти у школах, де навчаються діти з осо-
бливими освітніми потребами.

Мета статті – проаналізувати анкетні 
дані ставлення вчителів та учнів Львівського 
навчально-виховного комплексу «Живе слово» 
та Бучанського ліцею «Академія мудрості» до 
практичного впровадження інклюзивної освіти 
в загальний шкільний процес.

Методика дослідження. З метою з’ясування 
ставлення педагогів до дітей з особливими освіт-
німи потребами було проведено опитування, де 
навчаються діти з ООП.

Методи дослідження. Аналіз та узагальнення 
законодавчих документів, наукової літератури, 
публікацій в засобах масової інформації та соціо-
логічних методів (анкетування, бесіда), педагогічне 
спостереження, методи математичної статистики.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
першочерговим завданням є пошук ефективних 
шляхів у процесі інтеграції інклюзивної освіти 
з урахуванням потреб здорових дітей та дітей 
з особливими освітніми потребами в Україні. Для 
визначення рівня ставлення вчителів та учнів до 
дітей з особливими освітніми потребами було 
проведено анкетування з використанням роз-
робленого опитувальника на тему «Визначення 
рівня ставлення вчителів та учнів до інклюзивного 

навчання». В анкетуванні взяло участь 54 учні 
та 21 учитель, які задіяні у процесі інклюзивної 
освіти. В опитуванні брали участь дівчата (57%) 
та хлопці (47%). Дослідження проведено в період 
січень–лютий 2020 року групою експертів від 
Українського наукового товариства імені Теофіла 
Бабієнка.

Оприлюднення результатів дослідження. 
Результати були оприлюднені на засіданні Сту-
дентського наукового товариства філологічного 
факультету Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна (Харків, 4 березня 
2020 рік).

На питання «Чи є у вашому класі діти з осо-
бливими освітніми потребами, які потребують 
інклюзивного освітнього підходу?» стверджу-
вально відповіли 44% вчителів. Фактично 54% 
з опитаних зазначили, що поява у класі дітей 
з особливими освітніми потребами негативно 
вплинула на навчальний процес. Учителі моти-
вують це тим, що вони повинні більше часу при-
діляти поясненню матеріалу на уроці, внаслідок 
чого порушується дисципліна. Здорові діти наба-
гато швидше сприймають матеріал і готові йти 
далі. Дітям з особливими освітніми потребами 
потрібно більше часу для засвоєння. Тому доки 
вчитель розтлумачує їм, інші діти порушують 
дисципліну. Педагоги не звинувачують здорових 
дітей, оскільки розуміють, що дитячу активність 
нікуди не подінеш. Через постійне заспокоєння 
дітей, додаткові пояснення неможливим стає 
побудувати цілісний урок. Але водночас учителі 
зауважують і позитивні моменти: завдяки деталь-
ному роз’ясненню матеріалів слабші академічно 
діти підтягнулись, оскільки збільшився час для 
пояснення та розуміння складних моментів.

Варто зазначити, що вчитель емоційно і пси-
хологічно більше виснажується, коли додатково 
витрачає свої зусилля на дітей з особливими 
освітніми потребами. Тому обов’язковим кроком 
упровадження інклюзивної освіти стало введення 
нової посади асистента вчителя. Загалом, якщо 
у класі є декілька дітей з ООП, їм набагато спо-
кійніше, легше й комфортніше разом, але у цьому 
разі дуже складно вчителеві.

Учителі також указують на складнощі комуні-
кації дитини з особливими освітніми потребами: 
якщо у класі одна дитина, то вона переважно зали-
шається сама, з нею мало хто спілкується. Під час 
занять дитина поводить себе тихо і скромно, не 
привертаючи до себе уваги, що не дає їй можли-
вості повністю себе проявити. Це особливо нега-
тивно впливає на самопочуття й засмучує не лише 
її, а й учителів, які за нею спостерігають.
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Проблемою є оцінювання такої дитини під час 
уроків нарівні з іншими. Такі ситуації створюють 
конфлікти у класі. Один із респондентів навів при-
клад, коли вчитель із фізкультури поставив оцінку 
«задовільно» особливій дитині. Цей випадок спри-
чинив у неї нервовий зрив. Як показує практика, 
інколи діти з особливими освітніми потребами, 
знаючи про особливе ставлення до них з боку 
дорослих, користуються цією стороною медалі. 
Отже, можемо зазначити, які недоліки та переваги 
маємо під час навчання в режимі інклюзіо.

До негативних відносимо такі моменти:
1. У класах багато дітей, вони не готові спіл-

куватися з особливими із двох причин: не розу-
міють їх, не готові прийняти, оскільки самі про-
ходять стадію становлення як особистості.

2. Булінг – агресивна поведінка з боку дітей із 
неповних та деструктивних сімей до особливих, 
у процесі якої намагаються самоствердитись за 
кошт слабших за себе. На жаль, учитель не завжди 
може за всім прослідкувати.

3. Невміння сучасних учителів швидко пере-
лаштовуватись та тримати одночасно увагу на 
здорових дітях та тих, які потребують особливого 
ставлення.

4. Відсутність окремого туалетного облад-
нання, де діти з особливими освітніми потребами 
могли б себе комфортно почувати.

5. Намагання дітей з ООП постійно рівнятися 
на здорових має дві сторони медалі: з одного боку, 
це є позитивною тенденцією, оскільки такі діти 
постійно намагаються вийти за межі своїх реаль-
них можливостей. З іншого, на жаль, негативного 
боку, – не всі особливі діти, дивлячись на про-
тотип, зможуть його наслідувати. Натомість така 
дитина ще більше закриється в собі, буде бачити 
свою відмінність від інших та розумітиме немож-
ливість досягти бажаного.

6. Ментальна неготовність дітей сприяти роз-
витку й допомозі слабшим та особливим дітям. 
Період становлення особистості грає в цьому 
ключову психологічну роль, оскільки сама дитина 
потребує більшої уваги та допомоги від батьків, 
учителів, друзів тощо.

7. Державна неготовність урівняти та про-
вести профілактичні заходи для батьків, які б 
учили своїх дітей коректно та терпимо ставитись 
до дітей з особливими освітніми потребами.

Безперечно, комунікаційний аспект викли-
кає найбільше складнощів у спілкуванні дітей 
з особливими освітніми потребами, оскільки 
вони дещо відрізняються від інших за світогля-
дом, за сприйняттям довкілля. Здорові діти не 
завжди розуміють, як потрібно поводити себе 

з ними, часто агресивно ставляться до слабших 
за себе або взагалі їх не помічають. Складним 
психологічним моментом є те, що діти з особли-
вими освітніми потребами можуть розчаруватись 
і втратити надію, якщо в них щось не виходить, 
і водночас не отримати підтримки від своїх одно-
класників. Головну роль у цьому процесі відіграє 
педагог, який повинен знайти підхід до дітей, 
згуртувати їх і максимально налаштувати їх допо-
магати та підтримувати один одного.

Лише за правильного організаційного та пси-
хологічного підходу можливим стає позитивний 
результат від навчання в інклюзивному серед-
овищі для всіх боків цього процесу. Діти з осо-
бливими освітніми потребами отримують шанс 
розвиватись, досягати певних вершин, розкрива-
тись повністю. Вчителі та учні набувають досвіду 
у спілкуванні з дітьми з особливими освітніми 
потребами, стають доброзичливими, уважними 
до людей, які потребують допомоги, що в майбут-
ньому може позитивно відобразитись на форму-
ванні толерантного суспільства.

Переваги впровадження інклюзивного нав- 
чання в Україні:

1. Можливість для особливих дітей вийти за 
межі створених фізичних, суспільних та психоло-
гічних обмежень.

2. Шанс суспільству (учням) навчитись толе-
рантного ставлення до людей, які не відповідають 
загальноприйнятим вимогам.

3. Уміння суспільства задіяти дітей з ООП 
є яскравим вираженням справжньої демократії 
будь-якої країни.

4. Подібна інтеграція здорових та дітей з осо-
бливими освітніми потребами є міцним фунда-
ментом для піклування про старих людей, обездо-
лених тощо.

5. Розвиток емпатичних почуттів до слабших 
та тих, хто потребує допомоги, є запорукою роз-
витку емоційно здорової суспільної атмосфери 
(ефективна профілактика проти насилля, каліцтва 
та знівечення людського життя, особливо тих, хто 
від нас залежить).

6. Визнання того, що дитина з ООП, яка 
навчається з тобою на рівних умовах, гарантує 
прийняття її в майбутньому як рівноцінного гро-
мадянина, що теж має право на сім’ю, роботу, гро-
мадянські права тощо.

7. Щотижневе спостереження за людьми з осо-
бливими освітніми потребами стимулює суспіль-
ство адекватно сприймати їх, ставитись до них на 
рівних, помічати їх, не ігнорувати їх потреб.

Для України це особливо потрібно, тому що 
лише декілька років тому, а саме до законодавчого 
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запровадження закону про інклюзивну освіту, 
поява дітей з особливими освітніми потребами 
серед здорових більше викликала подив та спо-
стереження, й лише останні намагання державних 
службовців змогли зменшити рівень подиву серед 
населення. Тобто влада має непомітно впроваджу-
вати в суспільство ідею нормальності та адекват-
ного ставлення до людей з особливими освітніми 
потребами.

Для того, щоб з’ясувати ставлення здорових 
дітей до дітей з ООП, ми провели опитування 
54 учнів, які навчаються в інклюзивних класах 
із 5 до 11 класу. Як результат, здорові діти (44%) 
позитивно ставляться до дітей з ООП, які навча-
ються в їхньому класі, але водночас майже одна-
кова кількість (41%) нейтрально ставиться до 
них, тобто їм абсолютно байдуже, вони не пере-
ймаються їхніми проблемами й не спілкуються 
з ними. Є діти, які негативно ставляться до таких 
дітей у своєму класі (15%). Подальше дослідження 
вкаже на можливу причину такого ставлення. Із 
респондентів багато хто висловив бажання допо-
могти за потреби особливим діткам. Таких дітей 
58%, є такі, що не мають наміру допомагати 
(12%), і лише інколи згодні допомогти слабшим 
за себе 40% опитаних.

Діти з особливими освітніми потребами 
зазвичай поводяться тихо й не заважають іншим 
учням. На підтвердження того, що їм заважа-
ють діти з ООП, відповіло лише 11%, натомість 
56% зазначили їхню непомітність, 37% зазна-
чили, що вони їм інколи заважають. Можливо, 
негативне ставлення здорових дітей (15%) до 
дітей з особливими освітніми потребами викли-
кане тим, що вчитель багато часу приділяє саме 
їм, оскільки 78% відповіли на це питання «так», 
12% – «ні», невпевненість підтвердили 10%. На 
питання справедливості оцінювання, а саме зави-
щення балів стверджувально відповіли 87% рес-
пондентів, лише 13% говорять про те, що вчитель 
справедливо оцінює знання. Але водночас діти не 
налаштовані вороже й готові й далі навчатись із 
ними в одному класі (86% проти 14%). Між здо-
ровими дітьми та дітьми з особливими освітніми 
потребами спостерігається комунікаційний поріг, 

оскільки в них фактично відсутні спільні інтереси, 
їм немає чого обговорювати, про що спілкуватись 
(54%). Відкрито не подобається спілкування 16% 
учнів, багато хто навіть не робив спроби з ними 
потоваришувати (30%). Хоча для полегшення 
інтеграції таких дітей в освітнє середовище мали 
б підтримувати їхні дії, максимально допомагати 
їм, шукати точки перетину.

Висновки. Отже, ми можемо спостерігати 
позитивну тенденцію для дітей з особливими 
освітніми потребами від навчання в інклюзивному 
середовищі, але це відбувається лише за умови, 
якщо дитина дійсно комфортно себе почуває, 
має підтримку педагогів та однокласників. Але, 
на жаль, розвиток інклюзивної освіти в Україні 
гальмується, переважно, через людські фактори. 
Найперше ми бачимо спротив із боку адміністра-
ції, по-друге, велику роль у цьому процесі віді-
грають батьки здорових дітей, найчастіше вони 
категорично налаштовані проти навчання у класі 
з дитиною з ООП. Насправді соціум повинен 
зрозуміти: якщо таким дітям допомагати, психо-
логічно, морально підтримувати, вони зможуть 
у майбутньому себе реалізувати, будуть упевне-
ними у своїх силах.

Окрім того, педагоги зазначають негативний 
вплив появи дітей з особливими освітніми потре-
бами у класі, оскільки зміщується акцент зі здоро-
вих дітей на особливих. Учитель емоційно і психо-
логічно виснажується, що впливає на його рівень 
викладання на уроці. Найчастіше однокласники 
не спілкуються з дітьми з особливими освітніми 
потребами, через що ті знаходяться у так званому 
комунікаційному вакуумі й не можуть нормально 
розвиватись та вдосконалювати свої здібності. 
Потрібно виробити особливий підхід щодо оці-
нювання дій таких дітей, оскільки це впливає на 
їхній моральний стан та створює конфліктні ситу-
ації у класі тощо. Уже зроблено значний крок: ці 
діти вже присутні у класах, нам потрібно навчи-
тись толерантно ставитись до них, допомагати 
їм. Такий підхід вплине на виховання, зокрема, 
здорових дітей, які в майбутньому стануть запо-
рукою розвитку міцної толерантної держави, яка 
піклується про своїх громадян.
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У СФЕРІ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ В КАНАДІ ТА АВСТРАЛІЇ

У статті авторкою розкрито особливості діяльності національних організацій у сфері розвитку медіаосвіти 
в Канаді та Австралії. Інтенсивний розвиток освітньо-наукового співробітництва представників академічних гро-
мад Канади та Австралії в галузі медіаосвіти сприяв утворенню глобальних професійних мереж інтернаціональної 
спільноти, яка має вплив на формування концепцій і стратегій розвитку медіаосвіти учнів у різних країнах сві-
ту, зокрема, завдяки формуванню корпусу провідних експертів – членів міжнародних та національних організацій. 
У статті проаналізовано інтернет-сайти національних організацій медіаосвіти Канади (Канадська асоціація 
медіаосвітніх організацій – CAMEO, Асоціація медіаграмотності – AML, Асоціація медіаграмотності в Новій 
Шотландії – AML-NS, Асоціація медіаосвіти Квебеку – AMEQ, Асоціація медіаосвіти Манітоби – MAML, Асоціація 
медіаінформування Альберти – AAMA, Єзуїтський комунікаційний проєкт – JCP, Медіа Смартс – MS, Асоціація 
медіаосвіти Британської Колумбії – CAME) та Австралії (Австралійські вчителі медіа – ATOM, Австралійські 
вчителі медіа штату Квінсленд – ATOM QLD, Асоціація медіаосвіти Південної Австралії – SAAME, Австралійська 
рада дітей і медіа – ACCM) за розробленими авторкою критеріями. Найважливіший напрям діяльності проана-
лізованих національних організацій медіаосвіти – розвиток медіаосвіти школярів і молоді як у напрямі інтегра-
ції в базові предмети, так і автономного характеру. Медіаосвітні організації Канади та Австралії демонстру-
ють ієрархічну структуру, зокрема, асоціація «Австралійські вчителі медіа» має асоційованих партнерів по всій 
Австралії, включаючи Квінсленд, Вікторію, Новий Південний Уельс, Західну Австралію та Австралійську столичну 
територію; Канадська асоціація організацій з медіаосвіти має локації по всій Канаді. На основі аналізу авторкою 
зроблено висновок, що організації медіаосвіти Австралії та Канади дотримуються основних теоретичних підходів 
до розвитку медіосвіти. Незважаючи на те, що між окремими організаціями, безумовно, є різниця у визначених під-
ходах, вони насамперед наголошують хоча б на одному із визначених теоретичних підходів.

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, медіаграмотність, Асоціація медіаосвіти, Австралія, Канада.
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NATIONAL ORGANIZATIONS’ ACTIVITIES 
IN MEDIA EDUCATION DEVELOPMENT IN CANADA AND AUSTRALIA

The author reveals the peculiarities of the national organizations’ activities in the media education development in Canada 
and Australia. Intensive development of educational and scientific cooperation between the academic communities of Canada 
and Australia in the media education has contributed to the formation of global professional networks of the international 
community, which has an impact on the formation of concepts and strategies for media education in different countries, 
in particular due to the formation of a leading experts corps, members of international and national organizations. 
The article analyzes the Internet sites of organizations of media education of Canada (Canadian Association of Media 
Education Organizations – CAMEO, the Associations for Media Literacy – AML, Association of Media Literacy for Nova 
Scotia – AML-NS, Quebec Association for Media Education – AMEQ, Manitoba Association for Media Education – MAML, 
Alberta Association for Media Awareness – AAMA, the Jesuit Communication Project –  JCP, Media Smarts – MS, British 
Columbia Association for Media Education – CAME) and Australia (Australian Teachers of Media – ATOM, Australian 
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Teachers of Media, Queensland – ATOM QLD, South Australian Association for Media Education – SAAME, Australian 
Council on Children and the Media – ACCM) according to the criteria developed by the author. The most important activity 
of the analyzed national organizations of media education is the development of media education of students and youth: 
both in the direction of integration into basic subjects and autonomous character. Canadian and Australian media education 
organizations have a hierarchical structure, with Australian Teachers of Media having associate partners across Australia, 
including Queensland, Victoria, New South Wales, Western Australia and the Australian Capital Territory; the Canadian 
Association of Media Education Organizations has locations throughout Canada. Based on the analysis, the author concludes 
that media education organizations in Australia and Canada follow the basic theoretical approaches to the media education 
development. Despite the fact that there is a difference in certain approaches between certain organizations, they primarily 
emphasize at least one of the defined theoretical approaches.

Key words: media, media education, media literacy, Association for Media Education, Australia, Canada.

Постановка проблеми. Будь-який прогрес 
у передачі інформації і будь-який важливий вина-
хід впливає на життя всього людства, особливо на 
соціально-політичну і культурну сфери. Найваж-
ливіша характеристика сучасної світової системи – 
це глобалізація, що є багатовимірним процесом, 
реалізацію якого можна одночасно простежити на 
різних рівнях: і на рівні ринку, фінансів і виробни-
цтва, і на рівні комунікацій.  Глобалізація в сфері 
комунікацій є безперешкодним цілодобовим 
рухом інформаційних потоків, в яких циркулює 
медіаконтент незалежно від національної прина-
лежності його виробників.  

Аналізуючи завдання сучасної системи освіти 
в контексті глобальних соціокультурних транс-
формацій, дослідники констатують прискорений 
розвиток медійних і освітніх структур. Актуаль-
ною проблемою визнається підготовка молодого 
покоління до життя в медіатизованому суспільстві 
в режимі постійного діалогу із засобами масової 
інформації та комунікації.  Відповідно, знання, 
вміння, навички і досвід користування ними в наш 
час належать до базових особистісних конструк-
тів, що цілеспрямовано формуються суб’єктами 
навчання і виховання. Медіаосвіта формує і фор-
матує ментальність соціуму і держави, розви-
ваючи певні здібності сприйняття і оцінки подій 
у сучасному світі, розвиваючи в особистості спіл-
кування з медіа.

Зважаючи на той факт, що глобалізаційні про-
цеси в усіх сферах життя суспільства зумовлю-
ють необхідність координації зусиль зацікавлених 
у реалізації зазначеної мети сторін, на особливу 
увагу заслуговує діяльність національних орга-
нізацій у сфері медіаосвіти учнів у Австралії 
та Канаді. Саме організації медіаосвіти є рушіями 
реалізації медіаосвіти та творцями ініціатив щодо 
розвитку медіаграмотності.

Аналіз досліджень. У дослідження пробле-
матики медіаосвіти вагомий внесок зробили 
українські науковці В. Іванов, Т. Іванова, О. Воло-
шенюк, Л. Найдьонова, Г. Онкович, Б. Потятин-
ник, Г. Почепцов, В. Різун та ін. Досить усебічно 

і глибоко ця тематика аналізується в працях канад-
ських авторів (Б. Дункана (B. Dunkan), Н. Андер-
сена (N. Andersen), М. Маклюена (M. McLuhan), 
Дж. Пандженте (J. Pungente), О. Меллі (O.Malley), 
К. Ворснопа (C. Worsnop), А. Карона (А. Саron), 
Л. Розера (L. Rother), О. Федорова та ін.). Особливе 
значення для нас мають дослідження канадських 
науковців Б. Дункана, Н. Андерсена, Дж. Пан-
дженте, О. Меллі, в яких представлений генезис 
канадської медіаосвіти, та вчених B. McMahon, 
R. Quin та P. Greenaway, які досліджували особли-
вості розвитку медіаосвіти в Австралії.  

Мета статті – проаналізувати особливості 
діяльності національних організацій у сфері роз-
витку медіаосвіти в Канаді та Австралії.

Виклад основного матеріалу. У рекомендаціях 
ЮНЕСКО вказується, що «медіаосвіта – частина 
основного права кожного громадянина будь-якої 
країни на свободу самовираження й отримання 
інформації, вона сприяє підтримці демократії. 
Визнаючи відмінності в підходах медіаосвіти 
в різних країнах, рекомендується, щоб вона була 
введена всюди, де можливо в межах національних 
навчальних планів, так само як у рамках додатко-
вої, неформальної освіти та самоосвіти протягом 
усього життя людини» (Медіаосвіта та медіагра-
мотність, 2012). Особливого значення набуває той 
факт, що ЮНЕСКО в XXI столітті визначає меді-
аосвіту як один з пріоритетних напрямів у педа-
гогіці. 

Канада та Австралія – найбільш розвинені кра-
їни світу в галузі медіаосвіти. На початку XXI сто- 
ліття в Канаді медіаосвіта стала обов’язковою 
в усіх канадських провінціях і територіях для 
школярів 1–12 класів. В Австралії вивчення медіа 
також передбачено шкільними навчальними пла-
нами всіх штатів. Курси з медіа читаються прак-
тично в усіх канадських та австралійських універ-
ситетах.

Інтенсивний розвиток освітньо-наукового 
співробітництва представників академічних 
громад Канади та Австралії в галузі медіаос-
віти сприяв утворенню глобальних професійних 
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мереж інтернаціональної спільноти, яка має 
вплив на формування концепцій і стратегій роз-
витку медіаосвіти учнів у різних країнах світу, 
зокрема, завдяки формуванню корпусу провідних 
експертів – членів міжнародних та національних 
організацій. Майже в кожній канадській про-
вінції та австралійському штаті є своя асоціація 
діячів медіаосвіти, яка проводить науково-мето-
дичні конференції, випускає періодику, публікує 
навчально-методичні матеріали тощо. 

Нами було здійснено аналіз інтернет-сайтів 
асоціацій (центрів) медіаосвіти (медіаграмот-
ності) Канади та Австралії як лідерів у цій сфері. 
Використання для дослідження загальнодоступ-
ної інформації в Інтернеті було вибрано тому, 
що вона є доступною для вчителів, розробни-
ків навчальних програм та ін. Були включені всі 
національні організації медіаосвіти (медіагра-

мотності), які використовують загальноприйняте 
визначення медіаграмотності: «здатність отриму-
вати, аналізувати, оцінювати та ефективно спіл-
куватися в різних формах, включаючи друковані 
та недруковані тексти» (Considine, 2009).

У таблиці 1 зазначена модель вибору для 
дослідження інтернет-сайтів національних асоці-
ацій (центрів) медіаосвіти (медіаграмотності) від-
повідно до їх легітимності, місця розташування 
і мети.

У Канаді національні медіаосвітні організації 
сприяють розвитку медіаосвіти дітей і дорослих. 
На основі аналізу літературних джерел та інтернет-
сайтів нами були визначені для дослідження націо-
нальні організації Канади, які відповідають нашим 
критеріям, зазначеним у табл. 1: Канадська асоціа-
ція медіаосвітніх організацій (Canadian Association 
of Media Education Organizations – CAMEO); 

Таблиця 1
Модель вибору для аналізу інтернет-сайтів асоціацій (центрів) медіаосвіти (медіаграмотності)
№ Критерії Опис Обґрунтування

1

Л
ег

іт
им

ні
ст

ь Складається з організованої 
групи людей, які мають 
єдину мету в просуванні 
медіаосвіти

Складається з команди менеджменту, двох або більше членів, які 
об’єднуються з метою розвитку медіаосвіти (медіаграмотності), 
визначеної за допомогою цілей або завдань, зафіксованих 
письмово

2

М
іс

це
зн

ах
од

ж
ен

ня

Асоціації або Центри 
медіаосвіти повинні бути 
розташовані в Австралії, 
Канаді, Великобританії 
або Сполучених 
Штатах Америки. Під 
місцезнаходжен-ням мається 
на увазі, що Асоціації 
або Центри повинні мати 
фізичний штаб або філіал  
в одній із зазначених країн.

1) Допускається Асоціація або Центр медіаосвіти 
(медіаграмотності) зі штаб-квартирою у Канаді  
і працює у Канаді.
2) Допускається Асоціація або Центр медіаосвіти 
(медіаграмотності) зі штаб-квартирою в Канаді,  
яка працює у Канаді та за її межами.
3) Допускається Асоціація або Центр медіаосвіти 
(медіаграмотності) зі штаб-квартирою в Австралії  
і працює за межами Австралії.
4) Допускається Асоціація або Центр медіаосвіти 
(медіаграмотності) з декількома штаб-квартирами в різних 
країнах, яка виконує хоча б один з описаних вище сценаріїв.
5) Асоціація або Центр медіаосвіти (медіаграмотності) з єдиною 
штаб-квартирою у Франції і працює у Канаді не допускається  
до аналізу

3

М
ет

а

Мета Асоціації або Центру 
повинна орієнтуватися на 
визначення: «здатність 
отримувати, аналізувати, 
оцінювати й ефективно 
спілкуватися в різних 
формах, включаючи 
друковані та недруковані 
тексти» (Considine, 2009).

Асоціації або Центри медіаосвіти (медіаграмотності)  
повинні відповідати таким вимогам:
1) просуває медіаосвіту (медіаграмотність) як здатність 
(наприклад, Асоціації чи Центри, які займаються теоретичними 
дослідженнями медіаосвіти, не аналізуються);
2) просуває медіаграмотність як навички критичного мислення 
за допомогою дослідження (наприклад, Асоціації або Центри, 
які акцентують увагу на небезпеці медіа, не заохочуючи 
індивідуальний вибір, не аналізуються);
3) просування медіа як форми спілкування (наприклад, Асоціації 
або Центри, які не визнають отримання і відправку інформації 
через медіа, не аналізуються);
4) просувають більше одного типу медіа (наприклад, не будуть 
аналізуватися Асоціації або Центри, орієнтовані винятково  
на один тип медіа, наприклад, відео).

Приходькiна Н. Дiяльнiсть нацiональних органiзацiй у сферi розвитку медiаосвiти...
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Асоціація медіаграмотності (the Associations for 
Media Literacy – AML); Асоціація медіаграмот-
ності в Новій Шотландії (Association of Media 
Literacy for Nova Scotia – AML-NS); Асоціація 
медіаосвіти Квебеку (Quebec Association for Media 
Education – AMEQ); Асоціація медіаосвіти Мані-
тоби (Manitoba Association for Media Education – 
MAML); Асоціація медіаінформування Альберти 
(Alberta Association for Media Awareness – AAMA); 
Єзуїтський комунікаційний проєкт (the Jesuit 
Communication Project –  JCP); Медіа Смартс 
(Media Smarts – MS); Асоціація медіаосвіти Бри-
танської Колумбії (British Columbia Association for 
Media Education – CAME).

Канадські провінції мають свої особливості 
в галузі медіаосвіти, але координуючу функ-
цію здійснює Канадська асоціація медіаосвіт-
ніх організацій (Canadian Association of Media 
Education Organizations – CAMEO), що створена 
в 1992 р. Метою цієї організації є пропаганда, 
розвиток і поширення медіаграмотності по всій 
Канаді. Велика частина інформації про документи 
CAMEO датується серединою 1990-х і початком 
2000-х років. Управління організацією здійсню-
ється виконавчим комітетом та радою директо-
рів. До організації входять: Canadian Association 
for Media Education of British Columbia, Alberta 
Association of Media Awareness, Media Literacy 
Saskatchewan, Manitoba Association of Media 
Literacy, Ontario Association of Media Literacy, 
Jesuit Communication Project, Quebec Association 
for Media Education, Association for Media Literacy 
Nova Scotia. Завдання CAMEO:

–     сприяти взаємодії між медіаосвітніми орга-
нізаціями;

– активно поширювати інформацію про меді-
аосвіту серед громадськості;

 –  інформувати організації, що входять до 
складу CAMEO, про останні новини щодо меді-
аосвіти;

 – надавати допомогу школярам і студентам 
у розвитку умінь і навичок створювати, аналізу-
вати, критично оцінювати різні форми медіа;

 – сприяти створенню медіаосвітніх асоціацій 
на тих територіях, де подібні асоціації відсутні, 
надавати їм спонсорську підтримку;

 – підтримувати зв’язок з міжнародними медіа-
освітніми організаціями.

Основними теоретичними підходами, на які 
спирається CAMEO, є теорія медіаосвіти, зорієн-
тована на формування «критичного мислення», 
соціокультурна, практична теорії.

У 1994 р. організація запровадила літні курси 
для вчителів, опублікувала навчальні посібники 

і рекомендації з медіаосвіти. Асоціація заціка-
вила своїми проєктами Міністерство освіти. Як 
наслідок, восени 1996 р. Британська Колумбія 
стала першою серед західних провінцій, яка ввела 
обов’язкове вивчення медіа в шкільний освіт-
ній процес (у навчальних курсах з мистецтва 
й англійської мови) (Duncan, 1993).  

Асоціація медіаосвіти Британської Колумбії 
(British Columbia Association for Media Education – 
CAME) – некомерційна організація, створена гру-
пою вчителів та фахівців у галузі медіаосвіти в Бри-
танській Колумбії (Канада) у 1991 р.  Місія асоціації: 

1) інформування канадців про засоби масової 
інформації, медіаресурси для розвитку медіагра-
мотності;  

2) розвиток медіаосвіти учнів і вчителів;  
3) розвиток канадської культурної освіти 

в засобах масової інформації.
Натепер у CAME налічується більше 200 членів 

(приблизно 80% учителів початкових і середніх 
шкіл, а також викладачів університетів та інших 
фахівців з медіакомунікацій).  CAME регулярно 
публікує серії інформаційних бюлетенів та прово-
дить заходи на форумах з медіаграмотності.

У 1994 р. за підтримки Міністерства освіти Бри-
танської Колумбії CAME підготувала «Концеп-
туальні рамки медіаосвіти та міждисциплінарні 
результати і можливості для навчання і оцінки» 
(“The Conceptual Framework for Media Education 
and Cross-Curricular Outcomes and Opportunities 
for Teaching and Assessment”). Цей документ міс-
тить визначення, мету, обґрунтування медіаос-
віти, визначення ключових понять і огляд пред-
метного поля.

Асоціація медіаграмотності (the Associations 
for Media Literacy – AML), заснована у 1978 р., 
є офіційною організацією при Міністерстві освіти 
Онтаріо. На думку В. Гуофанг (W. Guofang) 
і Д. Гут (D. Gut), саме Асоціація медіаграмотності 
(AML) на державному рівні звернула увагу на про-
блеми розвитку медіаосвіти і сприяла успішному 
створенню стандартів медіаграмотності у Канаді. 
AML також значно вплинула на процес інтеграції 
медіаграмотності в навчальну програму Канади 
з лінгвістики (Boles, 2013). У співпраці з Мініс-
терством освіти Канади AML розробила стратегії 
викладання для вчителів лінгвістики, консульта-
ції, навчальну програму з мови для початкових 
і середніх класів, забезпечила успішну інтегра-
цію медіаграмотності до дисципліни “Language” 
в закладах середньої освіти Онтаріо. Центр меді-
аграмотності (CML) сприяв розробці в Канаді 
першої обов’язкової програми медіаграмотності 
в Північній Америці (Wilson, 2009).
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Робота щодо розвитку медіаграмотності  
Асоціації медіаграмотності (AML) Канади ґрун-
тується на критичному підході до медіаосвіти 
(Kozolanka, 2009).

Асоціація медіаграмотності в Новій Шотлан-
дії (Association of Media Literacy for Nova Scotia – 
AML-NS) була заснована в 1992 р. для сприяння 
розумінню засобів масової інформації, їх наслід-
ків, як вони зроблені, ким і з яких причин. Девіз 
AML-NS – медіаграмотна людина є поінформова-
ним громадянином. AML-NS пропонує щорічну 
публічну дискусію з питань медіаграмотності, 
щорічний воркшоп з медіаграмотності на Фес-
тивалі Атлантичного кіно й обговорення в кому-
нікаційних спільнотах. На сайті AML-NS роз-
міщена велика кількість ресурсів, різноманітних 
матеріалів з медіаграмотності для вчителів закла-
дів середньої освіти та всіх зацікавлених у цій  
тематиці.

Асоціація медіаосвіти Квебеку (Quebec 
Association for Media Education – AMEQ) – неко-
мерційна двомовна організація, заснована у 1990 р. 
шкільними вчителями, викладачами університе-
тів, діячами медіакультури Квебеку. Члени асоціа-
ції працюють над тим, щоб медіаграмотність була 
включена до навчальної програми від дитячого 
садка до 11-го класу школи. З цією метою члени 
AMEQ працювали з міністерством освіти над роз-
робкою компонентів медіаосвіти у Квебекській 
освітній програмі (QEP).

Члени AMEQ є лідерами медіаосвіти. Асоціа-
цією проводяться:

– конференції з медіаграмотності для вчите-
лів, батьків та інших зацікавлених;

– студентські медіафестивалі;
– денні семінари та інформаційні вечори для 

батьків.
Асоціацією медіаосвіти Квебеку розроблені 

плани уроків з медіаграмотності англійською 
і французькою мовами для K-8 і програма для 
батьків, в якій надано поради, інструменти і стра-
тегії для допомоги канадським дітям і сім’ям розу-
міти, інтерпретувати медіатексти,  використову-
вати засоби масової інформації (Silverblatt,1997).

Асоціація медіаосвіти Манітоби (Manitoba 
Association for Media Education – MAML) засно-
вана в 1990 р. Метою організації є розвиток меді-
аосвіти учнів.  MAML спонсорує презентації 
і семінари, бере участь у розробці навчальних 
програм з медіаосвіти для закладів середньої 
освіти Манітоби, супроводжує процес їх упрова-
дження в освітній процес.

Асоціація медіаінформування Альберти 
(Alberta Association for Media Awareness – AAMA) 

є зареєстрованою некомерційною організацією, 
яка  фокусується на просуванні медіаосвіти  та роз-
витку медіаобізнаності в західній частині канад-
ської провінції Альберта.  Організація заснована 
у 1992 р. педагогами. AAMA, як і Асоціація меді-
аграмотності (AML) та Проєкт комунікації єзуїтів 
(JCP), є організацією, яка представляє шість теоре-
тичних підходів до медіаосвіти. Нині AAMA скла-
дається з Ради виконавчих директорів, учителів, 
викладачів, працівників засобів масової інфор-
мації та інших зацікавлених сторін, пов’язаних із 
медіа, зокрема, медіа-аналітиків і консультантів. 
Члени асоціації співпрацюють з іншими групами, 
установами та асоціаціями, зокрема:

 – проводять форуми щодо інформування, 
обговорення питань медіаосвіти;

 – готують пропозиції і реакцію на проблемні 
питання медіа як державна політика і програми;

 – проводять інформаційні сесії та семінари 
з медіаосвіти;

 – організовують конференції, присвячені про-
блемам медіавиробництва, грамотності, аналізу 
засобів масової інформації (навички читання, 
деконструкції) та розробки навчальних програм 
з медіаграмотності;

 – надають консультації з проблем розвитку 
медіаосвіти учнів;

 – розробляють мережу ресурсів для підтримки 
вивчення медіа, медіаграмотності та медіадослі-
джень;

 – надають інформацію про спікерів і лідерів 
медіаосвіти, актуальну тематику щодо розвитку 
медіаграмотності населення;

 – повідомляють про події, проблеми медіаос-
віти за допомогою періодичних публікацій, таких 
як інформаційні бюлетені, періодичні газети, пре-
зентації на конференціях, засоби масової інфор-
мації тощо;

 – заохочують виробництво освітніх ресурсів 
для розвитку  медіаосвіти та розуміння засобів 
масової інформації;

 – разом з іншими асоціаціями, групами 
та агентствами створюють спільноти для батьків, 
учителів, закладів середньої освіти, медіавироб-
ників та ін.

На думку Б. Дункана (B. Duncan), Д. Падженте 
(J. Pungente) та Н. Андерсен (N. Andersen), AAMA 
значно вплинула на розвиток медіаосвіти Канади. 
Досягнення AAMA полягало в забезпеченні через 
представників Міністерства освіти Альберти інте-
грації медіаосвіти в  структуру навчального плану 
Західно-канадського протоколу (WCP).  У цьому 
руслі AAMA досягла значних результатів: пере-
гляду тематики навчального предмета «Англійська  

Приходькiна Н. Дiяльнiсть нацiональних органiзацiй у сферi розвитку медiаосвiти...
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мова» (Language Arts), обов’язкового впро-
вадження медіаосвіти до навчального плану 
K-12 і використання (вперше) терміна «медіа-
текст» (Duncan, 2002).

Єзуїтський комунікаційний проєкт (the Jesuit 
Communication Project –  JCP) заснований у 1984 р. 
у Канаді. JCP розробляє різноманітні ресурси, про-
водить семінари, літні курси і презентації з метою 
просування і розвитку медіаграмотності в Канаді. 
Проєкт організував великі північноамериканські 
конференції з медіаграмотності. Крім того, про-
єкт JCP надає консультаційні послуги для вчи-
телів з медіаграмотності, журналістів, а також 
соціальних агентств по всьому світу, має дослід-
ницьку бібліотеку, що нараховує понад 4000 книг 
і періодичних видань у галузі медіаосвіти та меді-
аграмотності, пропонує курси з медіаграмотності 
в Університеті Торонто.

 Співпрацюючи з організацією “Face to Face 
Media” з Ванкувера (компанія, яка спеціалізу-
ється на виробництві освітнього документаль-
ного контенту для закладів освіти), JCP розробив 
онлайн-курс для викладачів «Розуміння медій-
ної грамотності: всередині печери Платона», що 
викладається в Університеті Атабаски (Athabasca 
University). 

Медіа Смартс (Media Smarts – MS), раніше 
відома як Media Awareness Network, є канадською 
неприбутковою благодійною організацією, яка за 
25 років отримала безліч нагород за створення 
ресурсів і програм цифрової та медіаграмотності. 
Організація створена у 1994 р. за сприяння Наці-
ональної ради з кінематографії Канади, а потім 
у 1996 р. стала автономним органом. Одним 
з основних завдань проєкту є розвиток медіагра-
мотності та навичок критичного мислення молоді. 
Для досягнення цієї мети організація розробила 
якісні ресурси з цифрової та медіаграмотності.

Діяльність MediaSmarts відбувається за трьома 
основними напрямами:

– освіта;
– обізнаність громадськості;
– політика. 
MediaSmarts має колекцію ресурсів K-12, що 

охоплюють широкий спектр традиційних питань, 
що стосуються медіа, а також розглядає конкретні 
проблеми, що виникають у цифрових медіа. Біль-
шість освітніх ресурсів можна знайти у вільному 
доступі на вебсайті MediaSmarts, що включають 
плани уроків, а також робочі зошити, вправи, при-
клади, поради, есе, мультимедійні ігри, вікторини 
тощо 

Крім безкоштовних ресурсів, MediaSmarts 
також видає ліцензії після проведення семінарів 

з підвищення кваліфікації для вчителів, виклада-
чів, бібліотекарів, забезпечуючи їх інтерактив-
ними матеріалами для учнів.

MediaSmarts має на меті підвищити поін-
формованість про важливість медіаграмотності 
серед молоді та дітей. Для досягнення цієї мети 
організацією розроблено інформаційні кампанії 
та онлайн-ресурси для батьків та педагогів, які 
працюють з дітьми та молоддю. «Тиждень меді-
аграмотності» – це один з основних інформацій-
них заходів, який MediaSmarts щорічно проводить 
у співпраці з Канадською федерацією вчителів, 
метою якого є популяризація медіаграмотності по 
всій країні. Крім цього, MediaSmarts пропонує різ-
номанітні дослідницькі та стратегічні програми. 
Програма «Молоді канадці у світі» (YCW) – це 
постійно діючий дослідницький проєкт, започат-
кований у 2000 р., що є найбільшим досліджен-
ням у Канаді щодо використання Інтернету серед 
молодого покоління.

Також MediaSmarts випускає плани дискусій 
(як самостійно, так і у співпраці з іншими уста-
новами),  що містять широкий спектр питань про 
медіа. Наприклад, цифрова грамотність, медіа-
грамотність, обізнаність у питаннях конфіден-
ційності, маркетинг продуктів харчування, участь 
громадськості у вирішенні цивільних питань 
через Інтернет.

Далі в контексті нашого дослідження вважа-
ємо за доцільне розглянути національні організа-
ції Австралії, що працюють у сфері медіаосвіти. 

Австралійські вчителі медіа (Australian 
Teachers of Media – ATOM) –організація, створена 
в 60-х рр. ХХ ст., що об’єднує діячів медіаосвіти 
в Австралії. Філії  ATOM розташовані в штатах 
Вікторія, Квінсленд, Новий Південний Уельс, 
Західна Австралія, Території федеральної сто-
лиці, Тасманії. Завдання ATOM:

– обмін досвідом між педагогами з різних 
освітніх закладів;

 – сприяння розвитку та поширенню медіаос-
віти в Австралії і в усьому світі;

 – розвиток здібностей аудиторії до критичного 
мислення/критичної автономії особистості;

– розвиток здібностей аудиторії до сприйняття, 
оцінки, розуміння, аналізу медіатекстів;

– навчання аудиторії творчого самовираження 
за допомогою медіа.

Вона випускає щоквартальний журнал 
METRO, проводить регулярні конференції, видає 
книги, випускає аудіовізуальні навчальні посіб-
ники тощо. 

Австралійські вчителі медіа штату Квін-
сленд (Australian Teachers of Media, Queensland – 
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ATOM QLD) – некомерційна організація, метою 
якої є розвиток медіаграмотності вчителів  по 
всьому штату і просування медіаосвіти в усіх її 
формах.  Завданнями ATOM QLD є професійний 
розвиток учителів щодо медіаосвіти учнів;  кон-
сультування органів освіти щодо розробки полі-
тики та навчальних програм з медіаосвіти; роз-
робка медіаресурсів для учнів і студентів для 
того, щоб навчити їх критично оцінювати, ство-
рювати та аналізувати медіаповідомлення. ATOM 
QLD є філією організації «Австралійські вчителі 
медіа» (Australian Teachers of Media – ATOM). 

Асоціація медіаосвіти Південної Австралії 
(South Australian Association for Media Education – 
SAAME) – некомерційна організація,  розташо-
вана в південно-австралійській столиці Адела-
їда, створена у 70-х р. ХХ ст. SAAME починала 
свою діяльність як Асоціація екранної освіти 
(Association for Screen Education – ASE), орієн-
тована на кіно та екранні медіа. ASE організо-
вувала студентські табори та фестивалі, підтри-
муючи молодих кінематографістів, тобто була 
орієнтована на один вид медіа (кіно). У 1983 р. 
змінила назву (SAAME), оскільки звернула увагу 
на важливість різних типів медіа, зокрема, веб-
дизайн, мультимедіа, аудіо та графічний дизайн. 
У 1994 р. SAAME організувала Національну кон-
ференцію з медіаосвіти “Mediascape ‘94”. Успіх 
“Mediascape ‘94” засвідчив провідну роль Пів-
денної Австралії і SAAME в розвитку медіаос-
віти громадян Австралії. SAAME є членом Ради 
освітніх асоціацій Південної Австралії (CEASA), 
Ради австралійських організацій медіаосвіти 
(CAMEO).

Австралійська рада дітей і медіа (Australian 
Council on Children and the Media – ACCM) – орга-
нізація, створена для підтримки медіасередовища, 
що сприяє здоров’ю, безпеці та добробуту австра-

лійських дітей. Розташована у Гленелзі, Південна 
Австралія (Glenelg, South Australia). Керівник 
Ради –Е. Хендслі (E. Handsley). Основні завдання 
ACCM:

– сприяння здоровому розвитку австралій-
ських дітей, молоді;

– вивчення впливу медіа на розвиток дітей 
та молоді;

– поліпшення якості медіа, створених для 
дітей, молоді;

– допомога батькам і вчителям у виборі медіа 
для демонстрації дітям, молоді.

Висновки. Отже, нами проаналізовано різні 
національні організації, агентства, урядові уста-
нови та центри Канади та Австралії.  Найважли-
віший напрям діяльності проаналізованих наці-
ональних організацій медіаосвіти – розвиток 
медіаосвіти школярів і молоді як у напрямі інте-
грації в базові предмети, так і автономного харак-
теру. Медіаосвітні організації Канади та Австралії 
демонструють ієрархічну структуру. Наприклад, 
Австралійська асоціація медіапедагогів має асоці-
йованих партнерів по всій Австралії, включаючи 
Квінсленд, Вікторію, Новий Південний Уельс, 
Західну Австралію та Австралійську столичну 
територію. Рада австралійської організації з меді-
аосвіти – організація в сфері медіаграмотності, 
що складається з однієї асоціації медіапедаго-
гів з кожного штату та однієї організації з Нової 
Зеландії. У Канаді існує Канадська асоціація орга-
нізацій з медіаосвіти з локаціями по всій Канаді. 

Організації медіаосвіти Австралії та Канади 
дотримуються основних теоретичних підходів до 
розвитку медіосвіти. Незважаючи на те, що між 
окремими організаціями, безумовно, є різниця 
у визначених підходах, вони  насамперед наголо-
шують хоча б на одному із визначених теоретич-
них підходів.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 

ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ

Стаття присвячена одній з актуальних проблем у професійній освіті – визначенню функціональних та струк-
турних компонентів підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. На основі 
аналізу наукових праць та з урахуванням специфіки діяльності вчителя Нової української школи, різноманітнос-
ті його стосунків визначено такі функції підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії 
з учнями: пізнавальну (оволодіння системою знань, системою умінь, системою ціннісних відносин), дидактич-
но-професійну (опанування методикою організації фасилітаційної взаємодії з учнями), комунікативну (встанов-
лення контактів між тим, хто навчає, і тим, хто навчається), діагностично-прогностичну (діагностування 
можливості організовувати фасилітаційну взаємодію), нормативну (ефективне проєктування освітнього про-
цесу, в якому забезпечується організація фасилітаційної взаємодії з учнями) та захисну (забезпечує сприятливий 
мікроклімат освітнього процесу щодо здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями). У дослідженні доведено, 
що між функціональними і структурними компонентами є тісний взаємозв’язок. З-поміж структурних компо-
нентів підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями виокремлено: стимулю-
юче-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-практичний, емоційно-почуттєвий, особистісний і саморегулюючий. 
У структурних компонентах підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями зна-
ходять віддзеркалення такі взаємозумовлені зв’язки: когнітивний компонент є основою діяльнісно-практичного, 
стимулюючо-мотиваційний компонент виступає спонуканням активності особистості, емоційно-почуттєвий 
компонент впливає на розвиток діяльнісно-практичного, саморегулюючого та стимулююче-мотиваційного ком-
понентів, а особистісний, своєю чергою, забезпечує більш ефективне функціонування діяльнісно-практичного.
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FUNCTIONAL AND STRUCTURAL COMPONENTS OF PREPARATION 
OF FUTURE TEACHERS FOR FACILITATION INTERACTION WITH STUDENTS

The article is devoted to one of the current problems in vocational education – to determine the functional and structural 
components of the preparation of future teachers for facilitation interaction with students. Based on the analysis of scientific works 
and taking into account the specifics of the teacher of the New Ukrainian school, the diversity of its relations, the following functions 
of preparing future teachers for facilitation interaction with students: cognitive (mastering the knowledge system, skills system, 
value system), didactic-professional (mastering the method of organizing facilitation interaction with students), communicative 
(establishing contacts between the teacher and the learner), diagnostic and prognostic (diagnosing the possibility of organizing 
facilitation interaction), normative (effective design of the educational process in which the organization of interaction is 
provided with students) and protective (provides a favorable microclimate of the educational process for the implementation 
of facilitation interaction with students). Research has shown that there is a close relationship between functional and structural 
components. Among the structural components of the preparation of future teachers for the implementation of facilitation 
interaction with students are: stimulating-motivational, cognitive, activity-practical, emotional-emotional, personal and self-
regulatory. The structural components of future teachers’ preparation for facilitation interaction with students reflect the following 
interdependent connections: the cognitive component is the basis of activity-practical, the stimulating-motivational component 
acts as a stimulus of personality activity, the emotional component influences the development of activity-practical and practical 
stimulating and motivational components, and personal, in turn, provides a more effective functioning of practical activities.

Key words: training, functional components, structural components, future teachers, facilitation interaction, students.
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Постановка проблеми. Останніми роками від-
булися суттєві зміни в освітньому процесі загаль-
ноосвітнього закладу середньої освіти (ЗЗСО): 
затверджені нові Державні стандарти, створені 
варіанти нових навчальних програм і підручни-
ків, визначені об’єкти, функції, види контролю 
та критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів. Водночас в учнів спостерігається тенден-
ція зниження рівня мотивації до навчання. Новій 
українській школі потрібен учитель, здатний 
діяти творчо й ефективно, здійснювати фасиліта-
ційну взаємодію з учнями. Вищезазначене вима-
гає визначення структури підготовки майбутніх 
учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії 
з учнями. Структурні компоненти, як самостійні 
системи, мають власну логіку, сукупність елемен-
тів, внутрішню організацію. 

З огляду на це звернемося до обґрунтування 
функціональних компонентів, покажемо їх зв’язок 
зі структурними, що й дасть можливість побачити 
цілісність процесу підготовки майбутніх учителів 
до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями.

Аналіз останніх досліджень. Розробку кон-
цепції фасилітаційної взаємодії почав у 50-х рр. 
XX ст. К. Роджерс спільно з іншими представни-
ками гуманістичної психології (Rogers, 1980: 112).  
Беручи за основу концепцію К. Роджерса, у попе-
редніх дослідженнях нами визначено фасиліта-
ційну взаємодію як суб’єкт-суб’єктну взаємодію, 
в межах якої відбувається спільне особистісне 
зростання та самовдосконалення і вчителя, і учня 
(Прокопенко, 2019: 108). З урахуванням того, що 
у Концепції НУШ (2016 р.) зазначено, що освіт-
ній процес у закладах загальної середньої освіти 
має ґрунтуватися на засадах педагогіки партнер-
ства, зокрема сприяти у процесі організації фаси-
літаційної взаємодії особистісному зростанню 
та самовдосконаленню вчителя та учня, слід звер-
нутися до внутрішньої упорядкованої організації 
цілісної системи підготовки майбутніх учителів 
до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями, 
що характеризується специфічним способом 
поєднання утворюючих її компонентів (Галі-
цан, 2012: 130; Фісун, 2010:136.).

У дослідженнях В. Володько (Володько, 2000: 96),  
І. Малафіїк (І. Малафіїк, 2004: 214), П. Москаленко 
(Москаленко, 1995: 76) приділяється увага харак-
теру зв’язків, які виникають, функціонують і роз-
виваються в умовах педагогічної системи. Зокрема, 
Н. Кузьміна вводить поняття «функціональні компо-
ненти системи», маючи на увазі «базові зв’язки між 
вихідним станом структурних елементів педагогіч-
ної системи і кінцевим результатом вирішення різ-
номанітних задач» (Кузьмина, 2002: 114).

З урахуванням того, що зв’язки є необхідним 
складником відношення, яке містить у собі і відо-
собленість, роздільність, структуру визначають 
як сукупність стійких відношень між елементами 
(Герасимова, 2010: 68). Характер зв’язку між еле-
ментами, що утворюють цілісне, система їх від-
ношень, залежить від якості і кількості елементів. 
Структура активно впливає на складники, інте-
грує, перетворює їх, що зумовлює виникнення 
нових властивостей, не властивих їй раніше 
(Садовский, 1974:18). 

Мета статті – на основі аналізу наукової літе-
ратури визначити функціональні та структурні 
компоненти підготовки майбутніх учителів до 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями.

Виклад основного матеріалу. Виходячи зі спе-
цифіки діяльності вчителя, різноманітності його 
стосунків, визначаємо такі функції підготовки май-
бутніх учителів до здійснення фасилітаційної вза-
ємодії з учнями: пізнавальну, дидактично-профе-
сійну, комунікативну, діагностично-прогностичну, 
нормативну та захисну. Кожна функція відображає 
різноманітність вирішення вчителем педагогічних 
завдань. Визнання функціональних компонентів 
підготовки майбутніх учителів до здійснення фаси-
літаційної взаємодії з учнями підкреслює багато-
аспектність її змісту. Отже, функції забезпечують 
реалізацію системи підготовки майбутніх учителів 
до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями, 
їх виділення розкриває її процесуальну сторону. 

Пізнавальна функція спрямована на забезпе-
чення цілісного аналізу майбутнім учителем педа-
гогічних явищ, процесів, діяльності й навколиш-
нього середовища на основі сформованої системи 
знань, а також на вивчення, усвідомлення й аналіз 
як власних, так і учнівських індивідуально-психо-
логічних особливостей, свого досвіду. Ця функція 
реалізується в процесі фасилітаційної взаємо-
дії щодо оволодіння системою знань, системою 
умінь, системою ціннісних відносин у процесі 
оволодіння майстерністю навчати інших, вза-
ємодіяти під час організації освітнього процесу 
(Лозова, 2011: 116).

Дидактично-професійна функція спрямована 
на опанування майбутнім учителем системи 
знань, умінь і навичок, оволодіння певним досві-
дом та методикою організації фасилітаційної вза-
ємодії з учнями, проведення дослідницької роботи 
з цієї проблеми (Жерновникова, 2014: 60).

Комунікативна функція забезпечує встанов-
лення контактів між тим, хто навчає, і тим, хто 
навчається, сприяє обміну інформацією, встанов-
ленню зворотного зв’язку, адже освітній процес 
неможливий без фасилітаційної взаємодії його 
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учасників. Комунікативна активність учасників 
освітнього процесу зумовлюється їх інтелектуаль-
ними, віковими, психологічними особливостями. 
Комунікативна функція реалізується в спілку-
ванні, що вимагає вміння здійснювати фасиліта-
ційну взаємодію з учнями (Лозова, 2011: 230).

Діагностико-прогностична функція передба-
чає діагностування педагогічних явищ, діяльності 
особистості, своєчасне реагування та прогнозу-
вання змін в освітньому процесі та процесі роз-
витку особистості, а також можливість організо-
вувати фасилітаційну взаємодію як групову, так 
і окремої особистості (Лозова, 2011: 234).

Нормативна функція забезпечує високий 
рівень проєктування навчальної діяльності. Будь-
яке регулювання діяльності ґрунтується на пев-
них нормах, які встановлюються між учасниками 
освітнього процесу. Ці норми педагогічної діяль-
ності спрямовані на зняття суперечностей і кон-
фліктів, що виникають у процесі здійснення фаси-
літаційної взаємодії з учнями, пошук необхідного 
рішення, надають упевненості в правильності дій 
і вчинків. Крім того, це дає змогу ефективно про-
єктувати освітній процес, в якому забезпечується 
організація фасилітаційної взаємодії з учнями 
(Жерновникова, 2014: 61).

Захисна функція забезпечує сприятливий 
мікроклімат освітнього процесу щодо здійснення 
фасилітаційної взаємодії з учнями шляхом зняття 
напруги та стресів у процесі діяльності, забез-
печує відпочинок і релаксацію вчителя на основі 
засвоєних умінь психотехніки (Перминова, 
2005: 98).

 Перейдемо до розгляду структурних компо-
нентів підготовки майбутніх учителів до здій-
снення фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Передусім зазначимо, що між функціональ-
ними і структурними компонентами є тісний 
взаємозв’язок. З-поміж структурних компонен-
тів підготовки майбутніх учителів до здійснення 
фасилітаційної взаємодії з учнями виокремлюємо:  
стимулюючо-мотиваційний, когнітивний, діяль-
нісно-практичний, емоційно-почуттєвий, особис-
тісний і саморегулюючий.

Оскільки, як зазначалось нами раніше, струк-
тура характеризується не лише її складниками, 
але і їх взаємозв’язком, уважаємо за доцільне 
висвітлення особливостей взаємозв’язку компо-
нентів. Провідне місце з-поміж структурних ком-
понентів має діяльнісно-практичний компонент, 
оскільки він уключає систему вмінь, що забезпе-
чують ефективне здійснення фасилітаційної вза-
ємодії учителя з учнями. Когнітивний компонент 
є основою діяльнісно-практичного.

Між когнітивним, діяльнісно-практичним, 
особистісним і стимулююче-мотиваційним ком-
понентами спостерігається взаємозв’язок. Отже, 
у структурних компонентах підготовки майбут-
ніх учителів до здійснення фасилітаційної вза-
ємодії з учнями знаходять віддзеркалення такі 
взаємозумовлені зв’язки: когнітивний компонент 
є основою діяльнісно-практичного, стимулююче-
мотиваційний компонент виступає спонуканням 
активності особистості, емоційно-почуттєвий 
компонент впливає на розвиток діяльнісно-прак-
тичного, саморегулюючого та стимулююче-моти-
ваційного компонентів, а особистісний, своєю 
чергою, забезпечує більш ефективне функціону-
вання діяльнісно-практичного.

Обґрунтуємо доцільність виділення структур-
них компонентів та розкриємо суть кожного з них.

Стимулююче-мотиваційний компонент підго-
товки майбутніх учителів до здійснення фасилі-
таційної взаємодії з учнями. Поняття «мотивація» 
є комплексним і включає мотиви, ціннісні орієн-
тації, ставлення й інтереси (Герасимова, 2010: 46). 
Інтерес завжди має велике значення в опануванні 
будь-яким видом діяльності: є одним із найсут-
тєвіших двигунів надбання знань, розширення 
світогляду, підвищення пізнавальної активності, 
прояву творчості. За наявності інтересу знання 
засвоюються ґрунтовно, міцно та дієво. 

Ми поділяємо думку В. Гриньової, що відно-
шення (ставлення) – це взаємодія індивіда з макро- 
і мікросередовищем, у процесі якої й відбувається 
формування гармонійно розвиненої особистості 
та ціннісного відношення до навколишньої дій-
сності (Гриньова, 1998: 199). Отже, ставлення 
реалізовується в мотивах, потребах та інтересах. 
Скласти певне уявлення про мотиви майбутніх 
учителів можливо, спостерігаючи їхнє ставлення 
до певних феноменів, яке виникає і закріплю-
ється у зв’язку із задоволенням або незадоволен-
ням актуальних для особистості мотивів, а отже, 
і потреб, що лежать в їх основі, в нашому випадку 
це бажання здійснення фасилітаційної взаємодії 
учителя з учнями.

Таким чином, стимулююче-мотиваційний 
компонент підготовки майбутніх учителів до 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями 
характеризується наявністю інтересу, потребою 
досягнення успіху (оскільки це можливо саме 
за умови здійснення фасилітаційної взаємодії 
з учнями), а також певним ставленням до цієї 
проблеми, що має втілення у займаній позиції на 
заняттях.

Когнітивний компонент підготовки май-
бутніх учителів до здійснення фасилітаційної  

Прокопенко I. Функцiональнi та структурнi компоненти пiдготовки майбутнiх учителiв...
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взаємодії з учнями. Мотиви особистості тісно 
переплетені з її знаннями; цей взаємозв’язок поро-
джує систему переконань як могутніх рушійних 
сил активності його особистості. Слід зазначити, 
що в процесі оволодіння учительською професією 
студенти повинні засвоїти систему професійно-
педагогічних знань, що забезпечить майбутню 
професійну діяльність. 

Для підготовки майбутніх учителів до здій-
снення фасилітаційної взаємодії з учнями необ-
хідно пов’язати опорні знання з різних дисциплін 
педагогічного та спеціального циклів та вне-
сти зміни у зміст психолого-педагогічних дис-
циплін, які б орієнтували майбутніх учителів на 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. 
Із загальної суми педагогічних знань виділяємо 
такі, що, на нашу думку, є підвалинами підготовки 
майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної 
взаємодії з учнями:

− методологічні знання (теоретичні зна-
ння): теорія наукового пізнання; філософські, 
психолого-педагогічні ідеї та положення про 
взаємозв’язок та взаємозумовленість явищ і про-
цесів навколишнього світу, про особистість як 
активного суб’єкта взаємодії; системний, осо-
бистісно-діяльнісний та компетентнісний підходи 
у педагогічній науці; загальні принципи вивчення 
педагогічних явищ, закономірності навчання 
і виховання; принципи фасилітаційної взаємодії;

−  знання основ фасилітації (знання-засоби): 
цілісний процес навчання; основні форми, 
методи та засоби фасилітаційної взаємодії, стра-
тегії, тактики, механізми, способи та прийоми 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями 
у процесі навчальної діяльності; основні катего-
рії та поняття; розвивальний потенціал фасиліта-
ційної взаємодії з учнями в освітньому процесі; 
основи рефлексійного управління пізнавальною 
діяльністю учнів. 

Діяльнісно-практичний компонент підготовки 
майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної 
взаємодії з учнями. Когнітивний складник прак-
тично реалізується тільки за умови володіння відпо-
відними вміннями, що втілюється у діяльнісно-прак-
тичному вираженні підготовки майбутніх учителів 
до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. 

У контексті досліджуваної проблеми вважаємо 
доцільним наголосити, що підготовка майбутніх 
учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії 
з учнями забезпечується так званими інтегрова-
ними вміннями, що поєднують загальнонавчальні 
вміння та власне вміння здійснювати фасиліта-
ційну взаємодію з учнями. Обґрунтуємо власну 
точку зору.

Загальноприйнятою в педагогіці є думка 
Ю. Бабанського (Бабанский, 1984: 201), який 
поділяє загальнонавчальні вміння особистості 
на навчально-інтелектуальні, навчально-інфор-
маційні, навчально-організаційні. У літературі 
є й інші підходи до класифікації загальнонавчаль-
них умінь. Так, Л. Пермінова (Перминова, 2005: 
98) до названих умінь відносить інформаційні, 
інтелектуальні, комунікативні, організаційні. На її 
думку, навчально-управлінські вміння є загально-
навчальними вміннями, які забезпечують плану-
вання, організацію, контроль, регулювання та ана-
ліз власної навчальної діяльності учнів і тому за 
змістом більш ємні, аніж навчально-організаційні; 
навчально-інформаційні – забезпечують знахо-
дження, переробку і використання інформації 
для вирішення навчальних завдань; навчально-
логічні – забезпечують чітку структуру змісту про-
цесу постановки і вирішення навчальних завдань. 

З-поміж умінь здійснювати фасилітаційну взає- 
модію з учнями виокремлюємо: діагностично-
прогностичні, інтелектуальні, конструктивні, 
комунікативні.

Висвітлимо їх більш детально. Діагностично-
прогностичні уміння передбачають обґрунтований 
прогноз розвитку подій щодо здійснення фасиліта-
ційної взаємодії з учнями; моделювання оптималь-
них варіантів виходу із різних навчальних ситуа-
цій у процесі здійснення фасилітаційної взаємодії 
з учнями; відбір можливих способів здійснення 
фасилітаційної взаємодії з учнями. Під діагности-
кою розуміємо діяльність з визначення суті, типу, 
особливостей способів здійснення фасилітаційної 
взаємодії з учнями на основі проведеного аналізу, 
а також сукупність методів і способів вивчення. 
На діагнозі змісту фасилітаційної взаємодії ґрун-
тується її прогнозування – обґрунтоване припу-
щення про можливості виникнення або розвитку 
в майбутньому. Прогнозування тісно пов’язане 
з їх діагностуванням і здійсненням. Обґрунтова-
ний прогноз можливих проявів під час здійснення 
фасилітаційної взаємодії з учнями не можна уни-
кати, тобто він є передумовою її здійснення. 

Ми вважаємо за доцільне виділення інтелек-
туальних умінь саме в такому плані. Тобто осно-
вою інтелектуальних умінь є здатність особис-
тості ефективно виконувати операції логічного 
мислення (аналіз, синтез, порівняння, класифі-
кація, виділення головного тощо) у процесі ово-
лодіння системою психолого-педагогічних знань, 
вирішенні проблем і задач у процесі професійної 
діяльності (Гриньова, 1998: 102). У виконаній 
праці виходили з того, що інтелектуальні уміння 
визначаються необхідністю диференціації діяль-
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ності взаємодіяти відповідно до ситуації освіт-
нього процесу.

Таким чином, у контексті зазначеної проблеми 
до інтелектуальних умінь відносимо: уміння ана-
лізу щодо забезпечення фасилітаційної взаємодії, 
і на цій основі уміння відбору відповідної страте-
гії (форми, методи, засоби підготовки майбутніх 
учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії 
з учнями), уміння відповідно до вибраної страте-
гії вибрати правильну тактику, і, відповідно, спо-
сіб і прийоми. Також до інтелектуальних умінь 
відносимо уміння оцінити як проміжні результати 
здійснення фасилітаційної взаємодії, так і кінцеві 
для своєчасної корекції.

Засвоєння знань з опорою на інтелектуальні 
уміння робить їх більш глибокими і дієвими, 
допомагає їх запам’ятовуванню та легкому опе-
руванню, внаслідок чого закладаються міцні під-
валини підготовки майбутніх учителів до здій-
снення фасилітаційної взаємодії з учнями.

Конструктивні вміння передбачають спромож-
ність застосувати адекватні відповідно до ситуації 
способи, тактики, методи та прийоми здійснення 
фасилітаційної взаємодії, складання плану або міні-
програми, спрямованої на підготовку майбутніх 
учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії 
з учнями, визначити відповідні цілі, та, відповідно, 
змоделювати ситуації, завдання, методи роботи.

Комунікативні вміння у психолого-педагогіч-
ній літературі розглядаються як способи комуні-
кативної діяльності на основі набутих знань про 
спілкування. Ми у контексті зазначеної проблеми 
виділяємо такі комунікативні вміння: вміння орга-
нізовувати діалог, мобілізувати увагу співрозмов-
ника, організувати зіткнення поглядів, попереджу-
вати конфліктні ситуації під час суперечки, уміння 
моделювати діалог, структурувати навчальну 
інформацію в формі діалогу, вміння об’єднати 
учасників освітнього процесу, а також уміння зала-
годжувати можливі суперечки між виконавцями 
у процесі виконання спільних завдань, що є осно-
вою підготовки майбутніх учителів до здійснення 
фасилітаційної взаємодії з учнями.

Емоційно-почуттєвий компонент підготовки 
майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної 
взаємодії з учнями. Доцільність дослідження цього 
компонента зумовлена тим, що здійснення фасилі-
таційної взаємодії з учнями обов’язково має вну-
трішній вияв у формі певного емоційного стану. 

Висвітлюючи цей компонент, звернемо увагу 
на диференціацію понять «емоція» та «почуття». 
Емоції людини є складовими компонентами 
почуттів. Почуття вважаються дослідниками різ-
них наукових напрямів емоційними процесами 

більш високого рівня, вони виявляють цілісне 
ставлення людини до світу, до того, що вона 
зазнає і робить у ньому, у формі безпосереднього 
переживання.

Ми вважаємо, що емоційно-почуттєвий ком-
понент уключає сукупність емоційних умінь, до їх 
складу входять експресивні вміння, перцептивні 
вміння, емпатійні вміння, вміння емоційної регу-
ляції, саме їх ми й розглядаємо в контексті зазна-
ченої проблеми.

Емоційна експресивність визначається мірою 
виразності емоцій та контролем за їх виявлен-
ням, дозволяє учневі передавати власні емоційні 
переживання, повідомляти про свій стан, вста-
новлювати контакт з оточуючими, взаємодію, 
налагоджувати з ними процес спілкування. Вона 
ґрунтується на знаннях культурних норм виразу 
емоцій, що дає змогу особистості регулювати 
власне їх виявлення та розуміти особливості їх 
прояву в інших.

Механізм довільного управління емоціями 
є дуже цінним культурним надбанням людини, 
ця здатність набулась завдяки прагненню при-
вести власну емоційну поведінку у відповід-
ність до культурних норм соціуму. Завдяки цьому 
механізму людина отримала владу не тільки над 
зовнішнім виявленням хвилювань (виразними 
комплексами та способами виявлення емоційної 
поведінки), але й над внутрішніми емоційними 
процесами. Він дає змогу згладжувати, видаляти 
ті експресивні реакції та поведінкові реакції, 
які можуть мати руйнівні наслідки для оточую-
чих і самої людини, і, навпаки, стимулювати ті, 
що сприяють успішній соціальній комунікації 
та адаптації; регулювати якість внутрішніх станів 
(інтенсивності, тривалості, динаміки протікання), 
за допомогою стимуляції м’язових дій можна 
підсилювати та подовжувати приємні та бажані 
хвилювання, послаблювати та зупиняти непри-
ємне та небажане, навіть підміняти одну емоцію 
іншою; контролювати думки, які є джерелом емо-
цій, тобто, переосмисливши значення обставин, 
людина може замінити початкову емоцію на іншу, 
більш доцільну в цьому разі (Володько, 2000: 98).

Саморегулюючий (аналітико-рефлексійний) 
компонент підготовки майбутніх учителів до 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. 
Важливу роль у регуляції та оцінці поведінки осо-
бистістю відіграє рефлексія, яка допомагає пізнати 
себе, усвідомити свої можливості та спрямована на 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями.

Для здійснення ефективної рефлексії особис-
тість має володіти прийомами самопізнання, такими 
як: самоаналіз, самоконтроль, самовизначення,  
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самокорекція, самооцінка тощо. У процесі їх про-
тікання відбувається синтез особистістю уявлень 
та налаштувань на власне «Я», яке доповнюється 
усвідомленням того, як вона сприймається парт-
нером, тобто знання того, як особистість розумі-
ється партнером, і спрямованість на відтворення 
внутрішнього світу людини. Результатом само-
пізнання є розуміння себе як особистості, свого 
місця в суспільстві, розуміння власного образу 
в очах інших людей.

У контексті зазначеної проблеми розгляда-
ємо рефлексію як уміння спостерігати, аналі-
зувати, контролювати, оцінювати власні дії, 
поведінку в процесі здійснення фасилітаційної взає-
модії з учнями. Так, самоаналіз майбутнього вчителя 
є складником рефлексії та визначається як усвідом-
лення людиною власних дій, уміння виявляти власні 
помилки, причини невдач і на основі цього робити 
адекватні висновки в процесі здійснення фасиліта-
ційної взаємодії з учнями (Касьяненко, 1993: 102).

Особистісний компонент підготовки майбут-
ніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємо-
дії з учнями представлений якостями особистості. 

Проблемі формування професійних якостей 
вчителя приділялося багато уваги. Аналіз вітчиз-
няних і зарубіжних наукових джерел засвідчує, 
що поняття «якість фахівця», комплексні оцінки 
якості та похідні поняття від них отримують дедалі 
ширшого застосування в різних галузях, зокрема, 
в галузі педагогіки. На думку К. Корсака, присто-
сування цього поняття до освіти – «порівняно нова 
справа, викликана самим життям, пошуками як 
загальноприйнятого його визначення, так і форму-
вання засобів вимірювань» (Корсак, 1999: 126).

Якість особистості, на думку І. Харламова, 
виражається в органічній єдності її потреб, свідо-
мості, емоційно-вольової сфери і практичних дій 
(Харламов, 85: 35). 

Розглядаючи якості особистості, М. Касья-
ненко вказує, що вони можуть бути описані не 
тільки системою ідей, знань, умінь, учинків, 
але й характером самоконтролю і саморегуляції 
(Касьяненко, 1993: 102). Вказані якості знаходять 
відображення в потребах, мотивах та ставлен-

нях особистості; системі знань, що створюють 
підґрунтя для формування відповідних умінь до 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями; 
власне у процесі діяльності і поведінки особис-
тості, а також в її емоційних переживаннях і само-
регуляції. Саме це твердження ще раз доводить 
взаємозв’язок і взаємозумовленість структурних 
компонентів підготовки майбутніх учителів до 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями.

Висновки. На основі аналізу наукової літера-
тури визначено суть поняття «фасилітаційна вза-
ємодія» як суб’єкт-суб’єктну взаємодію, в межах 
якої відбувається спільне особистісне зростання 
та самовдосконалення і вчителя, і учня. 

У дослідженні доведено, що між функціо-
нальними і структурними компонентами є тісний 
взаємозв’язок. Визначено такі функції підготовки 
майбутніх учителів до здійснення фасилітацій-
ної взаємодії з учнями: пізнавальну (оволодіння 
системою знань, системою умінь, системою цін-
нісних відносин), дидактично-професійну (опа-
нування методикою організації фасилітаційної 
взаємодії з учнями), комунікативну (встановлення 
контактів між тим, хто навчає, і тим, хто навча-
ється), діагностично-прогностичну (діагносту-
вання можливості організовувати фасилітаційну 
взаємодію), нормативну (ефективне проєкту-
вання освітнього процесу, в якому забезпечується 
організація фасилітаційної взаємодії з учнями) 
та захисну (забезпечує сприятливий мікроклімат 
освітнього процесу щодо здійснення фасиліта-
ційної взаємодії з учнями). З-поміж структурних 
компонентів підготовки майбутніх учителів до 
здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями 
виокремлено: стимулююче-мотиваційний, когні-
тивний, діяльнісно-практичний, емоційно-почут-
тєвий, особистісний і саморегулюючий.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у визначенні структурних компонентів підготовки 
майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної 
взаємодії з учнями на засадах системного, синер-
гетичного, компетентнісного, особистісно-діяль-
нісного, суб’єктного, акмеологічного та ресурс-
ного підходів.
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ПРОФЕСІЙНО АДАПТОВАНІ КОМУНІКАТИВНІ ВПРАВИ 
НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ

Стаття присвячена викладанню англійської мови професійного спрямування у військових закладах вищої 
освіти. Трансформація підходів до викладання англійської мови професійного спрямування відбувається одно-
часно із зміною вимог до професійної освіти загалом. Сьогодення вимагає від випускників вищих спеціалізованих 
навчальних закладів практичних навичок, розвитку критичного мислення та нестандартного підходу до вирі-
шення завдань професійної спрямованості. У статті розглядається необхідність застосування контекстного 
підходу на заняттях англійської мови професійного спрямування. Застосування контекстного підходу сприяє 
створенню необхідних умов, за яких навчальна діяльність максимально наближується до реальних умов майбут-
ньої професійної діяльності, а також допомагає врахувати ступінь вмотивованості студентів до навчання, 
сферу їхніх особистих інтересів, рівень загальноосвітньої підготовки, а також підготовки за фахом. У статті 
реалізація контекстного підходу розглядається через призму адаптації матеріалів підручників. 

Метою викладання англійської мови професійного спрямування є розвиток комунікативної компетенції, тому 
основна увага на занятті приділяється роботі з професійно адаптованими комунікативними вправами, які зосе-
реджені на розвитку мовної компетенції. Тому наприкінці курсу англійської мови професійного спрямування авіа-
ційні фахівці повинні опанувати термінологію за фахом, а також засоби мови, за допомогою яких вони зможуть 
спілкуватися в межах професійної тематики. 

У статті узагальнюється практичний досвід використання професійно адаптованих комунікативних вправ 
на заняттях з англійської мови професійного спрямування та переконливо обґрунтовується доцільність викорис-
тання контекстного підходу в рамках підготовки авіаційних фахівців.

Ключові слова: англійська мова професійного спрямування, контекстний підхід, комунікативна компетенція, 
мовна компетенція, професійно адаптовані комунікативні вправи.

Valentyna RYBIAK,
orcid.org/0000-0003-4018-3895

Senior Instructor at the Department of Aviation English 
Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

(Kharkiv, Ukraine) valenttyna81@gmail.com

Anastasiia KOVAL,
orcid.org/0000-0002-6424-2653

Senior Instructor at the Department of Philology, Translation and Strategic Communications
National Academy of National Guard of Ukraine

(Kharkiv, Ukraine) veronica.evgenievna@gmail.com

PROFESSIONALLY-RELATED COMMUNICATIVE EXERCISES 
AT ESP LESSONS FOR AVIATION SPECIALISTS

The article is dedicated to teaching English for special purposes at higher military educational establishments. 
Nowadays the requirements to professional education are being changed so it provokes transformations of the approaches 
to teaching English for special purposes as well. When leaving a higher specialized educational establishment, a graduate 
has to obtain practical skills, to think critically and settle job-related tasks with the decent level of creativity. The article 
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proves the necessity of applying context approach at ESP classroom. Application of context approach helps to create 
necessary environment when classroom activities are closely related to the students’ future profession. It also takes 
into consideration students’ motivation, their personal interests and the level of their general as well as professional 
preparation. Realization of context approach is viewed through the adjustment of textbooks materials.

The objective of teaching English for special purposes is the development of the communicative competence, so 
the main emphases at the lessons is paid to professionally related communicative exercises, that focus mainly on 
the development of the language competence. So the final result of the course of English for special purposes should be 
the students’ acquisition of professional terminology as well as language means that will make it possible for students to 
communicate on professionally related topics.

The article generalizes the practical experience of using professionally related communicative exercises at the English 
lessons for special purposes and substantiates the appropriateness of applying context approach for the preparation 
of aviation specialists.

Key words: English for special purposes, context approach, communicative competence, language competence, 
professionally-related communicative exercises.

Постановка проблеми. Сьогодення ставить 
нові завдання перед викладачами англійської мови 
професійного спрямування. З одного боку, гло-
балізація всіх сфер життя, де освітні процеси не 
є винятком, вимагають визначення певної загаль-
ної стратегії у сфері професійної освіти, основною 
метою якої стає оволодіння практичними нави-
чками, акцент на вмінні застосовувати теоретичні 
знання у ситуаціях максимально наближених до 
реального життя, а також формуванні критичного 
мислення. З іншого боку, виникає необхідність 
у адаптації навчального матеріалу відповідно до 
індивідуальних потреб майбутньої спеціальності 
конкретних груп студентів. 

Подібні процеси відбуваються також і у сфері 
військової професійної підготовки. Задекларова-
ний курс вступу до НАТО, величезні трансформа-
ції, яких зазнають Збройні сили України у зв’язку 
з адаптацією до вимог альянсу, постійні військові 
навчання, які відбуваються на теренах України, 
а також за її межами, вимагають інтенсивної співп-
раці, яка має здійснюватися англійською мовою. 
Тому постійно зростають вимоги до рівня оволо-
діння англійською мовою військовослужбовцями 
та курсантами вищих навчальних закладів. 

Таким чином, на заняттях з англійської мови 
професійного спрямування доцільним стає засто-
сування контекстного підходу до навчання. Кон-
текстний підхід визначаємо як адаптацію змісту 
матеріалу навчальної дисципліни відповідно до 
специфіки майбутньої професійної діяльності, 
а також рівня підготовки певної курсантської 
групи. 

Аналіз досліджень. Застосування контек-
стного підходу, який полягає в адаптації матері-
алу відповідно до потреб та інтересів майбутньої 
професії, а також створенні на заняттях умов мак-
симально наближених до реальних, уже тривалий 
час є предметом дослідження західних педагогів 
та науковців. Так, наприклад, Д. Перін стверджує, 

що такий підхід створює додатковий стимул для 
студентів та допомагає викладачу досягнути 
навчальних цілей, наділяючи абстрактні узагаль-
нені речі реальним змістом (Perin, 2011). Р. Бернс 
та П. Еріксон наголошують на тому, що в умовах 
конкурентного ринку праці такий підхід до про-
фесійної освіти, крім досягнення певних освітніх 
цілей у сфері вивчення іноземної мови, допо-
магає розвитку критичного, творчого та нестан-
дартного мислення (Berns, Erickson, 2001). Також 
науковці зазначають, що переваги контекстного 
підходу наразі недооцінюються педагогами, хоча 
доведено, що чим більше матеріал пристосовано 
і адаптовано до потреб студентів, тим більше сту-
денти мотивовані, активні та задіяні на занятті 
(Ambrose et al., 2013). Також у роботах захід-
них дослідників зустрічаємо тезу, що контекстна 
освіта – це така концепція навчання, яка спонукає 
студентів встановлювати зв’язки між отриманими 
знаннями та життєво-соціальними ролями, які 
вони виконують як громадяни та професіонали 
(Sears, 2003).

Розробкою зазначеної проблематики займа-
ються і вітчизняні лінгвісти-педагоги. Так, 
Н. Мирончук у своїй публікації аналізує засто-
сування контекстного підходу у зарубіжній 
педагогічній теорії (Мирончук, 2018). Відпо-
відно до визначення, яке у своїй роботі наводить 
К. Вишневська, контекстний підхід передбачає 
підлеглість змісту навчального матеріалу, насам-
перед загальноосвітніх дисциплін, інтересам 
майбутньої професійної діяльності, завдяки чому 
навчання набуває усвідомленого, предметного, 
контекстного характеру, що сприяє підсиленню 
пізнавального інтересу та пізнавальної активності 
та забезпечує інтеграцію навчальних пізнаваль-
них потреб і мотивів у професійні (Вишневська, 
2013: 147). У своїй роботі А. Мельник звертається 
до контекстного навчання в рамках формування 
іншомовної компетенції у студентів немовних 
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спеціальностей та вважає доцільним викорис-
тання завдань квазіпрофесійного характеру, тобто 
завдань, які сприяють відпрацюванню комуніка-
тивно-професійних навичок та умінь у змодельо-
ваній ситуації майбутньої професійної діяльності 
(Мельник, 2012: 194). Але роботи вітчизняних 
науковців в основному акцентують увагу на тео-
ретичних засадах розробки контекстного підходу 
до викладання англійської мови професійного 
спрямування та не містять узагальнень щодо 
практичного досвіду його використання. Таким 
чином, аналіз джерел та публікацій за темою свід-
чить, що зазначена проблематика не є ще досить 
вивченою, що і зумовлює актуальність нашого 
дослідження.

Мета статті – обґрунтувати необхідність 
застосування контекстного підходу за допомогою 
адаптації навчальних матеріалів для створення 
на заняттях умов максимально наближених до 
реальних з урахуванням як майбутньої спеціалі-
зації, так і рівня курсантської групи, а також уза-
гальнити досвід щодо використання професійно 
адаптованих комунікативних вправ на заняттях 
з англомовної підготовки авіаційних фахівців.

Викладення основного матеріалу. У своїй 
роботі викладачі англійської мови професійного 
спрямування використовують підручники відпо-
відної тематики і всі вони, безперечно, високої 
якості та розроблені у співпраці із фахівцями у пев-
ній галузі знань, але, як правило, вони адресовані 
широкому колу студентів/курсантів. Наприклад, 
у підручнику “Air Force” є тема “Maintenance”, 
яка знайомить авіаційних інженерів з певною тер-
мінологією та описом процедур, з якими у загаль-
ному розумінні стикається кожний технічний 
спеціаліст, який обслуговує літаки, а саме знахо-
димо такі лексичні одиниці на позначення проце-
сів: functional – готовий до вильоту, fully mission 
capable – боєздатний, in good condition – технічно 
справний, preventive inspections – профілактичні 
роботи, та дієслова на позначення дій, пов’язаних 
з виконанням певних робіт з обслуговування, 
а саме: to perform (preventive inspections) – викону-
вати (профілактичні роботи), to repair – ремон-
тувати, to keep (functional and in good condition) – 
підтримувати (технічну справність літака), to 
check (hydraulic flued) – перевіряти (гідравлічну 
рідину), to maintain (an aircraft) – обслуговувати 
повітряне судно і т. п. Але авіаційні інженери 
мають розгалужену спеціалізацію: деякі займа-
ються обслуговуванням електричних систем 
літака, деякі ремонтують двигуни, хтось обслуго-
вує технічні автомобілі, а не літаки, а дехто спеці-
алізується на радіоелектронному обладнанні.

Зрозуміло, що необхідно доповнювати мате-
ріали навчальних підручників, створювати слов-
ники-довідники термінів кожної спеціальності; 
разом із викладачами спеціальних дисциплін роз-
робляти завдання на основі контекстного підходу 
з метою залучення курсантів до ситуацій, які без-
посередньо пов’язані з майбутньою професійною 
діяльністю. Таким чином вирішується одночасно 
декілька завдань. По-перше, відбувається розши-
рення словникового запасу курсантів відповідно 
до спеціальності, а також курсанти набувають 
досвід спілкування англійською мовою на профе-
сійні теми, тобто опановують практичні навички, 
по-друге, розвиваються навички критичного мис-
лення, пошукової роботи, а по-третє, на практиці 
застосовується принцип міждисциплінарного 
зв’язку.

Нині викладання англійської мови професій-
ної спрямованості відбувається у відповідності до 
вимог комунікативного підходу, який передбачає 
розвиток навичок говоріння, слухання, читання, 
письма та формування комунікативної компе-
тенції, яка включає чотири складники, а саме 
мовний, соціокультурний, дискурсний та стра-
тегічний (Canale, Swain, 1980). Виходячи з того, 
що метою курсу англійської мови професійного 
спрямування є перш за все вивчення професійної 
термінології та її використання під час виконання 
професійних завдань, у цій роботі більш детально 
зупинимось на формуванні мовної компетенції 
та навичок говоріння. Мовна компетенція перед-
бачає оволодіння фонетичними засобами мови, 
лексичними одиницями, знаннями про грама-
тичні, синтаксичні особливості побудови речень 
англійською мовою, стилістичними особливос-
тями мови і т.п. 

Для людини з якісним рівнем підготовки 
вивчення курсу англійської мови професійного 
спрямування не вимагає багато зусиль та часу, 
але в умовах, коли курсанти, які вступають до 
військового навчального закладу, мають лише 
елементарні уявлення про функціонування фоне-
тичної, лексичної, граматичної системи англій-
ської мови, це стає надзвичайним викликом як для 
самих курсантів, так і для викладача. Для викла-
дача ця ситуація, образно кажучи, перетворюється 
на стратегічне завдання, на шляху до виконання 
якого треба задіяти багато тактичних прийомів. 
Курсантам доводиться заповнювати величезні 
прогалини в їхніх знаннях, а це вимагає часу, висо-
кої концентрації уваги, а також мотивації та сили 
волі. Але в умовах, коли навчання – це тільки 
один з багатьох аспектів військової служби, воно, 
на жаль, не завжди є пріоритетним. Викладач  
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повинен створити такі умови, щоб заохотити 
курсантів до діалогу, щоб у курсантів виникало 
бажання та необхідність висловитись англійською 
мовою.

Тому застосування контекстного підходу до 
викладання англійської мови професійного спря-
мування допомагає вирішити зазначені завдання, 
а саме максимально наблизити зміст навчальної 
дисципліни до потреб майбутньої професії, тим 
самим створюючи необхідні умови для форму-
вання мотивації, активності та усвідомлення важ-
ливості вивчення іноземної мови для вирішення 
професійних завдань.

Розглянемо реалізацію контекстного підходу 
на прикладі адаптації навчальних матеріалів під-
ручника для авіаційних інженерів “Air Force” за 
тематичним модулем “Types of aircraft”. Тема-
тичний модуль складається з 8 тем, які присвя-
чені вивченню типів літаків, які перебувають 
на озброєнні в країнах НАТО, та на опанування 
кожної теми відводяться дві навчальні години. 
Наприкінці тематичного модулю заплановане під-
сумкове заняття, метою якого є перевірка сформо-
ваності навичок говоріння в межах кожної теми, 
а також перевірка ступеня оволодіння новою лек-
сикою. Це стосується формування мовної компе-
тенції. Щодо професійної підготовки, то авіаційні 
інженери повинні знати тактико-технічні харак-
теристики літака, які залежать від специфічних 
функцій, які той чи інший літак виконує, а також 
уміти порівнювати літальні апарати, які перебу-
вають на озброєнні Збройних сил України, з літа-
ками НАТО. 

Тому форма перевірки сформованості мовної 
компетенції за темами на підсумковому занятті 
може бути такою. Курсантам пропонується опи-
сати тип літака/вертольоту, не зазначаючи назву 
та намагаючись заплутати співрозмовника, при 
цьому курсанти можуть акцентувати увагу на 
характеристиках, які є спільними для декількох 
літальних апаратів, а також деталізувати опис. 
Завдання решти курсантів – спираючись на опис, 
визначити назву об’єкта, який описується. Також 
можна запропонувати визначити тактико-технічні 
характеристики літальних апаратів та визначити 
умови, від яких ці параметри залежать, за фото-
графіями. 

Підготовка до такої форми роботи має тривати 
протягом попередніх занять. На кожному занятті, 
присвяченому ознайомленню з певним типом 
літака, викладач пропонує лексико-граматичні 
конструкції, які допоможуть курсантам скласти 
зв’язну розповідь-опис. Також на кожному занятті 
має тривати опрацювання та повторення попе-

реднього матеріалу, доповнюючи таку розповідь 
новими елементами. Так, для опису літального 
апарата можуть використовуватись такі лексико-
граматичні конструкції:

It is characterized by (high maneuverability, 
supersonic speed etc.).

It is equipped with (cannons, missiles, torpedoes etc.).
It can perform (intercontinental flights, non-com-

bat evacuation, Search and rescue operations,  
mid-flight refueling etc.).

It is intended for (humanitarian operations, coun-
ter-drug operations, counterterrorism operations etc.).

It is used for (suppression of enemy air defense, 
show of force, jamming etc.).

It has sophisticated technologies onboard. They 
are (flight-by-wire control, radar dome, rotodome etc.).

It can carry (combat troops, ammunition, missiles 
etc.) onboard.

Такого типу завдання сприяють засвоєнню 
лексико-граматичного матеріалу, стимулюють 
актуалізацію знань, уміння висловлювати думки 
іноземною мовою в рамках професійної спрямо-
ваності, що є надзвичайно важливим для розви-
тку комунікативної компетенції курсантів, а також 
сприяють формуванню надзвичайно високої піз-
навальної активності, розвивають концентрацію, 
вміння слухати, аналізувати, формують критичне 
ставлення до отриманої інформації, а також ство-
рюють певне конкурентне середовище.

Таким чином, працюючи на темою “Types 
of aircraft”, необхідно дотримуватись чіткої струк-
тури та логіки, яка б була зрозуміла курсантам, 
перед початком роботи поставити певні вимоги, 
які курсантам необхідно буде виконати, а потім, 
докладаючи спільних зусиль, реалізовувати 
поставлену мету.

Кожне заняття за темою (наприклад, Fighter 
Jet, Bomber, Gunship etc.) проводиться за відпо-
відним планом. Спочатку курсанти знайомляться 
та закріплюють необхідну термінологію, а потім 
уже опрацьовують необхідні лексико-грама-
тичні конструкції. Але, реалізовуючи стратегічну 
мету – навчити формулювати речення щодо функ-
цій, оснащення та тактико-технічних характе-
ристик літального апарата, під час заняття також 
можна вирішувати навчальні завдання відповідно 
до матеріалу кожного заняття. 

Так, вивчаючи слова на позначення характе-
ристик літаків, можна закріпити тему ступенів 
порівняння. Курсанти за допомогою викладача 
створюють список слів, які можуть характеризу-
вати літальні апарати, а потім на їх базі створюють 
речення із використанням ступенів порівняння, 
порівнюючи літаки між собою. Список слів для 
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виконання цього завдання може виглядати таким 
чином: heavy, speedy, sophisticated, maneuverable, 
long distance, powerful, great payload, high maneu-
verability, destructive capability, massive firepower.

Прикладами відпрацювання ступенів порів-
няння вищевказаних прикметників можна навести 
їх вживання у таких реченнях:

Airlifters are heavier than gunships.
Airlifters are the heaviest aircraft of existed ones.
Fighter jets are equipped with more sophisticated 

technologies than tankers.
The fighter jet’s technologies are more sophisti-

cated than the airlifter’s.
Airlifters can fly the longest distances.
Bombers can carry a greater payload than fighter 

jets do.
Під час занять за темою курсанти вивчають 

терміни на позначення функцій та місій, які вико-
нує той чи інший літак, а саме:

Search and rescue operation – операції з пошуку 
та порятунку.

Humanitarian aid operations – операції з органі-
зації гуманітарної допомоги.

Targeted elimination – знищення ватажків зло-
чинних угруповань та терористичних організацій.

Reconnaissance mission – розвідувальні місії.
Mid-air refueling – дозаправка літака у повітрі.
Non-combatant evacuation – евакуація цивільних.
Food distribution – доставка їжі та продо- 

вольства.
Low-level operations – операції на гранично 

низькій висоті.
Air dropping – висадка повітряного десанту.
Military operations other than war (MOOTW) – 

військові операції на підтримання миру та врегу-
лювання конфліктів.

Перераховуючи завдання і операції того чи 
іншого літака, можна відпрацювати слова на 
позначення кількості. Наприклад: a big number 
of (велика кількість), some (декілька), few (мало), 
a few (небагато, декілька), a lot of/lots of (багато), 
either… or…(або…або), neither…nor… (ні…ні). 
Курсантам пропонується скласти речення, які б 
містили інформацію про операції, які виконує той 
чи інший літак. 

Airlifter can perform a big number of operations: 
intercontinental flights, humanitarian aid operations, 
non-combatant evacuation, military operations other 
than war, airdrop and airland. 

Airlifter can carry out neither mid-air refueling 
nor counterterrorism operations.

Таке завдання можна запропонувати для 
командної роботи, поділивши курсантів на групи 
та за кожне правильне речення присвоювати 

команді один бал, коли всі варіанти відповіді 
будуть вичерпані, підбити підсумки та назвати 
переможців. Можна дозволити курсантам вжи-
вати одне слово декілька разів, але обов’язково 
використовувати різні граматичні конструкції.

Контекстний підхід застосовуємо і під час 
вивчення лексичних одиниць. Лексика, яка вивча-
ється у вищому військовому закладі, значною 
мірою це професійна термінологія. Професійні 
терміни, як правило, представлені словосполу-
ченнями, які складаються з двох або трьох слів 
та мають адаптивний або пояснювальний пере-
клад, тобто значення терміна виводиться зі зна-
чення слів, які входять до його складу. Через те, 
що словниковий запас курсантів досить часто 
є обмеженим, курсантам перш за все необхідно 
усвідомити значення кожної складової частини 
терміна, а вже потім зрозуміти, в яких випадках 
цей термін використовується та як його інтерпре-
тувати. На етапі вивчення термінології доцільно 
застосовувати лексичні та граматичні ігри, вда-
ватися до концептуалізації та візуалізації матері-
алу. Під час знайомства з літаком-винищувачем 
(the fighter jet) курсанти вивчають слова та слово-
сполучення, які використовуються для характе-
ристики такого типу літака, а саме efficient, quiet, 
with a turbofan engine, highly maneuverable, high 
speed, equipped with, for air-to-air combat, а також 
спеціальною термінологією, яка позначає тех-
нології та озброєння, яке є на борту літака, при 
цьому деякі слова несуть оціночні характерис-
тики, а деякі є виключно термінами на позна-
чення певного поняття, наприклад, sophisticated 
weaponry, flight technology, fly-by-wire controls, 
electro-optical targeting system, self-defense system, 
countermeasures. Тому викладач може запропону-
вати курсантам розширити та доповнити просте 
речення лексичними одиницями, які вони вивчили 
під час заняття. Викладач називає просте речення, 
яке необхідно розширити вивченими лексичними 
одиницями, наприклад: The fighter jet is an aircraft.

Під час виконання завдання відповіді курсан-
тів можуть бути такими:

The fighter jet is a highly maneuverable aircraft.
The fighter jet is a highly maneuverable and high 

speed aircraft.
The fighter jet is a highly maneuverable and high 

speed aircraft equipped with sophisticated weaponry.
The fighter jet is a highly maneuverable and high 

speed aircraft equipped with sophisticated weaponry 
for air-to-air combat etc. 

Однією з ефективних вправ для закріплення 
термінології, а також розвитку навичок говоріння 
є завдання, у якому пропонується визначити зайве 
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слово/словосполучення та пояснити свій вибір. 
По-перше, це дає змогу поглибити знання із спе-
ціальності та переконатись, що курсанти засвоїли 
поняття, визначене терміном, а по-друге, сприяє 
розвитку критичного мислення, а також розви-
ває вміння висловлювати свої думки іноземною 
мовою. Тому на заняттях з авіаційної англійської 
мови доцільно запропонувати такі групи слів для 
аналізу:

Roll – maneuver – pitch – yaw
Wing – squadron – flight – unit 
Runway – aircraft – taxiway – control tower 
Company grade officers – field grade officers – 

flag officers – non-commissioned officers
To escalate – to prevent – to promote – to limit 
Radar dome – jammers – anti-radiation missile – 

ground-based radar facilities
Під час своєї професійної діяльності військо-

вослужбовцям доводиться спілкуватись не тільки 
на спеціальні теми професійної спрямованості, 
відрядження за кордон, спільні навчання в Укра-
їні вимагають вміння комунікувати на побуто-
вому рівні: вільно почуватися під час перельотів 
у аеропорту, вміти забронювати квиток на поїзд, 
номер у готелі, поінформувати про напрямок руху, 
а також обмінюватися досвідом щодо особливос-
тей військової служби у різних підрозділах, тому 

на заняттях з англійської мови необхідно також 
спілкуватися на теми, максимально наближені до 
реального життя, при цьому застосовуючи такі 
форми роботи, як діалог, рольові ігри та інструк-
таж. Так, наприклад, за темою “Giving directions” 
викладач може запропонувати скласти діалог:

You have been promoted and deployed to a new 
point of service. You have arrived to the Welcome 
Center and you are having a talk to a responsible 
officer. You should ask him how to get to the HQ, 
whether there is a possibility to live on post (if you are 
single) or off post (if you are married). Use the map 
to show directions.

Висновки. Таким чином, застосування контек-
стного підходу за допомогою адаптації навчаль-
них матеріалів для створення на заняттях умов 
максимально наближених до реальних з ураху-
ванням як майбутньої спеціалізації, так і рівня 
курсантської групи є вимогою часу. Викорис-
тання професійно адаптованих комунікативних 
вправ на заняттях з англійської мови професій-
ного спрямування у військово-технічних закла-
дах вищої освіти сприяє формуванню необхідної 
комунікативної компетенції у майбутніх фахівців, 
створює додаткову мотивацію, залучає курсантів 
до вирішення проблем, безпосередньо пов’язаних 
з їхньою майбутньою професією.
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НАСТАВНИЦТВО ЯК ФОРМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, 
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

У статті теоретично обґрунтовано підходи до визначення наставництва як форми виховання дітей, що пере-
бувають у складних життєвих обставинах. Здійснено аналіз таких понять, як «виховання» та «наставництво», 
визначено мету й завдання цих процесів, їхню спорідненість. Наставництво трактовано як одну з форм виховання 
дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Установлено, що наставництво, як і виховання, спрямо-
ване на всебічний, гармонійний розвиток особистості дитини та набуття нею життєвих компетентностей через 
взаємодію наставника (вихователя) з дитиною. Здійснено аналіз закордонного досвіду наставництва, і це дало 
змогу констатувати, що наставництво широко використовується незалежно від соціального статусу дитини. 
Надано опис програм і проєктів наставництва для дітей, що проживають із сім’ями, для дітей вулиці, для дітей 
з інвалідністю чи дітей, які мають тривалу хворобу, дітей військовослужбовців тощо.

Здійснено аналіз концепції реформи деінституалізації в Україні та законодавчих актів України щодо наставни-
цтва. Охарактеризовано нормативно-законодавчу базу України, що дозволяє здійснити регулювання питань настав-
ництва дітей, які перебувають в інституційних закладах догляду та виховання (інтернатних закладах, закладах для 
дітей-сиріт і дітей, що позбавлені батьківського піклування). Надано аналіз окремих положень концепції реформи 
деінституалізації, що передбачають повернення дітей у родину та розгортання системи надання соціальних послуг, 
спрямованих на поліпшення умов виховання дітей у сім’ї. Обґрунтовано, що наставництво варто розглянути як одну 
із соціальних послуг для підтримки сімей і дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Ключові слова: виховання; дитина, що перебуває у складних життєвих обставинах; наставництво,  
наставник; форми виховання дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.
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MENTORING AS A FORM OF UPBRINGING OF CHILDREN 
IN DIFFICULT LIFE CIRCUMSTANCES

The article presents theoretical substantiates the approaches to the definition mentoring as a form of upbringing 
children in difficult life circumstances. The authors analyzes such concepts as “upbringing” and “mentoring” are carried 
out, the purpose and tasks of these processes, their affinity are defined. Mentoring is interpreted as one of the forms 
of upbringing children in difficult life circumstances. Mentoring, as well as upbringing is aimed at the comprehensive, 
harmonious development of the child's personality and the acquisition of life competencies through the interaction 
of the mentor (educator) with the child. Authors investigate the foreign experience of mentoring and note that mentoring 
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is widely used regardless of the social status of the child. There are different mentoring programs and projects for different 
children: for children whom living with parents or one of parent, for street children, for children with disabilities or 
children with long-term illness, mentoring for schoolchildren, children of servicemen, etc. 

The authors analyzes of conception of deinstitutionalization reform in Ukraine and legislation of Ukraine on mentoring. 
The authors are characterized normative-legislative base of Ukraine, which allows regulating the issues of mentoring 
of children in institutional institutions of care and education (boarding schools, institutions for orphans and children 
deprived of parental care). The certain provisions of conception of deinstitutionalization reform in Ukraine provides for 
the return of children to their families and the creation of social services that are necessary to improve the conditions 
of upbringing children in the family. The authors are substantiate that mentoring should be considered as one of the social 
services to support families and children in difficult life circumstances.

Key words: child in difficult life circumstances, forms of upbringing child in difficult life circumstances, mentoring, 
mentor, upbringing. 

Постановка проблеми. Сучасні трансформа-
ційні процеси в Україні актуалізують завдання 
привернення уваги суспільства до виховання 
дітей і молоді. Особливо важливим це завдання 
постає стосовно дітей, що перебувають у склад-
них життєвих обставинах, оскільки вони є більш 
вразливими щодо впливу негативних явищ і їхні 
права порушуються частіше, ніж права дітей, що 
зростають у благополучних родинах. Відомо, що 
через певні чинники, такі як низька фінансова 
забезпеченість, розлучення, тривала хвороба, 
встановлена інвалідність тощо, знижується вихов-
ний потенціал сім’ї, що призводить до занедбання 
виховання дітей, випадків насильства стосовно 
дітей і нездатності забезпечення їм гармонійного 
розвитку. «Згідно з невтішною статистикою понад 
дві третини дітей з неблагополучних сімей під-
даються насильству: приблизно половина таких 
дітей в результаті намагаються втекти з дому, 
а ризик самогубства в них зростає в 10 разів» 
(Насильство в сім’ї та підліткова злочинність 
(інфографіка), 2019). Окрім того, варто звернути 
увагу, що діти з сімей, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, дуже часто можуть 
бути в інституційних закладах догляду та вихо-
вання, найчастіше в інтернатних закладах. За ста-
тистичними даним 91,7% дітей, що перебувають 
в інтернатних закладах, мають одного з батьків 
і лише 8,3% є сиротами (Інформація про реформу 
деінституціалізації (далі – ДІ) 2020 р.). Відпо-
відно з 2017 р. в Україні впроваджується концеп-
ція деінституалізації, яка передбачає реформа-
цію інституційних закладів догляду й виховання, 
повернення дітей в біологічну сім’ю та створення 
умов і послуг для сімей і дітей у громаді, які 
є необхідними для виховання дітей в сім’ї (Інфор-
мація про реформу ДІ, 2020b). 

У цьому контексті варто звернути увагу на 
Закон «Про внесення змін до Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соці-
ального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування», щодо наставництва», 
у якому наставництво визначається як «добро-

вільна безоплатна діяльність наставника з надання 
дитині, яка проживає в закладі для дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
іншому закладі для дітей, індивідуальної під-
тримки та допомоги, насамперед у підготовці до 
самостійного життя» (ЗУ № 1504 – VIII, 2016a). 
У Постанові Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання здійснення наставництва над дити-
ною», наставництво визначається як одна з форм 
«індивідуальної підтримки та допомоги дитині, 
насамперед у підготовці до самостійного життя» 
(Постанова Кабінету Міністрів України № 465, 
2017). Ці документи регламентують здійснення 
наставництва над дитиною, що проживає в закладі 
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, але, як зазначалось, більшість дітей, 
що проживають у таких закладах, мають одного 
з батьків. Відповідно до концепції деінституалі-
зації такі діти будуть повертатись у свої сім’ї, а, 
отже, питання наставництва для дітей, які мають 
батьків, але з тих чи інших причин не отримують 
належного виховання, є надзвичайно актуальним 
сьогодні.

Аналіз досліджень. Проблеми виховання дітей, 
що позбавлені батьківської опіки та піклування, 
широко відображені в теорії виховання, зокрема, 
в працях таких педагогів, як Г. Ващенко, Н. Вол-
кова, Я. Коменський, А. Макаренко, В. Сухом-
линський, Л. Яворщук та інших. Наставництво 
є предметом дослідження багатьох науковців. 
В. Леонова, наприклад, представляє наставництво 
як форму соціальної підтримки дітей у закладах 
соціального захисту; З. Бондаренко обґрунтовує 
наставництво як технологію супроводу дітей-
сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклу-
вання; О. Алтинцева визначає наставництво як 
технологію постінтернатного супроводу дітей-
сиріт. Проте певні аспекти розгляду наставництва 
як форми виховання дітей потребують більш роз-
логого розгляду.

Мета статті – обґрунтувати наставництво як 
форму виховання дітей, що опинились у складних 
життєвих обставинах. 
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Виклад основного матеріалу. Функціону-
вання та розвиток гармонійного суспільства 
насамперед залежать від цілеспрямованого вихо-
вання й розвитку кожного його представника. 
Розвиток особистості залежить від багатьох фак-
торів, які є взаємопов’язаними між собою, проте 
найголовнішим із них є саме виховання. На думку 
Н. Волкової, «виховання – соціально й педаго-
гічно організований процес формування людини 
як особистості» (Волкова, 2007: 94). В Україн-
ському педагогічному словнику виховання подане 
як «процес цілеспрямованого, систематичного 
формування особистості, зумовлений законами 
суспільного розвитку, дією багатьох об’єктивних 
і суб’єктивних факторів. У широкому розумінні 
виховання – це вся сума впливів на психіку 
людини, спрямованих на підготовку її до актив-
ної участі у житті суспільства. <…>Виховання 
поширюється на тіло й дух і ставить завданням 
утворення із задатків і здібностей, що розвива-
ються, гармонійного цілого, а також набуття під-
ростаючим вихованцем сприятливих для нього 
самого й суспільства душевно-духовних устано-
вок стосовно до інших людей, сім’ї, народу, дер-
жави тощо…» (Гончаренко, 1997а: 53). А вихова-
тель, у цьому ж словнику визначається як «особа 
або організація, яка здійснює виховання» (Гон-
чаренко, 1997b: 53). На думку Л. Мацко, вихо-
вання – це «процес формування, розвитку особис-
тості, який включає в себе як цілеспрямований 
вплив ззовні, так і самовиховання» (Мацко та ін., 
2009а: 86), а мета виховання визначається як «роз-
виток, актуалізація духовності особистості, її 
соціальної, професійної, комунікативної та інших 
компетентностей на основі самотворчості (само-
пізнання, самовизначення, самовиховання, само-
вдосконалення, самоактуалізації) особистості» 
(Мацко та ін., 2009b: 86). 

Отже, виховання – це цілеспрямований процес, 
який має на меті всебічно та гармонійно розви-
вати особистість задля успішного функціонування 
в суспільстві. Виховання, на думку Л. Ярощук, 
має стосуватись усіх сфер особистості вихованця, 
а виховання є «…провідною сферою діяльності як 
окремої людини, так і людської спільноти. Завдяки 
йому людство забезпечує свою безсмертність 
у соціальному розвитку» (Ярощук, 2019: 8–11). 

Таким чином, виховання ми визначаємо як 
цілеспрямований, спеціально організований про-
цес взаємодії вихователя й вихованця з метою все-
бічного гармонійного розвитку особистості вихо-
ванця та його компетентностей. 

Наставництво має тисячолітню історію, почи-
наючи з античних часів до сьогодення. В анти-

чні часи метою наставництва було виховання 
підопічного через власний приклад, передачу 
життєвого досвіду, надання порад і підтримки, 
а також наставники займалися навчанням під-
опічного, зокрема, навчали його математики, 
ораторського мистецтва, грамоти тощо. Зі змі-
ною суспільно-політичного устрою змінювались 
і мета та завдання наставництва, у Середньовіччя 
набуло популярності професійне наставництво, 
яке більше акцентувало увагу на розвитку про-
фесійних навичок у відносинах майстер – учень 
і менше приділяло уваги розвитку особистості 
підопічного. Нині наставництво умовно поділя-
ється на професійне наставництво й наставництво 
дітей (Розвадовська, 2018: 140–147). 

Наставництво дітей, що перебувають в інсти-
туційних закладах догляду й виховання активно 
почало розвиватися в Україні з 2009 р. Мета 
наставництва – підготувати дитину до самостій-
ного життя через розвиток її потенціалу, віри 
в себе та власні сили, допомогти дитині сформу-
вати світогляд, культурні, моральні й духовні цін-
ності, визначити життєві цілі та способи їх досяг-
нення (Смаль та ін., 2014: 8). В. Леонова визначає 
наставництво як «певну форму діяльності та пове-
дінки, що спрямована на надання добровільної 
й безоплатної допомоги дітям, які перебувають 
у закладах інтернатного типу, щодо їхньої соці-
алізації, соціальної адаптації, профорієнтації, 
навчання навичок самостійного життя тощо» 
(Леонова, 2019: 133–136). На думку З. Бонда-
ренко, наставництво – це «певна форма поведінки, 
що зосереджена на впливі однієї людини на іншу, 
метою якого є розвиток і корекція; це допомога, 
підтримка, надання порад, здійснення психолого-
педагогічного супроводу з метою навчання, актив-
ної соціалізації, профорієнтації, успішної адап-
тації до умов соціального оточення тощо, іншій 
людині…» (Бондаренко, 2017). О. Алтинцева вва-
жає, що метою та місією наставництва є допомога 
випускникам дитячого інтернатного закладу пові-
рити в себе, оптимістично дивитись у майбутнє. 
А наставником є значущий дорослий, який допо-
магає дитині в розвитку навичок самостійного 
життя й виконує важливі функції консультанта, 
друга, педагога (Алтынцева, 2014). Отже, здійсне-
ний нами аналіз дав змогу визначити наставни-
цтво як достатньо тривалу взаємодію між настав-
ником і підопічним, яка спрямована на передання 
досвіду, знань задля гармонійного, всебічного 
розвитку особистості підопічного й набуття ним 
соціальних компетентностей.

Таким чином, здійснивши аналіз понять вихо-
вання й наставництва, їхньої мети, зауважуємо, 

Розвадовська Т., Береска М. Наставництво як форма виховання дiтей...
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що вони мають багато спільного між собою, 
а отже, саме ця спорідненість дозволяє нам 
визначити наставництво як одну із форм вихо-
вання дітей, що опинились у складних життєвих 
обставинах. В Україні більш розповсюдженою 
є практика наставництва дітей, що перебувають 
в інституційних закладах догляду й виховання. 
Натомість у світі практика наставництва пере-
важно не має прив’язки до соціального статусу 
дитини. Зокрема, до наставництва залучаються як 
діти, що перебувають у складних життєвих обста-
винах, діти з груп ризику, діти вулиці тощо, так 
і діти з благополучних сімей. Зокрема, звертаємо 
увагу на такі проєкти й організації як Big Brothers 
Big Sisters of America (BBBS of America, 2018), 
що має проєкти з наставництва для дітей вій-
ськовослужбовців, дітей, чиї батьки перебувають 
у пенітенціарних установах, шкільне наставни-
цтво та інші. Організація Big Brothers Big Sisters 
of Australia (BBBS of Australia, 2018) впроваджує 
онлайн-наставництво, яке передбачає надання 
підтримки дітям і молоді, що через певні чинники, 
такі як географічна віддаленість, інвалідність, 
тривала хвороба тощо, не мають змогу безпосе-
редньо контактувати з наставником. Організацією 
було створено онлайн-платформу «Наш Простір» 
(OurSpace), яка дозволяє здійснювати настав-
ницьку онлайн-діяльність у режимі реального 
часу. Організація Toybox (Toybox, 2020) займа-
ється аутріч-роботою з метою допомоги дітям 
вулиці в різних країнах світу, таких як Гватемала, 
Сьєрра-Леоне, Індія, Непал та інші. Зокрема, 
в Непалі впроваджується проєкт «Міст» (The 
Bridge Project), який передбачає налагодження 
наставницьких стосунків між аутріч-працівником 
і невеликою групою дітей вулиці з метою розвитку 
та засвоєння життєвих навичок, пропонує індиві-
дуальні та групові консультації для дітей, окрему 
увагу приділяють наданню інформації про органі-
зацію ними неформальних класів, які спрямовані 
на здобуття освіти, особливо на розвиток навичок 
читання та письма. Проєкт «Коледж наставників 
для дітей» (College Mentors for Kids) передбачає 
залучення студентської молоді до наставництва 
дітей молодших класів, яких самі батьки реєстру-
ють для участі у проєкті на вебсайті організації. 
Проєкт є досить популярним на теренах США, 
участь у ньому беруть понад 30 університетів 
і коледжів країни (College Mentors for Kids, 2020). 

Як зазначалось, в Україні практика наставни-
цтва в основному спрямована на дітей, що перебу-
вають в інституційних закладах догляду та вихо-
вання, зокрема в інтернатних. Варто зауважити, 
що концепція деінституалізації в Україні перед-

бачає поступову ліквідацію інтернатних закладів. 
Вона розрахована на 10 років, і, як зазначає Мініс-
терство соціальної політики України, кількість 
дітей у таких закладах має скоротитись до 90%. 
Законом України «Про внесення змін до Закону 
Україну «Про забезпечення організаційно-право-
вих умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» щодо 
наставництва» регулюється питання здійснення 
наставницької діяльності над дитиною, що про-
живає в закладі для дітей-сиріт і дітей, що позбав-
лені батьківського піклування, іншому закладі для 
дітей. Тобто здійснення наставницької діяльності 
над дитиною, що перебуває у складних життєвих 
обставинах і проживає у своїй сім’ї, не передба-
чено на законодавчому рівні. Окрім того, вище-
зазначеним Законом припинення наставниць-
кої діяльності відбувається «в разі повернення 
дитини на виховання до батьків, інших законних 
представників, її усиновителів, встановлення над 
нею опіки чи піклування, влаштування її на вихо-
вання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитя-
чий будинок сімейного типу) або переведення до 
іншого закладу для дітей, а також у разі відмови 
дитини від здійснення наставництва стосовно 
неї…» (Закон України № 1504–VIII, 2016b). На 
нашу думку, наставництво варто припиняти в разі 
відмови самої дитини, в інших випадках настав-
ник може стати добрим ресурсом підтримки для 
дитини в разі її переміщення, оскільки наставник 
є значущою й референтною особою в житті дитини, 
що може допомогти їй адаптуватись у новому 
середовищі. Окрім того, наставник може допо-
могти налагодити стосунки між дитиною та закон-
ними представниками, опікунами, батьками (в разі 
повернення дитини до сім’ї, встановлення над 
дитиною опіки та піклування, усиновлення тощо). 
Відповідно наставництво в майбутньому варто 
розглядати не тільки для дітей, що перебувають 
в інституційних закладах догляду й виховання, 
а й, можливо, як одну із соціальних послуг для 
сімей і дітей, що перебувають у складних життє-
вих обставинах. Беручи до уваги світовий досвід, 
стверджуємо, що наставництво потрібно впрова-
джувати для дітей з груп ризику, дітей, що пере-
бувають у складних життєвих обставинах, дітей, 
що повернулися з інституційних закладів догляду 
й виховання та інших. Відповідно здійснення такої 
наставницької діяльності потребує закріплення на 
законодавчому рівні. 

Висновки. Таким чином, проведений нами 
аналіз понять «виховання», «наставництво» 
та закордонних практик здійснення наставниць-
кої діяльності таких організацій, як Big Brothers 
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Big Sisters of America, Big Brothers Big Sisters 
of Australia та Toybox, дозволив нам обґрунтувати 
наставництво як одну із форм виховання дітей, що 
опинились у складних життєвих обставинах. До 

подальших наших наукових розвідок належить 
визначення можливостей залучення студентської 
молоді до наставництва дітей, що перебувають 
у складних життєвих обставинах. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕРАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У представленому дослідженні розглянуто функції, особливості та види електронної модерації в умовах 
онлайн навчального процесу в закладах вищої освіти у формі віртуальних навчальних спільнот. Натепер електро-
нна модерація в контексті віртуальних навчальних спільнот розглядається як невід’ємний та суттєвий атри-
бут організації й контролю дискусій для студентів – учасників навчальної спільноти в інформаційно-навчаль-
ному середовищі вищої школи. Дослідження питань формування та функціонування різних видів віртуальних 
спільнот, зокрема форумів, показало, що діяльність, пов’язана з електронною модерацією, характеризується 
з точки зору витрат часу. Крім того, в процесі електронної модерації важливим є питання авторизації, тобто 
визнання впливу й авторитету модератора як у рамках спільноти, так і в контексті професійної спрямованості 
навчальної спільноти певного виду. Водночас сучасні мета й завдання університетського онлайн-навчання як 
найбільш прагматично-орієнтованого включають у себе застосування фахово спрямованих дискусійних форумів. 
Їх можна розглядати і як ефективне доповнення до діючих навчальних курсів, так і як засоби забезпечення зво-
ротного зв’язку між викладачем та студентами в умовах веб-базованого навчання. 

У статті подана характеристика рівнів електронної модерації у ході віртуального навчального процесу, 
представленого у формі дискусійних форумів. Основоположним є педагогічний рівень модерації, який визнача-
ється найактивнішою діяльністю модератора у ході віртуального предметно-орієнтованого навчального про-
цесу та полягає в допомозі й роз’ясненні проблемних навчальних завдань. Підтримуючими рівнями електронної 
модерації визначено соціальний, адміністративний та технічний. Крім того, акцентовано увагу на тому фак-
ті, що підвищення продуктивності й ефективності виконання завдань в онлайн навчальних спільнотах накла-
дає нові вимоги на всіх учасників віртуального навчального процесу. До них відносимо розвиток комунікаційних 
здібностей, високу самомотивацію, застосування навичок самоменеджменту та дотримання загальних вимог 
мережевого етикету.

Ключові слова: електронна модерація, віртуальні навчальні спільноти, веб-базовані технології, дискусійні 
форуми, мережевий етикет.
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ELECTRONIC MODERATION FUNCTIONING OF VIRTUAL LEARNING 
COMMUNITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

The presented study considers functions, features and types of electronic moderation in online learning process 
of higher education institutions in the form of virtual learning communities. Today, in the context of virtual learning 
communities, e-moderation is seen as an integral and essential attribute of organization and control of discussions for 
students participating in the learning community of the information and learning environment of higher education. 
Research on the forming and functioning of different types of virtual communities, including forums, has shown that 
electronic moderation activities are characterized in terms of time. In addition, the issues of authorization are important 
in the process of electronic moderation that is the recognition of the influence and authority of the moderator both within 
the community and in the context of professional orientation of the learning community of a certain type. At the same 
time, the current goals and objectives of university online learning, as the most pragmatic and oriented, include using 
the professional discussion forums. They can be considered as an effective complement to existing training courses and as 
means of providing feedback between teacher and students in a web-based learning environment.

It is given the characteristics of electronic moderation levels through the virtual learning process presented in 
the form of discussion forums. The pedagogical level of moderation is fundamental, which is determined by the most 
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active moderator’s activity during the virtual subject-oriented learning process to provide assistance and explanation 
of main problematic training tasks. Levels of electronic moderation such as social, administrative and technical are 
defined as supportive ones. In addition, it is emphasized the fact that productivity increasing and tasks efficiency in 
online learning communities impose new requirements on all participants of the virtual learning process. They include 
the development of communication skills, high self-motivation, application of self-management skills and follow standard 
requirements of network etiquette.

Key words: electronic moderation, virtual learning communities, web-based technology, discussion forums, network 
etiquette.

Постановка проблеми. Одним із завдань 
сучасної вищої освіти є якісна підготовка студентів 
до глобальної конкурентоспроможності на ринку 
праці, рівні можливості доступу до навчальних 
послуг, розширення спектра використання новітніх 
ІКТ-інструментів як у навчальному процесі, так 
і для самоосвіти. Сучасні ІТ-засоби у вищій освіті 
дають змогу здійснювати фундаментальні зміни, 
які стають невід’ємною частиною в процесі підви-
щення продуктивності навчальних результатів сту-
дентів. ІКТ у педагогічних процесах ЗВО викорис-
товуються для підтримки як методики навчання, 
так і методів учіння (Биков та ін., 2018; МакКлін 
та ін., 2002). Крім того, вони дають змогу значно 
розширювати й доповнювати традиційні навчальні 
дисципліни онлайн-матеріалами та ресурсами або 
ж являють собою повністю віртуальні навчальні 
курси на певних навчальних платформах. 

У контексті загальних завдань глобальної 
спільноти Web 2.0 та всіх субспільнот, які існу-
ють в умовах WWW як головного елемента, слід 
позиціонувати комунікації та інтернет-з’єднання 
типу «людина–людина», що продовжуватиме свій 
розвиток до тих пір, поки сам Web буде орієнто-
ваний на потреби користувача-людини в рамках 
концепції “web for humans” (МакКлін та ін., 2002).  
Таким чином, у закладах вищої освіти роль викла-
дача-тьютера залишається критично важливою. 
І слід передбачати найближче майбутнє серед-
овище онлайн-спільнот як таке, що пропонує зба-
лансоване поєднання технічної підтримки з боку 
WWW, у тому числі інтелектуальної або такої, 
що базується на знаннях та процесу навчання, 
орієнтованого на традиційного викладача. Зро-
зуміло, що в такому контексті слід пов’язати ці 
два поняття і підкреслити той факт, що ефект від 
застосування навчальних віртуальних онлайн-
спільнот в умовах ЗВО безпосередньо залежа-
тиме від готовності та адекватного застосування 
програмних систем підтримки онлайн-спіль-
ноти (Пінчук, 2016; Дишко, 2017). Для того щоб 
забезпечити досягнення цілей навчального про-
цесу, необхідно співрозмірити застосування цих 
програмних інструментів в умовах реального 
навчального процесу та в типових ситуаціях, які 
виникають у ході такого навчання. 

Аналіз досліджень. Використання сучасних 
ІКТ-засобів та інструментів у навчальному процесі 
закладів вищої освіти є надзвичайно актуальним 
та затребуваним питанням. Багато вітчизняних 
та закордонних учених працюють над досліджен-
ням різних аспектів цієї проблеми. Так, зокрема, 
питання практичного застосування технології 
соціальних мереж у навчальному середовищі роз-
глядають такі вчені, як В. Биков та С. Литвинова 
(Биков та ін., 2018), О. Дишко (Дишко, 2017), 
О. Пінчук (Пінчук, 2016), Р. Вегенер і Дж. Лей-
мейстер (Вегенер та ін., 2012). Особливу увагу 
дослідники, такі як В. Осадчий (Осадчий, 2012), 
Т. МакКлін та С. Хармон (МакКлін та ін., 2002), 
приділяють веб-базованим засобам й інструмен-
там у процесі онлайн-навчання у вищій школі. 
Особливості використання дискусійних онлайн-
форумів як навчальних елементів є предме-
том вивчення таких науковців, як С. Данилюк 
(Данилюк, 2012), В. Осадчий (Осадчий, 2010), 
К. Мейєр (Мейєр, 2004) тощо. Питання електро-
нної модерації віртуальних навчальних спільнот 
з педагогічної точки зору мало досліджено у нау-
ковій літературі. Так, зокрема ці проблеми част-
ково починають порушуватися у працях таких 
дослідників, як О. Вашків і Л. Вашків (Вашків 
та ін., 2008), З. Берге (Берге, 2005), Р. Рогфельд 
та Р. Хємстра (Рогфельд та ін., 1995).

Мета статті – функціональна характеристика 
та виокремлення особливостей електронної моде-
рації навчальних дискусійних форумів як важли-
вого елемента педагогічного впливу на навчаль-
ний процес у вищій школі.

Виклад основного матеріалу. Сучасні іннова-
ційні засоби та технології можуть поєднувати тра-
диційне та веб-базоване навчання шляхом запро-
вадження нової моделі так званого «пов’язаного» 
навчання, яке є елементом теорії реляційної куль-
тури дослідниці Г. Шварц (Шварц, 2019). Воно 
поєднує між собою викладача, студентів, профе-
сійний навчальний контент, ресурси та системи 
для того, щоб допомогти студентам покращувати 
результати навчання, удосконалювати знання, 
уміння та навички з навчального курсу, базуючись 
на сучасних ІКТ-засобах особистісно орієнтова-
ного навчання. 
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Низка дослідників (Данилюк, 2012; Осадчий, 
2010; Берге, 2005; Вегенер, 2012) зазначають, що 
реальні та віртуальні дискусійні форуми є досить 
схожими в плані поставлених і реалізованих цілей 
та завдань, для виконання яких обидва види фору-
мів включають соціальні активності й дискусії. 
Тим самим вони підсилюють прагнення учас-
ників спільноти до спільної роботи. Дискусійні 
навчальні форуми у своїй основі є раціональними 
і цілеспрямованими, здебільшого можуть бути сис-
тематичними та систематизуючими (Берге, 2005;  
Рогфельд, 1995). Проте здебільшого вони є кре-
ативними. Тобто такими, що вимагають актив-
ної участі й створюють умови для цього, містять 
в основі формальне або неформальне керування 
та модерацію, можуть бути використані учасни-
ками як шлях до формального або неформаль-
ного навчання у традиційній чи онлайн-базованій 
формі (МакКлін та ін., 2002). 

Зрозуміло, що прив’язка дискусійних форумів 
до онлайн-навчальних курсів, що натепер є вже 
стандартизованим рішенням, за своєю реаль-
ною суттю включає деякий елемент штучності 
та інсценування, оскільки в багатьох навчаль-
них ситуаціях викладач повинен сам придумати 
можливі ключові елементи та повороти дискусії. 
Проаналізувавши працю науковця С. Данилюк 
(Данилюк, 2012), можемо зазначити, що кожна 
політематична тема повинна представлятися при-
наймні двома взаємосуперечливими думками, 
що будуть основою модерації в певній ситуації, 
та з позиції яких буде протікати дискусія й порів-
нюватимуться можливі привнесення з точки 
зору питання їх політематичності. З іншого 
боку, з погляду конструктивної політематичності 
можна викликати дискусії, в ході яких різні групи 
студентів отримують завдання ідентифікувати 
себе тільки шляхом побудови аргументації одного 
певного виду та позиції і таким чином позиці-
онувати себе онлайн як вид противаги іншим 
політематичним групам (тобто тим, що мають 
і розвивають інші види аргументації проблеми) 
(Данилюк, 2012; Мейєр, 2004). Вважається, що 
третім способом активації навчальної дискусії 
є їх спонтанне виникнення, в ході яких попере-
дньо висловлені погляди та бачення одного зі 
співрозмовників цілеспрямовано й обґрунтовано 
оспорюються. Така ситуація може інсценуватися 
через інших учасників дискусії або через самого 
модератора (Рогфельд та ін., 1995). Слід мати 
на увазі, що в такій навчальній методології є, як 
зазначають деякі дослідники (Мейєр, 2004; Дани-
люк, 2012; Рогфельд та ін., 1995), реальна небез-
пека надмірного переобтяження дискусії наперед 

визначеними напрямами її перебігу за принци-
пом «чирлідингу» (учасник, який ініціює напрям 
дискусії). Тому найбільш корисним та сприятли-
вим для всіх студентів буде природний перебіг 
форуму, який базується на вимозі до всіх учасни-
ків форуму у пошуку власних контраргументів до 
наперед сформульованих навчально-дискусійних 
питань (МакКлін та ін., 2002). Саме ж наповне-
ння таких дискусій буде залишатися не визначе-
ним і залежатиме  виключно  від рівня навичок 
та умінь учасників щодо виділених навчальних 
тем та предметів, а також і від рівня їхньої  
соціальної активності. 

Визначаючи роль та місце модератора, дослід-
ники цього питання (Вашків та ін., 2008; Берге 
2005; Рогфельд та ін., 1995) визначають його як 
у нейтрально релевантних, так і в граничних тер-
мінах. А саме наводяться такі формулювання, як: 
«ідеальний учасник», «модель», «нейтральний 
головуючий» тощо. Важливо акцентувати на тому, 
що модератор не повинен надто сильно аналізу-
вати зміст привнесень шляхом прямого впливу 
на дописи, оскільки це може суттєво вплинути на 
кількість таких дописів та бажання студентів їх 
створювати (Данилюк, 2012). Адже роль та вплив 
модератора вони безпосередньо співвідносити-
муть зі своїм навчальним рейтингом та кінцевою 
оцінкою. Таким чином, простір діяльності моде-
ратора є дуже обмеженим. Суть його діяльності 
повинна зводитися до оживлення навчальної 
дискусії та керування нею без прямого впливу 
на учасників. Таким чином, модератори повинні 
слідкувати за тим, щоб учасники не відходили від 
теми форуму-заняття, а якщо такий відступ має 
місце, то необхідним чином повертати учасників 
до початкових граничних навчальних елементів, 
які визначатимуть правильний напрям та перебіг 
дискусії (Берге, 2005). Тому в роботі модератора 
можемо виділити дві полярні позиції:

1) надмірну строгість та жорсткість модера-
ції – це може призвести до суттєвої втрати кіль-
кості та якості дописів і зацікавленості до форуму 
загалом;

2) надмірну лояльність – створюватиме іде-
альні умови для втрати педагогічного контролю 
над перебігом форуму та його учасниками, від-
сутності релевантних педагогічних впливів, що 
можна прирівняти до самоусунення викладача 
з навчального процесу і переходу самого навчаль-
ного процесу в довільну, некеровану форму 
(Берге, 2005; Рогфельд та ін., 1995). 

Правильне вирішення такої проблеми, що поля-
гає в максимально коректному реагуванні моде-
ратора в кожній ситуації, зводитиметься від рівня 
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знайомства викладача зі студентами до рівня напо-
внення та адекватності профілів (психолого-педа-
гогічна характеристика) студентів. Наявність добре 
розвинутої та наповненої системи профілів учасни-
ків віртуальної спільноти слугуватиме також осно-
вою для впровадження інтелектуальних систем 
та рішень допомоги модератору (Данилюк, 2012;  
Мейєр, 2004). Схожі підходи активно застосову-
ються в передових методологіях підбору персоналу 
для ІТ-компаній, де суттєве значення має не тільки 
фахова компетентність, але також уміння та зді-
бності інтеграції особи у колектив розробників, її 
лідерські якості, рівень особистої вмотивованості, 
відповідальності за результат роботи. 

У літературних джерелах (Берге, 2005; Рог-
фельд та ін., 1995; Мейєр, 2004) виділяють осно-
вні рівні (табл. 1), на яких необхідне втручання 
модератора у ході віртуального навчального про-
цесу у ЗВО. 

Отже, найбільш вагомим для е-модерації 
є педагогічний рівень, на якому відбувається 
навчальна підтримка з дисципліни як окремого 
студента, так і навчальної віртуальної спільноти 
(академічної групи) загалом. Проте не менш важ-
ливими залишаються і соціальний, адміністратив-
ний та технічний рівні, коректне адміністрування 
яких сприяє створенню якісних педагогічних умов 
впливу на ефективне функціонування навчальних 
віртуальних спільнот.

Таким чином, найбільш важливими функціями 
е-модератора у контексті функціонування вірту-
альних онлайн-спільнот є: 

– моделювання ефективного онлайн-навчання 
шляхом створення відповідних педагогічних 
умов; 

– відповідальність за відслідковування наявних 
та потенційних дискусій серед учасників шляхом 
привнесення спеціальних знань та ключових ідей; 

– досягнення узагальнень, поєднуючи диску-
сійні теми і тематичні «нитки»; 

– поєднання, спільне використання та узагаль-
нення компонентів навчальних курсів; 

– забезпечення цілісності, злагодженості 
та спільної взаємодії учасників спільноти (Дани-
люк, 2012; Берге, 2005; МакКлін та ін., 2002). 

Низка дослідників (Вашків та ін., 2008; Берге, 
2005; Рогфельд та ін., 1995) здійснюють типіза-
цію е-модераторів згідно з ключовими ролями, 
які вони виконують, а саме: організатор, аніматор, 
експерт з навчального контенту, експерт з пере-
дачі контенту. 

Особливість сучасного рівня розвитку веб-
базованих інформаційних технологій дає змогу 
виконувати ролі е-модераторів у навчальних 
віртуальних спільнотах не тільки людям, але 
й програмним агентам. Зокрема, йдеться про про-
грамних агентів, що наділені елементами інте-
лектуальної поведінки і повністю моделюють 
діяльність людини-експерта з таких питань, як 
прокладання маршруту, управління базою знань, 
модерація, ведення статистики, побудова звітності 
тощо (МакКлін та ін., 2002; Вегенер та ін., 2012). 
Зрозуміло, що з кожним новим поколінням інфор-
маційних технологій та рішень ролі інтелектуаль-
них програмних агентів будуть розширюватися, 
а їх поведінка, відповідно, ставатиме все більш 
інтелектуальною та розумною. Це є особливо 
перспективним у задачах обробки великих даних 
та наповнення Web реальними знаннями, орієн-
тованими на комп’ютери та комп’ютер-базовані 
мережеві сутності. Таким чином, е-модератори 
повинні враховувати розподіл ролей серед учас-
ників навчальної спільноти, що натепер є сут-
тєвим фактором впливу на процес формування 
та функціонування навчальних віртуальних спіль-
нот (Рогфельд та ін., 1995). Зазначимо, що до пев-

Таблиця 1
Рівні втручання е-модератора у віртуальному навчальному процесі

Назва рівня,  
на якому відбувається 
втручання модератора

Характеристика

1. Педагогічний рівень стосується прямої допомоги в питаннях щодо змісту завдань, викладених  
у навчальному контенті. У такій ситуації модератор дає пряме роз’яснення  
або формує питання, що дозволять студенту-учаснику самостійно зрозуміти  
суть завдання, з яким виникли труднощі

2. Соціальний рівень модератор через мотивуючі повідомлення зворотного зв’язку створює та 
контролює позитивний груповий клімат віртуальної навчальної спільноти

3. Адміністративний рівень переважне завдання модератора полягає в дотриманні мережевого етикету, фахової 
термінології та встановлених дедлайнів (кінцеві терміни виконання завдань)

4. Технічний рівень роль модератора зводиться до швидкого реагування на технічні проблеми 
учасників віртуальних навчальних спільнот, які зводяться до користування 
необхідними програмними інструментами, налаштуваннями Інтернету тощо.
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ної міри модератор, виконуючи функцію посеред-
ника, повинен легко соціалізуватися та входити 
в різні ролі та ролеві функції учасників спільноти. 
Подібно до концепції життєвого циклу програм-
ного забезпечення можна виділити концепцію 
життєвого циклу на прикладі віртуальних спіль-
нот, де ключовим елементом буде саме процес 
модерації як відтворювач різних типів соціаль-
ної веб-базованої поведінки в рамках віртуальної 
навчальної спільноти. 

У літературних джерелах (Вашків та ін., 2008; 
Данилюк, 2012; Рогфельд та ін., 1995, Берге, 2005) 
наводиться низка визначень щодо процесів моде-
рації та ролі модератора як ключового елемента. 
А саме під модерацією розуміють плановане втру-
чання і зміни процесів групової взаємодії з напе-
ред визначеною метою покращення ефективності 
такої взаємодії (Берге, 2005; Рогфельд та ін., 1995; 
Вегенер, 2012). Таким чином, процес модерації 
прагне шляхом планомірних втручань допомогти 
віртуальній групі виконувати завдання з кращою 
продуктивністю. Засобом для цього є структу-
рування результатів групової роботи і процесів, 
шляхом яких група отримала такі результати. 
Коли йдеться про е-модерацію, то під цим розу-
міють саме модерацію онлайн-спільнот в аспекті 
дискусійних форумів, де учасники спільноти про-
являють певну активність і можуть отримувати 
зворотний зв’язок від модератора (Вашків та ін., 
2008; Данилюк, 2012; Берге, 2005).

Важливим моментом є те, що е-модератори 
можуть виконувати видалення окремих постів 
та дописів або виконати їх переміщення у вір-
туальному просторі (Данилюк, 2012; Рогфельд 
та ін., 1995). Таким чином, процес модерації 
створює спрямовуючі лінії, в рамках яких пови-
нен протікати онлайн навчальний процес. Якщо 
студент наштовхується на такі визначені граничні 
направляючі лінії, його навчальна траєкторія 
повинна бути скорегована всередині предметно-
навчального середовища, визначеного гранич-
ними лініями. Наприклад, під час викладання дис-
ципліни з програмних технологій викладач часто 
визначає направляючі лінії вивчення певної теми 
шляхом наведення типових прикладів, на основі 
яких студент повинен програмно вирішити визна-
чену йому задачу. Встановлення таких граничних 
направляючих є необхідною педагогічною умо-
вою, оскільки програмні технології мають значну 
динаміку зміни робочих інструментів та включа-
ють обов’язкові атрибути творчого підходу. Тобто 
в такому разі приклад рішення є видом чітко 
окреслених направляючих ліній, орієнтованих на 
студента із середніми здібностями. У разі здібних 

студентів такі направляючі можуть чітко не окрес-
лювати підхід до вирішення проблеми, а навпаки, 
мати більш абстраговану форму. Наприклад, 
у вигляді накладання обмежень, що дає студенту 
значний простір для побудови творчого рішення, 
не звужуючи хід його думок до наперед визна-
чених граничних ліній тощо. Роль направляючих 
ліній може розглядатися як вид контролю зони 
траєкторії найближчого розвитку студента.

Таким чином, авторитет е-модератора у вірту-
альній спільноті як гаранта дотримання встанов-
лених педагогічних умов онлайн навчального про-
цесу повинен бути беззаперечний. Модератор може 
приймати непопулярні рішення, такі як блокування 
певних учасників та виключення їх із онлайн 
навчального процесу, якщо їхня мережева пове-
дінка є неконтрольованою, неадекватною та прямо 
шкодить наперед визначеним інтересам, завданням 
та цілям віртуальної навчальної спільноти (Дани-
люк, 2012; Берге, 2005). Такий шлях ствердження 
авторитету модератора є авторитарним та повинен 
застосовуватися тільки в самих крайніх випадках. 
Більш традиційною є роль модератора як суб’єкта, 
що доповнює кожну дискусію в рамках спільноти 
свіжими, актуальними та повними знаннями з теми 
дискусії, що, безумовно, має позитивний вплив на 
зростання фахового авторитету модератора (Рог-
фельд та ін., 1995) та є одним із елементів ство-
рення ним необхідних педагогічних умов онлайн-
навчання. При цьому важливо, щоб дії модератора 
не призводили до силового нав’язування певних 
думок та готових рішень, не залишаючи учасни-
кам навчальної спільноти жодного простору для 
просування власного навчального пізнання. Нині 
успішне виконання ролі модератора можливе 
тільки шляхом поєднання мережевих прав адміні-
стративного доступу до інформаційно-навчальних 
ресурсів з глибокими фаховими знаннями навчаль-
ного курсу.

Така велика кількість завдань є, безумовно, 
достатньою причиною для того, щоб послідовно 
визначити ролі й завдання модераторів та обмеж-
ити їх. Тим самим розвантаживши модератора 
та виконати пошук можливих шляхів заміни, типі-
зації та уніфікації решти завдань. У низці літера-
турних джерел (Шварц, 2019; Вегенер та ін., 2012) 
можна зустріти формулювання проблеми профе-
сійне вигорання ІТ-фахівців. У нашому контексті 
те саме стосується і роботи модератора, інтенсив-
ність якої призводить до професійного та емоцій-
ного виснаження, серйозних стресів тощо. 

У низці підходів робота модератора часто 
ототожнюється з роботою системних адміні-
страторів. З точки зору створення необхідних 
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педагогічних умов онлайн-базованого навчання 
доцільним є чітке розділення ролей та функцій 
системного адміністрування та модерації. Сис-
темне адміністрування повинне забезпечити тех-
нічні передумови, а саме: налаштування системи, 
ідентифікацію користувачів, технічну підтримку 
профілів користувачів, забезпечення стабіль-
ної роботи програмного забезпечення та мережі 
тощо. Виокремивши технічні передумови, 
ми зведемо роль е-модерації виключно до якісних 
складників, таких як: контроль контенту дискусій 
у рамках віртуальної навчальної спільноти; акту-
алізація профілів користувачів із жорсткою регла-
ментацією аж до права виключення учасників 
тощо; зосередження модератора на якісній сто-
роні проблеми; передача всіх технічних завдань 
системному адміністратору. 

Проаналізувавши наукові праці (Вегенер та ін., 
2012; Рогфельд та ін., 19995; Берге, 2005; Дани-
люк, 2012), можемо виокремити основні завдання 
е-модератора в онлайн навчальному процесі, 
які визначаються через типові дії е-модератора 
(таблиця 2), щоби підкреслити їх фактичну 
направленість.

З таблиці 2 зрозуміло, що е-модератор не 
має виконувати всі перелічені дії, але повинен 
забезпечувати вибір та обсяг реалізації завдань 
згідно  із встановленими цілями функціонування 
віртуальних спільнот. 

Веб-базована віртуальна інформаційно-
навчальна діяльність є відображенням пев-
ного виду інформаційної діяльності з реальною 
фізичною присутністю учасників. Дослідженню 
такого питання в контексті віртуальних спільнот 

Таблиця 2
Типові дії е-модераторів віртуальних навчальних спільнот

№ Класи типових дій Назви типових дій модераторів
1 Організаційні дії – реєстрація нових членів спільноти;

– виключення (видалення) певних членів зі спільноти;
– блокування акаунту;
– розбиття спільноти на окремі групи учасників;
– відкриття/закриття форумів;
– утворення підгруп учасників;
– вибір певного соціального програмного забезпечення 
відповідно до цілей та завдань віртуальних спільнот;
– актуалізація нових тем та проблем;

2 Мотиваційні дії – мотивація учасників брати участь у дискусії;

– мотивація учасників дотримуватися релевантності контенту;

– заохочення учасників до публікації постів;
3 Дії, спрямовані на віртуально-

інформаційне співробітництво
– рекламування і популяризація навчальної спільноти;
– реклама та пропагування спільноти через різні  
віртуальні соціальні групи;
– залучення нових членів спільноти;

4 Дії, спрямовані на роботу
 з контентом

– актуалізація нових тем та проблем;
– привнесення постів за початковими темами;
– побудова постів за такими темами;
– побудова постів для відкритих тверджень та питань,  
що стосуються контенту;
– самостійне розміщення релевантного контенту;
– постановка питань, що посилаються на контент;

– побудова власних посилань за контентом;
5 Координаційні дії – вказівки щодо покращення якості дописів;

– вказівки щодо необхідності аргументації допису;
– вказівки про збільшення/зменшення розміру допису;
– повернення учасника спільноти до певної теми;
– нагадування учасникам спільноти  
про дотримання мережевого етикету;
– вказівки щодо прочитання контенту;
– вказівки щодо посилання на контент.
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присвячено низку праць (МакКлін та ін., 2002; 
Биков та ін., 2018; Пінчук, 2016, Осадчий, 2010, 
Дишко, 2017). Під час ведення дискусій учасників 
навчального процесу в умовах реальної аудиторії 
є певні правила, дотримання яких робить диску-
сію більш ефективною. А саме:

1) часове обмеження тривалості доповідей 
учасників дискусії;

2) дотримання часової паузи між доповідями; 
3) чітке розмежування доповідей учасників 

у логічній послідовності згідно з вибраною темою 
та стратегією дискусії. Кожна тема для дискусії 
в рамках навчального курсу включатиме кілька 
підтем дискусії, які йдуть паралельно або послі-
довно. Відповідно, доповіді прив’язуються до 
«ниток» дискусії (Данилюк, 2012);

4) кожен студент бере безпосередню участь 
у дискусії за принципом – повторні виступи тільки 
після доповідей усіх учасників;

5) викладач долучається до дискусії після 
отримання запитань, адресованих йому;

6) у навчальній групі можуть встановлюватися 
додаткові правила відповідно до особливостей, 
глибини та направленості навчальної дискусії;

7) викладач контролює тривалість окремих 
доповідей (Данилюк, 2012; Мейєр, 2004; Берге, 
2005).

Подібним чином досвід упровадження та ведення 
дискусійних форумів показав доцільність та обґрун-
тованість наявності для них наперед визначеного 
регулювання. Насамперед таке регулювання стосу-
ється: сутності, частоти та тривалості віртуальної 
присутності учасників; очікуваної кількості учасни-
ків для кожної віртуальної сесії; тривалості та якості 
привнесень і дописів учасників; часової тривалості 
дискусії (Мейєр, 2004).

Зрозуміло, що такі аспекти повинні бути узго-
джені перед початком віртуальних сесій. Окрес-
лені вимоги за своєю суттю відповідають тер-
міну – мережевий етикет, який натепер утворює 
основний складник мережевої культури користу-
вачів Інтернет, а в нашому випадку учасників вір-
туальних спільнот. Мережева культура  загалом 
бере свій початок від рекомендацій щодо пове-
дінки на рівні технологій usenet, що надалі активно 
поширилися на всі віртуальні сфери, пов’язані 
з мережами даних, в яких відбувається взаємо-
дія учасників шляхом комунікації (Вегенер та ін., 
2012). Стандарт мережевої культури не має від-
повідного правового регулювання, а самі аспекти 
та стратегії участі здебільшого розглядаються як 
взаємосуперечливі. Таким чином, немає єдиного 
текстового викладу мережевого етикету. Його сут-
ність зводиться до великої кількості документів, 

що мають змістові дублювання. З іншого боку, 
в контексті мережевого етикету часто висвітлю-
ються такі теми, як: міжособистісні комунікації, 
технічна сторона взаємодії, читабельність, інфор-
маційна безпека, правові аспекти інтернет-кому-
нікації. Таким чином, йдеться про знання правил 
поведінки в особистісній комунікації як резуль-
тату перенесення рівня «віч-на-віч»-комунікації 
на рівень електронних комунікацій, зокрема 
в контексті університетської освіти. Тому осно-
вним питанням є саме змістовні наукові кому-
нікації в рамках університетського навчального 
середовища. У нашому дослідженні найбільш 
важливими питаннями є визначення критеріїв 
побудови ефективних дискусійних форумів, що 
задовольнятимуть потреби всіх учасників. У кон-
тексті дискусійних форумів віртуального навчаль-
ного середовища ЗВО необхідно виділити крите-
рії мережевого етикету. Проаналізувавши низку 
наукових джерел (Вашків та ін., 2008; Данилюк, 
2012; Берге, 2005; Мейєр, 2004; Рогфельд та ін., 
1995), можемо виокремити такі критерії: 

1) мережеву комунікацію слід розглядати як 
вид комунікації «віч-на-віч», який є мережево 
опосередкованим;

2) обґрунтоване написання постів основане на 
процесах аналізу і синтезу першоджерел, побу-
дові результату у формі нової ідеї або узагаль-
нення тощо;

3) привнесення через пости елементів новизни 
з поточної теми дискусії;

4) привнесений учасником пост є одночасно 
привнесенням до його мережевого навчального 
профілю;

5) оцінка посту модератором включає час, 
витрачений на його створення;

6) під час створення посту слід виходити з його 
характеристики як відкритої публікації, кіль-
кість рядків у пості характеризує його глибину 
й обґрунтованість;

8) під час створення посту слід зважати на його 
очікувану цільову аудиторію;

9) у навчальних віртуальних спільнотах пости 
повинні мати науково обґрунтований характер, 
без емоційного забарвлення;

10) під час створення посту обсяг цитувань 
повинен бути мінімальний;

11) для особистісного спілкування учасників 
спільноти доцільнішим є використання е-пошти 
замість розширеного спілкування в рамках загаль-
ного дискусійного форуму, де особистісні дописи 
можуть бути не досить цікавими для інших учас-
ників та відволікати їхню увагу від основних тем 
дискусії;
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12) під час формування дописів слід вико-
ристовувати принцип вікісів, тобто привнесення 
учасника до дискусійного форуму повинно легко 
доповнюватися та бути орієнтованим на подаль-
ший розвиток іншими учасниками спільноти;

14) створені пости не повинні містити елемен-
тів особистісного спілкування учасників спіль-
ноти, особливо у формі явних образ тощо;

15) одним із вмотивованих проявів мережевого 
етикету є використання учасниками справжніх 
імен замість псевдонімів та ніків, які можуть бути 
не пов’язані із конкретними учасниками віртуаль-
ної спільноти;

16) створені пости не слід переобтяжувати 
рекламною інформацією тощо;

17) загальним лейтмотивом дискусійного 
форуму повинна бути ввічливість і взаємоповага 
учасників форуму та модератора.

Таким чином, вищенаведені вимоги стосуються 
когнітивних здібностей та персональних особли-
востей учасників спільнот, що є необхідними склад-
никами загального успіху віртуальної навчальної 
спільноти поряд із фаховими здібностями її членів 
у виділеній предметній сфері. А основне завдання 

е-модератора полягає в підтримці наведених харак-
теристик учасників спільнот та повсякчасному 
сприянню їх активному розвитку.

Висновки. Отже, е-модерація відіграє ключову 
роль у розглянутих видах віртуального навчання, 
представленого у формі дискусійних форумів. 
Підсумовуючи основні результати дослідження, 
бачимо, що е-модерація як новітній елемент 
педагогічного процесу у вищій школі дає можли-
вість: використовувати та поширювати відкриті 
навчальні ресурси й технології; покращувати 
результативність навчального процесу шляхом 
підвищення активності студентів; кращому залу-
ченню та мотивації учасників навчального про-
цесу; прискорювати навчання через використання 
сучасних, близьких для студентів засобів і форм 
організації навчальної діяльності у віртуальному 
Web-базованому середовищі. Це сприяє підви-
щенню якості контролю за навчальними результа-
тами студентів, дає змогу корегувати навчальний 
контент, створює такі педагогічні умови, за яких 
віртуальне навчання відбувається на засадах новіт-
ньої дидактики та базується на елементах особис-
тісно орієнтованої адаптивної парадигми навчання. 
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МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 
«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 
ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

У статті розглянуто проблему методичного супроводу в процесі викладання курсу «Методика навчання 
української мови дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти» в умовах дистанційного та змішаного 
навчання. Автором описано структуру навчально-методичного комплексу дистанційного курсу, який було розмі-
щено на платформі університету Miсrosoft Offiсe. Структуровано навчально-методичний комплекс дисципліни 
за традиційною структурою: лекційні, практичні, лабораторні заняття; вимірювані (очікувані) результати; 
перелік загальних та фахових компетентностей, які передбачено сформувати в процесі опанування курсу; опис 
оцінювання курсу (критерії оцінювання за різними видами роботи, критерії оцінювання підсумкового контролю); 
список рекомендованої літератури. Для зручності дистанційного (змішаного) навчання у структурі НМК із дис-
ципліни було додатково розміщено: поради для успішного опанування; технічні вимоги (наявність мікрофона, 
web-камери); детальний опис завдань, розклад занять, дедлайн здачі кожного виду роботи (завдання для прак-
тичного, лабораторного заняття), підготовки проєкту, індивідуального навчально-дослідного завдання, прохо-
дження тестування (бліц-тестування з кожної теми, тестування за змістом модулів, підсумкове тестуван-
ня). У статті представлено інструкцію з організації тестування з курсу «Методика навчання української мови 
дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти» на платформі Miсrosoft Offiсe 365: попередня робота із 
складання тестових завдань; методичні рекомендації і технічні інструкції для студентів-майбутніх виховате-
лів щодо його проведення; перевірка та оцінювання результатів тестування. Методичний супровід викладання 
курсу передбачав проведення різних видів лекцій: бінарна лекція, лекція-конференція, лекція-діалог, лекція-візуа-
лізація; практичні, лабораторні заняття (відеоконференція, web-конференція, педагогічна нарада); семінарські 
заняття; самостійна робота студентів; виконання ІНДЗ (індивідуальні навчально-дослідні завдання) за змістом 
кожного модуля; тестування та підсумкове тестування з курсу. 

Позиція викладача полягала в здійсненні методичного супроводу майбутніх вихователів щодо формування 
професійно-методичної спрямованості в процесі опанування курсу, створенні психологічного комфорту під час 
опанування курсу, формуванні в майбутніх вихователів фахових компетентностей, необхідних для організації 
роботи з навчання української мови дітей у закладах дошкільної освіти етнонаціональних спільнот. 

Ключові слова: методичний супровід, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти, діти дошкільного 
віку, педагогічні умови, дистанційне навчання, змішане навчання.
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METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TEACHING THE COURSE “METHODS 
OF TEACHING THE UKRAINIAN LANGUAGE TO CHILDREN IN PRESCHOOL 
EDUCATION” IN THE CONDITIONS OF DISTANCE AND BLENDED LEARNING

The author describes the structure of the educational-methodical complex of the distance course, which was placed 
on the platform of the University of Microsoft Office 365. The traditional structure of the educational-methodical 
complex of the distance course included: lectures, practical, laboratory classes; measurable (expected) results; 
a list of general and subject competencies that are supposed to be formed when studying the course; description 
of the course assessment (assessment criteria for different types of work, assessment criteria for the final control); list 
of references. For the convenience of distance (blended) learning in the structure of the educational-methodological 
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complex of the discipline was placed: recommendations for successful development; technical requirements (presence 
of a microphone, web-camera); a detailed description of tasks, a schedule of classes, a deadline for the delivery of each 
type of work (task for a practical, laboratory lesson), preparation of a project, an individual educational and research 
task, passing testing (blitz testing on each topic, testing according to the content of modules, final testing). The article 
provides instructions for organizing testing in the discipline “Methods of teaching the Ukrainian language to children 
in preschool educational institutions” on the Microsoft Office 365 platform: preliminary work on the preparation of test 
items; methodological recommendations and technical instructions for students ‒ future preschool educators regarding 
its implementation; checking and evaluating test results. Methodological support of teaching the course involved different 
types of lectures: binary lecture, lecture-conference, lecture-dialogue, lecture-visualization; practical, laboratory studies 
(video conference, web conference, pedagogical meeting; seminars; independent work of students; individual educational 
research tasks) on the content of each module; testing and final testing by discipline.

The position of the teacher assumed: implementation of methodological control of future preschool educators 
regarding the formation of a professional and methodological orientation in the process of studying the course; creating 
psychological comfort while studying the course; the formation of future preschool educators of professional competencies 
necessary for organizing work on teaching the Ukrainian language to children in preschool educational institutions 
of ethnic communities.

Key words: methodological support, future preschool educators, preschool educational institutions, pedagogical 
conditions, distance learning, blended learning.

Постановка проблеми. Проблема організа-
ції освітнього процесу в закладах вищої освіти 
в дистанційному форматі набула останнім часом 
особливої актуальності у зв’язку з епідеміологіч-
ною ситуацією у світі та Україні. Констатуємо, що 
не всі заклади вищої освіти, викладачі, студенти 
виявилися готовими до переходу на дистанційну 
форму. Це зумовлюється цілою низкою проблем 
загальнодержавного рівня: відсутність безпере-
бійного доступу до інтернету здобувачів вищої 
освіти; недостатня розробленість дистанційних 
курсів із навчальних дисциплін; недостатня про-
фесійна, методична, особистісна готовність педа-
гогів вищої школи до організації освітнього про-
цесу в дистанційних умовах у повному обсязі; 
неготовність здобувачів вищої освіти до дис-
танційної взаємодії з викладачем (синхронний/
асинхронний режим); недостатня вмотивованість 
здобувачів вищої освіти до включення в освіт-
ній процес; проблема академічної доброчесності 
серед здобувачів вищої освіти під час дистанцій-
ного/змішаного навчання. 

На основі аналізу психолого-педагогічної, 
методичної, лінгводидактичної літератури з дослі-
джуваної проблеми було виявлено низку супереч- 
ностей між: необхідністю організації дистанцій-
ного навчання майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти (далі ‒ ЗДО) та недостатньою 
розробленістю дистанційних курсів, орієнтова-
них на формування професійно-методичної спря-
мованості майбутніх вихователів; необхідністю 
методичного супроводу освітнього процесу май-
бутніх вихователів ЗДО в умовах дистанційного 
навчання та незначною увагою дослідників до 
розроблення методичного, психолого-педагогіч-
ного, технічного супроводу викладання фахових 
дисциплін у дистанційному форматі; відсутність 

методичних рекомендацій, навчальних посібників 
щодо організації методичного супроводу форму-
вання професійно-методичної спрямованості май-
бутніх вихователів ЗДО в умовах дистанційного 
навчання. Отже, виникає необхідність забезпе-
чення методичного супроводу формування профе-
сійно-методичної спрямованості майбутніх вихо-
вателів ЗДО, розробки програмного забезпечення, 
технічної підтримки, розробки web-ресурсів для 
дистанційного опанування фахових дисциплін 
та дисциплін мовознавчої спрямованості.

Аналіз досліджень. У контексті започатко-
ваної наукової розвідки вагоме значення мали 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо 
організації дистанційного навчання майбут-
ніх фахівців (В. Биков, Б. Вульфсон, О. Каре-
ліна, І. Козубовська, В. Кухаренко, Н. Ничкало, 
Н. Сиротенко та ін.). Питання організації дис-
танційного навчання розглядаються в наукових 
працях А. Андрєєва, Н. Корсунської, Н. Морзе, 
Б. Шуневича, Л. Петухової, О. Співаковського, 
М. Львова та ін. З огляду на чинне положення про 
організацію дистанційного навчання від 25 квітня 
2013 р., в якому наголошено на обов’язкових 
структурних елементах дистанційного курсу 
(методичні рекомендації для студентів щодо опа-
нування того чи того курсу; критерії оцінювання 
контролю та якості дистанційного навчання; зміс-
тове, дидактичне, методичне наповнення дистан-
ційного курсу), було розроблено дистанційний 
курс «Методика навчання української мови дітей 
дошкільного віку в ЗДО» та методичний супровід 
до нього. 

 Насамперед з’ясуємо сутність поняття «мето-
дичний супровід». Наукові розвідки визначають 
супровід: як професійну діяльність педагога, орієн- 
товану на створення певних умов (психологічних,  
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педагогічних, особистісних), які є необхідними 
для «успішного навчання» (Зінченко, 2004: 5); як 
певну взаємодію, орієнтовану на суб’єкт-суб’єктні 
відносини між учасниками освітнього процесу, 
яка базується на «конструктивний взаємодії» 
та особистісно орієнтованому спілкуванні педа-
гога та учня, педагога та студента (Бех, 2005: 12);  
як процес взаємодії викладача закладу вищої 
освіти і студента, що має керівну, підтримуючу, 
стимулюючу, освітню діяльність, яка сприяє про-
фесійному зростанню майбутніх вихователів ЗДО, 
саморозвитку, самоосвіті, контролю за перебігом 
їх мовного та мовленнєвого розвитку, форму-
ванню їх професійно-методичної спрямованості 
(Кисельова, 2013: 92‒93). Методичний супровід 
визначається вченими так: процес спільного опа-
нування нових освітніх технологій, добору зна-
ченнєвих для всіх учасників освітнього процесу 
форм, засобів і методів реалізації педагогічних 
технологій саморозвитку, створення індивідуаль-
ної траєкторії професійного зростання майбутніх 
фахівців (Сорочан, 2012); сприятливі умови для 
професійного зростання викладача вищої школи 
і студента (Ніколаєску, 2012); сукупність іннова-
ційних технологій, педагогічних умов, які є гаран-
том «самостійного, креативного засвоєння ОПП» 
(Швець, 2018); «багатокомпонентне поняття, 
яке охоплює взаємопов’язаний цикл психолого-
педагогічних, мовознавчих, фахових дисциплін» 
(Богуш, 2021: 87), які спрямовані на формування 
професійно-методичної спрямованості майбутніх 
вихователів ЗДО.

Методичний супровід формування профе-
сійно-методичної спрямованості майбутніх вихо-
вателів визначаємо як «складний процес взаємодії 
викладача вищої школи, студента – майбутнього 
вихователя закладу дошкільної освіти, що моти-
вує професійну-мовленнєву діяльність, спрямо-
вану на розвиток мовних, мовленнєвих знань, 
умінь і навичок» (Руденко, 2018: 45). 

Методичний супровід формування професійно-
методичної спрямованості майбутніх вихователів 
ЗДО в умовах дистанційного навчання визнача-
ємо як багатофункціональний, багатокомпонент-
ний, інформаційно-, електронно-, е-орієнтований 
процес, який передбачає: професійне зростання, 
самовдосконалення педагога вищої школи; фор-
мування професійно-методичної спрямованості 
майбутніх вихователів ЗДО шляхом опанування 
електронних, дистанційних курсів із фахових 
дисциплін; суб’єкт-суб’єктну взаємодію учас-
ників освітнього процесу протягом усього пері-
оду навчання (бакалаврат, магістратура) шляхом 
визначення оптимальних засобів, форм, методів, 

засобів, які є дієвими, ефективними, можуть бути 
задіяні в дистанційному навчанні за умов від-
сутності живого (безпосереднього) спілкування 
в аудиторії та забезпечують належний рівень 
формування загальних та фахових компетент-
ностей; застосування новітніх ІКТ технологій, 
методик, які підвищують мотивацію майбутніх 
вихователів до професійного самовдосконалення, 
саморозвитку, оцінки, самооцінки, взаємооцінки 
освітніх досягнень. Компонентами методичного 
супроводу є мотиваційний, когнітивно-змістовий, 
репродуктивно-діяльнісний, креативний, оцінно-
рефлексивний.

Оскільки методичний супровід формування 
професійно-методичної спрямованості майбутніх 
вихователів ЗДО відбувається під час вивчення 
ними фахових дисциплін, зосередимо увагу на 
методичному супроводі викладання дисципліни 
«Методика навчання української мови дітей 
дошкільного віку в ЗДО» в умовах дистанційного 
навчання.

Мета статті – розкрити особливості мето-
дичного супроводу викладання курсу «Методика 
навчання української мови дітей дошкільного 
віку в ЗДО» в умовах дистанційного та змішаного 
навчання.

Виклад основного матеріалу. Методичний 
супровід дистанційного курсу було забезпе-
чено розміщенням на платформі Microsoft Office 
365 необхідних web-ресурсів та структуровано 
за традиційною структурою: робоча програма 
курсу; вимірювані результати; перелік загаль-
них та фахових компетентностей, які мають 
бути сформовані в майбутніх вихователів ЗДО 
в процесі опанування курсу; лекційні, практичні, 
лабораторні заняття у форматі PDF із методич-
ними рекомендаціями до них та супровідними до 
кожного практичного та лабораторного заняття 
відео-, аудіоматеріалами; методичні рекомендації 
для самостійної роботи студентів, до кожної теми 
змістових модулів курсу; карта індивідуальних 
навчально-дослідних завдань; тестування за зміс-
том модулів, підсумкове тестування з курсу, список 
рекомендованої літератури. Зі змістом дистанцій-
ного курсу студенти були ознайомлені на початку 
семестру, що дало їм змогу завчасно визначитися 
зі структурою дисципліни, освітніми модулями, 
ознайомитись із тематикою та змістом лекційного 
матеріалу, зорієнтуватися в часі, який вони мають 
витратити на підготовку до практичних, семі-
нарських занять, створити в межах академічної 
групи творчі мініоб’єднання для спільної роботи 
над проєктами, електронними портфоліо тощо. 
Завчасне ознайомлення студентів зі структурою 
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курсу, вимогами до виконання завдань, критері-
ями оцінювання різних видів роботи дало змогу 
мінімізувати ризики взаємних непорозумінь, які 
можуть виникнути між викладачем та студентом 
у процесі викладання курсу, та кожному студенту 
обрати зручний режим, власну траєкторію профе-
сійного розвитку для виконання завдань.

З-поміж фахових компетентностей (далі ‒ ФК), 
що мають бути сформовані в процесі опанування 
курсу, було виділено такі: ФК-3 ‒ здатність до 
розвитку перцептивних, мнемічних процесів, 
різних форм мислення та свідомості в дітей ран-
нього і дошкільного віку в нормі та особливими 
потребами; ФК-5 ‒ здатність до розвитку в дітей 
раннього і дошкільного віку мовлення як засобу 
спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими 
(в нормі та особливими потребами); ФК-6 ‒ здат-
ність до навчання дітей раннього і дошкільного 
віку рідної і української (державної) мов (у нормі 
та особливими потребами); ФК-8 ‒ здатність до 
національно-патріотичного виховання дітей ран-
нього і дошкільного віку (любов до Батьківщини, 
рідної мови, рідного міста, поваги до державних 
символів України); ФК-9 ‒ здатність до вихо-
вання в дітей інтересу і поваги до національних 
традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних сим-
волів; ФК-19 ‒ здатність до розвитку і збага-
чення активного словникового запасу дітей ран-
нього і дошкільного віку в різноманітних видах 
діяльності (в нормі та особливими потребами); 
ФК-20 ‒ здатність до розвитку в дітей раннього 
і дошкільного віку фонематичного слуху, зв’язного 
(монологічного і діалогічного) мовлення (в нормі 
та особливими потребами).

Дистанційне викладання курсу «Методика 
навчання української мови дітей дошкільного 
віку в закладах дошкільної освіти» передбачало 
виклад лекційного матеріалу у формі відеолекцій, 
аудіолекцій, лекцій-візуалізацій, бінарних, про-
блемних лекцій, лекцій-дискусій, лекцій-презен-
тацій, лекцій із мультимедійним супроводом. До 
кожної лекції було дібрано методично-технічний 
супровід (мультимедійні матеріали до лекцій-
них занять (схеми, слайди, відеозаписи, відеоф-
рагменти, відео- та аудіозаписи). Кожну лекцію 
було розміщено на платформі у трьох форматах 
(аудіо-, відео- та звичайний формат – друкований 
документ у форматі PDF) для зручності користу-
вання матеріалом (комп’ютер, ноутбук, телефон, 
аудіоносії) та його опанування, що забезпечило 
включення до освітнього процесу всіх аналізато-
рів та всіх видів мислення (наочно-образне, сло-
весно-логічне, теоретичне, практичне, творче) 
та пам’яті (наочна, емоційна, образна, словесно-

логічна). Додаткові матеріали до кожної лекції 
були у вільному доступі на платформі Microsoft 
Office 365 впродовж семестру, що уможливлювало 
вільний доступ до навчального матеріалу в зруч-
ний для студента час. Завчасне ознайомлення 
майбутніх вихователів із лекційним матеріалом 
дозволило проведення лекцій-дискусій, у процесі 
яких майбутні вихователі коментували теоретичні 
положення теми прикладами з педагогічної прак-
тики, брали участь у вільному обговоренні тео-
ретичних і практичних положень лекції, вільно 
орієнтувались у сучасних нормативних докумен-
тах з організації навчання дітей дошкільного віку 
української мови в ЗДО етнонаціональних спіль-
нот. Кожен студент мав змогу в разі потреби про-
слухати (продивитися), прочитати зміст тієї чи тієї 
лекції під час підготовки до практичного, семі-
нарського, лабораторного заняття, під час само-
стійної роботи з того чи того змістового модулю, 
в процесі виконання індивідуального навчально-
дослідного завдання. Мультимедійні додатки до 
практичних і лабораторних занять давали змогу 
майбутнім вихователям ознайомлюватися з пере-
довим педагогічним досвідом закладів дошкіль-
ної освіти з організації процесу навчання дітей 
української мови в ЗДО, переглядати конспекти 
занять, аналізувати їх на практичних заняттях, за 
прикладом створювати власні конспекти занять 
та презентувати їх із подальшим обговоренням. 

Додатково до робочої програми курсу, відео-, 
аудіоматеріалів до лекційних, семінарських, 
практичних, лабораторних занять на платформі 
було розміщено: поради для успішного опану-
вання навчальної дисципліни, необхідні технічні 
вимоги, які виступили необхідним інструмента-
рієм для дистанційного опанування курсу: дед-
лайн здачі завдань до кожного модуля (включа-
ючи ІНДЗ та самостійну роботу), що дало змогу 
студентам самостійно розраховувати час на вико-
нання кожного завдання з урахуванням індивіду-
альних потреб, технічних можливостей. 

Критерії оцінювання було розроблено відпо-
відно до кожного виду роботи в межах змістових 
модулів. Було розроблено критерії оцінювання 
для вхідного, поточного, рубіжного і підсумкового 
контролю. Одним із видів контрольних заходів для 
майбутніх вихователів було обрано самоконтроль, 
який включав у себе самоконтроль, самооцінку 
навчальних досягнень за кожною темою і перед-
бачав анкетування студентів з опанованого тео-
ретичного матеріалу з обов’язковим заповненням 
аркуша саморефлексії, в якому студент зазначав, 
які теоретичні положення виявилися складними 
для розуміння, які теоретичні положення можна 
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використати в майбутній професійній діяльності 
з організації процесу навчання дітей дошкільного 
віку української мови в ЗДО, що вдалося, що не 
вдалося під час підготовки до практичного, лабо-
раторного заняття, які питання рекомендовано 
винести на вебінар, на колективне обговорення 
тощо.

Загалом за критеріями оцінювання студент мав 
змогу набрати 80 балів, 20 з яких було віднесено 
на підсумкове оцінювання освітніх результатів  
(у вигляді усного чи письмового іспиту). Зазна-
чимо, що в умовах дистанційної освіти можливим 
є як усне оцінювання освітніх результатів навчання 
студентів, так і письмове (у вигляді тестування). 
Іспит у вигляді підсумкового тестування висту-
пав заключним етапом опанування дистанційного 
курсу та визначав успішність сформованості очі-
куваних результатів навчання та фахових компе-
тентностей майбутніх вихователів. Проілюстру-
ємо прикладами процедуру проведення іспиту 
у вигляді тестування з курсу «Методика навчання 
української мови дітей дошкільного віку в ЗДО». 

Перед початком іспиту студенти отримали 
інструкцію щодо проведення тестування, яка міс-
тила відповіді на такі питання: підключення до 
команди; термін проведення тестування (поча-
ток, перебіг, завершення тестування); типи запи-
тань (відкриті, закриті); тип перевірки тестування 
(автоматизована перевірка тестових завдань, пере-

вірка тестових завдань викладачем); отримання 
зворотного зв’язку зі студентами в процесі пере-
вірки тестових завдань (отримання результатів 
тестування на електронну пошту, мобільний теле-
фон, власний кабінет); виставлення загального 
балу (поточні бали + бали, отримані за іспит). 
Попередня роботи зі складання тестових завдань 
передбачала створення матриці бази даних тесто-
вих завдань, яка містила 60 завдань, включаючи 
закриті і відкриті запитання. Кожне запитання 
мало правильну і неправильну відповідь. Питання 
закритого типу передбачало вибір правильної від-
повіді, питання відкритого характеру ‒ самостійну 
відповідь на запитання. Інструкція передбачала 
також максимальну кількість балів, яку студент 
міг отримати під час проходження тестування. 
Для створення тестового завдання викладач оби-
рав команду, в якій планувалось проведення тес-
тування, додавав до цієї команди всіх учасників 
процесу тестування (викладач, який проводив 
лекційні заняття, викладач, який проводив прак-
тичні та лабораторні заняття, куратор групи). 
В інструкції до тестових завдань було визна-
чено дату розміщення тестових завдань у розділі 
«Завдання», час доступу до тестових завдань, час 
початку відповіді на тестові завдання, дедлайн 
завершення тестування, час, після якого студент 
не може здати тести. Проілюструємо малюнками 
інструкцію щодо створення тестових завдань.
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Висновки. Вважаємо, що методичний супровід 
дистанційного навчання майбутніх вихователів 
має забезпечувати підвищення мотивації студен-
тів до опанування фахових дисциплін у дистан-
ційному форматі, цілодобовий доступ до навчаль-
них матеріалів, web-ресурсів курсу, з метою змоги 
студента вибрати власну, індивідуальну освітню 
траєкторію навчання, має передбачати синтез 
використання традиційних технологій та ІКТ, які 
забезпечують ефективне викладання того чи того 

дистанційного курсу, враховувати особливості 
професійної діяльності майбутніх вихователів 
ЗДО та інтереси стейкхолдерів (майбутніх робо-
тодавців). Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в розробленні методичних рекоменда-
цій, навчальних посібників для викладачів щодо 
методичного супроводу формування професійно-
методичної спрямованості майбутніх вихователів 
у процесі викладання фахових дисциплін та дис-
циплін мовознавчої спрямованості.
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ВИВЧЕННЯ РОДИННОЇ ЛЕКСИКИ В КОНТЕКСТІ ЗНАКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЕТНОКУЛЬТУРИ (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ)

У статті здійснено теоретичний аналіз і практичне декодування традиційних і сучасних позначок української 
народної культури в аспекті досліджуваних одиниць (комунікативно-діяльнісний аспект). Розроблено методичну 
організацію вказаних наукових спостережень із метою збереження, розвитку та належної передачі національ-
них здобутків у шкільному курсі старшої школи. Крім того, акцентовано увагу на необхідності особистісного 
становлення у площині свідомого зростання української національної ідентичності, індивідуальної активності 
задля належної комунікативно-діяльнісної репрезентантації нації. Спроєктовано ефективність указаних тра-
єкторій руху крізь призму формування родинної лексичної компетенції та виховання свідомого ставлення до 
культури міжособистісної взаємодії в інтеракційних процесах сім’ї.

Серед умов, які забезпечували результативність вивчення досліджуваних одиниць у контексті знаків укра-
їнської цивілізації (комунікативно-діяльнісний аспект) визначено необхідність власних різноаспектних спосте-
режень; формування практики взаємної підтримки та толерантності, вміння вибачати. Запропоновано чер-
говість виконуваних видів робіт, які взаємопов’язано з лінгвістичним матеріалом та власними креативними 
міркуваннями. Звернено увагу на з’ясування етнокультурних коренів лінгвістичних явищ і можливості їхнього 
прочитання у процесі сучасної життєдіяльності.

Зроблено висновки про перспективність опрацювання досліджуваних одиниць у руслі вказаного напряму (комуні-
кативно-діяльнісний аспект); наголошено на можливості інтенсифікації процесів засвоєння навчального матеріалу, 
як-от: збереження культурних набутків, трансляції досвіду попередніх поколінь, установлення причинно-наслідкового 
зв’язку лексем із визначеним матеріалом, творчого застосування СІТ, обговорення висновків, вражень тощо.

Ключові слова: етнокультура, родинна лексика, комунікація, комунікативно-діяльнісний підхід, лексична 
родинна компетентність.
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STUDY FAMILY VOCABULARY IN THE CONTEXT OF SIGNS UKRAINIAN 
ETHNOCULTURE (COMMUNICATIVE-ACTIVITY ASPECT)

The article provides the theoretical analysis and practical decoding of traditional and modern symbols of Ukrainian 
folk culture in the aspect of the studied units (communicative-activity aspect). The methodical organization of the specified 
scientific supervision for the purpose of preservation, development and proper transfer of national achievements 
in the course of senior school is developed. In addition, attention is focused on the need personal development in 
the plane of conscious growth Ukrainian national identity, individual activity for the proper communicative and activity 
representation of the nation. The effectiveness of these trajectories through the prism of the formation family lexical 
competence and the education of conscious attitude to the culture of interpersonal interaction in the family was projected.

Among the conditions that ensured the effectiveness of the studied units in the context of the signs of Ukrainian 
civilization (communicative-activity aspect) the need own multifaceted observations; formation the practice of mutual 
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support and tolerance, the ability to forgive were identified. The sequence of performed works is suggested, which 
are interconnected with the linguistic material and one's own creative considerations. Attention is paid to elucidating 
the ethnocultural roots of linguistic phenomena and the possibility of their reading in the modern life.

Conclusions are made about the further prospects of elaboration of the studied units in the specified direction 
(communicative-activity aspect); Emphasis is placed on the possibility of intensifying the processes of learning material, 
such as: preservation of cultural heritage, experience translation of previous generations, establishing the cause-and-
effect relationship of tokens with certain material, creative use of IT, discussion of conclusions, impressions, etc.

Key words: ethnoculture, family vocabulary, communication, communicative-activity approach, lexical family 
competence.

Постановка проблеми. Мова безпосередньо 
пов’язана зі здоров’ям і фінансовим добробутом 
особистості, морально-психологічним мікроклі-
матом родини, функціонуванням нації загалом. 
Так, досить цікавим виявляється той факт, що кра-
їни з високою вербальною культурою успішніші. 
Наприклад, так можна говорити про Японію, 
Америку, Німеччину, Англію тощо.

У площині новітніх методичних розробок важ-
ливо акцентувати увагу на дослідженні родинних 
номінацій (комунікативно-діяльнісний аспект) 
у їхньому етнокульторологічному навантаженні; 
вихованні поваги, вмінні проводити відповідні 
аналогії, примножувати й оберігати традиційні 
цивілізаційні здобутки. Таким чином, окреслене 
коло завдань є необхідним складником новітніх 
процесів інтенсифікації навчання, формування 
лексичної родинної компетенції та плекання елі-
тарної особистості з високим рівнем національної 
ідентичності.

Аналіз досліджень. В. В. Жайворонок спра-
ведливо наголошує на тому, що мова є одним 
із яскравих складників культури, в ній аніміс-
тична віра предків фігурувала основою первіс-
ного релігійного світогляду та охоплювала: ані-
матизм – оживлення, анімізм – одухотворення 
та антропоморфізм – олюднення. З огляду на 
вказані структурні елементи поділяємо мірку-
вання науковця про те, що опис мовних одиниць 
із семантикою глибинних етнокультурних коренів 
слова є доволі продуктивним явищем, оскільки 
основною підвалиною становлення концептуаль-
них мовних продуктів є етнокультурні концепти 
(знаки етнокультури) (Жайворонок, 2006: 3).  
Л. І. Мацько закликає сучасників до діяльної 
уваги нинішнього покоління, а саме: «Я думаю, 
що ми повинні активніше виступати за простір 
нашої культури й за те, щоб вона в майбутньому 
збереглась. Щоб ми, відстоюючи українську мову, 
посилались не тільки на Тараса Шевченка – захис-
ника української мови, а й самі думали насампе-
ред про її долю, треба нам якось активніше пропа-
гувати українську мову <…>, дбати про майбутнє 
нашого народу, його мови й культури» (Мацько, 
2009: 571). Комунікативна практична філософія 

розглядає вказаний термін, суспільство та струк-
тури особистості як компоненти життєвого світу, 
які утворюють складні смислові зв’язки, кому-
нікують один з одним, хоча втілюються в різних 
субстратах. Так, зокрема, культурне знання реалі-
зується в символічних формах – у предметах спо-
живання й технологіях, у словах і теоріях, у кни-
гах і документах не менше, ніж у діях (Єрмоленко, 
1999: 319).

Мета статті – розробити методику вивчення 
родинної лексики в контексті знаків україн-
ської етнокультури (комунікативно-діяльнісний 
аспект).

Виклад основного матеріалу. Досить ціка-
вий матеріал дібрано та проілюстровано нами зі 
словника-довідника знаків української етнокуль-
тури В. В. Жайворонка. Пропонуємо здійснити 
подібний лексикографічний екскурс, оскільки: 
«Старша профільна школа має ширше впрова-
джувати в навчально-виховний процес елементи 
наукового пошуку, творчі звіти, наукові дискусії, 
експерименти» (Мацько, 2009: 43). Наприклад, 
типова українська жінка – весела, балакуча, 
досить рухлива і працьовита; зазвичай вона має 
меланхолійний характер, який, можливо, послу-
жив підґрунтям для створення ніжних і сумови-
тих пісень українського фольклору (Жайворонок, 
2006: 222). Дівчина-донечка відзначається всес-
вітньовідомою вродою та багатим внутрішнім 
світом. Указані факти посвідчують відповідні 
асоціативні ряди на позначення досліджуваних 
родинних номінацій, як-от: серце, чарівниченька, 
рибчина, тонкая тополя, калина, перепілочка; 
щоки, як мак, очі чорні, як терен <…>, немов біла 
береза, груша, яблуня, вишня (символи дівочої/
жіночої чистоти). Перехід від одного соціокуль-
турного стану до іншого позначав для тендітної 
статі традиційний весільний обряд із барвінковим 
вінком, який знаменував невинність (Жайворо-
нок, 2006: 27). Верба як тихе, скромне, беззахисне 
дерево уособлювала материнську ласку, турботу, 
мрії про щастя дітей (Жайворонок, 2006: 73). 
Символом жіночого здоров’я, краси та радості 
споконвіку залишалася калина. Цей кущ є зна-
ком духовного життя, дівочості, краси й кохання; 
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заміжжя, радості або горя; родинних почуттів; 
щасливої долі; уособленням домівки, батьків 
і всього найріднішого загалом. Таку своєрідну 
символіку українського роду оспівано в загаль-
новідомих піснях, як-от: «У полі калина, у полі 
червона хорошенько цвіте. Ой роде наш красний, 
роде наш прекрасний, Не цураймося, признавай-
мося, не багацько нас є/бо багацько нас є». Або 
в Назарія Яремчука: «Родина, родина – від батька 
й до сина/ Від матері доні добро передам./ Родина, 
родина – це вся Україна/З глибоким корінням, 
з високим гіллям» та інше. Білизна квітів – знак 
незайманості, дівочості; щойно розквітла калина – 
незріле кохання; рубання (ламання) калини – зару-
чини чи одруження без згоди дівчини; зламана 
калина – покинута жінка; ягоди – правічні при-
краси на короваї чи весільному гільці (Жайворо-
нок, 2006: 270). Цікаво, що на День народження 
дівчат дарували калинові вінки, щоб були красиві 
та ніжні. Хлопцям – із чорнобривців і барвінку, 
щоб мали чорні брови та гарні очі. Красивих/
добрих/лагідних <…> жінок асоціювали з анге-
лом, богинею чи лебідкою. Сварливих і злих при-
рівнювали до стихійного лиха або нечистої сили. 
Їх називали бабою-ягою, а то й мегерою. Проте 
номінація «баба» для давніх українців одночасно 
позначала одне зі старовинних божеств, як-от: 
матір-предкиню, берегиню, охоронницю, покрову, 
хранительку родинного вогнища; з її вшануван-
ням постав культ Матері, Богині (Жайворонок, 
2006: 13, 20). Поняття матері-берегині в пере-
носному значенні позначає особу дружини, яка 
береже та підтримує домашнє вогнище, є покро-
вою всьому родинному колу, жінка-мати. Україна 
в ширшому значенні також є уособленням роду, 
народу, історії, традицій та пам’яті предків (Жай-
воронок, 2006: 33–34).

Мама – це першорядна людина. Її особистість 
пов’язують із центральним органом організму чи 
символічним птахом, як-от: серце, голубонька, 
в образному значенні – ненька-Україна (Жай-
воронок, 2006: 393). Зауважимо, що наша мова 
має унікальні пошанні назви звертання до матері 
та батька, наприклад: паніматка = паньматка 
(пестливі) паніматонька, паніматонька, паніма-
точка, паньматочка, паніматуся, паньматуся, 
паніматуся, паньматуся/ панотець (Жайворо-
нок, 2006: 432).

Знаковий еталон чоловіка позначено такими 
поняттями, як добро, розум, працьовитість і роз-
важність. Молодого, сильного, сміливого парубка, 
козака традиційно називали орлом, який, як 
відомо, є царем птахів і символізує силу та муж-
ність (Жайворонок, 2006: 420).

Батько – це голова родини, господар, порад-
ник, мудрий вихователь дітей, своєрідний енер-
гетичний центр та опора для всієї сім’ї. Як пра-
вило, вказану особу прирівнювали до дуба, який 
символізував здоров’я, кохання, силу, могутність 
і подружнє життя. Пестливі звертання мали тради-
ційну символіку – лебедин, лебедочко, соловейко, 
бик, явір тощо (Жайворонок, 2006: 330, 561).  
Ці дефініції позначали силу, мужність, хоро-
брість, здоров’я та чоловічу впертість (Жайворо-
нок, 2006: 34). Самотніх, неодружених чоловіків 
(парубків) називали бурлаками (Жайворонок, 
2006: 60).

Цікаво, що лексема «родина» (родинка, роди-
нонька, родиночка, родонька) є відомим україн-
ським символом душевного порятунку, затишку, 
ключовою ланкою родоводу (Жайворонок, 2006: 
504), Адам і Єва – знаком предків, прародичів 
людського роду (Жайворонок, 2006: 478), гор-
лиця – національним свідченням подружньої 
вірності та кохання; порівняння з якою вживалось 
як пестливе звертання до дівчат і жінок.

Важливим ритуальним атрибутом, символом 
щасливого подружнього життя та продовження 
роду був і залишається український вінок. Відомо, 
що це плетення налічує дванадцять квіток/ стрічок, 
де кожна – це певний символ-знак, як-от: жовтий – 
сонце, коричневий – земля, блакитний – небо, вода, 
зелений – молодість, фіолетовий – мудрість, мали-
новий – щирість, рожевий – достаток; вінок із чер-
воних квітів – молодість, чистота, цнота, кохання 
та дівування тощо. Люди покладались на те, що 
цей жіночий оберіг знімає біль і береже волосся; 
є культурним символом українського народу 
(Жайворонок, 2006: 97). Так само говорили про 
солов’я як емблему родинного затишку та любові 
(Жайворонок, 2006: 561). До перерахованих зна-
ків зараховували білий бузок як символ моло-
дого подружнього життя (Жайворонок, 2006: 58);  
обручку як свідчення єднання родів та інше 
(Жайворонок, 2006: 408). Своєрідною святинею 
вважали вишиванку. Її передавали від покоління 
до покоління, з роду в рід, берегли як реліквію, 
адже вона мала особливу оберегову силу узорів. 
Відомо, що кожна дівчина мала вишити для свого 
коханого сорочку, за унікальністю якої судили про 
майстерність і вправність майбутньої господині 
(Жайворонок, 2006: 88). У народі маємо й поляр-
ний бік існування знакової системи. Наприклад, 
билина, згідно з відповідними уявленнями, висту-
пала символом сирітства, бідності та самотності 
(Жайворонок, 2006: 36).

Цікавим асоціативним матеріалом позначено 
родинні номінації братів і сестер. Так, триколірна 
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фіалка (братики/братчики, котрі мають народні 
назви зозульки, зозулині черевички, полуцвіт, 
сирітки) є квіткою-емблемою світової гармонії 
Лади. Вірили, що ці квіти здатні охороняти родину 
від сварок, із них готували купіль (використову-
вати для парення в лазнях) або клали в кожен кут 
хати із зазначеною метою (Жайворонок, 2006: 54).

Розумову недосвідченість, безпорадність, 
нестриманість, Боже благословення, яке асоці-
ювали з «Божою росою» та квітами, традиційно 
пов’язували з дітьми «Поки дитина не опечеться, 
доти вогню не боїться». Проте ні в якому разі не 
радили називати новонароджених зайчиками, бо 
будуть погано спати. Обереговою силою служили 
згадування вовка чи змії (Жайворонок, 2006: 401).

Знаком мудрості, досвіду, коріння роду, пред-
ків і пращурів споконвіку вважали дідуся з бабу-
сею (Жайворонок, 2006: 186–187).

Об’єктом іронічних порівнянь виступали 
родинні номінації тещі та тестя; свекрухи та све-
кра. Символом скупості/ недоброзичливості – 
дядини (Жайворонок, 2006: 210); уособленням зла 
й підступності – мачухи/вітчима (Жайворонок, 
2006: 357) тощо.

Цікавою є вибірка об’єктів антропоморфізму. 
Наприклад: голуб – голубка; лебідь – лебідка 
тощо. Загальновідомим залишається той факт, що 
ця птаха є Божою, жертовною птицею, біблійним 
символом Святого Духа, який у деяких народних 
обрядах є уособленням ангела та Святого Різдва 
(Жайворонок, 2006: 142). Автор наголошує на 
тому, що в Україні існувала заборона на вживання 
голубиного м’яса і традиційна віра в те, що люди, 
які тримають цих птахів, матимуть достаток 
і щастя. У багатьох народів, і в нашого зокрема, 
голуби є символом щирого, ніжного, вічного 
кохання, любовно-шлюбних взаємин, творчої 
сили. Їх зображували на рушниках, ними прикра-
шали короваї, воркування їхньої пари уособлю-
вало злагоду між подружжям. Ця одинока птаха 
(без пари) за українськими традиціями була пер-
соніфікацією самотнього чи покинутого парубка; 
небесного вісника чи душі померлого. Найвищим 
вираженням любові й ніжності, доброти й чистоти, 
незлобливості є найменування або звертання до 
близьких людей за номінацією-назвою вказаного 
птаха. Безперечну повагу до свого роду виражено 
найкращим народним епітетом, як-от батько – 
сизий голубочок (Жайворонок, 2006: 143). До того 
ж словники фіксують різноманіття зменшено-
пестливих варіантів: голубець, голубчик, голуб-
ничок, голубонько, голубок, голубочок, голубеня, 
голуб’я – пташа голуба; ж. голубиця, голубонька, 
голубочка (Жайворонок, 2006: 142). Такі перера-

ховані етнокультурні спостереження допомагають 
глибше сприймати родинні номінації, культурні 
традиції та побут у діахронічному зрізі.

Надзвичайно багатий символічний матеріал 
визначено родинною лексикою сімейного циклу, 
як-от: народження; хрестини; дівування/парубку-
вання; одруження; батьківство тощо. Особливої 
ували заслуговують родинні номінації за профе-
сійною діяльністю чоловіка/ батька (див. Табл. 1).

Пропонуємо започаткувати ведення таблиці 
спостережень за наведеним зразком; виконання 
словникової роботи; опрацювання новітніх спе-
ціальностей та трактування їхнього значення 
(наприклад, айтішник, су-шеф, сушист тощо).

Тобто констатуємо відповідну закономірність 
називання членів родини за професійною діяль-
ністю чоловіка/батька. Таку логіку пояснюємо 
давньою культурною традицією українців іме-
нувати дружину та доньку за назвою діяльності 
голови сім’ї, позаяк саме батько мав вищий соці-
альний статус, який виступав своєрідним іденти-
фікатором для інших членів родини. Рідше (порів-
няно з номінацією дочки) відповідну практику 
називання спостерігаємо щодо продовжувачів 
батьківського роду, себто синів (див. табл. 1). Цю 
закономірність пояснюємо тим, що дівчата висту-
пали берегинями родинного вогнища, з якими 
пов’язували культ матері та християнський ета-
лон жіночої підпорядкованості чоловікові.

Мати для нашого народу є Берегинею землі, пам’яті 
предків, українського роду зокрема. В Т. Г. Шевченка 
слово «мама» – «великеє та найкращеє». Неньчину 
любов, проблеми морально-етичного виховання 
молоді та сімейні відносини возвеличували такі 
письменники: І. Я. Франко, М. М. Коцюбинський, 
П. А. Грабовський, Леся Українка (Л. П. Косач-
Квітка), А. С. Малишко, О. П. Довженко В. А. Симо-
ненко, М. П. Стельмах та інші.

Принагідно зауважимо, що найсвятіші для 
українців слова-символи – жіночого роду, як-от: 
Земля, Україна, Батьківщина, вірність, воля, істо-
рія, родина, праця тощо. Старші люди помічали, 
що найкраще за всіх навчають батько з матір’ю, 
тому сучасне покоління повинне прислухатись до 
їхнього досвіду, довіряти їм. Тато – це найсиль-
ніша надія та опора, захисник-годувальник. Буває 
трохи суворим, але його любов дещо стримана 
й виправдано врівноважена: «Люби дитину так, 
щоб вона й не бачила. Не бачила, але завжди від-
чувала надійну батьківську руку». На отця покла-
дали надзвичайно велику відповідальність: яка 
гребля, такий млин, який батько – такий син; 
ледащо син – батьків гріх; умієш дітей родить – 
умій же й навчить тощо.
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Таблиця 1
Назви родинної лексики українців відповідно до професійної діяльності чоловіка/батька

Назви чоловічих 
професій/ коротке 

тлумачення дефініції
Родинна номінація 

жінки за фахом чоловіка
Родинна номінація 

доньки за фахом батька
Родинна номінація сина 

за фахом батька

Бондар – майстер, 
ремісник, який виробляє 
діжки, бодні, дерев’яні 

відра тощо. 
– – –

Бортник – … – – –
Відьмак (відун) – … – – – 

Вівчар – … – – – 
Війт – … – – – 

Гетьман – … Гетьманша –  –
Гончар – … Гончариха Гончарівна  –
Гусар –… Гусарка –  –

Дзвонар –… Дзвонариха –  –
Дяк – … Диякониха, дячиха Дяківна  –

Князь – … Княгиня –  –
Коваль – … Ковалиха – Ковальчук
Козак – … Козачка Козача – дитя козака

Король – … Королева Королівна Королевич
Кожум’яка – … – – – 
Командир – … Командириха – –

Купець – … Купчиха Купцівна –
Куркуль – … Куркулиха Куркулівна Куркуленко
Лісник – … Лісничиха Лісниківна –

Батюшка – … Матушка – –
Мільйонер – … Мільйонерша – –

Отаман – … Отаманиха Отаманівна –
Офіцер – … Офіцерша – –

Паламар – … Паламарка Паламарівна –
Писар – … Писарша – –

Полковник – … Полковниця Полковниківна –
Полупанок –… Полупанійка – –

Піп – … Попадя Попадянка, попівна Попович
Посланець – … Посланниця – –
Професор – … Професорка – –
Прокурор – … Прокурорша – –

Регент – … Регентша – –
Рекрут – … Рекрутка – –
Рибак – … Рибачиха – –

Секретар – … Секретариха – –
Сенатор – … Сенаторка – –
Солдат – … Солдатка – –
Султан – … Султанша – –
Титар – … Титариха Титарівна –
Токар – … Токариха Токарівна –

… … … ….
Назви сучасних спеціальностей

Айтішник –… … … …
Су-шеф – … … … …
Сушист – … … … …

… … … …
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Важливим етапом навчального процесу має 
бути вивчення історичної та традиційної культури 
родинних свят, з’ясування відповідної національ-
ної специфіки та складання календаря пам’ятних 
дат (із використанням СІТ). Так, уперше 
в 1910 році після Першої Світової війни Анною 
Джарвіс (африканкою з Філадельфії) було орга-
нізовано День матері. Торжество почали відзна-
чати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехос-
ловаччині. В 1928 році Союз українок Канади 
почав святкувати вже серед української громади. 
Наступного року  на чолі з редактором тижне-
вика «Жіноча доля» О. Л. Кисілевською святкував 
Львів. На жаль, за радянських часів така традиція, 
яка припадала у другу неділю травня, обірвалась. 
Починаючи з 1990-х років, свято було повернуто 
зусиллями громадських організацій, а найбільше – 
Союзом українок та Жіночої громади.

Згідно з указом президента України від 
10 травня 1999 року № 489/99 цей День 
почали відзначати у другу неділю травня. 
Його святкують більше, ніж у 50 країнах світу, 
з деякою різницею в датах, наприклад: Білору-
сія – 14 жовтня, Росія – остання неділя листопада, 
Грузія – 3 березня, Польща – 26 травня, багато 
близькосхідних країн – 21 березня.

Цікаво, що лексема «мати» найбільше сполу-
чається із групою слів, які на морфологічному 
рівні становлять прикметники. У зв’язку з цим 
пропонуємо укласти семантичну схему-характе-
ристику родинних лексем, як-от мама:

– вік: молода, стара, древня;
– риси характеру: добра, милосердна, чуйна;
– зовнішність: гарна, сива, ясноока/чорноока/ 

блакитноока/ зеленоока;
– релігійність: побожна, віруюча;
– соціальна оцінка: справжня, чудова, тощо;
Зауважимо, що такі спостереження варто про-

дублювати для інших номінацій; за можливості – 
опрацювати спільнокореневі сім’ї назв; дослідити 
зменшено-пестливі варіанти. Наприклад: мама, 
мамка, мамоня, мамонька, мамочка, мамуленька, 
мамулечка, мамулюсенька, мамуля, мамунечка, 
мамуночка, мамупуньочка, мамусенція, маму-
сенька, мамусечка тощо.

День батька почали святкувати порівняно 
нещодавно – із 2019 року. Кабінет міністрів схва-
лив проєкт відповідного указу Президента, при-
значивши його на третю неділю червня. Реаліза-
ція нормативного акта має сприяти забезпеченню 
умов для розвитку сім’ї як основи суспільства; 
підвищенню статусу чоловіка як батька у процесі 
виховання молодого покоління. У різних краї-
нах цей день припадає на різні дати, наприклад: 

у США, Аргентині, Канаді, Японії, Ірландії, Індії, 
Нідерландах, Туреччині, Словаччині та інших – 
на 19 червня; в Польщі – на 23 червня; в Німеч-
чині – в першу неділю червня; у Грузії – 3 жовтня; 
в Італії – 19 березня тощо.

25 квітня святкуємо День доньки; 22 листо-
пада – сина; 30 квітня – дружини; 19 листопада – 
чоловіка. Із 2012 року (8 липня) – День сім’ї, при-
свяченого пам’яті святих Петра та Февронії, 
покровителів родини та любові в православ’ї. 
Це свято кохання, взаєморозуміння, гармонії 
та вірності (Указ президента «Про відзначення 
в Україні деяких пам’ятних дат і професійних 
свят», підписаний 30 грудня 2011 року). Між-
народний День сім’ї – 15 травня, встановленого 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році. День 
захисту дітей – 1 червня.

Так, характеристики різних картин світу відо-
бражено в певній мові, звичаях і традиціях, які 
акумулюють концепти-ключі семіотичної сис-
теми та відповідні правила взаємодії. Втім, деякі 
загальні рекомендації простежуємо у Святому 
Письмі, наприклад: «Утримуйте язик свій від зла 
та вуста свої від підступних слів. Ухиляйтеся від 
гніву та робіть добро. Шукайте миру та слідуйте 
за ним. Очі Господа звернені до праведників і вуха 
його – до їхнього крику» (Біблія, 2005: 548). Тут же 
віднаходимо пріоритетні комунікативно-діяльнісні 
складники: «Дні літ наших – сімдесят років; і най-
краща їхня пора – праця та хвороби, бо проходять 
швидко, і ми летимо <…> Навчи, Господи, нас 
лічити так наші дні, щоб ми набули серце мудре» 
(Біблія, 2005: 573). Та чи не найголовніші: «Спо-
стерігайте за собою. Якщо ж зогрішить проти 
Вас брат Ваш, скажіть йому; і якщо покається, 
пробачте йому; і якщо сім разів на день зогрішить 
проти Вас і сім разів на день звернеться, і скаже: 
каюсь, – пробачте йому» (Біблія, 2005: 1112).

Завершальним етапом пропонуємо встано-
вити: таке

1. Проходження практики обміну ролями 
з використанням відповідних родинних номі- 
націй.

2. Складання та здійснення переліку бажань 
членів сім’ї.

3. Організацію культурних варіантів спіль-
ного родинного відпочинку.

Висновки. Отже, вивчення родинної лексики 
в контексті знаків української етнокультури (кому-
нікативно-діяльнісний аспект) – це доволі пер-
спективний матеріал, який сприяє формуванню 
активної соціально-культурної позиції та родин-
ної лексичної компетенції під час неперервної 
практики життя.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАННІ ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті з’ясовано, що для кожного учня характерний різний підхід до процесу засвоєння знань. У минулому 
через різницю у оглядах між різними поколіннями педагогам було важко знайти спільну мову з учнями. Однак на 
сьогодні, використовуючи комп’ютерні мережі та он-лайнові засоби, викладачі можуть викладати матеріал так, 
щоб кожен учень міг задовольнити низку індивідуальних запитів. Основним завданням освіти є навчання кожної 
дитини за короткий термін засвоїти, синтезувати та використати на практиці великі обсяги інформації. Украй 
важливою є організація процесу навчання у такий спосіб, щоб кожна дитина могла із цікавістю брати активну 
участь в освоєнні нового матеріалу, а також була здатна аналізувати предметні зв’язки та взаємозалежність 
різних дисциплін. Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати особливості використання інформаційно-комуні-
каційних технологій у навчанні шкільних дисциплін. Як наслідок, виявлено, що під час використання інформацій-
но-комунікаційних технологій у навчанні створюються умови, за яких відбувається інтеграція різних навчальних 
дисциплін, інтенсифікація освітнього процесу та індивідуалізація навчання. Цей процес передбачає досягнення 
сукупності загальних цілей, що спрямовані на комп’ютеризацію навчально-виховного процесу. Для ефективної 
реалізації поставленої мети необхідно упровадити збалансовану систему традиційних педагогічних технологій 
та підсилити її потужними багатофункціональними інструментами – мультимедійними комп’ютерними комплек-
сами. Тоді як швидкість досягнення цієї мети буде варіюватись залежно від навчального курсу певного предмету, 
готовності вчителя освоювати нові знання та часових меж. Однак важливим є той факт, що вказані зміни пови-
нні відбуватись у контексті загальної мети освітнього процесу, розглядатись за певним алгоритмом, що надасть 
можливість кожному вчителеві, незалежно від віку та досвіду, поповнити свої знання та сформувати комплекс 
нових практичних навичок роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Ключові слова: освіта, навчання, педагогічна діяльність, інформатика, інформаційно-комунікаційні  
технології, навчальні дисципліни.
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USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN SCHOOL DISCUSSION

The article found that each student is characterized by a different approach to the process of learning. In the past, due 
to the difference in reviews between different generations. it was difficult for teachers to find common ground with students. 
However, today, using computer networks and online tools, teachers are able to teach the material in such a way that each 
student can satisfy a number of individual requests. The main task of education is to teach each child in a short time to absorb, 
synthesize and put into practice large amounts of information. It is of utmost importance to organize the learning process in 
such a way that each child can take an active part and take an interesting part in the development of new material, as well 
as being able to analyze the subject links and interdependence of different disciplines. The purpose of the article was to find 
out the peculiarities of the use of information and communication technologies in the teaching of school subjects. As a result, 
it was found that when using information and communication technologies in education, the conditions are created under 
which the integration of different disciplines, the intensification of educational process and the individualization of learning. 
This process involves the achievement of a set of general goals aimed at computerization of educational process. To achieve 
these goals effectively, a balanced system of traditional pedagogical technologies should be introduced and enhanced with 
powerful multifunctional tools - multimedia computer systems. While the speed of achieving these goals will vary, depending 
on the course of the subject, the teacher’s willingness to learn new knowledge and timeframes. However, what is important 
is that these changes must take place in the context of the overall goal of educational process, be considered by a specific 
algorithm, which will enable each teacher, regardless of age and experience, to refine their knowledge and form a set of new 
practical skills in information and communication technologies.

Key words: education, training, pedagogical activity, informatics, information and communication technologies, 
educational disciplines.
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Свистунова Т. Використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчаннi...

Постановка проблеми. Загальновідомо, що для 
кожного учня характерний різний підхід до про-
цесу засвоєння знань. У минулому через різницю 
в поглядах між різними поколіннями педагогам 
було важко знайти спільну мову з учнями. Однак 
на сьогодні, використовуючи комп’ютерні мережі 
та он-лайнові засоби, викладачі можуть викладати 
матеріал так, щоб кожен учень міг задовольнити 
низку індивідуальних запитів. Основним завдан-
ням освіти є навчання кожної дитини за короткий 
термін засвоїти, синтезувати та використати на 
практиці великі обсяги інформації. Украй важли-
вою є організація процесу навчання в такий спосіб, 
щоб кожна дитина могла із цікавістю брати активну 
участь в освоєнні нового матеріалу, а також була 
здатна аналізувати предметні зв’язки та взаємоза-
лежність різних дисциплін.

Аналіз досліджень. Дослідженням пода-
ної проблематики займались такі науковці, як: 
Л. А. Башманівська, Л. Г. Дзюба, Л. І. Сердюк, 
Е. Н. Смирнова-Трибульская, К. М. Одарчук, 
В. В. Красуля, С. Д. Максименко, М. Л. Смульсон, 
Л. М Божик., М. П. Шишкіна, В. В. Чепак, та інші.

Мета статті – з’ясувати особливості викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчанні шкільних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Упровадивши 
інформаційно-комунікаційні технології в навчаль-
ний план усіх предметів, виникає необхідність 
підвищити інформаційно-комунікаційну куль-
туру кожного педагога, упровадити нові методи 
навчання, котрі передбачають застосування 
комп’ютерів, орієнтувати виконання домашніх 
завдань на інтеграцію школярів в інформаційне 
середовище та інше.

Із широким упровадженням інтернет-техноло-
гій школярі мають можливість користуватись вір-
туальними бібліотеками, які містять величезний 
запас інформації. Це дозволяє значно покращити 
процес пошуку необхідного матеріалу, отримати 
доступ до бібліотечного фонду, представленого 
електронними аналогами різних видань (книг, 
журналів, газет тощо). Учні можуть скористатись 
електронними підручниками й посібниками, тес-
товими програмами з метою перевірки засвоєння 
знань, що є особливо актуальним для абітурієнтів 
під час підготовки до ЗНО (Башманська, 2016: 110).  
З огляду на це, спираючись на досвід науков-
ців у галузі інформатики, можна охарактеризу-
вати такі основні критерії готовності вчителів 
різних дисциплін до ознайомлення учнів з ІКТ  
(Дзюба, 2013: 189–196):

1. Мотиваційно-цільовий критерій передба-
чає мотиви, потреби, інтереси, переконання, цін-

ності та визначає спрямованість учителя, його 
прагнення до розвитку педагогічних здібностей, 
удосконалення знань, умінь і навичок до ознайом-
лення школярів з ІКТ.

2. Когнітивно-інформаційний критерій міс-
тить у собі оволодіння базовими психолого-педа-
гогічними знаннями, знаннями про методику 
ознайомлення школярів з ІКТ, міцність і гнучкість 
засвоєння цих знань.

3. Операційно-діяльнісний критерій характе-
ризує сукупність умінь здійснювати діагностику 
здібностей дитини, добирати найбільш ефективні 
методи й тактики для розв’язання проблеми, 
доцільність реалізації дій під час ознайомлення 
учнів з ІКТ.

4. Результативно-рефлексивний критерій 
визначає самоконтроль і самооцінку дій учителя 
базової школи щодо ознайомлення учнів з ІКТ, 
вміння здійснювати контроль своєї діяльності 
з метою самовдосконалення.

Системно досліджуючи поняття готовності, 
складники формування готовності вчителів різних 
предметів до впровадженні інформаційно-кому-
нікаційних технологій у викладацьку діяльність, 
виникають умови для виявлення необхідних шля-
хів підготовки компетентних педагогів, профе-
сійно адаптованих до викликів сучасної освіти.

Можна виділити інваріантну підмножину 
знань, умінь і навичок, якими повинні оволо-
діти викладачі всіх предметів як користувачі 
комп’ютерних технологій. Під час викладання 
різних навчальних предметів у викладачів мають 
бути сформовані основні компоненти інформацій-
ної культури (Сердюк):

1. Розуміння сутності інформації та інформа-
ційних процесів, їх ролі в пізнанні навколишньої 
дійсності та творчої діяльності людини, в управ-
лінні технічними й соціальними процесами, в забез-
печенні зв’язку живого із зовнішнім оточенням.

2. Розуміння проблем подання, оцінювання 
й вимірювання інформації, її сприйняття й розу-
міння, сутності формалізації суджень, зв’язку 
між змістом та формою, ролі інформаційного 
моделювання в сучасній інформаційній техно-
логії. Вивчення питань опрацювання інформації 
та її сутності потребує необхідності засвоєння 
понять: знака, символу, алфавіту, мови, письма, 
носія інформації, повідомлення, каналу зв’язку 
(з’ясування зв’язку між повідомленнями та інфор-
мацією). Доцільним є ознайомлення із синтаксич-
ним і семантичним підходами до вимірювання 
інформації, а також з обмеженістю цих підходів.

3. Розуміння сутності неформалізованих, 
творчих компонентів мислення.
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4. Уміння добирати й формулювати мету, здій-
снювати постановку завдань, висувати гіпотези, 
будувати інформаційні моделі досліджуваних про-
цесів і явищ, аналізувати їх за допомогою засобів 
ІКТ та інтерпретувати отримані результати, сис-
тематизувати факти, осмислювати й формулювати 
висновки, узагальнювати спостереження, перед-
бачати наслідки рішень, котрі приймаються, дій 
щодо їх реалізації та вміти їх оцінювати.

5. Уміння добирати послідовність операцій 
і дій у професійній діяльності, розробляти про-
граму спостереження, досліду, експерименту.

6. Володіння навичками роботи з комп’ютером, 
системами опрацювання текстової, числової і гра-
фічної інформації, баз даних знань, предметно-
орієнтованими прикладними системами, систе-
мами телекомунікацій.

7. Розуміння сутності штучного інтелекту.
Згідно зі стандартами підготовки вчителів, 

прийнятих у Польщі, кожен учитель для ефек-
тивної професійній діяльності повинен мати такі 
інформатичні компетентності (Смирнова-Три-
бульська, 2007: 102–103):

1. Розуміння й використання термінології, 
засобів (обладнання), інструментів (програмного 
забезпечення) й методів ІКТ.

2. Інформаційно-комунікаційні технології як 
складник свого робочого місця.

3. Роль і використання ІКТ у предметній 
галузі, котру викладає вчитель.

4. Використання інформаційно-комунікацій-
них технологій у викладанні свого предмету.

5. Правові, етичні й суспільні аспекти доступу 
до ІКТ й використання цих технологій.

Педагогічні завдання підвищення інформа-
ційно-комунікаційної культури вчителів різних 
напрямів такі (Одарчук, 2014: 100–104):

1) інтенсифікація всіх рівнів навчально-вихов-
ного процесу, підвищення його ефективності 
та якості;

2) побудова відкритої системи освіти, яка 
забезпечує кожній дитині й дорослому власну 
траєкторію самоосвіти;

3) системна інтеграція предметних галузей 
знань;

4) розвиток творчого потенціалу учня, його 
здібностей до комунікативних дій;

5) розвиток умінь експериментально-дослід-
ницької діяльності та культури навчальної діяль-
ності;

6) формування інформаційної культури учнів;
7) реалізація соціального замовлення, зумов-

леного інформатизацією сучасного суспіль-
ства (підготовка фахівців у галузі інформатики 

та обчислювальної техніки, підготовка користу-
вача засобів ІКТ).

Основним видом використання комп’ютерно-
орієнтованих засобів навчання є їх органічна інте-
грація в певні уроки. В цікавій, динамічній, ігро-
вій формі учні опановують комп’ютерні засоби, 
набувають первинних навичок користування 
пристроями введення-виведення, початковими 
уміннями й навичками управління комп’ютером 
та одночасно вдосконалюють свої знання з певних 
навчальних предметів, розвивають пам’ять, про-
сторову уяву, логічне мислення, творчі здібності. 
Отже, під кутом зору дидактики інформаційно-
комунікаційні технології дозволяють (Красуля, 
2014: 104–108):

− забезпечити зворотний зв’язок у процесі 
навчання;

− зробити навчання більш інтенсивним, 
а головне – ефективним завдяки реалізації можли-
востей мультимедіа навчальних систем до дієвого 
й наочного подання навчального матеріалу;

− підвищити унаочненість навчального  
процесу;

− забезпечити пошук інформації з різноманіт-
них джерел;

− індивідуалізувати навчання для максималь-
ної кількості дітей із різними стилями навчання 
й різними можливостями сприйняття;

− моделювати досліджувані процеси або 
явища;

− організувати колективну і групову роботи;
− здійснювати контроль навчальних досяг-

нень;
− створювати сприятливу атмосферу для спіл-

кування.
Застосування сучасних інформаційних тех-

нологій у навчанні – одна з найбільш важливих 
та стійких тенденцій розвитку світового освіт-
нього процесу. Основними завданнями застосу-
вання ІКТ на уроках різного профілю є (Одарчук, 
2014: 100–104):

1) підвищення наочності навчального про-
цесу;

2) забезпечення зворотного зв’язку в навчаль-
ному процесі;

3) проведення практичних та лабораторних 
робіт;

4) моделювання процесів або явищ, які вивча-
ються;

5) створення умов для індивідуалізації 
навчання;

6) пошук інформації з широкого кола джерел.
Отже, реалізовуючи підготовку вчителів-

предметників до ефективного впровадження 
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інформаційно-комунікаційних технологій шля-
хом отримання інформаційно-комунікаційних 
компетентностей, формуються здатності педаго-
гів використовувати отримані знання й навички 
в навчально-виховному процесі та спрямовувати 
його в напрямі розвитку інформаційно-комуніка-
ційної культури учня.

У зв’язку з цим необхідність формування 
інформаційної культури, яка передбачає потребу 
вести професійний пошук протягом усього життя, 
стає актуальною. Формування цього аспекту куль-
тури залежить від професійної спрямованості 
навчання й під час створення навчальних програм 
необхідно враховувати основні принципи профе-
сійного навчання (Максименко, Смульсон, 2005).

Учені-педагоги та вчителі-практики свідчать 
про те, що можливість використання комп’ютерних 
засобів навчання у процесі викладання гуманітар-
них дисциплін має позитивний ефект. Однак, засто-
совуючи комп’ютерні технології, необхідно дотри-
муватись комплексу принципів комп’ютерного 
навчання (Божик, 2004: с. 38–42):

− принцип адаптивності: пристосування 
комп’ютера до індивідуальних особливостей сту-
дентів;

− принцип адекватності змісту навчальних 
програм до рівня науково-технічного прогресу;

− принцип відповідності змісту до форм 
і методів, які застосовуються:

− принцип структурної єдності навчання на 
різних рівнях його існування.

Під технічними засобами навчання, котрі 
необхідно використовувати в цьому процесі, про-
понуємо розглянути (Шишкіна, Татауров, 2011: 
304–310):

− мультимедійний проектор;
− мультимедійну дошку;
− мобільні пристрої (планшетний ПК, КПК, 

електрона книжка);
− інтернет-технології (Wi-FI, Bluetooth, 3–4G, 

DSL-зв’язок);
− сервіси Інтернет (web-спільноти, педаго-

гічні мережі, web-сайти, портали, пошукові сер-
віси).

Дидактичні програмні засоби (Шишкіна, Тата-
уров, 2011: 304–310):

− прикладне програмне забезпечення (для 
розробки засобів навчання, презентацій, демон-
страцій, тощо)

− педагогічні програмні засоби (ігри, елек-
тронний підручник).

Змістовна комп’ютерна підтримка різних дис-
циплін може бути різноманітною (Одарчук, 2014: 
100–104):

− логічні схеми, інтерактивні таблиці, ані-
маційні малюнки, тощо, які використовуються 
у процесі пояснення, закріплення, систематизації 
того, що вивчається;

− комплекти задач для самостійної та групової 
роботи зі зразками розв’язувань і можливістю пере-
вірки результатів комп’ютерним експериментом;

− відео- та анімаційні фрагменти – демон-
страції фізичних явищ, класичних експери- 
ментів,технічних додатків;

− уключення до уроку історичного й додатко-
вого матеріалу.

Як наслідок, інтегрування звичайного уроку 
з комп’ютером дозволяє викладачу перекласти 
частину своєї роботи на ПК, роблячи водночас 
процес навчання більш цікавим, різноманітним, 
інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким про-
цес запису визначень, теорем та інших важливих 
частин матеріалу, тому що викладачеві не дово-
диться повторювати текст кілька разів (він вивів 
його на екран), учневі не доводиться чекати, поки 
викладач повторить саме йому потрібний фраг-
мент. Цей метод навчання дуже привабливий для 
викладачів, адже він допомагає їм краще оцінити 
здібності і знання дитини, зрозуміти її, спону-
кає шукати нові, нетрадиційні форми й методи 
навчання, стимулює професійне зростання 
та подальше освоєння комп’ютерних технологій 
(Чепак, 2009).

Висновки. Отже, у процесі використання 
інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчання створюються умови, за яких відбу-
вається інтеграція різних навчальних дисциплін, 
інтенсифікація освітнього процесу та індивідуа-
лізація навчання. Цей процес передбачає досяг-
нення сукупності загальних цілей, що спрямо-
вані на комп’ютеризацію навчально-виховного 
процесу. Для ефективної реалізації поставле-
ної мети необхідно впровадити збалансовану 
систему традиційних педагогічних техноло-
гій та підсилити її потужними багатофункціо-
нальними інструментами – мультимедійними 
комп’ютерними комплексами. Тоді як швидкість 
досягнення цієї мети буде варіюватись залежно 
від навчального курсу певного предмету, готов-
ності вчителя освоювати нові знання та часових 
меж. Однак важливим є той факт, що вказані 
зміни повинні відбуватись у контексті загальної 
мети освітнього процесу, розглядатись за певним 
алгоритмом, що дасть можливість кожному вчи-
телеві незалежно від віку та досвіду поповнити 
свої знання та сформувати комплекс нових прак-
тичних навичок роботи з інформаційно-комуні-
каційними технологіями.

Свистунова Т. Використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчаннi...
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТІВ ПОЛІПШЕННЯ 
ПОБУТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

На основі вивченого широкого кола історико-педагогічних джерел у статті висвітлюються питання ста-
новлення та розвитку соціально-педагогічної діяльності комітетів поліпшення побуту студентської молоді  
в Україні 20-х рр. ХХ ст.

У статті представлено аналіз загальних соціально-політичних процесів, які відбувались у країні зазначеного 
періоду й зумовили особливості розвитку соціально-педагогічної діяльності комітетів поліпшення побуту сту-
дентської молоді.

У процесі наукового пошуку було визначено фактори, під впливом яких відбувались становлення та розвиток 
соціально-педагогічної діяльності комітетів поліпшення побуту студентської молоді 20-х рр. ХХ ст. У роботі 
схарактеризовано основні напрями діяльності комітетів поліпшення побуту зазначеного періоду, а саме: покра-
щення житлово-побутових умов студентів; допомога в організації харчування студентів; фінансова допомога 
соціально-вразливої категорії студентства; вирішення проблем лікування та оздоровлення студентів; пошук 
джерел фінансування для діяльності комітетів.

У процесі наукового пошуку було з’ясовано, що виникнення комітетів поліпшення побуту студентської молоді 
було спричинено потребою кардинальних змін і мобільних рішень у матеріально-побутовій сфері життя сту-
дентів того часу, яка була критичною. У статті доведено, що діяльність комітетів поліпшення побуту сту-
дентської молоді вирішувала житлово-побутові та матеріальні проблеми студентства й тим самим сприяла 
збереженню студентського контингенту в закладах вищої освіти.

Унаслідок дослідження встановлено, що діяльність комітетів поліпшення побуту студентської молоді 
зазначеного періоду вирішувала не тільки нагальні побутові проблеми, але й, залучаючи студентів до соціально-
педагогічної діяльності, сприяла особистісному та професійному розвитку, формуванню активної громадської 
позиції, самосвідомості студента, розкривала його величезний ентузіазм, відповідальність та ініціативність.

Ключові слова: соціально-педагогічна діяльність, комітет поліпшення побуту студентської молоді, заклади 
вищої освіти, студенти.
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SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY OF COMMITTEES OF IMPROVING 
THE LIFE OF STUDENT YOUTH OF THE 20S OF THE XX CENTURY

Based on the studied wide range of historical and pedagogical sources, the article covers the issues of formation 
and development of socio-pedagogical activities of committees of improving the lives of student youth in Ukraine in 
the 20s of the twentieth century. 

The author presents an analysis of general socio-political processes which took place in the country of this 
period and determined the peculiarities of the development of socio-pedagogical activities of committees to improve 
the development of student youth.

In the process of scientific research, the factors under the influence of which the formation and development of socio-
pedagogical activities of committees to improve the construction of student youth of the 20s of the twentieth century. 
The article characterizes the main activities of committees to improve the construction of this period, those are: improving 
the living conditions of students; assistance in organizing student meals; financial assistance to socially vulnerable 
students; solving problems of treatment and rehabilitation of students; search for sources of funding for the activities 
of committees. The research revealed that the emergence of student youth was caused by the need for radical changes 
and mobile solutions in the material and everyday life of students at that time, which was critical. The article proves 
that the activities of committees to improve the development of student youth solved the housing and material problems 
of students and, thus, contributed to the preservation of students in higher education institutions. The study revealed 
that the activities of committees to improve the construction of student youth of this period not only solved urgent 
domestic problems, but also, involving students in socio-pedagogical activities, contributed to personal and professional 
development, active public position, student self-awareness, revealed his great enthusiasm.
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Постановка проблеми. Студентство є досить 
динамічною та активною соціальною групою, яка 
перебуває у стані власного формування та ста-
новлення. Діяльність соціальних інститутів, що 
покликані не лише здійснювати функцію контр-
олю й управління процесами в молодіжному 
середовищі, але насамперед підготувати молодих 
спеціалістів, спроможних відповідально, само-
стійно та ефективно діяти у складних умовах 
ринкової економіки та динамічному освітньому 
середовищі. На сьогодні постає необхідність 
запровадження заходів удосконалення системи 
отримання освіти студентською молоддю, фор-
мування та реалізації її соціальних та економіч-
них потреб. Досить цікавим є період 20-х років 
ХХ століття, коли відбулись докорінні зміни 
в освітньому просторі та країні загалом: студент-
ський рух став помітним явищем громадських 
та соціально-політичних процесів країни. Ці роки 
відзначились пошуками найбільш ефективних 
та доцільних форм, методів, напрямів соціально-
педагогічної діяльності, вивчення яких не втра-
тило своєї актуальності та потребує ретельного 
переосмислення.

Аналіз досліджень. Різні аспекти проблеми 
соціально педагогічної діяльності розгляда-
лись різними спеціалістами. В. Липинський 
та В. Прилуцький розглядали діяльність студентів 
та студентських організацій в УСРР у 1920-і рр. 
М. Бистрова висвітлює житлово-побутове забез-
печення студентства. Л. Штефан та О. Кін розгля-
дали історію становлення й розвитку проблеми.

Однак питання соціально-педагогічної діяль-
ності комітетів поліпшення побуту 20-х р. ХХ ст. 
не були предметом спеціального вивчення.

Мета статті – узагальнити досвід становлення 
та розвитку соціально-педагогічної діяльності 
комітетів поліпшення побуту студентської молоді 
в Україні 20-х рр. ХХ ст. для використання його 
в сучасних умовах реформування вищої школи 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. 1920-ті роки 
були поворотними для України. Революційні 
події того часу, зміна влади, реформування вищої 
школи, зміна соціального обличчя студентства 
зумовили пожвавлення суспільних процесів, 
громадських ініціатив населення і студентства 
зокрема.

Серед пріоритетних завдань, котрі стояли 
перед інститутом вищої освіти, була підготовка 
нової генерації спеціалістів, талановитих орга-
нізаторів та керівників, «не тільки осіб, здат-
них до формального та обмеженого виконання 
обов’язків, а й керівників господарського й куль-

турного життя, здатних самостійно спрямувати 
його на шлях досягнення цілей» (Кін, 2012: 221).

Перед робітничо-селянською молоддю від-
крились нові горизонти та можливості, але були 
й перешкоди на їхньому шляху. Складні й неодноз-
начні соціальні, економічні та політичні процеси, 
пов’язані з поваленням царизму, більшовицьким 
переворотом, розгортанням українських визволь-
них змагань, справили значний вплив на громад-
ське життя тогочасного суспільства (Кін, 2012: 221).  
Я. Ряппо, заступник народного комісаріату освіти 
УСРР, радянський діяч і педагог, співтворець сис-
теми народної освіти УСРР, характеризуючи стан 
студентства того часу, зазначив : «Підсумовуючи 
стан радянського студентства й умови його життя, 
можна сказати, що радянське студентство перебу-
ває в гірших умовах, ніж студентство в передво-
єнний час» (Ряппо,1928: 36). Студенти вимушені 
були постійно боротись за виживання, що нега-
тивно впливало на їх навчання.

Аналіз історико-педагогічних джерел зазна-
ченого періоду дозволив виділити фактори, під 
впливом яких відбувалось становлення та розви-
ток діяльності комітетів поліпшення побуту сту-
дентської молоді (КППУЧі):

− нестача коштів. Тільки незначна частина 
студентів отримувала стипендію від держави, але 
й вона не могла задовольнити їх елементарних 
потреб. Так, на сторінках періодичного видання 
того часу писали: «На жаль, доводиться конста-
тувати, що більшість студентства знаходиться 
в жахливих умовах існування, вимушені за шма-
ток хліба працювати 6–8 годин, і це стає причи-
ною втрати фактичного зв’язку із закладом вищої 
освіти і всім академічним життям» (Первый дом 
пролетарского студенчества,1922: 96). Фінансове 
становище студентів ускладнювалось уведенням 
плати за навчання;

− відсутність житла. Гуртожитків на всіх не 
вистачало, під житло для студентів віддавали при-
міщення, які не відповідали придатним умовам для 
життя. «Із житловим питанням становище дедалі 
гірше: гуртожиток інституту народної освіти, 
який уміщає 50–60 осіб, не відремонтовано за від-
сутністю кошт: дахи течуть, немає вікон, меблів, 
опалення відсутнє… Але багато, особливо нових 
студентів, не мають і цього: живуть на вокзалі, 
в кутах, у якихось коробках» (ИНО, 1923: 115);

− стан здоров’я. Важким фактором, котрий 
впливав на студентство 20-х років ХХ століття, був 
слабкий стан їхнього здоров’я. З одного боку, це 
було зумовлено тяжкими матеріальними та побу-
товими умовами, з іншого – епідеміями та хро-
нічними хворобами. Так, у своїй роботі В. При-
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луцький надає жахливі статистичні дані хворих 
студентів на туберкульоз, тиф, анемію, функціо-
нальні нервові захворювання, хвороби шлунку 
та інші (Прилуцький, 2006: 85). Підтвердження 
цього ми знаходимо й у роботі Х. Хоруженко, 
В. Липинського, які зазначають, що медичні 
огляди того часу показували, що 92% студентів 
мали від одного до трьох хронічних захворювань 
(Хоруженко, Липинський, 2015: 174–179);

− харчування. Відсутність можливості нор-
мального постійного харчування також була 
зумовлена тяжким матеріальним станом студент-
ства того часу: «Гарячу їжу собі можу дозволити 
лише раз на тиждень, про чай і думати не дово-
диться» ( Путь просвещения, 1924: 267).

Усі ці фактори ставили під загрозу факт самого 
існування студентства як соціальної групи. Як 
згадував студент одного із ЗВО того часу: «Про-
кинешся зранку й думаєш, а що його сьогодні 
їсти? І так день-у-день. До біса навчання, коли 
його доводиться так здобувати» (Вместо отчета, 
1924: 27). Зазначимо, що подібні настрої були 
в більшості студентів, яка опинились у складних 
життєвих умовах того часу.

Для вирішення нагальних проблем студентства 
було створено виборчий студентський орган – 
комітет поліпшення побуту студентської молоді. 
До його складу входили студенти, які були обрані 
на делегійних зборах.

Діяльність КППУЧів передусім було спрямо-
вана на вирішення житлово-побутових та мате-
ріальних проблем студентства задля збереження 
його контингенту в закладах вищої освіти. На 
сторінках періодичних видань того часу читаємо:  
«З початку діяльності КППУЧа була підготовка 
до нового навчального року необхідних для 
забезпечення біднішої частини студентства умов  
життя та харчування» (Работа Харьковского 
Кубуча, 1922: 95).

Вивчення та аналіз історико-педагогічної літе-
ратури досліджуваного періоду дозволив визна-
чити основні напрями роботи КППУчів:

− пошук фінансування для діяльності КППУ-
Чів, яке б забезпечило «нормальний кровообіг орга-
нізму КППУЧа, та дало б йому здоровий життєвий 
імпульс». КППУЧ організовував різні заходи для 
вилучення коштів на вирішення житлово-побуто-
вих та матеріальних проблем, це були: студентські 
лотереї, аукціони, пожертви та благодійні внески 
та інше. В 1923 році КППУЧі перетворювались 
із самодіяльної студентської організації на дер-
жавно-громадське об’єднання й отримували 50% 
коштів від місцевих бюджетів. Також, окрім цієї 
грошової допомоги, КППУЧам надходили гроші 

від єдиного студентського податку та громадської 
діяльності їх виробничих підрозділів (Липинский, 
1991: 116). У великих закладах вищої освіти діяли 
каси взаємодопомоги, котрі були філіями КППУ-
Чів, вони надавали позики студентам. Соціально-
педагогічна діяльність КППУЧів була настільки 
обґрунтованою, що мала свої державні місцеві 
апарати та бюджети. Вони намагались задіяти всі 
можливості для досягнення своєї мети в поліп-
шенні умов життя студентства. Так, на сторінках 
«Студента революції» зазначали, що «Однією 
з основних умов успішності проведення наміче-
ного й відповідного до плану роботи в області 
створення фінансової бази КППУЧів полягало 
в тій активній та безпосередній підтримці всіх 
починань КППУЧем заходів, яке може й повинно 
здійснювати студентство» (Материальное поло-
жение студенчества, 1923: 73);

− покращення житлових умов для життя, 
навчання, діяльності студентів: відбудова, ремонт, 
будівництво будинків студентства, їдалень, ліка-
рень та інше;

− організація харчування. За власною ініціа-
тивою КППУЧ зв’язався через повноважне пред-
ставництво УСРР при закордонних організаціях 
з Європейської організацією допомоги студентам 
(ЄОДС). Завдяки цій співпраці в Харкові відкрили 
дві їдальні, котрі утримувались за кошт КППУЧі 
та надходження продовольства через ЄОДС, 
завдяки яким безкоштовно харчувались 2 тисячі 
студентів, згодом їх кількість збільшувалась 
(Хоруженко, Липинський, 2015: 174–179).

1. Керівництво їдальнями здійснювалось 
через столові комітети, членів яких вибирали самі 
студенти та які мали право надавати студентам 
картки, за якими вони безкоштовно харчувались.

2. Іншим важливим напрямом соціально-педа-
гогічної діяльності КППУЧів було розселення 
студентів у будинки пролетарського студентства. 
Ці помешкання надавала влада в розпорядження 
КППУЧів. Так наприклад, у 1922 році в розпоря-
дження КППУЧів перейшло 6 будівель для переоб-
ладнання їх у гуртожитки. «Завдяки надзвичайним 
зусиллям працівників КППУЧа й самостійності 
студентів, а також завдяки уважному ставленню 
до цієї роботи з боку ЦККПУ й інших Наркоматів, 
будинок був заново відкритий і відремонтований 
під гуртожиток для 1 000 осіб. При будинку була 
їдальня, лазня, перукарні, дезінфекційна камера, 
ізолятор, бібліотека, читальня, кімнати для занять, 
зали для лекцій, вечорів. Зрештою тут же є май-
стерні для шиття, столярна, слюсарня, майстерня 
з пошиття взуття. Деякі майстерні ще знаходяться 
у стадії організації» (Первый дом пролетарского 
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студенчества, 1922: 96–97): «Тільки наполеглива 
думка про необхідність досягнення поставле-
ної мети й невичерпна енергія з боку всіх членів 
КППУЧа й організованої комісії, спеціально виді-
леної КППУЧем для технічної роботи з ремонту, 
могла привести до введення в експлуатацію всього 
будинку в п’ятитижневий термін» (Работа Харь-
ковского Кубуча, 1922: 95–96). Так охарактеризу-
вали соціально-педагогічну діяльність КППУЧів 
на сторінках «Студента Революції» щодо вирі-
шення житлово-побутового питання.

3. Ще одним напрямом соціально-педагогічної 
діяльності КППУЧів була діяльність щодо ліку-
вання та оздоровлення студентів. КППКЧі стали 
опікуватись такими закладами, як амбулаторії, 
лікарні, аптеки, вони сприяли будівництву сана-
торіїв та будинків відпочинку. Студентам нада-
вали безкоштовну медичну та медикаментозну 
допомогу (Первый дом пролетарского студенче-
ства, 1922: 96–97). КППУЧі надавали лікарням 
допомогу у вигляді вугілля та дров для опалення 
й забезпечували харчуванням хворих. Соціально-
педагогічна діяльність КППУЧів не обмежувалась 
тільки лікуванням: вони також організовували 
й відпочинок та оздоровлення студентів. КППУЧі 
створювали курортно-виборчі комісії, які розгля-
дали заявки студентів на оздоровлення та відпо-
чинок. Щорічно студенти відпочивали та оздоров-
лювались на курортах Одеси, Криму, Кавказу. Під 
Харковом та в Одесі були відкриті будинки від-
починку для хворих на туберкульоз (Хоруженко, 
Липинський, 2015: 174–179).

4. КППУЧем була проведена робота щодо 
надання всьому студентству пільг на проїзд 

у залізничному транспорті в розмірі 50%. Також 
вони домагались зменшення для студентів плати 
за комунальні послуги, відвідувати театри, кон-
церти та кіно на пільгових умовах. Завдяки соці-
ально-педагогічній діяльності КППУЧів студенти 
безкоштовно користувались міським транспор-
том, лазнями та пральнями (Хоруженко, Липин-
ський, 2015: 174–179).

Широку соціально-педагогічну діяльність 
КППУЧі вели в усіх сферах життя студентства 
й намагались максимально допомогти студент-
ству, яке прагнуло до знань. Уважаємо за потрібне 
наголосити, що до складу КППУЧів уходили 
лише студенти, які і здійснювали соціально-педа-
гогічну діяльність із вирішення гострих та акту-
альних проблем студентства того часу, яка спри-
яла їх особистісному та професійному розвитку.

Висновки. Виникнення та діяльність КППУЧів  
зобов’язані потребою вирішення стратегічного 
завдання збереження студентського контингенту 
закладів вищої освіти покращенням їх житлово-
побутових та матеріальних умов. Основними 
напрямами соціально-педагогічної діяльності 
КППУЧів були пошук фінансування їх діяльності 
для покращення житлових умов студентства, їх 
навчання, харчування, лікування та відпочинку. 
Досвід соціально-педагогічної діяльності КППУ-
Чів зазначеного періоду важко переоцінити, вони 
самостійно вирішували життєво важливі та акту-
альні питання студентства на загальнодержавному 
рівні. Це сприяло формуванню активної життєвої 
позиції молоді та вихованню відповідального гро-
мадянина, здатного захищати та реалізовувати 
свої громадські права.
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АНГЛОМОВНІ ФОНАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕСТРАДНОГО ВІРТУОЗНОГО ВОКАЛУ

У роботі розглядається історичний складник розвитку вокального мистецтва естрадного напряму та англо-
мовна фонація як основа формування естрадного звуку. Детально описується розвиток афро-американських сти-
лів музики з характерною для кожного манерою звукоутворення і притаманним за забарвленням звуком, формуван-
ня естрадних напрямів вокальної музики, і, як результат, народження сучасних форм виконавського мистецтва. 
Англомовна фонація стала фундаментом для розвитку естрадного вокального мистецтва. Результат досліджен-
ня особливостей фонації англійської та української мов у вокальному контексті покликаний вивести викладання 
сучасного сольного естрадного співу на більш високий професійний рівень з чітко розробленою методологією. Для 
звукових можливостей мови стають важливими не тільки самі звуки, а й засоби їх утворення, тобто не тіль-
ки акустична, а й артикуляційна властивість. З метою оптимізації англомовної фонації в україномовний репер-
туар використовується фонопедична методика переносу та розвитку англомовних фонетичних компетенцій для 
розвитку віртуозних вокально-виконавських здібностей. Концентричний метод допомагає зорієнтувати учня на 
самопізнання своїх відчуттів під час фонації, відкриває йому можливості до самоконтролю. Запропоновано шляхи 
забезпечення процесу самооптимізації, закріплення позитивних навичок вокального звучання та засвоєння нових 
акустичних рівнів фонації. На основі докладного аналізу всіх елементів (фонаційні, звуковисотні та динамічні) 
розкриваються шляхи до більш детальної розробки подолання труднощів у естрадному звукоутворенні задля досяг-
нення кращого результату. Розглянуто історичний розвиток вокальних напрямів, симбіоз культур, загальні, базові 
для всіх стилів естрадного вокалу шляхи звуковидобування через введення англомовної фонації. Перспективність 
дослідження зазначеної проблематики пов’язана із ґрунтовним вивченням різних аспектів розвитку англомовних 
фонетичних компетенцій у вокальному мистецтві з прив’язкою до різних стилів естрадних напрямів.

Ключові слова: англомовна фонація, віртуозний вокал, естрадний вокал, фонетична компетенція, вокаліст, 
вокальна педагогіка.
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ENGLISH LANGUAGE PHONATION PRINCIPLES OF POP VIRTUOSO VOCALS

The historical component of the development of pop vocal art and English phonation as a basis for the formation 
of pop sound is considered in the work. Describes in detail the development of African-American styles of music with 
a characteristic manner of sound production and inherent in the colour of the sound. Formation of pop directions of vocal 
music, and as a result of the birth of modern forms of performing arts. English-language phonation became the foundation 
for the development of pop vocal art. The result of the study of the peculiarities of the phonation of English and Ukrainian 
languages   in the vocal context, designed to bring the teaching of modern solo pop singing to a more professional level with 
a well-developed methodology. Sound capabilities of speech, become important not only the sounds themselves, but also 
the means of their formation, but also not only acoustic but also articulatory properties. In order to optimize the English-
language phonation in the Ukrainian-language repertoire uses phonopedic methods of transfer and development of English-
language phonetic competencies for the development of virtuoso vocal and performing abilities. Concentric method helps 
to orient the student to self-knowledge of their feelings during phonation, opens opportunities for self-control. Ways to 
ensure the process of self-optimization, consolidation of positive skills of vocal sounding and mastering of new acoustic 
levels of phonation are offered. Based on a detailed analysis of all elements (phonation, pitch and dynamic), the ways to 
a more detailed development of overcoming the difficulties in pop sound production in order to achieve the best result are 
revealed. Spilled: the historical development of vocal trends, the symbiosis of cultures, general, basic for all styles of pop 
vocal ways of sound production through the introduction of English phonation. Prospects for the study of these issues are 
associated with a thorough study of various aspects of the development of English phonetic competencies in vocal art with 
reference to different styles of pop.

Key words: English language phonation, virtuoso vocals, pop vocals, phonetic competence, vocalist, vocal pedagogy.
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Сергеєва С. Англомовнi фонацiйнi засади естрадного вiртуозного вокалу

Постановка проблеми. Сучасні тенденції роз-
витку вокального мистецтва в Україні охоплю-
ють значну частину музичного простору україн-
ського суспільства та тісно пов’язані з якісними 
рівнями освітньої, культурної та наукової діяль-
ності в умовах глобалізованого світу. Сучасні 
світові здобутки у вокальному мистецтві естрад-
ного жанру та його різновидів потребують більш 
суттєвого дослідження, розробки та заглиблення 
в технічні, культурні та емоційні складники кра-
щих світових надбань. Створення практичних 
методик та теоретичних рекомендацій покликане 
покращити викладання різних затребуваних видів 
естрадного вокалу у вищих навчальних закладах 
з метою випуску якісних, конкурентоспроможних 
вокалістів. Ключем до багатьох кращих світових 
здобутків віртуозних видів естрадного вокалу 
може стати англомовна фонація.

Аналіз досліджень. Аналіз останніх дослі-
джень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми, показав, що на різ-
них етапах розвитку вітчизняної вокальної 
освіти проблемі виконання вокальних творів 
мовою оригіналу присвячено невеликий ряд 
спеціальних теоретичних і методичних дослі-
джень Т. П. Мадишевої (Мадишева, 1956: 74) 
та В. Г. Антонюк (Антонюк, 2017: 218). У науко-
вій розробці професора Т. П. Мадишевої (Мади-
шева, 1956: 74) ґрунтовно розглянуто культуру 
співу німецькою мовою (на прикладі вокального 
циклу Р. Шумана «Любов поета») та окреслено 
особливості вимови і фонації в співі різними 
мовами (українською, російською, італійською, 
англійською). У фундаментальній науково-мето-
дичній праці професора В. Г. Антонюк (Анто-
нюк, 2017: 218) висвітлюються питання щодо 
основ вокальної орфоепії української, росій-
ської, італійської, німецької та латинської вимови 
в співі (Антонюк, 2017: 27–35). На жаль, інших 
вітчизняних спеціальних науково-методичних 
розробок щодо формування англомовних фоне-
тичних компетенцій учнів під час опанування 
вокально-виконавської техніки мистецтва співу 
нами наразі не виявлено.

Мета статті – розкрити історичний та вокаль-
ний складники англомовної фонації та трансфор-
мувати її в навчальний процес україномовного 
виконавства з ціллю покращення можливостей 
вокалістів щодо розвитку віртуозного володіння 
голосовим апаратом.

Виклад основного матеріалу. Англійська 
мова має свої фонаційні особливості, які в про-
цесі формування естрадної вокальної традиції 
відіграли дуже важливу роль. Історично виник-

нення та формування естрадного вокалу як такого 
відбувалося на теренах афро-американської куль-
тури, яка народжувалася завдяки злиттю блюзо-
вого виконавства музики африканців з амери-
канськими і європейськими інструментальними 
та вокальними традиціями. Величезний вплив на 
формування манери звукоутворення у естрадно-
джазових вокалістів мали африканські традиції 
народного співу. Тож витоки естрадного вокалу 
починаються ще за часів становлення однієї з най-
яскравіших галузей музики США – афро-амери-
канської музики, яка виникла в процесі синтезу 
культур: фольклору Англії (Шотландії та Ірландії) 
та Західної Африки. Завдяки залученню афри-
канських негрів до християнської релігії зустрі-
лися дві музичні культури: з одного боку, народна 
негритянська музика, з іншого – європейська 
у вигляді багатоголосного духовного співу. До речі, 
африканська музика раніше не знала багатоголос-
ного співу. Негритянські раби дуже швидко від-
чули в гармонічній мові протестантського хоралу 
багаті виразні можливості, і європейська гармонія 
була не просто використана ними, але й збагачена 
цілою низкою нових елементів. Зокрема, негри 
почали сміливо впроваджувати у хоровий спів 
елементи імпровізації. Так, на рабовласницькому 
Півдні США виникли духовні пісні африканських 
негрів – спірічуел, які стали відомі у 70–80-ті роки 
XIX ст. Спірічуел започаткував нові особливості 
мелодії і ритму. Блюзові інтонації, синкопування 
поєднувалися з характерними інтонаціями і рит-
мами європейської музики. Спірічуел викону-
вався сольно з інструментальним супроводом або 
хором, а головний наспів імпровізаційно варію-
вався учасниками – окремими співаками. Афри-
канському співу були властиві численні вигуки, 
пов’язані з культовим та ритуальним характером 
цієї музики, часто ці вигуки нагадували голоси 
птахів та звірів, а засіб звукоутворення наклав від-
биток на загальну манеру звукоутворення. Афри-
канському співу також притаманний фальцетний 
спів у великому діапазоні, а фальцету властивий 
високий ступінь головного резонування. Цей 
фальцет «прорізує» простір і може бути почутий 
дуже далеко. Такий фальцетний звук, зокрема, 
нагадує голоси птахів та звучання духових інстру-
ментів, які мають в основі принцип передування. 
Фальцетна манера звукоутворення також наклала 
відбиток на загальну для всього діапазону голосу 
манеру звукоутворення. Манері африканських 
співаків властива інерція у післязвуччі та в атаці 
звуку, але це ніколи не призводить до втрати 
ритму, втрати часу, а лише нагадує про ритмічну 
пластичність виконавської манери. Характерною 
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особливістю африканського співу є «під’їзди» до 
звуків знизу та зверху.

Далі наприкінці XIX ст. у південних районах 
США виникла повільна лірична пісня амери-
канських негрів – блюз. Для блюзу характерні: 
синкоповані ритми, поліритмія, ковзаючі, нефік-
совані пониження ладу, імпровізаційність вико-
нання. Виконувався, на відміну від спірічуел, 
солістом у супроводі гітари або губної гармоніки. 
У пізньому, так званому міському або класичному 
блюзі, можна знайти риси, які властиві музиці 
африканських негрів. Африканська музика – 
ладова, основний лад – пентатоніка. Пентатоніка 
широко застосовується у джазовій, рок- та поп-
музиці, вона не має полутонів. Можливо тому, 
зіткнувшись в Америці з полутонами у «білій 
музиці», у негрів виник свій варіант відсутніх 
у пентатоніці 3-го та 7-го ступенів. Блюзові інто-
нації на 3-му та 4-му ступенях мажору утворю-
ють 9-тоновий «блюзовий лад». Смисл блюзових 
нот полягає в тому, що вони використовуються 
замість «звичайних» звуків або разом з ними. Але 
ці ноти слід виконувати дещо вище. У імпровіза-
ціях важливо те, в якій манері вона виконується, 
бо саме у виконавській манері криється основна 
цінність жанру. Блюз виявив сильний вплив на 
формування джазу та джазової музики. У джа-
зовій музиці існує як вокальна, так і інструмен-
тальна форма блюзу.

Традиція інструментальності звучання голосу 
у джазі культивується за часів його становлення. 
Першими корифеями джазу були інструмента-
лісти, але вони, взявши в руки духові інструменти, 
почали копіювати тембр та манеру виконання голо-
сом. Згодом вокалісти намагались не виділятися із 
загалу колективу, наслідуючи звучання духових 
інструментів та використовуючи різні прийоми 
атаки звуку, звуковедення, вібрато тощо. Якщо 
прослухати записи Елли Фітцджеральд, не важко 
пересвідчитись, що у неї дещо змінюється тембр 
голосу та манера виконання залежно від наявності 
учасників – солістів-духовиків (саксофоніст або 
трубач та ін.). До цього часу у співаків джазу одним 
з найпрестижніших моментів є досить точне злиття 
по тембру з тембром духового інструмента. Наслі-
дуючи звучання інструментів, вокалісти викорис-
товують такі прийоми, як:

а) «субтон», або «звук з повітрям». Під час 
співу субтоном велика частина повітряного стовпа 
залишається малозвучною, та у звучанні голосу 
чути шипіння повітря, що видувається. Подібного 
ефекту важко досягти на потужному звукоутво-
ренні, тому що цей процес потребує інтенсивної 
роботи голосових зв’язок;

б) «фрулато» у співі – це так званий «хрип». 
Досягти цього ефекту можна різними засо-
бами. Механізм такого звучання досить важкий 
та потребує особливого підходу.

Загалом, джазові співаки використовували 
велику кількість тембрових барв. Особливо засто-
совувався прийом  «вібрато». Крупне вібрато 
наприкінці фраз було прийняте у джазовому вико-
навстві безпосередньо до бі-бопу. З часом його 
амплітуда значно зменшується, все частіше вико-
навці використовують прямий звук.

Найбільшого трансформування естрадно-
джазовий вокал набув з розвитком «нової чорної 
музики» – соул, яка стала синтезом усього того, 
чого досягли негритянські музиканти з початку 
існування джазової музики. Однією з головних 
відмінних рис соул є манера виконання, причому 
як технічна, так і емоційна сторона. Якщо у тради-
ційному сільському блюзі виразні засоби вокалу 
підкорювались головній ідеї – жалобі та ство-
ренню відповідного настрою, то зовсім іншим 
за енергетикою став вокал у ритм-енд-блюзі, для 
якого типовим став спів з криком. Соул, який взяв 
багато з музики госпел, набув дещо іншого емо-
ційного відтінку – екстатичності, що притаманна 
релігійним обрядам, але сповнена нового змісту 
(від кохання  до закликів до єдності нації). Змі-
нилася і манера співу. Використання фальцету, 
що переходить у вереск, напівречитативу з кри-
ком, загальне підвищення теситури співу. У соул-
музиці часто використовується принцип, запо-
зичений з традиції госпел, «питання-відповідь», 
який реалізується у формі підспіву, коли за соліс-
том постійно повторює невелика вокальна група. 
Емоційна і навіть істерична манера співу соул-
артистів бере свій початок від піонера «чорного» 
рок-н-ролу Літтел Річарда, який мав вплив на 
творчість Джеймса Брауна, Отиса Реддінга, Арети 
Франклін та багатьох інших. Однак соул-спі-
вачки привнесли у сучасний вокал багато тонких 
нюансів та нівелювання звуків, цілу низку при-
йомів «в’ючності» співу, специфічних «підтягів» 
та мелізмів. Мелізми – засіб музичної виразності. 
У сучасній співочій манері мелізми використову-
ються як міні-імпровізації та підкреслюють ту чи 
іншу особливість виконавської манери і стилю. 
Їх виконання повинно бути вільним та легким, 
завжди різноманітним та не заважати загальній 
течії музичної думки. Яскравим прикладом цього 
може бути творчість Стіві Уандера, Уітні Хьюс-
тон, Мерайї Керрі (Мельник, 2006: 1–7).

Тож, коли з’явився джаз як явище, він став 
викликом для музичного життя Америки. Його 
інструментальні композиції та імпровізації 
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виконувались голосом, який копіював темброве 
забарвлення інструментів, додавав собі інструмен-
тальності, тим самим збагачуючи голоси новими 
фарбами, які дуже відрізнялись від світського 
академічного співу. Таким чином, відбулося наро-
дження «іншого», тобто естрадного співу, який 
теж претендував на віртуозність, яка з часом змі-
нювалась, покращувалась та ще більше ускладню-
валась. Джаз з часом змінював свої форми та наро-
джував усе нові та нові стилі в естрадній музиці 
і у виконавському мистецтві. Ці стилі також зба-
гачувались один від одного, що взаємовпливало 
на вокальні стилістики виконавського мистецтва. 
Поява віртуозного естрадного вокалу не випад-
ково зароджувалась на злитті культур в англомов-
ному просторі. Емоційний складник афро-амери-
канських емоційних вигуків знайшов найближчий 
і найшвидший вихід звуку назовні, що ще більше 
підкреслило грудне звучання нижніх резонаторів 
та зменшило горлове звучання, тому що емоція 
виривалася назовні з глибини чуттєвої сфери, 
душі і воліла якнайшвидше та якнайдалі вихлис-
нутись, щоб донести суть. Це не давало звуку 
затримуватися у стислому горловому звуці, що 
було притаманно багатьом народним співам. Тому 
саме ця фонація ставала більш легкою та популяр-
ною в утворенні естрадного звуку.

Головні ознаки англомовної фонації, які важ-
ливі для вокалістів. Формування голосних у гор-
танному отворі між м’яким піднебінням та коре-
нем язика, що утримує піднебіння та гортань 
у низькому положенні. Це надає один отвір для 
вимови всіх голосних. Цей отвір співпадає з гор-
танною вимовою звука «е». У разі вимови при-
голосних язик не повинен лягати частково або 
повністю на тверде піднебіння та затримуватися 
там під час вимови або співу голосної, тому що 
в цьому разі голосна переміщується частково або 
повністю до носового отвору і сила звуку падає, 
впираючись у різні більш закриті зони голови або 
обличчя. Головний спів притаманний для непро-
фесійних співаків та початківців, які відчуття 
власного звучання в голові – автофонію помил-
ково сприймають за спів. Приголосні в англо-
мовній фонації звучать дуже коротко, кінчиком 
язика ніби відпружинюючи звук, що не перешко-
джає голосній і дає їй придихання, голосна ніби 
вискакує під тиском. На відміну від англомовної 
фонації, україномовна фонація відрізняється за 
вимовою та співом голосних і приголосних. Голо-
сні формуються в ротовому отворі за допомогою 
язика та губ, що формує перешкоди до звукового 
отвору та його виходу назовні. Звуки часто вихо-
дять через ніс та затримуються у голові, а гортань 

знаходиться у високій позиції, тобто в гортанному 
отворі фактично постійно звучить звук «і», решту 
голосної допрацьовують губи, закриваючи звук на 
вихід. Таким чином, зв’язки часто затискаються 
горловими м’язами та працюють з перенапру-
женням, провокуючи крикливе звучання, виникає 
форсування звуку. Крик провокується неможли-
вістю цей звук видихнути та підвищити його гуч-
ність, тому він усе більше і більше затискається, 
провокуючи тертя.

Для вокальної фонації всіх часів величезне 
значення мала рівність голосних. Нерівні голо-
сні вважалися ознакою поганої вокальної техніки. 
У недосвідчених співаків голосні мають різну 
силу, як констатував науковець В. А. Зєрнов, 
досліджуючи силу голосу. Тобто можна стверджу-
вати, що різні голосні мали різний вихід назовні, 
відповідно різне положення гортані, артикуляцій-
них органів та різне дихання. Голосні можуть зву-
чати досить неприємно. На цьому наголошував 
ще К. С. Станіславський, порівнюючи подібне 
звучання з гудінням «як у бочці», протисканням 
із «здавленого горла», якісь звуки, що вилітають 
«із живота» (Станиславский, 1955: 67). Це лише 
підтверджує той факт, що артикуляційні органи 
можуть не лише сприяти вільному голосоутво-
ренню, але й неабияк заважати. За загальним 
визначенням фонацією вважається стан будь-якої 
частини гортані, який змінює повітряний потік, 
а артикуляційний апарат регулює подальший про-
цес звукоутворення. Від того, як цей процес відбу-
вається і залежить якість звукоутворення. Фоне-
тика як наука про звуки мовлення та фонологія 
як наука про звуки мови разом відкривають шлях 
до розуміння процесу творення вокальних звуків. 
Тому, говорячи про звукові можливості мови, ста-
ють важливими не тільки самі звуки, а й засоби їх 
утворення, тобто акустична і артикуляційна влас-
тивість. Тож артикуляційні властивості народжу-
ють акустичні властивості звуку. І дуже важливе 
для викладачів з вокалу розуміння правильної 
акустики звучання, що спирається на англомовну 
фонацію, щоб правильно вистроїти артикуляцію 
учневі. Тобто якщо підійти з практичного боку до 
постановки голосу, то перш ніж почати використо-
вувати репертуар україномовний, треба спочатку 
освоїти ази англомовної фонації і акустики його 
звучання. Треба засвоїти вимову голосних окремо 
та разом з приголосними, але не в їх контексті. 
Приголосні повинні вимовлятися коротко і тільки 
кінчиком язика, який відпружинює від твердого 
піднебіння, або зубів залежно від звука. Окрема 
увага повинна приділятися таким приголосним, 
як «м» та «н», тому що в українській фонації вони 
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завжди носові. Голосні, які разом з ними утворю-
ють склад, майже завжди залишаються носовими 
і не звучать чисто, тільки завдяки звуженому 
положенню губ, що є замісним механізмом. Голо-
сний звук повинен звучати чисто в будь-яких кон-
текстах і без допомоги губ. Для губ існує завжди 
широке положення, як для звуку «е», особливо це 
важливо для високих нот. Водночас гортань пра-
цює вниз, вправно вимовляючи голосні. Для того 
щоб гортань навчилась правильно відтворювати 
голосні звуки, професіонали використовують для 
цього тверду атаку на голосний звук, також засто-
совують штробаси.

Атака у вокальній методиці означає початок 
звуку. Термін стосується фонації чистих голо-
сних. Розрізняють три види атаки звуку:

а) тверда атака характеризується щільним 
змиканням голосових складок до початку звуку 
та їх швидким розмиканням під впливом підня-
того підскладкового тиску. Звук при цьому буває 
точним за висотою, яскравим, енергійним, у разі 
утримування жорстким;

б) у придиховій атаці голосові складки спочатку 
пропускають повітряний струмінь, а потім ніби зми-
каються на ньому. Звук не одразу досягає повноти 
звучання і точної висоти (утворюються так звані 
«під’їзди до ноти»). Має декілька різновидів;

в) м’яка атака характеризується одночасним 
змиканням голосових складок та посилання пові-
тря, починається з дуже тихого звуку і дозволяє 
підсилювати його за допомогою видиху, таким 
чином дозволяє співати високі ноти. Вона забез-
печує чистоту інтонації та найкращі умови для 
роботи голосових складок;

г) атака з «під’їздом». Такий різновид атаки 
допомагає брати бажану високу ноту з іншої, роз-
ташованої на ступінь нижче. Допомагає розши-
рити діапазон.

Тверда атака задіює і зміцнює м’яке піднебіння, 
яке вчиться працювати донизу та тим самим три-
мати постійне звучання тембрового забарвлення. 
Як тільки м’яке піднебіння не витримує напору 
повітря і здіймається доверху, одразу тембр 
голосу стає глухим і звук слабшає. Згодом підне-
біння потрібно буде вміти утримувати в низькій 
позиції протягом усього діапазону.

Штробаси – це змикання фальшивих складок, 
через які проходить повітря, вони звучать зі «скри-
пом», прикривають та утримують голосові зв’язки, 
а разом з ними і гортань у низькому положенні. 
Фальшиві голосові складки знаходяться над дій-
сними голосовими зв’язками. Між ними розташо-
вуються морганієві шлуночки – невеликого розміру 
щілини, виконують роль підсилювача звуку і спри-

яють розвитку діапазону. За допомогою викорис-
тання штробасів на голосному, з подальшим пере-
ходом на справжній звук, випрацьовується вміння 
у вокаліста відчувати голосові зв’язки та вміння 
якнайдовше втримувати їх зімкнутими у переході 
до верхніх нот. За М. С. Грачовою, голосові м’язи 
мають дуже складну й особливу будову. У вокаль-
ному м’язі волокна перетинаються у трьох напрям-
ках: повздовж, поперек і косо. Завдяки такій будові 
голосові м’язи можуть змінювати свою довжину, 
товщину, мають властивість коливатися як всією 
довжиною та шириною, так і частинами. У зімкну-
тому стані (закрита голосова щілина) голосові 
м’язи додатково натягуються і здатні до значного 
подовження, що «підвищує м’язову збудливість, 
яка виконує першорядну роль для верхніх звуків 
регістра...» (Грачёва, 1956: 37). Регістр – це ряд 
звуків голосу, що видобувається одним і тим же 
способом, однорідні за тембром. Ці властивості 
є основою регістрової природи співацького голосу, 
зумовлюючи процес співацького звуковидобу-
вання. Для учнів повинен здійснюватись акустич-
ний контроль зовні над правильним звучанням 
і корекція артикуляції у разі необхідності. Оскільки 
сам вокаліст-початківець через автофонію не 
може контролювати акустичний складник влас-
ного звуку, тоді викладач спрямовує звучання учня 
назовні за допомогою артикуляційних змін і також 
зміни куту виходу звуку. Як правило, початківці 
спрямовують звук доверху, у голову, часто зовсім 
не розуміючи цього. При цьому м’яке піднебіння 
не витримує натиску повітря і звук може швидко 
зриватися на фальцет. Відповідно до концепції 
(щодо естрадного вокалу застосовується вибір-
ково) Н. І. Жинкіна процес фонації досягається 
одночасною діяльністю трьох систем: генератор-
ної (голосові складки, щілини і затвори в порож-
нині рота); резонаторної (порожнини рота та ін.); 
енергетичної (механізм зовнішнього дихання – 
грудна клітина, діафрагма й ін., а також механізм 
рефлекторної перистальтики трахеї і бронхів). 
Вивчення власного голосу і спостереження за 
діяльністю голосового апарату в співі – про-
блема, яку необхідно вирішувати кожному співа-
кові в період навчання (Жинкин, 1958: 178). Тут 
важливе питання про самоконтроль, яке висуває 
у своїй книзі Д. В. Люш. Але контроль вокаль-
ного стану не повинен здійснюватися тільки реф-
лекторно. Контролювати акустику власного звуку 
початківець може, зокрема, за допомогою мікро-
фона або диктофона, де він чутиме свій голос 
зовні і поступово звикатиме до його сприйняття. 
У підсумку повний власний акустичний контроль 
над фонацією можна вважати професійним рів-
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нем виконавської майстерності. Тож за наявності 
повного фонаційного контролю над звуком, рів-
ністю його звучання та тембрового забарвлення по 
всьому діапазону можна розробляти віртуозність 
володіння голосом, тобто розширювати діапазон, 
витривалість, рухливість, повороткість. Розробка 
професійних віртуозних навичок вибирається 
залежно від особливостей вибраного стилю. Це 
досить тонка та копітка робота, яка потребува-
тиме здібностей, витримки та відсутності поспіху 
заради якості виконання. Разом із тим самокон-
троль можна здійснювати за допомогою «почут-
тєвих систем»: слуху, м’язових відчуттів, вібра-
ційних відчуттів, відчуттів ритму і часу і т. д. 
Необхідно із самого початку навчання стежити 
за роботою голосового апарату в співі, за слухо-
вими, вібраційними, м’язовими, емоційно-психіч-
ними й інтелектуальними відчуттями, фіксуючи 
їх у пам’яті. Завдання – не перевищувати мож-
ливості голосу в силі звуку, щоб не спровокувати 
форсування та крику на горлі, а підсилювати його 
за допомогою видиху, тембру, артикуляції. Співак 
поступово звикає до певних м’язових і вібраційних 
відчуттів у м’якому піднебінні, у відчутті опори, 
яка спирається на м’язи живота, резонуванню 
в порожнинах-резонаторах. Найбільш важливий – 
слуховий контроль. Контролюються – формування 
звуку, ступінь свободи від зайвого напруження 
горлових м’язів, активність резонаторів, дихання. 
Слуховий контроль у співаків здійснюється двома 
шляхами – через внутрішні порожнини і зовні 
через вуха. Звідси можливі помилки, якщо нада-
вати слуховому контролю через внутрішні порож-
нини більшого значення, ніж через зовнішній 
канал – вуха. М’язові відчуття виникають у про-
цесі роботи органів голосового апарату (діафрагми 
і преса живота, низького положення гортані, низь-
кого положення завіски, відкриття рота і міміки, 
артикуляції). У міру закріплення навичок правиль-
ного співу вокаліст поступово перестає контролю-
вати м’язову роботу органів, але частково, тому що 
форму потрібно буде підтримувати заради віртуоз-
ного рівня. Не менш важливі відчуття резонансу 
порожнини голосового апарату грудної клітини, 
і відсутність вібрації кістково-черепних порож-
нин обличчя. Вібрація в ділянці грудної клітини 
(але відсутність вібрації у верхніх резонаторах) 
повинна відбуватися на частоті одного, основного 
тону, в цьому головний принцип естрадного зву-
коутворення. Відчуття резонансних явищ свід-
чить про якість тембру і правильні умови роботи 
голосових складок. У співі резонанс порожнин 
голосового апарата набагато інтенсивніший, ніж 
у мовленні. У разі повноцінної дії системи резона-

торів «озвучуються» великі ділянки тіла і ротова 
порожнина. Знання анатомо-фізіології голосового 
апарата допомагає співаку зрозуміти механізм спі-
вацького голосоутворення. Тим часом, як відзна-
чав Д. Л. Аспелунд, не слід перебільшувати при-
родно-наукову сферу вокально-педагогічної теорії 
і затушовувати наукову значимість виконавського 
і педагогічного досвіду. Природно-наукове обґрун-
тування співацького процесу у відриві від впливу 
музики, стилю, мови Аспелунд розглядає як нега-
тивне явище у вокальній педагогіці: «У погоні за 
позаісторичними і позанаціональними законами 
співу теорія загубила основну умову всякої нау-
ковості – історичність і конкретність – і відстала 
від вимог вокальної педагогіки». Аспелунд пору-
шив питання про вивчення процесу історичної 
зміни вокальних шкіл, що відбувався у нероз-
ривному зв’язку з конкретними вимогами вико-
навської практики конкретної епохи, «оскільки 
виконавська практика за всіх часів і у всіх народів 
визначала задачі навчання і виховання співаків» 
(Аспелунд, 1952: 147). Оскільки ми розглядаємо 
професійний естрадний вокал з позиції англомов-
ної фонації та історичного його розвитку, то має 
вивчатися і технічний, і емоційний, і історичний 
складники для розуміння глибини вокальної твор-
чості та духовного наповнення співака, який має 
навчитись не тільки віртуозно співати, а й зможе 
донести сутність до слухача.

Отже, запропоновано шляхи забезпечення 
процесу формування англомовних фонетичних 
компетенцій, самооптимізації, закріплення пози-
тивних навичок вокального естрадного звукови-
добування та засвоєння нових акустичних рівнів 
фонації за фонопедичним і концентричним мето-
дами розвитку голосу. Виявлено, що основними 
завданнями запропонованої методики є: налашту-
вання голосового апарату на володіння правиль-
ною фонацією характерних для англійської мови 
фонем під час співу, оптимізація англомовної 
фонації до україномовного репертуару, підготовка 
учня-вокаліста до ефективного вирішення склад-
ніших вокально-виконавських завдань. На основі 
докладного аналізу всіх елементів (фонаційні, 
звуковисотні та динамічні) запропоновані шляхи 
до більш детальної розробки подолання трудно-
щів у естрадному звукоутворенні задля досяг-
нення кращого результату.

Перспективи подальших наукових досліджень 
зазначеної проблематики пов’язані з ґрунтовним 
вивченням різних аспектів розвитку англомов-
них фонетичних компетенцій у вокальному мис-
тецтві з прив’язкою до різних стилів естрадних 
напрямів.

Сергеєва С. Англомовнi фонацiйнi засади естрадного вiртуозного вокалу
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

У статті актуалізовано проблему формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників 
у процесі фахової підготовки в умовах закладу вищої освіти. Виявлено, що застосування методу моделювання спри-
ятиме проєктуванню, вивченню, прогнозуванню й відтворенню досліджуваного процесу. Презентовано та описано 
модель формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників, визначено положення, що лягли 
в основу її розробки. Представлену модель автор розкриває з позиції своєрідної «дорожньої карти», що має охоплю-
вати систему компонентів, котрі несуть об’єктивну і досить повну інформацію про мету, зміст, характер і резуль-
тат діяльності соціально компетентних майбутніх соціальних працівників; складники та науково-методичне забез-
печення процесу формування соціальної компетентності студентів та умови ефективності цього процесу. Модель 
містить такі блоки: 1) теоретико-методологічний, котрий відбиває принципи, підходи, організаційно-педагогічні 
умови її функціонування; 2) цільовий, який презентує мету, завдання процесу формування соціальної компетентності 
майбутніх соціальних працівників; 3) змістово-процесуальний, що висвітлює критерії побудови змістової складової 
частини з урахуванням компонентів соціальної компетентності та вимог до соціально компетентного майбутнього 
соціального працівника; організаційно-педагогічні умови, етапи реалізації, форми, методи, технології, напрями фор-
мування соціальної компетентності майбутнього фахівця (процесуальний складник); 4) результативний блок, що 
демонструє критерії, показники, рівні сформованості досліджуваного конструкта і моніторинг процесу його фор-
мування. Автором статті стисло розкрито зміст кожного з виокремлених у моделі блоків. Наголошено, що модель 
є динамічною, оскільки надалі може модернізуватися, доповнюватись, видозмінюватися та оновлюватись залежно 
від запитів та зміни вимог громадян, суспільства, держави, що висуваються до соціально компетентних соціальних 
працівників та не претендує на вичерпний перелік представлених у моделі аспектів.

Ключові слова: модель, моделювання, формування, підготовка, соціальна компетентність, майбутні соціаль-
ні працівники, заклад вищої освіти.
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Постановка проблеми. У контексті рефор-
мування сучасної вищої освіти, швидких, дина-
мічних змін, які впливають на розвиток усіх 
галузей суспільства та диктують запит на підго-
товку кадрів майбутнього, особливої актуальності 
набуває проблема формування соціальної ком-
петентності (СК) майбутніх соціальних праців-
ників (МСП). Вона значною мірою посилюється 
виявленими суперечностями між: сучасними 
вимогами та недостатнім рівнем сформованості 
соціальної компетентності загалом та окремих її 
компонентів у майбутніх соціальних працівників 
зокрема; потребою в «прив’язці» освіти до вироб-
ничого сектору та відсутністю у закладах вищої 
освіти дієвих механізмів реалізації зазначеного; 
необхідністю формування соціальної компетент-
ності майбутніх соціальних працівників в умовах 
освітньо-виховного середовища закладу вищої 
освіти та відсутністю відповідної моделі; потре-
бою суспільства в соціально компетентних соці-
альних працівниках, які володіють мистецтвом 
швидких трансформаційних змін, значущістю 
зазначеної компетентності як провідної якості 
майбутніх фахівців соціальної сфери, що здатна 
забезпечити їх успішне професійне становлення 
та відсутністю у закладах вищої освіти науково 
обґрунтованої теорії та методики її формування. 

Аналіз досліджень. Дослідженню питання 
моделювання процесу формування соціальної 
компетентності майбутнього фахівця присвячені 
праці Р. Скірко (2010) (побудова моделі форму-
вання соціальної компетентності майбутніх прак-
тичних психологів у процесі фахової підготовки), 
І. Зарубінської (2011) (побудова моделі форму-
вання соціальної компетентності студентів закладу 
вищої освіти економічного профілю), Т. Василюк 
(2017) (побудова дидактичної моделі формування 
соціальної компетентності студентів педагогічних 
університетів), О. Грибанової (2019) (побудова 
структурної моделі формування соціальної ком-
петентності майбутніх економістів у процесі про-
фесійної підготовки в коледжі), О. Субіної (2015) 
(побудова моделі формування соціальної компе-
тентності майбутніх викладачів гуманітарних спе-
ціальностей в умовах магістратури), І. Шпичко 
(2016) (побудова моделі формування соціальної 
компетентності майбутніх фахівців сфери обслу-
говування) та ін. Проте поза увагою науковців 
залишається питання ґрунтовного дослідження 
проблеми формування соціальної компетентності 
майбутніх соціальних працівників.

Мета статті – презентувати та описати розро-
блену модель формування соціальної компетент-
ності майбутніх соціальних працівників.

Виклад основного матеріалу. Моделювання 
процесу фахової підготовки майбутніх соціаль-
них працівників, що забезпечить інтегративний 
результат із підвищення рівня сформованості 
соціальної компетентності МСП, розглядаємо як 
механізм, певний робочий інструмент з’ясування 
сутності та внутрішньої структури поняття й про-
цесу, що вивчається, об’єкта в ньому; ресурсного 
забезпечення процесу формування СК; виявлення 
тенденцій досліджуваного процесу й інструменту 
передбачення результативності різноманітних 
нововведень.

Ми з’ясували, що більшість авторів виокрем-
лює певні блоки в побудові запропонованих ними 
моделей формування соціальної компетентності у: 
майбутніх практичних психологів: цільовий, кон-
цептуальний, змістовий, технологічний, діагнос-
тико-корекційний блоки (Р. Скірко, 2010: 12); сту-
дентів закладу вищої освіти економічного профілю: 
цільовий, концептуальний, змістово-процесуаль-
ний, результативний блоки (І. Зарубінська, 2011);  
майбутніх економістів у процесі професійної підго-
товки в коледжі: цільовий, змістово-технологічний, 
результативний блоки (О. Грибанова, 2019: 107);  
студентів педагогічних університетів: моти-
ваційно-цільовий, організаційно-діяльнісний, 
технологічний та результативно-рефлексійний 
блоки (Т. Василюк, 2017); майбутніх викладачів 
гуманітарних спеціальностей: методологічно-
цільовий, змістовно-процесуальний та оцінно-
діагностичний компоненти (О. Субіна, 2015: 11);  
майбутніх фахівців сфери обслуговування: цільо-
вий, теоретико-методологічний, діагностико-
результативний блоки (І. Шпичко, 2016).

Отже, аналізуючи сучасні моделі формування 
соціальної компетентності майбутніх фахівців 
в умовах фахової підготовки й беручи до уваги 
процес оновлення вищої освіти за компетент-
нісним підходом, можемо зробити висновок, що 
модель формування соціальної компетентності 
майбутніх соціальних працівників – це своєрідна 
«дорожня карта», яка має охоплювати систему 
компонентів, котрі дають об’єктивну та досить 
повну інформацію про мету, зміст, характер 
і результат діяльності соціально компетентних 
майбутніх соціальних працівників; складники 
процесу формування соціальної компетентності; 
науково-методичне забезпечення процесу фор-
мування соціальної компетентності й умови його 
ефективності.

Зазначені методологічні положення створюють 
підґрунтя для розроблення моделі формування 
соціальної компетентності майбутніх соціальних 
працівників у процесі фахової підготовки. Вона 
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є структурною, оскільки містить структуру самої 
соціальної компетентності, компоненти процесу 
її формування, їх взаємодію та взаємозумовле-
ність і відбиває модель соціально компетентного 
майбутнього соціального працівника. Модель міс-
тить такі блоки: І – теоретико-методологічний, що 
включає принципи, підходи, організаційно-педа-
гогічні умови її функціонування; ІІ – цільовий, 
який презентує мету, завдання процесу форму-
вання СК МСП; ІІІ – змістовно-процесуальний 
блок, що висвітлює критерії побудови змістової 
складової частини з урахуванням компонентів СК 
МСП та вимог до соціально компетентного соці-
ального працівника; організаційно-педагогічні 
умови, етапи реалізації, форми, методи, техно-
логії, напрями формування СК МСП (процесу-
альний складник); IV – результативний блок, що 
демонструє критерії, показники, рівні сформова-
ності СК МСП і моніторинг процесу його фор-
мування. Вважаємо за доцільне коротко розкрити 
зміст кожного з виокремлених у моделі блоків. 

Розкриття теоретико-методологічного блоку 
передбачає визначення, обґрунтування й упрова-
дження концептуальних підходів та принципів, 
організаційно-педагогічних умов, адекватних меті 
дослідження, що впливатимуть на досягнення 
позитивного результату – сформованості мотива-
ційно-ціннісного, когнітивно-діяльнісного, осо-
бистісно-рефлексивного компонентів СК у МСП 
і компетентності загалом.

Провідними підходами нашого дослідження 
є системний, синергетичний (загальнонаукові), 
компетентнісний, діяльнісний, студентоцентро-
ваний, середовищний, акмеологічний (конкретно 
наукові).

Зокрема, системний підхід передбачає дослі-
дження явищ не ізольовано як автономну оди-
ницю, а перш за все як взаємодію і зв’язки різних 
компонентів цілого, знаходження в системі цих 
відносин провідних тенденцій і основних законо-
мірностей. Він дає змогу вивчити окремі якості 
об’єкта, упорядковані у певну цілісність, що має 
нові властивості. Ключова роль у системному ана-
лізі належить поняттю «структура», яке пов’язане 
з впорядкованістю взаємин елементів системи 
(Ярошинська, 2015: 69–70). Цей підхід дає змогу 
представити структуру соціальної компетентності 
(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, 
особистісно-рефлексивний компоненти) майбут-
нього соціального працівника; визначити сис-
тему заходів у підготовці соціально компетентних 
фахівців.

Синергетичний підхід полягає у тому, щоб 
оптимально правильно сформулювати стратегічні 

цілі, що визначають хід процесу, акцентуючи 
увагу на самостійній діяльності, яка буде спри-
яти розвитку у студентів навичок самоорганізації, 
саморозвитку, самоконтролю. Він заснований на 
ефекті посилення дій у навчанні в результаті вико-
ристання навчальної інформації через різні канали 
сприйняття. Крім того, як зазначають А. Коло-
мієць, Н. Лазаренко (2016: 47–52), синергія як 
ефект підвищення результативності навчання за 
рахунок взаємозв’язку і взаємопідсилення різних 
дій у навчанні може реалізуватися через викорис-
тання в навчальному процесі широкого спектра 
різних інноваційних технологій навчання (ІКТ, 
ігрових, тренінгових тощо).

Компетентнісний підхід розширює умови, 
ресурси, функціональні можливості учасників 
середовищної взаємодії та забезпечує досягнення 
високої якості професійної підготовки загалом 
та формування соціальної компетентності у май-
бутніх соціальних працівників зокрема.

Діяльнісний підхід до формування соціаль-
ної компетентності вимагає спеціальних зусиль, 
спрямованих на вибір і організацію діяльності 
студента, активізацію й переведення його в пози-
цію суб’єкта пізнання, що передбачає вироблення 
умінь ставити мету, планувати, організовувати, 
здійснювати, регулювати самоосвітню діяльність, 
контролювати, аналізувати й оцінювати її резуль-
тати. Передбачає відпрацювання на практиці соці-
ально орієнтованих професійних дій.

Студентоцентрований підхід у контексті фор-
мування соціальної компетентності з урахуванням 
поглядів Т. Ковалюк, В. Пасічник, Н. Кунанець 
(2017: 246) передбачає створення умов для сво-
боди вибору студентом різних елементів навчаль-
ного процесу та організаційних форм навчальної 
діяльності, побудови студентами персональних 
освітніх траєкторій, активізації мотивації до 
набуття компетентності відповідно до уявлень 
студентів про майбутню професію та вимог 
потенційних роботодавців. Зокрема, створення 
таких умов можливе через поєднання формальної, 
неформальної та інформальної освіти. 

Середовищний підхід до формування соціаль-
ної компетентності дає змогу: інтегрувати різні 
методологічні підходи, досліджувати соціальні 
та професійні проблеми становлення особистості 
фахівця крізь призму освітньо-виховного серед-
овища; розробити технологію, яка враховуватиме 
вплив на всі аналізатори особистості, сприятиме 
цілісності та гармонійності впливу на неї (Якимо-
вич, Ільчишин, 2016: 350–354); урізноманітнити 
соціальним та професійним складниками процес 
фахової підготовки. 

Сидорук I. Модель формування соцiальної компетентностi майбутнiх соцiальних працiвникiв...
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У фокусі акмеологічного підходу до форму-
вання СК МСП перебувають об’єктивні (якість 
одержаних виховання й освіти), суб’єктивні (зді-
бності людини) чинники, а також закономірності 
в організації навчання майбутніх фахівців. Він 
покликаний забезпечити соціальний та профе-
сійний (котрий охоплює всі сфери особистості, 
мотиви (потреби), а також інтелектуальну, емо-
ційну, вольову) саморозвиток і самореалізацію 
особистості. 

Формування соціальної компетентності май-
бутніх соціальних працівників базується на 
загальнонаукових та специфічних принципах, 
котрі визначають загальну стратегію формування 
соціальної компетентності майбутніх соціальних 
працівників. У представленій нами моделі функ-
ціонують комплексно, трансформуються стосовно 
реалізації окремих елементів моделі. У нашому 
баченні саме ці принципи доцільно визнати осно-
воположними, однак їх перелік має залишатися 
відкритим з огляду на кон’юнктуру ринку праці, 
світові тенденції в освіті, суспільні вимоги тощо. 

Організаційно-педагогічні умови функціону-
вання моделі полягають у побудові змісту й струк-
тури навчально-виховного процесу відповідно до 
завдань формування соціальної компетентності 
майбутніх соціальних працівників; інтеграції 
теоретичної та практичної складових частин про-
цесу формування СК; опорі на особистісні якості, 
активність, самостійність, свідомість, відпові-
дальність студентів.

Метою процесу, який ми моделюємо, є ство-
рення й упровадження системи професійної під-
готовки, що забезпечить інтегративний результат 
із підвищення рівня сформованості соціальної 
компетентності МСП після завершення їх гра-
ничного терміну навчання в університеті. Мета 
ж конкретизується виконанням таких завдань: 
1) формування й розвиток мотиваційно-ціннісної 
складової частини компетентності, результатом 
якої є готовність особистості майбутнього фахівця 
до прояву компетентності, його здатність до соці-
ального та професійного розвитку; 2) формування 
й розвиток когнітивно-діяльнісного складника 
компетентності, результатом якого є сформова-
ність системи соціальних компетенцій (соціальні 
знання, знання предметної сфери, того, «як діяти» 
та «як бути», знання змісту компетенції) і здат-
ність пізнавати соціально-професійну реальність 
(когнітивну підструктуру), прояв компетентності, 
соціальної поведінки в основних сферах діяль-
ності (діяльнісна підструктура); 3) формування 
й розвиток особистісно-рефлексивної складової 
частини компетентності, результат чого – регу-

ляція процесу та результату реалізації компе-
тентності (наявність соціально значимих якостей 
особистості), розвинена спроможність до реф-
лексії власної соціальної діяльності й діяльності 
інших. Ми визначаємо, що запропонована нами 
модель – це модель підготовки, у якій формування 
соціальної компетентності майбутніх соціальних 
працівників відбувається в збагаченому соціаль-
ним складником освітньо-виховного середовища 
закладі вищої освіти.

Змістово-процесуальний блок містить змістову 
та процесуальну підструктури, є стрижневим, 
оскільки акумулює всі взаємозв’язки в запропоно-
ваній нами моделі. Він відбиває компоненти соці-
альної компетентності (мотиваційно-ціннісний, 
когнітивно-діяльнісний, особистісно-рефлексив-
ний) у структурі соціально компетентного май-
бутнього соціального працівника й зміст їх фор-
мування. Процесуальна підструктура відображає 
етапи реалізації процесу, котрий моделюємо, його 
науково-методичне забезпечення, умови форму-
вання СК МСП. Зокрема, передбачено цільовий, 
когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-результа-
тивний етапи формування СК. 

Важливим елементом змістово-процесуаль-
ного блоку у моделі формування СК МСП є визна-
чені нами умови: 

– стимулювання соціальної активності сту-
дентів через залучення та створення соціальних 
проєктів на рівні факультету, університету, гро-
мади; виконання волонтерської діяльності; участь 
у соціальному театрі на базі закладу; участь у сту-
дентському самоврядуванні; організації акцій, 
заходів і участь у них тощо;

– створення відкритого, соціально збагаченого 
освітньо-виховного середовища закладу вищої 
освіти шляхом налагодження партнерства та між-
секторної взаємодії з різноманітними службами 
й організаціями громади, що сприятиме розви-
тку позитивної мотивації студентів, їх активності, 
соціально-особистісній самореалізації шляхом 
уключення в соціально значущу діяльність; від-
працюванню навичок соціальної взаємодії, сти-
мулюванню рефлексійної діяльності; створенню 
соціально збагаченого соціально-професійного 
середовища; «зануренню студентів» у реальне про-
фесійне середовище, особливі умови діяльності, 
спілкування, самоствердження; накопиченню інди-
відуального соціального й професійного досвіду 
в різних реальних та змодельованих ситуаціях; 
налагодженню корисних професійних контактів; 
подальшому працевлаштуванню за фахом;

– надання менторської підтримки студентам 
у питаннях розвитку власної соціальної компе-
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тентності, соціального та професійного станов-
лення, саморозвитку, опанування навичками 
«навчання впродовж життя» (за принципом «від 
наставництва до менторства»);

– актуалізація інноваційних технологій 
в організації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, орієнтованих на розвиток компонентів 
соціальної компетентності студентів (інформа-
ційно-комунікаційних, ігрових, тренінгових тощо), 
традиційних та інноваційних форм, методів, засо-
бів, прийомів ефективного формування СК МСП.

Наголосимо, що у формуванні компетенцій 
як складових частин зазначеної компетентності, 
їх одиниць виміру важливу роль відводимо не 
лише змісту освіти, але й освітньо-виховному 
середовищу закладу вищої освіти, який, на нашу 
думку, повинен розвивати у студентів здатність 
самостійно розв’язувати проблеми в різних видах 
соціальної та професійної діяльності на основі 
використання соціального досвіду, елементом 
якого є і їх власний. Освітньо-виховне серед-
овище закладу вищої освіти розглядаємо з пози-
ції локального середовища, зв’язної ланки між 
суспільством та індивідом, як простір взаємодії 

різноманітних підсистем, утворених учасниками 
освітньо-виховного процесу. Йдеться про ство-
рення такого простору індивідуалізованої діяль-
ності, що інтегрується в соціально-професійну 
сферу громади, набуваючи ознак соціальної спіль-
ності. Важливе місце в цьому процесі відводимо 
виховній роботі як напряму та чиннику успішної 
соціальної й професійної діяльності студента, 
формування його СК. 

Висновки. Отже, модель формування соціаль-
ної компетентності майбутніх соціальних праців-
ників відбиває багатофункціональну інтегровану 
конструкцію процесу систематизованої презен-
тації теоретичних наукових результатів з очіку-
ваним результатом, спрямована на забезпечення 
позитивної динаміки формування соціальної ком-
петентності майбутніх фахівців соціальної сфери. 
Розроблена модель є динамічною, оскільки надалі 
може модернізуватися, доповнюватись, видозмі-
нюватися та оновлюватись залежно від запитів 
та зміни вимог громадян, суспільства, держави, 
що висуваються до соціально компетентних соці-
альних працівників та не претендує на вичерпний 
перелік представлених у моделі аспектів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У статті висвітлені основні моменти щодо правильної організації навчальної діяльності молодшого шко-
ляра засобом інтерактивних методів навчання. Також приведені приклади безпосередньої роботи на такому 
уроці з особисто проведеної практики. Інтерактивне навчання, як одна з найсучасніших технологій, має вели-
ку кількість різноманітних методів, які у своїй сукупності складають систему найпродуктивнішої практичної 
діяльності з дітьми різної вікової категорії, а особливо з учнями початкової освіти. Їх єдність та взаємозв’язок 
характеризують специфічність, цілісність пізнавальної діяльності в науці. Для ефективності у психологічному 
дослідженні є сенс використовувати не один метод, а комплекс інтерактивних методів. 

Важливість обраної теми зумовлена переходом освіти до дитиноцентриського, компетентнісного та діяль-
нісного підходів, про що зазначено в Концептуальних засадах реформування початкової освіти «Нова українська 
школа». Сучасні вимоги суспільства до освітнього процесу потребують його практичної спрямованості, зокре-
ма на засадах використання новітніх технологій; створення умов для саморозвитку і самовираження учнів, 
урахування їхніх індивідуальних особливостей (Положення про електронні освітні ресурси, URL) .

Однією з новацій у початковій школі є застосування електронних освітніх ресурсів, зокрема електронних під-
ручників (е-підручників) і електронних освітніх ігрових ресурсів. 

Зміст інтерактивних вправ полягає не лише у знаннях, але й у способах мислення. Інтерактивне навчання – це 
специфічна форма організації навчальної діяльності, одна із цілей якої – забезпечення комфортних умов, за яких 
кожен учень відчував би свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, виключення домінування 
однієї думки над іншою. 

Саме інтерактивні вправи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика 
засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, 
зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості. При цьо-
му навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими 
знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї 
та думки за допомогою різноманітних засобів, навчаються співробітництву.

Ключові слова: інтерактивне навчання, молодший шкільний вік, школяр, методи інтерактивного навчання, 
інтерактивні ігри.
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF A JUNIOR PUPIL 
THROUGH INTERACTINI METHODS OF LEARNING

The article highlights the main points regarding the proper organization of educational activities junior schoolboy means 
interactive methods of learning. There are also examples of direct work in such a lesson from personal practice. Interactive 
Training, as one of the most modern technologies, has a large number of different methods, which together make the system 
the most productive practical activities with children of different age categories, and especially with elementary education 
pupils. Their unity and relationship characterize the specificity, integrity of cognitive activity in science. For efficiency in 
the psychological study, it makes sense to use not one method, but a complex of interactive methods.

The importance of the chosen topic is due to the transition of education to child-centric, competent and acting 
approaches, as stated in the Conceptual principles of primary education reform “New Ukrainian School”. Modern 
requirements of society to the educational process require its practical orientation, in particular on the basis of the use 
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of the latest technologies; creation of conditions for self-development and self-expression of students, taking into account 
their individual characteristics.

One of the innovations in primary school is the use of electronic educational resources, in particular electronic 
textbooks (e-textbooks) and electronic educational gaming resources. 

The content of interactive exercises lies not only in knowledge, but also in ways of thinking. Interactive learning is 
a specific form of organization of educational activity, one of the goals of which – to provide comfortable conditions under 
which each student would experience their success, intellectual work, learning performance, exclusion of the dominance 
of one thought over another. 

Interactive exercises allow you to create an educational environment in which theory and practice are learned 
simultaneously, and this allows students to shape character, develop a worldview, logical thinking, linked speech; to 
form critical thinking; to identify and implement individual opportunities. At the same time, the educational process is 
organized so that students are looking for a connection between new and already acquired knowledge; make alternative 
decisions, have the opportunity to make “discoveries”, form their own ideas and thoughts with the help of various means, 
study cooperation.

Key words: interactive learning, junior school age, pupil, methods of interactive learning, interactive games.

Постановка проблеми. За допомогою інтер-
активних методів навчання педагогіка здобуває 
інформацію про те чи інше явище, процес праці 
з молодшими школярами, аналізує і обробляє 
одержані дані, включає їх у систему відомих 
знань у якнайбільш зручний та цікавий спосіб як 
для дітей, так і для вчителя.

З урахуванням нової філософії освіти і суспіль-
ної потреби у творчій особистості в педагогічній 
теорії і практиці тривають пошуки оптимальних 
і перспективних шляхів демократизації, гуманіза-
ції та індивідуалізації навчально-виховного про-
цесу, спрямованих на реалізацію можливостей 
кожного (Bashunska, 2004: 56).

Через стрімкий розвиток науки в останні часи 
в українських вчителів поступово закладається 
думка, що інтерактивні методи навчання ство-
рюють необхідні умови як для становлення і роз-
витку компетентності учнів, так і для розвитку 
виховання особистості активних громадян із від-
повідною системою цінностей. Важливим вида-
ється визначення самого поняття і сутності цієї 
групи методів, їх відмінностей від інших.

Процес навчання – не автоматичне вкладання 
навчального матеріалу в голову учня. Тим більш, 
що вчителю набагато важче навчити, аніж про-
сто пояснити або викласти інформацію. Тому він 
потребує напруженої розумової роботи дитини і її 
власної активної участі у цьому процесі. Пояс-
нення й демонстрація самі по собі ніколи не 
дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна 
досягти тільки за допомогою активного (інтерак-
тивного) навчання (Пометун, 2003: 14).

Аналіз досліджень. Інтерактивне навчання 
можна розглядати як сукупність технологій, але 
для цього необхідно зрозуміти що вони собою 
представляють. Ще на початку 20-х років мину-
лого століття у працях таких відомих педагогів, як 
І. П. Павлов, А. А. Ухтомський, С. Т. Шацький, 
В. М. Бехтерєв, з’являються терміни «педагогічна 

технологія» та «педагогічна техніка». Педаго-
гічна техніка визначалась як сукупність прийомів 
і засобів, спрямованих на ефективну організацію 
навчального процесу. Терміну «технологія» різні 
вчені давали різне значення, тому одні під ним 
розуміли управління педагогічними процесами, 
інші – способи організації діяльності учнів.

Мета статті – проаналізувати і висвітлити 
теоретичні основи інтерактивного навчання як 
педагогічної технології; з’ясувати можливості її 
застосування з учнями під час уроків із різних 
навчальних предметів; продемонструвати на прак-
тиці варіативність вибору інтерактивних методів 
і форм організації процесу пізнання молодших 
школярів.

Виклад основного матеріалу. Коли йдеться 
про розвиток суб’єкт-суб’єктивного навчання 
та особистісно зорієнтовану освіту (що є про-
відним у програмі нової української школи), де 
у центрі уваги, перш за все, стоїть дитина, то його 
основою має бути всебічне знання кожної дитини. 
Тільки тоді можна побачити перспективу його 
розвитку та навіть створити реальний портрет 
свого класу.

Молодший шкільний вік – це перехідний 
період, у якому ще залишаються риси дошкіль-
ного дитинства, але вже формуються типові 
особливості школяра. Цей вік ще не дає чіткого 
розуміння про можливості розвитку учнів, але їх 
вже дуже важливо не простежити та своєчасно 
виявити, бо саме через них закладаються та роз-
виваються основи багатьох психічних процесів 
дитини (Державні стандарти початкової загальної 
освіти, URL).

Уроки мають захоплювати дітей, актуалізувати 
в них мотиваційні процеси, навчати самостійності 
в мисленні і діях. Сила впливу на учнів великою 
мірою залежить від умінь і стилю роботи вчителя 
(Корисність інтерактивних методів навчання, 
URL).
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Інтерактивне навчання цілком це забезпе-
чує, бо його можна визначити як таку організа-
цію навчального процесу, за якої участь школяра 
в колективному процесі навчального пізнання 
є обов’язковою. На відміну від методик, інтерак-
тивні навчальні технології самою своєю структу-
рою визначають кінцевий результат, а не вибира-
ються для виконання певних навчальних завдань. 
Суттю інтерактивного навчання буде саме 
навчальний процес, що відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базу-
ється на співпраці та взаємонавчанні: вчитель – 
учень, учень – учень. (Гейко, 2004: 231)

«Особливістю інтерактивного навчання є підго-
товка школяра до життя і громадянської активності 
у громадянському суспільстві і демократичній пра-
вовій державі на заняттях з будь-якого предмета 
шкільної програми». (Пометун, 2003: 82)

Інтерактивні методи мають низку таких пози-
тивних критеріїв, що спрямовані на (Стребна, 
2006: 44):

1) полегшення процесу засвоєння знань;
2) аналізування навчальної інформації, твор-

чого підходу до засвоєння навчального матеріалу;
3) навчання формулювати власну думку, пра-

вильно її виражати, доводити свою точку зору, 
аргументувати й дискутувати;

4) моделювання різних соціальних ситуацій 
і збагачення власного соціального досвіду через 
включення в різні життєві ситуації;

5) формулювання вміння слухати іншу 
людину, поважати альтернативну думку, прагнути 
до діалогу;

6) навчання будувати конструктивні відно-
сини в групі, визначати своє місце в ній, уникати 
конфліктів, розв’язувати, шукати компроміси;

7) знаходження спільного розв’язання про-
блем, розвитку навичок проектної діяльності, 
самостійної роботи, виконання творчих робіт.

Крім того, використання інтерактивних мето-
дів дозволяє реалізувати ідею співробітництва 
тих, хто навчає і тих, хто навчається, вчить їх 
конструктивній взаємодії, сприяє оздоровленню 
психологічного клімату на уроці, створює добро-
зичливу атмосферу, значно підвищує мотивацію 
учнів до навчання.

Використання інтерактивності на уроках 
висуває певні вимоги до їх структури. Упро-
вадження інтерактивних методів на уроках від-
бувається такими етапами: мотивація учнів; 
представлення теми та обговорення очікуваних 
навчальних результатів; надання повної необ-
хідної інформації; обов’язкова інтерактивна 
вправа, яка є основною частиною заняття; під-

биття підсумків та оцінювання результатів уроку  
(Пометун, 2003: 82).

Мета етапу мотивації – привернути увагу учнів 
до проблеми і викликати до неї інтерес. Мотивація 
дає змогу дітям усвідомити, що вони зараз почнуть 
вивчати інший предмет, що перед ними поставлені 
інші завдання. Тут використовуються прийоми, 
що створюють проблемні ситуації, викликають 
у дітей здивування, інтерес до змісту та процесу 
явищ та подій (Мурмуєнко, 2016: 25). Наприклад, 
на уроці рідної мови (українська мова) за темою 
«Спільнокореневі слова. Корінь слова» методика 
проведення етапу мотивації може заключатися 
в постановці проблеми: серед поданих слів зна-
йти слова-родичі (біленьке, сірий, білка, червона, 
білий, білизна, зелені, побілити, більше) (Панчен-
ков, Пометун, Ремех. 2003: 67).

Діти, як правило, спершу помиляються, 
додавши до споріднених слова з однаковим зву-
чанням кореня, але з різним смисловим значенням.

Метою етапу представлення теми та очікува-
них навчальних результатів є забезпечення розу-
міння учнями змісту їхньої діяльності. Але цей 
етап має декілька вимог (Пометун, 2003: 86):

1) висвітлення результатів діяльності учнів, 
а не вчителя;

2) чітке показування рівня очікуваних навчаль-
них досягнень;

3) формулювання критерію оцінювання 
результатів;

4) формулювання повинно бути чітким, корот-
ким та зрозумілим.

1. Наприклад, так можна представити учням 
тему «Поняття про дію множення» на уроці мате-
матики в 2 класі: «Цей урок – перший зі бага-
тьох, які ми присвятимо дії множення, на якому 
лише «відчинимо двері у цікавий світ «Цар-
ства множення». Головне на сьогодні: зрозуміти 
і запам’ятати, що таке множення, як замінити 
додавання множенням і навпаки, читати при-
клади на множення різними способами і, що над-
важливо, розв’язувати прості задачі на множення. 
Наприкінці уроку кожен із вас отримає картку із 
завданнями і продемонструє, як потрудився на 
уроці, чи все зрозумів і запам’ятав, що треба ще 
пояснити і над чим попрацювати» (Панченков. 
Пометун, Ремех, 2003: 53).

Мета етапу надання необхідної інформа-
ції – дати учням достатньо інформації для вико-
нання практичних завдань шляхом інтерактивної 
взаємодії за мінімально короткий час (Пометун, 
2003: 90). Наприклад, такою може бути методика 
проведення етапу надання інформації на уроці 
розвитку зв’язного мовлення у 2 класі за темою 

Скромна М. Органiзацiя навчальної дiяльностi молодшого школяра...
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«Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, 
змістом загадки»: діти об’єднуються в пари чи 
малі групи, кожна з яких отримує картку з інфор-
мацією про білку (або будь-яку іншу тварину). 
Завдання: вибрати лише ті речення і словоспо-
лучення, які є необхідними для опису тварини 
(Франчук, 2009: 121).

Основною частиною уроку є обов’язкова інтерак-
тивна вправа, що передбачає застосування педагогом 
1-3 інтерактивних вправ, які добираються залежно 
від очікуваних результатів. Саме вони мають забезпе-
чити досягнення мети уроку. Проведення вправ має 
певний порядок (Пометун, 2003: 95):

1) інструктаж: мета вправи, правила, послі-
довність дій і час виконання;

2) об’єднання у групи, розподіл ролей;
3) виконання завдання (вчитель виступає як 

організатор, помічник);
4) презентація результатів;
5) рефлексія: колективне обговорення або 

застосування інших прийомів.
Наприклад, на уроці з основ здоров’я в 2 класі 

за темою «Здоров’я і хвороби» використову-
ється технологія «Мозкового штурму». Пропону-
ється два паралельних питання: ознаки здоров’я 
та ознаки хвороби.

Функцією етапу підбиття підсумків і оціню-
вання результатів є прояснення змісту опрацьо-
ваного; зіставлення реальних результатів з очі-
куваними; аналізування, чому відбулося так чи 
інакше; висновки; закріплення чи відкоригування 
засвоєного; намічення нової теми для обмірку-
вання; встановлення зв’язку між тим, що вже 
відомо, і тим, що потрібно вивчити; складання 
плану подальших дій (Франчук, 2004: 30–31).

Використання інтерактивності на уроках дуже 
часто пов’язано з роботою в парах. Необмежені 
можливості для використання така робота має на 
уроках вивчення мов, наприклад: вивчення частин 
мови, тексту, речення, правопису, словотворення 
тощо. Наприклад: під час вивчення теми «Сино-
німи» з української мови у 3 класі кожний учас-
ник групи отримує завдання самостійно в зошиті 
підібрати синоніми до іменників; після перевірки 
вчителем правильності група приступає до усної 
роботи, обмінюючись у парах зошитами; після 
закінчення роботи у групі кожен учень навчається 
відмінювати чотири іменники. У цей час вчитель 
спостерігає за роботою пар і за потреби прихо-
дить на допомогу, а також має можливість інди-
відуально попрацювати з учнями, які значно від-
стають в розвитку. 

Такий спосіб роботи має багато переваг: забез-
печений пильний контроль, економія часу на 

уроці, вчителю не потрібно витрачати сили і час 
для підготовки карток, досягається висока ефек-
тивність і результативність навчання. Таким спо-
собом можна відпрацьовувати будь-яке питання 
з будь-якої теми, і завдання педагога – навчити 
вихованців методичним прийомам викладання 
(Шевчук, 2004: 15).

Робота в парах змінного складу дає можливість 
вивчати матеріал великими блоками, поглиблюю-
чись в тему. Вибирається тема або підтема. Попе-
редньо йде виклад навчального матеріалу блоком. 
Вчитель готує картки, в які включаються як тео-
ретичні питання, так і практичні завдання. Кожна 
картка містить матеріал, відмінний від інших 
(кожна картка є самостійним входом в тему). За 
цими картками учні працюють на всіх уроках 
теми. 

Переваги такої організації навчальної праці 
очевидні: вся тема сприймається свідомістю учня 
як єдине ціле; спосіб «занурення» сприяє глибо-
кому засвоєнню теми; теоретичні питання тісно 
переплітаються із практичними завданнями, що 
дає змогу відразу ж застосувати вивчене на прак-
тиці; кожний учень працює під постійним контр-
олем товариша і отримує саме ту допомогу, якої 
потребує на даний момент; активно розвиваються 
комунікативні здібності дітей; поряд із навчанням 
відбувається виховання і самовиховання; високою 
також є результативність вивчення навчального 
матеріалу: учні показують високий і достатній 
рівень навчальних досягнень.

На уроках математики роботу в парах змінного 
складу можна ефективно використовувати для 
відпрацювання навички усної лічби. На відміну 
від фронтальної форми проведення, коли працює 
лише кілька учнів, робота в парах є інтерактив-
ною, це дає можливість залучити до праці кожного 
учня та перевірити їх знання. Бажано, щоб такий 
елемент інтерактивного навчання мав місце на всіх 
уроках математики, який без усної лічби неможли-
вий (Панченков, Пометун, Ремех, 2003: 72).

Під час організації роботи в групах важливо 
не упустити, якою є доля участі кожного учня 
в межах групи. Якщо група різнорівнева, то 
«слабкий» учень може просто відмовчуватись, 
не беручи участі в дослідженні чи обговоренні, 
споживаючи готову інформацію. Це допустимо, 
якщо група працює над новим матеріалом. А коли 
матеріал добре відомий, доцільніше створювати 
однорівневі групи. Тоді серед «слабких» учнів 
виділиться порівняно «сильніший» (Корисність 
інтерактивних методів навчання, URL).

Українська дидактика в останні роки збага-
тилася напрацюваннями з організації проектної 
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діяльності учнів, що сприяє впровадженню методу 
проектів у практику початкової школи. Навчальні 
проекти в початкових класах можуть бути між-
предметними за різної участі дітей. У проектній 
технології змінюються функції вчителя, головна 
з них – це співпраця з учнями (Гейко, 2004: 236).

Оскільки у проектній діяльності відтворю-
ються основні етапи навчально-пізнавального 
процесу, то, відповідно, домінуючими будуть такі 
групи методів (Інтерактивні методи навчання 
в початковій школі, URL):

1) методи первинного засвоєння змісту діяль-
ності;

2) методи стимулювання і мотивації навчання; 
3) методи відтворення певного способу діяль-

ності та застосування прийомів проектної діяль-
ності у процесі розв’язання задач;

4) методи оцінювання діяльності.
Участь учнів у навчальному проекті буде 

усвідомленою та продуктивною, якщо в процесі 
роботи вони знайдуть відповіді на такі питання 
(Інтерактивні методи як засіб організації діяль-
ності молодших школярів, URL):

1. Чому це має значення саме для мене?  
(Мотивація).

2. Навіщо мені працювати над проектом? 
(Мета).

3. Що я можу зробити для реалізації ідеї про-
екту? Яким є мій вклад? (Завдання).

4. Як я буду це робити? (Способи).
5. Що мені необхідно для роботи? (Засоби).
6. Який результат я отримаю? (Результат). 

Тому планування навчального проекту 
здійснюється за такими за певними етапами  
(Гейко, 2004):

І етап – організація проекту – визначається 
мета, конкретизуються завдання.

ІІ етап – планування проекту – визначаються 
шляхи розв’язання проблеми, формуються творчі 
групи, визначається продукт діяльності і форма 
його презентації.

ІІІ етап – реалізація проекту – узагальнюються 
одержані матеріали, виконується робота згідно зі 
складеним планом, оформлюється результат.

ІV етап – підсумок проекту – презентація 
результатів роботи, рефлексія.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок напрямку. Використання інтерактив-
ного методу дає вчителю можливість для фахо-
вого росту, для зміни себе, для навчання разом 
з учнями. Після кількох старанно підготовлених 
уроків педагог самостійно зможе відчути, як змі-
нилося ставлення до нього учнів, а також, найваж-
ливіше, сама атмосфера у класі. Під час прове-
дення уроків у початковій школі з використанням 
інтерактивних методів було виявлено, що учні 
стають більш вмотивованими та набагато швидше 
сприймають нову інформацію. Дітям подобається 
працювати у групах чи парах, що сприяє їх соці-
альному розвитку та ставленню себе в колективі. 
Більш того, використання інтерактивних методів 
спрощує та прискорює роботу вчителя, причому 
він має всі можливості оцінити кожного учня за 
його знаннями.
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ПЛАГІАТ: 
ДИСКУРС В АМЕРИКАНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Статтю присвячено проблемі академічної доброчесності як міждисциплінарному концепту та предмету 
дискусії в рамках соціокультурних, політико-правових, психолого-педагогічних теорій. Академічна доброчесність 
та стандарти етичної поведінки у навчанні, викладанні та дослідженнях є невід’ємною умовою входження 
України до світового освітнього співтовариства. Імплементація цінностей академічної доброчесності сприяє 
підвищенню якості освіти та підвищує довіру до результатів навчальної та наукової діяльності. Відзначено, 
що для розробки національної концепції системи забезпечення академічної доброчесності важливу роль відіграє 
досвід країн-лідерів в освіті. У системі освіти США формування академічної культури, піклування про репута-
цію закладу, соціальна відповідальність, розроблення та удосконалення кодексів честі є невіддільною частиною 
освітньої діяльності. Особлива увага американських науковців зосереджена на причинах порушення принципів 
академічної доброчесності, оскільки відповідь на це питання уможливлює розробку та запровадження комплек-
су інструментів для попередження нечесних навчальних практик. Серед причин визначено: незнання сутності 
поняття «академічна доброчеснічть», відсутність мотивації до навчання, бажання отримати вищі оцінки за 
результати навчальної діяльності, отримати преференції на ринку праці та ін. Незважаючи на тривалий час 
(більше шістдесяти років) дослідження проблеми, питання етичних академічних стандартів, визначення плагі-
ату залишаються неузгодженими. Аналіз сучасних джерел засвідчує, що є окрема думка щодо вилучення інтер-
текстуальних практик (правила цитування, перефраз, текстові запозичення без належного посилання та ін.) 
з бінарного контексту дискусії «чесний/нечесний» та переміщення до контексту дискусії в суто педагогічному 
форматі. Запропоновано перейти від практики підрахунку обману до формування у студентів критичного мис-
лення та удосконалення грамотності академічного письма. 

У результаті дослідження автор формулює висновок: американський досвід засвідчує, що практика покарань 
не виправдовує себе, оскільки носить характер лише зовнішнього впливу на студента, тоді як необхідно сфор-
мувати саме внутрішню мотивацію здобувача вищої освіти повсякчас дотримуватися принципів академічної 
доброчесності задля власного становлення як особистості з моральним стрижнем, готовим до саморозвитку 
та готового робити соціально відповідальний вибір. 

Ключові слова: вища освіта, академічна доброчесність, цінності академічної доброчесності, академічне 
письмо. 
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ACADEMIC INTEGRITY AND PLAGIARISM: 
A DISCOURSE IN AMERICAN STUDIES

The article is devoted to the problem of academic integrity as an interdisciplinary concept and subject of discussion 
within the framework of socio-cultural, political, legal, psychological, and pedagogical theories. Academic integrity 
and standards of ethical conduct in teaching, learning and research are an integral part of Ukraine’s entry into the global 
educational community. The implementation of the values of academic integrity contributes to improving the quality 
of education and increases confidence in the results of educational and scientific activities. It is noted that the experience 
of leading countries in education plays an important role in the development of the national concept of the system 
of ensuring academic integrity. In the US education system, the formation of academic culture, care for the reputation 
of the institution, social responsibility, development and improvement of codes of honour are an integral part of educational 
activities. American scholars focus on the causes of violations of the principles of academic integrity, as the answer to 
this question allows the development and implementation of a set of tools to prevent dishonest teaching practices. Among 
the reasons identified: ignorance of the essence of the concept of academic integrity, lack of motivation to study, the desire 
to obtain higher grades for academic performance, to obtain preferences in the labour market and others. Despite a long 
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time (more than sixty years) of researching the problem, issues of ethical academic standards, the definition of plagiarism 
remain inconsistent. Analysis of modern sources shows that there is a separate opinion on the exclusion of intertextual 
practices (citation rules, paraphrases, references, etc.) from the binary context of the discussion “honest/dishonest” 
and moving to the context of the discussion in a purely pedagogical format. It is proposed to move from the practice 
of counting deception to the formation of students’ critical thinking and improving the literacy of academic writing.

As a result of the study, the author formulates a conclusion: the American experience shows that the practice 
of punishment does not justify itself, as it is only external influence on the student, while it is necessary to form the internal 
motivation of higher education students to always adhere to the principles of academic integrity. A moral core, ready for 
self-development and ready to make socially responsible choices.

Key words: higher education, academic integrity, values of academic integrity, academic writing.

Постановка проблеми. В умовах загострення 
глобальних проблем, «реальної небезпеки 
неконтрольованого розвитку і неетичного вико-
ристання сучасних технологій постає проблема 
докорінної зміни нашого способу мислення, зміни 
парадигми життя і на цій підставі зміни нашого 
способу дії» (Горбунова, 2019: 50). Вища освіта 
за таких обставин має взяти на себе вирішальну 
роль як за збереження традиційних академічних 
цінностей, так і за створення умов для «всебіч-
ного розвитку людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цін-
ностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних гро-
мадян, які здатні до свідомого суспільного вибору 
та спрямування своєї діяльності на користь іншим 
людям і суспільству…» (Закон України «Про 
освіту», 2017). На думку Р. Барнетта, сучасні уні-
верситети мають допомагати людям жити в умо-
вах високої невизначеності через розвиток зна-
ння й поглиблення взаєморозуміння між людьми 
та світом (Барнетт, 1997).

Зусилля сучасної освітянської спільноти зосе-
реджені на ідеї широкої загальноосвітньої під-
готовки студентів, розвитку їхніх творчих зді-
бностей, формуванні креативного та критичного 
мислення. Водночас залишається актуальним 
питання якості вищої освіти. У рамках нашого 
дослідження вважаємо за доцільне вивчення аме-
риканського досвіду, оскільки «система забезпе-
чення якості вищої освіти США склалася істо-
рично впродовж тривалого часу і у своїй основі 
залишається незмінною впродовж 80 років. За 
різними рейтингами університетів світу універси-
тети США займають провідні позиції, що загалом 
свідчить про стабільно високу якість вищої освіти 
у країні протягом більше 100 років» (Ковтунець, 
2015: 31). Серед усіх елементів системи вну-
трішнього забезпечення якості освіти (незалежне 
оцінювання результатів навчання студентів, сис-
тема підбору викладацьких кадрів) наша увага 
зосереджена на забезпеченні академічної добро-
чесності (academic integrity) здобувачів освіти. 

Питання імплементації цінностей академічної 
доброчесності є актуальним для системи вищої 
освіти в Україні. 

Аналіз досліджень. Питання якості освіти, 
зокрема акредитації закладів вищої освіти 
США, досліджували А. Астін (A. Astin),  
Р. Бірнбаум (R. Birnbaum), Д. Грін (D. Green), 
Дж. Ітон (J. Eaton). 

Одним з інструментів забезпечення якості 
освіти є імплементація цінностей академічної 
доброчесності. «Сукупність етичних принци-
пів та визначених законом правил» (Закон Укра-
їни «Про освіту», 2017) орієнтують студента на 
чесні практики опанування знаннями, адекватну 
самооцінку щодо рівня отриманих компетенцій 
та виступають стимулом чесної конкуренції на 
ринку праці. Академічна доброчесність (швидше, 
порушення академічної доброчесності) перебу-
ває в центрі уваги в США ще з початку 60-тих рр.  
ХХ ст., коли в 1962 р. В. Боуерс (Bowers, 1964) 
провів опитування щодо дотримання академічної 
доброчесності серед студентів коледжів, а в 1964 р. 
оприлюднив їх результати. Через тридцять років 
В. Бауерс, об’єднавшись з Д. МакКейбом (McCabe, 
Bowers, 2009), повторив дослідження задля порів-
няння результатів. Вони не виявили загального 
зростання недоброчесних практик, до яких вда-
ються студенти, але зафіксували зростання кіль-
кості неприпустимої співпраці під час виконання 
письмових завдань. 

Дослідження, проведені науковцями у США, 
засвідчили, що студенти залучаються до акаде-
мічно нечесних практик через:  

‒ бажання отримати вищі оцінки за результати 
навчальної діяльності (R. Cummings, C. Maddux, 
S. Harlow, L. Dyas, D. Jones); 

‒ неефективне використання часу, зволікання 
(прокрастинація) (M. Roig, M. Caso, L. Synder, 
S. Cannoy); 

‒ незнання сутності поняття «академічна 
доброчесність» (C. Jocoy, J. Pickard); 

‒ бажання отримати преференції на ринку 
праці (D. McCabe, L. Trevino, K. Butterfield, 
A. Miller, T. Murdock, E. Anderman, L. Poindexter);
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‒ використання інтернет-ресурсів (J. Baum, 
B. Bruster);

‒ відсутність мотивації до навчання (B. Heuser, 
T. Drake);

‒ недостатню практику здійснювати морально 
відповідальний вибір (A. Szabo, J. Underwood).

На думку Д. МакКейба (McCabe, 2016: 
197‒198), реалізація інституційних кодексів честі 
та розвиток внутрішньої мотивації не порушувати 
академічну доброчесність ‒ ефективні механізми 
формування культури академічної доброчесності. 

Незважаючи на системний підхід до дослі-
дження проблем академічної доброчесності, 
визначення причин її недотримання, в науковому 
дискурсі США відсутній консенсус у ставленні як 
до визначення самого поняття «академічна добро-
чесність», так і до класифікації недоброчесних 
практик.

Мета статті ‒ визначити коло проблем, які 
стали предметом полеміки в американській нау-
ковій літературі щодо академічної доброчесності; 
охарактеризувати різні погляди на включення/
виключення до категорії «плагіат» випадків пору-
шення студентами норм академічного письма.

Виклад основного матеріалу. Сучасна система 
вищої освіти США ‒ одна з найбільш ефективних 
і динамічних у світі. Американські університети 
протягом багатьох років очолюють найавторитет-
ніші світові рейтинги (до Рейтингу кращих універ-
ситетів світу Times Higher Education: THE World 
University Rankings 2019–2020 тільки до першої 
дюжини включено 10 університетів США).

На початку становлення американська система 
вищої освіти наслідувала академічні традиції 
країн Європи. Перший на території США універ-
ситет – Гарвардський (тоді  коледж) – був заснова-
ний у 1636 р. Значно молодша за європейську, за 
чотири століття американська вища освіта стала 
найбільш конкурентоспроможною у світі. Продо-
вжуючи кращі традиції європейських університе-
тів, відповідаючи викликам сучасного суспільства 
знань вища освіта та нерозривно пов’язана з нею 
наука, стали вагомим елементом глобального кон-
курентного лідерства США на міжнародній арені. 

Американське освітнє середовище є як при-
кладом надання високого рівня освітніх послуг, 
так і прикладом відповідності гуманістичним 
цінностям і принципам західної культури, визна-
ючи, що від будь-якої особистості невідчужува-
ною є її гідність, яку мають поважати суспільні 
інститути, та  надаючи перевагу свободі само-
розвитку особистості, її самореалізації. Розвиток 
особистості, яка готова брати відповідальність 
про власну долю, розпочинається із самостій-

ного вибору освітньої траєкторії та відповідаль-
ного ставлення до навчання з метою заслужити 
довіру до результатів власної навчальної діяль-
ності. Просування цінностей чесності, довіри, 
справедливості, поваги, відповідальності є ефек-
тивним підходом до формування культури акаде-
мічної доброчесності.

Представники Міжнародного центру акаде-
мічної доброчесності (International Center for Aca
demic Integrity, далі ‒ ІСАІ) поняття «академічна 
доброчесність» визначили як дотримання засад-
ничих цінностей чесності, довіри, справедливості, 
поваги, відповідальності та відваги. І хоча автори 
передбачливо зазначили, що «проєкт «Фунда-
ментальні цінності» є спробою окреслити акаде-
мічну доброчесність термінами, що є вичерпними 
у поясненні та дієвими на практиці» (International 
Center for Academic Integrity, 1999: 16), натомість 
залишається відкритим питання розуміння сутніс-
ного складника цього поняття.

Започаткований науковцями Університету Пів-
денної Австралії “Exemplary Academic Integrity 
Project” містить пояснення, що для студентів, 
викладачів, дослідників та співробітників уні-
верситету важливо діяти чесно, нести відпові-
дальність за свої дії та проявляти справедливість 
у кожній зі сфер своєї діяльності. Наголошено, 
що дотримання принципів академічної доброчес-
ності – важливий елемент збереження репутації 
як особистості, так і закладу (Exemplary Academic 
Integrity Project, 2014). 

Б. Галлант (T. Gallant), Дж. Керролл (J. Carroll) 
інтерпретували порядок впровадження ціннос-
тей академічної доброчесності. Науковці вважа-
ють, що стандарти академічної доброчесності 
мають бути вбудовані у навчальні програми, 
впливати на оцінювання результатів освітньої 
діяльності студентів (наприклад, одноосібність 
виконання роботи, незалежність дослідження, 
підтвердженість джерел та ін.). Цінності акаде-
мічної доброчесності мають стати стандартами 
не тільки в процесі навчання, викладання. Вони 
‒ морально-етична основа для прийняття адміні-
стративних рішень та процедур, до яких вдаються 
уповноважені органи (структури) через фіксацію 
порушення академічної доброчесності (Bretag, 
Mahmud, East, Green, James, 2011). 

У результаті аналізу досліджень американ-
ських науковців (W. Bowers, T. Bretag, С. Diamond, 
D. McCabe, D. Hacker) щодо введення поняття 
«академічна доброчесність» у науковий обіг 
можна зробити проміжний висновок: більшість 
науковців воліють описати це поняття (надати 
детальний перелік навчальних практик, що  
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відповідають стандартам академічної діяльності). 
«Академічна доброчесність, ‒ стверджує Т. Бре-
таг, ‒ є такою різноманітною темою, що автори 
по всьому світу повідомляють про різні історичні 
події, які призвели до широкого спектра тракту-
вання цього поняття» (Bretag, 2018). 

С. Джеймісон (S. Jamieson), Р. Говард 
(R. Howard) (Jamieson & Howard, 2019: 75) звер-
тають увагу на контекст використання термінів 
доброчесність та чесність. Авторки наголошу-
ють, що «чесність приписана», тобто чесність ‒ 
людська чеснота, про володіння якої констатує 
зовнішній світ. Водночас  доброчесність ‒ добро-
вільне усвідомлене прийняття та дотримання 
етичних норм, принципів особою. 

В. Бауерс (W. Bowers) у 1964 році опублікував 
результати першого широкомасштабного дослі-
дження порушення академічної доброчесності. 
Він опитав більше 5000 студентів у 99 коледжах 
і університетах США. За результатами дослі-
дження було з’ясовано, що понад половина всіх 
респондентів один або більше разів вдавалися 
до порушень академічних практик. Перевіря-
ючи гіпотезу про те, що прояви порушення ака-
демічної доброчесності можуть бути зумовлені 
наявними національними або релігійними тра-
диціями, В. Бауерс (W. Bowers) зробив висновок 
про відсутність кореляції між соціальним стано-
вищем студентів у стратифікаційній структурі 
суспільства та схильністю до проявів академічної 
нечесності. У дисертаційній роботі він зауважує: 
«Коледж чи університет турбується не просто 
про те, щоб передавати знання та ідеї, а й прище-
плювати студентам почуття доброчесності щодо 
академічної роботи…» та продовжує: «особиста 
недоторканність чи самоповага людини пови-
нні бути основою для рішення уникати обману» 
(Bowers, 1964: 69). У цьому співвідношенні тер-
мінів особиста доброчесність прирівнюється до 
академічної доброчесності, а «обман» вважається 
«нечесністю» і порушенням «самоповаги». Отже, 
на думку В. Бауерса (W. Bowers), стратегія полі-
тики університету має бути орієнтована на вихо-
вання у студентів неприйнятності порушень ака-
демічних стандартів. 

Схожими є позиції Ч. Бонджеан (Ch. Bonjean) 
та Р. Макгі (R. McGee) (Bonjean,  McGее, 1965: 
289‒296). Вони спираються на дисертаційні висно-
вки В. Бауерса (W. Bowers) та «використовують 
соціологічну лінзу девіантності для дослідження 
контексту» порушень, які вони називають «схолас-
тичною нечесністю» (Jamieson, Howard, 2019: 75). 
Науковці розглядають дотримання/недотримання 
навчальних практик як моральний вибір. 

Педагоги Д. Харп (J. Harp) та Ф. Таєць (Ph. 
Taietz) у праці «Академічна доброчесність та соці-
альна структура: дослідження обману серед сту-
дентів коледжу» (Harp, Taietz, 1966: 365–373) ква-
ліфікують порушення академічної доброчесності 
як девіантну поведінку, відхилення від норм, вста-
новлених членами освітньої спільноти. Автори 
підсумовують, що порушення норм академічної 
доброчесності є не тільки етичною проблемою, 
а і запереченням одного з головних виховних 
завдань вищої освіти – формування критичного 
мислення. І хоча у авторів зафіксована ідея про 
зв’язок академічної доброчесності як аксіологіч-
ного складника освітньої діяльності з ідеєю фор-
мування у студентів критичного мислення, яке 
дає змогу спиратися на наукові факти та ухвалю-
вати ретельно обмірковані та незалежні рішення; 
мислення, якому властиві усвідомленість та само-
вдосконалення, проте Ч. Бонджеан (Ch. Bonjean) 
та Р. Макгі (R. McGee) не розвивають таку кон-
цепцію.

Д. МакКейб (D. McCabe), Л. Тревіно (L. Trevino) 
та К. Баттерфілд (K. Butterfield) підсумують трак-
тування недотримання академічної доброчесності 
як порушення етичних норм та назвуть їх «обма-
ном поведінки» (McCabe, Trevino, Butterfield, 
1999: 213).

У рамках нашого дослідження заслуго-
вує на увагу дисертаційна робота Елізабет Нус 
“Undergraduate Moral Development and Academic 
Dishonesty” (Nuss 1981), присвячена дослідженню 
розвитку моралі та питанню академічної нечес-
ності на рівні бакалаврату, та її стаття “Academic 
Integrity: Comparing Faculty and Student Attitudes” 
(Nuss, 1984: 140‒144), в якій вперше використано 
термін «плагіат». Вона пропонує перенести дис-
кусію з позицій соціології девіантності в педаго-
гічне русло. Авторка долучає до педагогічної дис-
кусії широкий перелік практик, які порушують 
академічну доброчесність та стандарти етичної 
поведінки (чотирнадцять пунктів). Серед запро-
понованих – зміни або підробки офіційного уні-
верситетського документа, замовлення за плату 
виконання навчального завдання, копіювання 
декількох речень без посилання на опубліковані 
джерела, складання іспиту підставною особою, 
співпраця з іншими студентами в ситуації індиві-
дуального завдання та ін. 

Д. Хакер (D. Hacker) в праці “The Bedford 
handbook for writers”, опублікованій в 1991 р., копі-
ювання декількох речень без посилань на опублі-
ковані джерела визначає як плагіат (Hacker, 1991). 

На думку С. Джеймісон (S. Jamieson) 
та Р. Говард (R. Howard), доступність до Інтернету 
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призводить до залучення до інтертекстуальних 
практик усе більшої кількості студентів. «Слова, 
ідеї та інформація легко доступні одним клацан-
ням клавіші для кожного, має інтернет-зв’язок, 
збільшуючи циркуляцію знань та глибину інте-
лектуальної участі» (Jamieson, Howard, 2019: 70). 
Це дає змогу копіювати слова, словосполучення, 
речення навмисно і ненавмисно, збільшуючи 
випадки несанкціонованого запозичення тексту. 
Авторки пропонують текстові помилки, такі як 
“patchwriting”  (тобто написання власної роботи 
шляхом комбінування речень та уривків інших 
наукових робіт) та неправильне оформлення 
цитування вилучити з моральної категорії акаде-
мічної доброчесності та трактувати як несформо-
вану у здобувачів вищої освіти культуру акаде-
мічного письма. Недоліки академічного письма 
потребують не санкційних процедур, а педагогіч-
ного втручання, а саме включення питань етич-
них стандартів до змісту навчальних дисциплін, 
інституційних дискусій серед науково-педагогіч-
них працівників щодо формування у студентів 

внутрішньої мотивації дотримуватися принципів 
академічної доброчесності. 

Висновки. У результаті аналізу науково-педа-
гогічних джерел варто відзначити, що впродовж 
досить тривалого часу американські науковці 
активно вивчають сутність поняття «академічна 
доброчесність», причини порушення етичних 
стандартів та механізми запобігання порушення 
студентами норм академічного письма. Науковці 
констатують, що плагіат  ‒ це досить неодноз-
начне явище, його головним критерієм є не при-
власнення теми чи ідеї, а оригінальна форма 
висловлення ідеї, авторського способу її пред-
ставлення. Саме тому питання інтертекстуаль-
них практик слід виключити з етичного бінар-
ного контексту «чесний/нечесний» та розглядати 
в педагогічній площині як проблему академіч-
ного письма. 

Перспективи подальших розвідок полягають 
у аналізі окремих кейсів університетів та коле-
джів США щодо політики підтримки та розвитку 
культури академічної доброчесності. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

У статті на основі вивчення наукової літератури висвітлено сутність поняття «розвивальне середовище» 
закладу дошкільної освіти в педагогічному контексті. Автором проаналізовано різні підходи до визначення тер-
міна «розвивальне середовище» і його видів. Досліджено, що змістовий аналіз поняття «середовище» у між-
дисциплінарному аспекті більшістю наук розкривається через фундаментальні категорії – «світ», «простір», 
«оточення», «місце», «умова». Акцентовано увагу, що сутність поняття «розвивальне середовище» тракту-
ється по-різному: це єдність соціальних і предметних засобів забезпечення різноманітної діяльності дитини; як 
система впливів і умов формування особистості за заданим зразком; як сукупність спеціально створених мате-
ріальних і духовних умов у відкритій педагогічній системі; як комплекс матеріально-технічних, санітарно-гігіє-
нічних, ергономічних, естетичних, психолого-педагогічних умов; це сукупність природних і соціально-культурних 
предметних засобів найближчого і перспективного розвитку дитини.

Сучасні дослідники наголошують на тому, що розвивальне середовище закладу дошкільної освіти поєднує 
в собі природне довкілля, світ культури, сенсорно-пізнавальний простір, соціум, ігрове, мовленнєве середовище 
та середовище особистості дитини і необхідною умовою такого середовища є опора на особистісно зорієнто-
вану модель взаємодії між учасниками освітнього процесу. Визначено, що умова дотримується на основі вимоги 
принципів (безпечності; урахування статевих і вікових відмінностей; активності; емоціогенності, індивідуаль-
ної комфортності й емоційного благополуччя кожної дитини й дорослого; позитивно-емоційного навантажен-
ня; дистанції, позиції під час взаємодії; колективності і гнучкого зонування; відкритості–закритості). 

Ключові слова: середовище, освітнє середовище, розвивальне освітнє середовище, предметно-розвивальне 
середовище, заклад дошкільної освіти.
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THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “DEVELOPMENTAL ENVIRONMENT” 
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

The article, on the basis of studying of scientific literature, highlights the essence of the concept of “developmental 
environment” of preschool education in the pedagogical context. The author analyzes the different approaches to 
defining the term “developmental environment” and its types. It is investigated that the content analysis of the concept 
“environment” in the interdisciplinary aspect by most sciences is revealed through fundamental categories – “world”, 
“space”, “environment”, “place”, “condition”. Attention is focused on the fact that the essence of the concept 
of “developmental environment” is interpreted differently: it is the unity of social and substantive means of ensuring 
the various activities of a child; as a system of influences and conditions of personality formation according to a given 
pattern; as a set of specially created material and spiritual conditions in the open pedagogical system; as a set of material 
and technical, sanitary and hygienic, ergonomic, aesthetic, psychological and pedagogical conditions; it is a set of natural 
and socio-cultural subjective means of the immediate and future development of the child.

Modern researchers emphasize that the developmental environment of preschool education combines in itself natural 
environment, world of culture, sensory-cognitive space, society, playing, language environment and the environment 
of the child’s personality and the necessary condition for such an environment is reliance on personality-oriented model 
of interaction between participants in the educational process. It is determined that the condition is kept on the basis 
of the requirements of the principles (safety; consideration into account gender and age differences; activity; emotionality, 
individual comfort and emotional well-being of each child and adult; positive-emotional load; distances, positions during 
interaction; collectivity and flexible zoning; openness–closeness).

Key words: environment, educational environment, developmental educational environment, subject-developmental 
environment, preschool educational institution.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасні стратегії модернізації системи освіти 
в Україні актуалізують проблему розвитку осо-
бистості дитини дошкільного віку у процесі вихо-
вання. Вирішення завдань сучасної дошкільної 
освіти потребує ґрунтовної психолого-педаго-
гічної основи для організації освітнього про-
цесу та організації розвивального середовища, 
що є важливим напрямом реформи дошкільної 
освіти. Саме ефективне розвивальне середовище 
закладу дошкільної освіти спроможне забезпе-
чити гармонійний та всебічний розвиток особис-
тості дитини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розви-
вальне середовище як невід’ємна частина дошкіль-
ної освіти було предметом наукового дослідження 
багатьох учених і висвітлено в працях Л. Вигот-
ського, Д. Ельконіна, О. Запорожця, А. Лєонтьєва, 
С. Рубінштейна та інших учених. У цьому напрямі 
працювали і працюють Л. Венгер, О. Дяченко, 
М. Подяков, Ф. Сохін. Психологічні дослідження 
доповнювалися з аналогічними пошуками в галузі 
педагогічної теорії (В. Петровський, Л. Стрілецька). 
У психолого-педагогічній літературі значна увага 
приділяється вивченню ролі середовища в станов-
ленні та розвитку особистості: А. Богуш, К. Кру-
тій, В. Лозова, Н. Мойсеюк, В. Моляко, В. Нечаєв, 
В. Панов, І. Підласий, О. Писарчук, С. Подмазін, 
А. Хуторський. Проблемою особливостей серед-
овища предметного, ігрового, творчого займаються 
М. Басов, П. Блонський, Д. Узнадзе та інші. 

Мета статті – на основі вивчення наукової 
літератури дослідити сутність поняття «розви-
вальне середовище» закладу дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для вивчення стану зазначеної проблеми в істо-
рико-педагогічній науці та її цілісного викладу 
звернемося до витоків педагогічних досліджень 
розвивального середовища.

Поняття «середовище» введене у наукову тер-
мінологію ще в епоху Просвітництва як матері-
альні та духовні умови життєдіяльності, що ото-
чували людину. 

Зміст «середовища» у сучасному тлумачному 
словнику визначено як: оточення, сукупність 
природних і соціально-побутових умов, а також 
сукупність людей, пов’язаних спільністю цих 
умов, в яких протікає діяльність людського сус-
пільства, організмів (Тлумачний словник сучасної 
української мови, 2009). 

Уперше трактування сутності поняття «освітнє 
середовище» зустрічаємо в наукових працях 
К. Ушинського, М. Пирогова, Я. Корчака, П. Лес-
гафта та ін. 

У сучасній науці поняття «середовище» не 
є новим. Наприкінці ХІХ –поч. ХХ сторіччя зна-
ходимо термін «педагогічне середовищезнав-
ство», яким із різними відтінками значень оперу-
ють В. Вахтеров, П. Лесгафт, С. Шацький та інші. 
Аналіз змісту поняття «середовище» дає змогу 
констатувати, що в психолого-педагогічній науці 
воно набуло поширення у 20-х роках ХХ сторіччя 
завдяки використанню й упровадженню в практику 
педагогіки середовища С. Шацьким, дослідження 
суспільного середовища дитини П. Блонським, 
вивченню виховувального впливу навколишнього 
середовища А. Макаренком, В. Сухомлинським, 
середовища колективу Л. Новіковою та ін. Учені 
в процесі формування та розвитку зростаючої осо-
бистості виокремлювали зовнішні чинники, тобто 
середовище, міжособистісні взаємини, діяльність; 
та внутрішні – життєвий досвід дитини, її емоцій-
ний стан, цінності та установки. 

Питання організації виховного процесу в роз-
вивальному середовищі досліджували М. Мон-
тессорі, Р. Штайнер, Р. Фахрутдінова та інші 
вчені; вплив освітнього середовища на актуаліза-
цію духовно-творчого потенціалу особистості – 
Ш. Амонашвілі, А. Анохін, Ю. Бродський.

Для вивчення зазначеної проблеми корисними 
видаються думки вчених щодо аналізу сучасного 
освітнього середовища, в тому числі закладу 
дошкільної освіти.

Мегакатегорія «середовище» в історико-педа-
гогічній науці вживається у різних контекстах, 
таких як: соціальне, освітнє, культурне, розви-
вальне, інформаційне, виховувальне, навчальне, 
просторово-предметне тощо. 

Сутність середовища в історичній ретроспек-
тиві трактують у полідисциплінарному значенні.

Поняття «середовище» вперше було вве-
дене у гуманітарні науки, зокрема у філосо-
фію та психологію, ученим-філософом І. Теном 
(1828–1893), котрий висунув тезу про те, що 
ключовим у розвитку особистості є її приналеж-
ність до певного культурного, соціального, духо-
вного, психологічного, етнографічного природ-
ного середовища, пов’язуючи головним чином 
розвиток здібностей дитини із впливом відповід-
ного оточення.

С. Каплун розглядає вплив природного серед-
овища на людину: метеорологічні явища (темпе-
ратура повітря, вологість, вібрація та ін.) чи біо-
логічні чинники, від яких залежить стан здоров’я 
людини (освітленість та провітрюваність кімнат, 
організація робочого місця тощо). Учений-гігіє-
ніст значну увагу приділяє саме фізичному серед-
овищу, яке оточує людину (Кошіль, 2017)



161ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Водночас окремі науковці (приміром, соціолог 
Д. Маркович) поруч із природними виокремлю-
ють так звані штучні умови, в яких людина реа-
лізує свій потенціал і як природна, і як суспільна 
істота. Отже, ученим визначено природне та сус-
пільне середовище, в якому вона взаємодіє.

Будь-яке середовище чинить певний вплив на 
людину (позитивний чи негативний). У педаго-
гічному контексті цей вплив може бути стихійним 
і керованим (спеціально організованим, цілеспря-
мованим). Тому в умовах навчально-виховного 
процесу закладу дошкільної освіти надзвичайно 
важливо домогтися організації саме такого серед-
овища, яке б сприяло розвитку особистісних цін-
ностей особистості і характеризувалося перева-
жаючим позитивним  впливом на неї. Особливо 
коли йдеться про систему дошкільної освіти, де 
пріоритетне значення відводиться методу при-
кладу у вихованні, оскільки діти дошкільного віку 
більшою мірою, ніж інші, схильні до наслідування 
поведінки оточуючих.

У трактуванні сутності середовища послуго-
вуємось «теорією можливостей» Дж. Гібсона, 
що виникла у другій половині ХХ сторіччя. 
Американський психолог висунув думку про те, 
що навколишній світ синтезує такі складники: 
речі, середовище та поверхню. Водночас серед-
овище, на думку вченого, не можна ототожнювати 
з простором, адже точки простору є ідентичними 
й позбавлені будь-якої унікальності. Дж. Гібсон 
небезпідставно зауважує, що будь-яке середовище 
створює сприятливі можливості для взаємодії, 
що пов’язана зі спілкуванням. Саме опановуючи 
реалії навколишнього середовища у спілкуванні 
та діяльності, формується особистість дитини.

У 1980-х роках на основі взаємодії людини 
із середовищем психолог М. Хейдметс уводить 
у наукову термінологію поняття «персоналізація 
середовища», тобто так звану «фіксацію» частини 
середовища для формування свого «Я» (Чело-
век и среда, 1981: 67). Відповідно, середовище 
вчений визначає як певну частину навколиш-
нього світу, з якою людина прямо чи опосеред-
ковано взаємодіє у відкритій чи латентній формі. 
М. Хейдметс уважає, що в єдиному світі існує 
багато різних середовищ, які вирізняють за пев-
ними об’єктивними характеристиками чи спосо-
бами зв’язку із суб’єктами (Человек и среда, 1981: 
61). Для нашого дослідження ці ідеї є вартісними 
в аспекті розуміння середовища як зовнішньої 
реальності стосовно суб’єкта діяльності, котрий 
керується певним життєвим досвідом. Тому 
об’єкти середовища слугують предметом для 
ідентифікації, в результаті якої відбувається ста-

новлення свого «Я», персоналізація середовища 
та суб’єкт-суб’єктна взаємодія.

Зазначимо, що у процесі взаємодії особистості 
та середовища відбувається двосторонній вплив: 
середовище впливає на формування та розви-
ток особистості та особистість створює власне 
«забарвлення» цьому середовищу. Отже, поняття 
«середовище» виступає як сукупність різнома-
нітних умов, у результаті яких відбувається вза-
ємодія особистості з явищами реальної дійсності; 
а важливими характеристиками середовища є: 
цілісність, суб’єктивність, мінливість, багатовек-
торність, емоційна насиченість, мобільність та ін.

На думку О. Ярошинської, змістовий аналіз 
поняття «середовище» у міждисциплінарному 
аспекті більшістю наук розкривається через фун-
даментальні категорії – «світ», «простір», «ото-
чення», «місце», «умова». Їх дослідниця характе-
ризує таким чином: категорія «світ» дає уявлення, 
які співвідносяться із суб’єктом, про середовище 
як про деяку частину об’єктивної реальності; 
«простір» наповнює середовище такими влас-
тивостями, як: матеріально-процесуальна при-
рода, структура і наявність кордонів; середовище 
трактується через «оточення» тільки для певного 
суб’єкта; категорія «місце» вказує, що серед-
овище завжди конкретне, існує тільки в певному 
місці і в точний час; категорія «умови» визначає 
взаємозумовленість існування суб’єкта і серед-
овища, тому що не тільки умови навколишнього 
світу становлять його основу, а й особистість, що 
формується, є невід’ємною умовою існування від-
повідного середовища, оскільки «умова» – це те, 
від чого залежить певний елемент із системи чи 
комплексу об’єктів, «з наявності якого за необхід-
ності випливає це явище» (Писарчук, 2011: 13).

Щодо категорії «світ», то її влучно охарактеризу-
вав Г. Васянович: «Світ існує в людині, людина існує 
в світі. Але людина не просто існує у навколиш-
ньому світі, вона його пізнає або уникає пізнання, 
прикрашає, естетизує, «окультурює» або спотворює, 
дегуманізує». У цьому, на думку вченого, виявля-
ється амбівалентність людини, суперечність, іноді 
непередбачуваність (Васянович, 2015: 335). 

Проаналізуємо різні підходи до визначення 
розвивального середовища і його видів. 

Науковець С. Новосьолова, досліджуючи 
проблему розвивального середовища закладу 
дошкільної освіти, пропонує такі визначення 
основних понять, що розкривають сутність цього 
середовища. 

Середовище (освітнє) – це єдність соціальних 
і предметних засобів забезпечення різноманітної 
діяльності дитини. 

Смолюк С. Сутнiсть поняття «розвивальне середовище» закладу дошкiльної освiти
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Розвивальне освітнє середовище – це комп-
лекс психолого-педагогічних, матеріально-тех-
нічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, 
естетичних умов, що забезпечують організацію 
життєдіяльності дітей у дошкільному навчаль-
ному закладі.

Розвивальне середовище – це єдність соціаль-
них і природних чинників, які можуть впливати 
прямо чи опосередковано, миттєво чи довготри-
вало на життя дитини. 

Предметно-розвивальне середовище – це 
сукупність природних і соціально-культурних 
предметних засобів найближчого і перспектив-
ного розвитку дитини, становлення її творчих зді-
бностей, що забезпечують різноманітність діяль-
ності (Писарчук, 2011: 11).

Науковці Т. Русакова, Т. Бреусова   розгляда-
ють освітнє середовище як комплекс матеріально-
технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, 
естетичних, психолого-педагогічних умов, що 
забезпечують організацію життя дітей і дорослих 
у закладі дошкільної освіти (Писарчук, 2011: 11).

Розглядаючи освітнє середовище, С. Литви-
ненко визначає, що середовище можна назвати 
освітнім лише тоді, коли життя дитини в цьому 
середовищі надає їй можливість для самореаліза-
ції; якщо головною ціллю освітнього середовища 
є особистісний розвиток усіх учасників освіт-
нього процесу (Писарчук, 2011).

В. Ясвін визначає освітнє середовище як систему 
впливів і умов формування особистості за заданим 
зразком, а також можливостей для її розвитку, що 
містяться в соціальному і предметно-просторовому 
оточенні. Розвивальне освітнє середовище – це таке 
середовище, яке здатне забезпечувати комплекс 
можливостей для саморозвитку всіх суб’єктів освіт-
нього процесу (Ясвін, 2001: 216).

М. Урбанська визначає освітнє середовище 
закладу дошкільної освіти як сукупність спеці-
ально створених матеріальних і духовних умов 
у відкритій педагогічній системі, в якій за раху-
нок активної взаємодії педагога і дошкільника на 
основі принципів синергетики виникає неліній-
ний резонансний ефект посилення малих педа-
гогічних впливів, що сприяє узгодженню темпів 
і рівнів розвитку, становленню творчої особис-
тості, а також виникнення якісно нового рівня 
дошкільної освіти (Кошіль: 156).

На думку М. Братко, освітнє середовище – це 
загальний, сукупний, об’єднаний, інтегральний, 
цілісний чинник розвитку і становлення осо-
бистості, що відіграє значну роль у модифікації 
її поведінки, яка розгортається внаслідок запла-
нованих і незапланованих впливів середовища,  

взаємодії особистості з його складниками (Ємчик, 
2017: 103).

Зміст поняття «розвивальне середовище» було 
вперше визначено Дж. Равеном як простір розви-
тку компетентності особистості, де акцентується 
на необхідності розвитку її мотивів, здібностей, 
постанов тощо.

Розвивальне освітнє середовище, вважає 
В. Ясвін, – це таке освітнє середовище, яке здатне 
забезпечувати комплекс можливостей для само-
розвитку всіх суб’єктів педагогічного процесу 
(Ясвін, 2001: 218). Розвивальний психолого-
педагогічний потенціал освітнього середовища 
виявляється в його спроможності задовольнити 
насамперед пізнавальні потреби дитини та транс-
формації їх у життєво значущі цінності.

У контексті досліджуваної нами проблеми 
цікавим є визначення К. Крутій, котра під роз-
вивальним освітнім середовищем розуміє спе-
ціально змодельовані умови, що забезпечують 
різноманітні варіанти вибору шляху розвитку 
й дорослішання особистості. Створення освіт-
нього середовища дозволяє дитині усвідомити 
власні можливості, виявити ініціативу і всебічно 
реалізувати себе (Крутій, 2009). 

На основі аналізу науково-педагогічних праць 
доходимо висновку, що сутність поняття «розви-
вальне середовище» трактується по-різному: це 
єдність соціальних і предметних засобів забез-
печення різноманітної діяльності дитини; це сис-
тема впливів і умов формування особистості за 
заданим зразком; це сукупність спеціально ство-
рених матеріальних і духовних умов у відкритій 
педагогічній системі; це комплекс матеріально-
технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, 
естетичних, психолого-педагогічних умов; це 
сукупність природних і соціально-культурних 
предметних засобів найближчого і перспектив-
ного розвитку дитини.

Багато сучасних дослідників, які вивчають 
розвивальне середовище закладу дошкільної 
освіти, наголошують на тому, що воно поєднує 
в собі природне довкілля, світ культури, сен-
сорно-пізнавальний простір, соціум, ігрове, мов-
леннєве середовище та середовище особистості 
дитини і необхідною умовою такого середовища 
є опора на особистісно зорієнтовану модель 
взаємодії між учасниками освітнього процесу. 
Ця умова дотримується через реалізацію таких 
принципів розвивального середовища, як: без-
печність, урахування закономірностей розвитку 
дітей, раціональність, динамічність, активність, 
комфортність кожної дитини, позитивне емо-
ційне навантаження.
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Висновки. Таким чином, можемо констату-
вати, що більшість педагогів-дослідників під 
таким поняттям розуміють оточення, яке склада-
ється із сукупності природних, соціальних, мате-
ріальних чинників, які прямо чи опосередковано 
впливають на особистість дитини. 

Отже, розвивальне середовище закладу 
дошкільної освіти (природне, предметне, соці-
альне) слід організовувати так, щоб дитина мала 
можливість діяти (обстежувати, досліджувати, 

експериментувати, раціоналізувати) і створювати 
(робити щось по-своєму), отримувала можливості 
вибору, потрапляла у ситуації, коли треба при-
йняти самостійне рішення і взяти на себе відпо-
відальність за його наслідки для інших, самовиз-
начитися. Правильно організоване розвивальне 
середовище дає також дитині можливість посту-
пово, крок за кроком звільнятися від опіки дорос-
лого, ставати незалежним, що є надзвичайно важ-
ливим саме в умовах закладу дошкільної освіти.
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РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 
У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ В ПІДТРИМЦІ ЗДОРОВ’Я 

ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Знижена рухова активність серед молоді є натепер загальнолюдською проблемою, що негативно впливає на 
молоде покоління та призводить до погіршення стану його здоров’я загалом.

Загальновідомим є факт, що низький рівень фізичної активності негативно впливає на організм люди-
ни, в тому числі призводить до надмірної втомлюваності індивіда, знижує загальний рівень працездатності 
та розумової діяльності, погіршує рівень концентрації уваги, збільшує психоемоційне навантаження та підви-
щує рівень стресу в організмі тощо.

Сучасний ритм життя та організація робочого часу та часу відпочинку більшості студентської молоді 
побудована таким чином, що тривалий час молодь, яка вчиться у освітніх закладах, перебуває або в навчальних 
аудиторіях або вдома біля комп’ютера, що призводить до гіподинамії.

До того ж несприятливе навколишнє середовище, надмірна загазованість сучасних міст, повсюдний вплив 
електромагнітного поля, перенасиченість інформаційного простору та ін. значно послаблює здатність люд-
ського організму до саморегуляції та підвищує навантаження на адаптаційні механізми людини.

Логічним у цій ситуації є збільшення рухової активності студентської молоді за рахунок зростання кількості 
навчальних годин у закладах вищої освіти, натомість зараз спостерігається зворотна тенденція.

При цьому високий рівень фізичної культури серед студентської молоді впливає не лише на розвиток фізич-
них, моральних та вольових якостей, але й сприяє гармонійному розвитку молодого покоління.

Мета дослідження – на основі вторинного аналізу даних визначити основні напрями активізації рухової 
активності студентської молоді за допомогою фізичної культури та спорту у закладах вищої освіти. Мето-
ди дослідження: узагальнення та аналіз науково-методичної літератури з теми дослідження; методи індукції 
та дедукції, аналізу та синтезу. Результати дослідження: на основі аналізу та синтезу науково-методичного 
матеріалу та власного досвіду визначити роль фізичної культури та спорту у вищому закладі освіти та запро-
понувати шляхи підвищення рівня та якості фізичної активності серед студентської молоді.

Ключові слова: спорт, фізична культура, зміна підходів до викладання, зниження рухової активності.
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THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN MAINTAINING 

A HEALTHY LIFESTYLE IN MODERN CONDITIONS

Decreased physical activity among young people is a common human problem today, which has a negative impact on 
the younger generation and leads to a deterioration in their overall health.

It is a well-known fact that a low level of physical activity has a negative effect on the human body, including excessive 
fatigue of the individual, reduces the overall level of efficiency and mental activity, impairs concentration, increases 
emotional stress and increases stress in the body, and so on.

Today’s rhythm of life and organization of working hours and rest time of most student youth is built in such a way 
that for a long time young people studying in educational institutions are either in classrooms or at home at the computer, 
which leads to hypodynamics.

In addition, the unfavorable environment, excessive gassiness of modern cities, the widespread influence 
of the electromagnetic field, oversaturation of the information space, and others significantly weakens the human body’s 
ability to self-regulate and increases the load on human adaptation mechanisms.

It is logical in this situation to increase the physical activity of student youth by increasing the number of teaching 
hours in higher education institutions, but now there is a reverse trend.

At the same time, the high level of physical culture among student youth affects not only the development of physical, 
moral and volitional qualities, but also contributes to the harmonious development of the younger generation.

The purpose of the study on the basis of secondary data analysis to determine the main directions of activation 
of motor activity of student youth through physical culture and sports in higher education institutions.

Research methods: generalization and analysis of scientific and methodological literature on the research topic; 
methods of induction and deduction, analysis and synthesis. Research results: based on the analysis and synthesis 
of scientific and methodological material and personal experience to determine the role of physical culture and sports in 
higher education and suggest ways to improve the level and quality of physical activity among student youth.

Key words: sport, physical education, changing approaches to teaching, decreased physical activity.

Постановка проблеми. Натепер в Україні 
є тенденція щодо зменшення кількості годин 
викладання навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання» у закладах вищої освіти.

Через недофінансування та відсутність коштів 
зменшується кількість проведення спортивних 
змагань серед студентської молоді. Так, у 2018 році 

в Україні серед студентської молоді було прове-
дено 82 всеукраїнські спортивні та спортивно-
масові заходи (Річний звіт Комітету фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки 
України), а в 2019 році – лише 19 (Офіційна сто-
рінка Комітету фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України).
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Також викликає занепокоєння стан здоров’я 
та зменшення рухової активності серед молоді.

Аналіз досліджень із зазначеної проблеми 
продемонстрував значний інтерес науковців до 
цієї теми.

Проблеми рухової активності студентської 
молоді досліджували А. Бондар, Л. Ібрагімова 
та Л. Товкун, К. Савченко; шляхи підвищення 
рівня мотивації у студентів вищих закладів освіти 
досліджували А. Коробанов, Н. Коробанова, 
Б. Забруцький та ін.

Мета дослідження – на основі вторинного 
аналізу даних визначити основні напрями акти-
візації рухової активності студентської молоді за 
допомогою фізичної культури та спорту в закла-
дах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Здоров’я 
людини є інтегративною категорією, до якої вхо-
дять фізичні, психоемоційні, інтелектуальні, соці-
альні та особистісні компоненти.

Не можемо не погодитися з думкою професора 
Ю. Бойчука, який вважає, що цілісність індиві-
дуального здоров’я визначається різними систе-
мами, що беруть участь у підтриманні конкрет-
ного стану рівня здоров’я, які тісно пов’язані між 
собою і можуть бути виражені кількісно та якісно 
за допомогою таких показників, як: рівень і гар-
монійність фізичного розвитку; резервні мож-
ливості основних фізіологічних систем; рівень 
імунного захисту й неспецифічної резистентності 
організму; наявність або відсутність хронічного 
захворювання, дефекту розвитку; здатність звіль-
нюватися від метаболітів та ендотоксинів; рівень 
морально-вольових і ціннісно-мотиваційних 
настанов (Бойчук, 2017: 25).

Особливе занепокоєння фахівців натепер 
викликає стан здоров’я молодого покоління  
в Україні, який постійно погіршується. Так, поши-
реність дитячих хвороб за останні 22 роки зросла 
на 41%. Якщо в 1994 році вона становила 1253,0 на 
1000 дітей, то нині – 1777,16 на 1000 дітей відпо-
відного віку. Також на 36% зросла й захворюва-
ність на дитячі хвороби – від 967,0 до 1316,07 на 
1000 дітей відповідно (Антипкін, 2018: 37).

Отже, за таких умов логічно припустити, що 
роль фізичного виховання та спорту в закладах 
вищої освіти зростає.

Натомість нині втратило чинність Поло-
ження про організацію фізичного виховання 
і масового спорту у вищих навчальних закладах 
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 
16.12.2019 № 1572), а нове положення поки ще не 
прийняте, у закладах вищої освіти не лише ско-
рочується кількість годин викладання фізичного 

виховання, але й є непоодинокі випадки ліквідації 
відповідних кафедр фізичної культури і спорту.

У більшості закладах вищої освіти, де викла-
дання фізичного виховання збережено, відмі-
нено залікову форму оцінки, що сприяє форму-
ванню у студентів формального ставлення до цієї 
навчальної дисципліни.

Звісно, що теперішнє покоління студентської 
молоді не в змозі виконати нормативи двадцяти-
річної давнини за станом здоров’я. Разом із тим 
ліквідація будь-яких вимог щодо опанування 
відповідної дисципліни не лише позбавляє їх 
елементу змагальності, що, безумовно, є однією 
з ознак спорту загалом, а й виводить будь-який 
мотиваційний чинник до занять спортом за рамки 
навчального процесу.

Розраховувати на самосвідомість студентської 
молоді за таких умов є, на нашу думку, легко-
важним, оскільки у більшості населення України 
та студентської молоді зокрема, сформовано міф 
про достатність їх фізичного навантаження.

Як свідчать дані загальнонаціонального дослі-
дження «Індекс здоров’я. Україна–2018», про-
веденого Міжнародним фондом «Відродження» 
спільно з Київським міжнародним інститутом 
соціології у червні–липні 2018 року (загальна 
кількість респондентів – понад 10 000 осіб), 
здійсненого методом опитування представників 
домогосподарств, на запитання: «Скільки годин 
чи хвилин на тиждень Ви маєте фізичні наванта-
ження хоча б середньої інтенсивності (враховуйте 
не лише цілеспрямовані заняття спортом, а також 
ходіння пішки, їзду на велосипеді, роботу в городі 
тощо) так, щоб задихатися або спітніти?», лише 
10% респондентів відповіли, що не мали таких 
навантажень (Степурко, 2018: 22).

При цьому, як свідчать дані того ж опитування, 
36,5% дорослих в Україні мали надмірну вагу 
і 17,7% – ожиріння (Степурко, 2018: 23).

Таким чином, можемо припустити, що само-
оцінювання достатності рухової активності серед 
громадян є хибним, а тому вміння адекватно роз-
раховувати рухову активність протягом життя 
необхідно починати в закладах середньої освіти 
та продовжувати протягом навчання у вищих.

Крім того, за останні десятиріччя у соціумі 
сформувалися декілька додаткових ризик-фак-
торів, що впливають на здоров’я студентської 
молоді. Зокрема, з розвитком ІТ та активного їх 
опанування сучасною молоддю значно скоро-
тилися години перебування їх не лише в русі, 
а й навіть просто на свіжому повітрі.

Варто пам’ятати, що робота за комп’ютером 
це – вид роботи, пов’язаний із підвищеною зоро-
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вою та психоемоційною напругою, а тривале 
сидіння в одному положенні призводить до низки 
хронічних захворювань, насамперед опорно-рухо-
вого апарату та серцевих захворювань.

Разом із тим відповідно до Державних санітар-
них правил і норм роботи з візуальними дисплей-
ними терміналами електронно-обчислювальних 
машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджених поста-
новою Головного державного санітарного лікаря 
України від 10.12.1998 № 7, час неперервної роботи 
за комп’ютером не може перевищувати 4 годин 
(Державні санітарні правила і норми роботи з візу-
альними дисплейними терміналами електронно-
обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98).

Відповідні правила поширюються на праців-
ників підприємств, установ та організацій, при 
цьому студенти в сесійний та міжсесійний період 
перебувають за комп’ютером по 10–12 годин без-
перервно, що, безумовно, негативно впливає на 
стан їхнього здоров’я.

Знову ж таки розраховувати на самосвідомість 
студентської молоді у такому разі не варто, як 
і власне на батьківський контроль.

Додатковим ризик-фактором, що негативно 
впливає на стан здоров’я студентської молоді, 
є надмірна переобтяженість інформацією, яка 
не лише не містить змістового навантаження, 
а й призводить до накопичення стресу.

На нашу думку, єдиною альтернативою збіль-
шення рухової активності студентської молоді 
в період навчання є саме кількість обов’язкових 
годин фізичного виховання в закладі вищої освіти.

Заклади вищої освіти України не досить моти-
вовані на розвиток та підтримку спорту, оскільки 
більшість критеріїв оцінки діяльності закладу 
вищої освіти оцінюють переважно наукову діяль-
ність, не враховуючи при цьому інші досягнення, 
в тому числі  спортивні. А фінансування держав-
ного замовлення здійснюється за результатами 
прийому та розподілу державного замовлення 
попередніх років й оцінки щодо конкретних 
напрямів підготовки.

Більшість провідних зарубіжних університетів 
мають спеціальні програми підтримки та розви-
тку спорту та надають численні преференції їх 
учасникам. У межах відповідних програм студен-
там надається допомога не лише в зарахуванні до 
навчального закладу, а й здійснюється супровід 
відповідного студента протягом усього терміну 
навчання.

Наприклад, збалансування часу навчання 
та занять спортом, можливість дистанційного 
навчання, в т.ч. здачі проміжних заліків та екза-
менів, надаються пільги щодо користування спор-

тивними комплексами університету, в тому числі 
послугами фізіотерапевта, здійснюється репети-
ційна підтримка тощо.

В університетах створюються спеціальні 
Фонди фінансової підтримки для студентів, що 
беруть участь у змаганнях та ін. (Performance 
Athlete Support Programme;  Elite Athlete Support 
Program).

Таким чином, наявність спортивних досягнень 
у студента є запорукою успішності та високого 
рейтингу самого університету.

В Україні подібна система відсутня, і, як наслі-
док, матеріально-технічне забезпечення та фінан-
сування заходів щодо підтримки та розвитку 
спорту в закладах вищої освіти України здебіль-
шого здійснюються за залишковим принципом.

Не сприяє покращенню ситуації щодо розви-
тку та підтримки спортивних заходів у закладах 
вищої освіти і відсутність профільного Мініс-
терства, що опікується розвитком молодіжного 
спорту в Україні.

Розпорошеність відповідних функцій між 
Міністерством освіти і науки України та Мініс-
терством культури, молоді та спорту призвело до 
зміщення акцентів в їхній діяльності у відповід-
ності до їх профілю, а саме  освіти та культури.

І навіть, незважаючи на той факт, що у навчаль-
ному плані передбачено дисципліну «Фізичне 
виховання», цього не досить для формування 
в Україні, наприклад, молодіжного олімпійського 
резерву.

Здійснення його формування лише на базі 
випускників вузькоспеціалізованих спортивних 
навчальних закладів видається нам нездійснен-
ною місією.

Заклади вищої освіти завжди були своєрідною 
«кузнею кадрів», де у вузівських та міжвузівських 
спортивних олімпіадах народжувалися майбутні 
спортивні чемпіони. Нині підтримка спортивного 
руху у закладах вищої освіти є, швидше, справою 
активістів та сподвижників спорту, аніж держави.

Обмеженість матеріально-технічних ресурсів 
та постійний пошук спонсорських коштів в умовах 
економічної кризи впливають не лише на якість 
спортивної підготовки майбутніх спортсменів із 
числа студентів, а й позбавляють мотивації самих 
студентів до участі у спортивних змаганнях.

При цьому не варто забувати, що таке став-
лення до спорту в державі не сприяє формуванню 
гармонійної особистості.

Формування культури фізичного виховання 
у молоді – це не лише підтримка майбутнього 
здоров’я нації, але й світоглядна проблема, яка 
впливає на весь подальший шлях її існування.
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Людина є частиною природи, елементом її еко-
логічної системи, де від індивідуальних зусиль 
кожного індивіда залежить сумарний позитивний 
чи негативний вплив її на навколишнє середовище.

Глобальне потепління та спричинені ним при-
родні катаклізми, поширення COVID-19 і пер-
спектива подальшого загострення епідеміологіч-
ної ситуації у світі вказують нам на необхідність 
формування нових базових пріоритетів та мораль-
них цінностей у молодого покоління.

У сучасних умовах також не варто нехтувати 
адаптаційними та психо-корекційними можливос-
тями спорту, зокрема для формування лідерських 
здібностей, стресостійкості, наполегливості і т.п.

Формування знань у студентів за принципом 
відповідального ставлення до свого здоров’я 
та світосприйняття себе частиною природи є сис-
темоутворюючим принципом подальшого вижи-
вання людства.

Саме тому пріоритетним є запровадження у закла-
дах вищої освіти спеціальних курсів «Психологія 
здоров’я» та «Основи здорового способу життя».

Відповідні навчальні дисципліни мають поєд-
нувати в собі як теоретичну, так і прикладну 
компоненти. Основою теоретичної компоненти 
мають стати знання про людину як частину буття, 
її здоров’я та впливу на неї навколишнього серед-
овища, базові принципи гігієни, в тому числі  гігі-
єни харчування та побуту в контексті відповідаль-
ного ставлення до здоров’я.

Практична компонента має формувати у сту-
дента базові навички щодо подолання стресу, комп-
лекс вправ для покрашення стану здоров’я, вміння 
розрахувати денну норму споживання їжі тощо.

Основною метою відповідних навчальних кур-
сів має бути не тільки і не стільки фізичне вико-
нання нормативів, скільки формування у студентів 

звички до фізичного самовдосконалення, бажання 
займатися спортом самостійно та усвідомленість 
ними відповідних дій.

Висновки. Отже, роль фізичного виховання 
та спорту у закладах вищої освіти зростає з року 
в рік, що зумовлене зниженням рівня фізичної 
активності студентів, погіршенням стану здоров’я 
молоді загалом, погіршенням екологічної ситуації 
в Україні та світі, збільшенням рівня стресу тощо.

При цьому в Україні є тенденція до скорочення 
кількості годин викладання навчальної дисци-
пліни «Фізичне виховання».

Таким чином, з огляду на важливість збере-
ження здоров’я нації в майбутньому, що не мож-
ливо без забезпечення відповідного рівня фізич-
ного виховання та спорту, та з метою збереження 
спортивного потенціалу вітчизняних закладів 
вищої освіти необхідно запровадити цільову дер-
жавну підтримку закладів вищої освіти.

Варто змінити підхід до викладання фізич-
ної культури та спорту у закладах вищої освіти 
з жорстко-регламентованого (здача нормативів) 
на людиноцентристський (формування культури 
фізичного виховання).

Слід розробити та прийняти Положення про 
організацію фізичного виховання і масового 
спорту у вищих навчальних закладах.

Необхідно забезпечити збалансування кіль-
кості годин навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання» в обсязі не менше 4 годин на тиждень, 
як це передбачалося до 2020 року.

Під час розробки навчального курсу «Фізичне 
виховання» у закладах вищої освіти передбачити 
викладання як теоретичної, так і практичної час-
тини курсу або запровадити спеціальні курси 
з навчальних дисциплін «Психологія здоров’я» 
та «Основи здорового способу життя».
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкриваються методичні аспекти формування готовності майбутніх учителів до природоохо-
ронної діяльності. Проаналізовано низку наукових, навчально-методичних джерел, екологічних законів України 
та визначено поняття «готовність» та «природоохоронна діяльність». Наведено аргументи необхідності фор-
мування готовності до природоохоронної діяльності, а саме: високий рівень екологічного невігластва населен-
ня; необхідність приймати кардинальні рішення для захисту природного середовища; багатогранні можливості 
самореалізації в процесі вивчення дисциплін природничого циклу.  Вагоме значення у формуванні готовності до 
природоохоронної діяльності мають такі дисципліни, як природознавство, екологія, ботаніка, зоологія, біологія, 
землезнавство, методика вивчення природознавства, технології формування природничо-наукової компетент-
ності учнів тощо. Готовність до природоохоронної роботи здійснюється через морально-ціннісні установки 
та свідому відповідальність за стан навколишнього середовища, ціннісне розуміння багатогранності природи 
для суспільства загалом та кожної особистості зокрема; аналіз та систематизацію екологічних явищ з позицій 
власної причетності до охорони природного середовища; виховання еколого доцільної поведінки. Встановлено, 
що у процесі фахової підготовки майбутніх учителів формування готовності до природоохоронної діяльності 
здійснюється під час аудиторних (лекційних, практичних, лабораторних) занять та позааудиторних занять 
(відвідування факультативів, наукових гуртків, участь у проєктній діяльності, екологічних акціях), самостій-
ної роботи та педагогічної практики. Визначено, що ефективності екологічного виховання студентів сприяє 
використання інноваційних педагогічних технологій. Нами проведено опитування викладачів Вінницького дер-
жавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кафедри дошкільної та початкової освіта 
і встановлено, що навчальні дисципліни не тільки природничого циклу,  але й професійної та фахової підготовки 
сприяють формуванню готовності студентів до природоохоронної діяльності.

Ключові слова: природоохоронна діяльність, майбутні вчителі початкової школи, аудиторна робота,  
позааудиторна робота, самостійна робота, педагогічна практика.
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METHODICAL ASPECTS OF FORMATION THE READINESS OF PRIMARY 
SCHOOL TEACHERS FOR ENVIRONMENTAL ACTIVITY

The article reveals the methodological aspects of forming the readiness of future teachers for environmental activities. 
A number of scientific, educational and methodological sources, ecological laws of Ukraine are analyzed and the concepts 
of “readiness” and “environmental activities” are defined. Arguments of necessity of formation of readiness for nature 
protection activity are given, namely: high level of ecological ignorance of the population; the need to make drastic 
decisions to protect the environment; multifaceted opportunities for self-realization in the process of studying the disciplines 
of the natural cycle. Important in the formation of readiness for environmental activities are such disciplines as science, 
ecology, botany, zoology, biology, geology, methods of studying science, technology for the formation of scientific 
competence of students and more. Readiness for environmental work is carried out through moral and value attitudes 
and conscious responsibility for the state of the environment, value understanding of the diversity of nature for society 
in general and each individual in particular; analysis and systematization of ecological phenomena from the standpoint 
of their own involvement in environmental protection; education of ecologically appropriate behavior. It is established that 
in the process of professional training of future teachers the formation of readiness for environmental activities is carried 
out during classroom (lecture, practical, laboratory) classes and extracurricular activities (attending electives, research 
groups, participation in project activities, environmental actions), independent work and pedagogical practice. It is 
determined that the effectiveness of environmental education of students contributes to the use of innovative pedagogical 
technologies. We conducted a survey of teachers of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, 
Department of Preschool and Primary Education and found that academic disciplines not only the natural cycle, but 
also professional and professional training contribute to the formation of students’ readiness for environmental activities.

Key words: nature protection activity, future primary school teachers, classroom work, extracurricular work, 
independent work, pedagogical practice.



171ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Стахова I. Методичнi засади формування готовностi майбутнiх учителiв...

Постановка проблеми. Питання екологічної 
безпеки посідає нині першочергове місце у світо-
вій політиці та набуває планетарного масштабу. 
Боротьба з екологічною кризою (очищення 
водойм, запобігання вирубці лісів, зменшення 
парникового ефекту, подолання наслідків стихій-
них лих) буде неефективною, якщо не виховувати 
екосвідоме населення, здатне не тільки раціо-
нально використовувати природні ресурси, але 
й дбати про збереження та відновлення довкілля. 
Екологічну культуру населення варто виховувати 
ще із молодшого шкільного віку, адже це сенси-
тивний період розвитку кожної особистості, саме 
в цей час дитина знайомиться з основами природ-
ничих наук  і важливо, щоб це знайомство не було 
теоретично-прагматичним, а сприяло на внутріш-
ньому духовному рівні  пізнанню природи шля-
хом емпатійного співпереживання та ґрунтовних 
знань, практичних умінь та навичок формування 
бережливого ставлення до природного серед-
овища. Саме тому сучасні педагогічні заклади 
вищої освіти отримали важливе завдання – підго-
тувати педагогів високого професійного ґатунку, 
здатних до природоохоронної діяльності у почат-
ковій школі та забезпечення ефективних результа-
тів своєї праці, зокрема, формування екологічної 
компетентності та компетентності у природничих 
науках своїх вихованців. Готовність до природо-
охоронної діяльності майбутніх педагогів є показ-
ником високого професіоналізму, екологічної 
свідомості та ерудованості у різних природничих 
науках.

Аналіз досліджень. Необхідність раціональ-
ного та культурного використання природних 
ресурсів, формування екологічної свідомості 
населення, участь у природоохоронній діяльності 
розкрито у Законі України «Про охорону навко-
лишнього середовища», Постанові КМУ «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики»,  розпоря-
дженні КМУ «Про схвалення Концепції рефор-
мування системи державного нагляду (контр-
олю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища» тощо. Важливість залучення май-
бутніх учителів до природоохоронної діяльності 
висвітлено у нормативних документах нашої 
держави, а саме у законах України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Концепції екологічного вихо-
вання, Концепції «Нова Українська школа», Дер-
жавній національній програмі «Освіта» («Україна 
XXI століття») тощо. Питаннями професійної під-
готовки учителів у закладах вищої освіти займа-
лися О. Акімова, А. Алексюк, С. Гончаренко, 
Р. Гуревич, І. Зязюн,  В. Кремінь, С. Максименко, 

О. Пєхота, В. Сластьонін, В. Шахов та ін. Тео-
ретико-методичні засади підготовки майбутніх 
учителів початкової школи вивчали Н. Бібік, 
О. Дубасенюк, Н. Кичук, О. Комар, Н. Кузьміна, 
О. Савченко, С. Сисоєва, І. Шапошнікова. Осо-
бливості формування готовності студентів до 
професійної діяльності розглядали С. Гончаренко, 
Л. Григоренко, С. Максименко, Л. Кадченко, 
Т. Степанова та ін. Загальні питання готовності до 
природоохоронної діяльності висвітлили у робо-
тах Т. Байбара, Н. Баюрко, В. Бровдій, Г. Пустовіт, 
С. Дерябо, М. Дробноход, В. Краєвський, В. Кри-
саченко, С. Люленко, Н. Назарова, В. Серіков, 
С. Шмалей, В. Ясвін та ін. Формування готовності 
майбутніх педагогів до природоохоронної діяль-
ності під час навчання у закладах вищої освіти 
досліджували Л. Бордонська, О. Голубєва, О. Гри-
горович, М. Дяченко-Богуш, Т. Зоріна, С.  Клепко, 
О. Свистак-Яроцька, З. Плохій та ін.

Мета статті – розкрити методичні особливості 
формування готовності до природоохоронної 
діяльності майбутніх учителів початкової школи 
під час навчання у закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У своїх дослі-
дженнях С. Максименко доводить, що готов-
ність – це цілеспрямоване вираження особистості, 
яке полягає в усталених переконаннях, поглядах, 
мотивах, почуттях, вольових та інтелектуальних 
якостях, знаннях, практичних навичках та уста-
новках (Максименко, 2006: 142). Натомість Л. Гри-
горенко переконана, що готовність – це сукупність 
професійно-педагогічних знань, умінь, навичок 
та особистісних якостей, які забезпечують резуль-
тативність діяльності (Григоренко, 2005: 22). 
Л. Кадченко характеризує поняття «готовність» як 
складне особистісне утворення, яке спрямоване 
на забезпечення високих результатів педагогіч-
ної роботи і включає в себе професійно-моральні 
погляди та переконання (Кадченко, 2012: 12). 
Готовність до природоохоронної діяльності май-
бутніх учителів В. Танська пояснює як інтегро-
вану особистісну якість, яка відображає психо-
лого-педагогічні, методичні, природоохоронні 
та соціально значущі знання, практичні уміння 
якісної організації освітнього процесу (Танська, 
2005: 2). Проте Н. Казанішена наполягає на тому, 
що професійну готовність до природоохоронної 
діяльності необхідно розглядати як комплексне 
поєднання взаємопов’язаних складників – педаго-
гічної та особистісної готовності, які, незважаючи 
на різновекторність, є цілісним утворенням, що 
характеризуються досить сформованою науковою 
картиною світу та здатністю на компетентному 
рівні передавати свої знання, формуючи в учнів 
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бережне ставлення до природного довкілля (Каза-
нішена, 2009: 26). С. Люленко наводить такі 
аргументи необхідності формування готовності 
до природоохоронної діяльності, а саме: висо-
кий рівень екологічного невігластва населення; 
необхідність приймати кардинальні рішення для 
захисту природнього середовища; багатогранні 
можливості самореалізації в процесі вивчення 
дисциплін природничого циклу (Люленко, 2014: 
103–104).

Формування готовності до природоохоронної 
діяльності майбутніх учителів відбувається у про-
цесі навчання у закладі вищої освіти. Сприяють 
цьому вивчення таких дисциплін, як природо-
знавство, екологія, ботаніка, зоологія, біологія, 
землезнавство, методика вивчення природознав-
ства, технології формування науково-природ-
ничої компетентності учнів тощо. Вивчення 
циклу природничих дисциплін відбувається під 
час аудиторних та позааудиторних занять, прак-
тики у початковій школі, самостійної підготовки. 
Аудиторна підготовка передбачає відвідування 
студентами лекційних, семінарських, практичних 
та лабораторних занять, виконання контрольних 
і самостійних робіт, участь у колоквіумах та кон-
сультаціях; своєчасну здачу виконаних завдань; 
звітування про виконану роботу (захист проєкту, 
курсової роботи, здача іспиту) (Максименко, 
2006: 151). У ході вивчення циклу природничих 
дисциплін доречним є використання вступних 
(«Становлення та розвиток методики природо-
знавства»), інформаційних («Форми організації 
природознавства у початковій школі», «Методи 
та засоби ознайомлення учнів із природничими 
уявленнями та поняттями») та оглядових лекцій 
(«Організація навчання природознавства у мало-
комплектній школі», «Позаурочна та позакласна 
робота з природознавства»), а також проблем-
них лекцій, лекцій-візуалізацій, лекцій із запла-
нованими помилками, лекцій-прес-конференцій. 
Практичні заняття спрямовані на аналіз тео-
ретичного матеріалу, поглиблення науковоте-
оретичних знань; вони стимулюють студентів 
до осмисленого засвоєння знань, формування 
наукової картини світу («Атмосфера – повітряна 
оболонка Землі», «Всесвіт. Сонячна система», 
«Морфолого-біологічний аналіз рослин»). Лабо-
раторні заняття передбачають вироблення кон-
кретних умінь та навичок догляду за рослинним 
та тваринним світом, орієнтування на місцевості, 
роботу з необхідним обладнанням тощо («Пред-
метний урок у початковій школі», «Організація 
практичної роботи з природознавства у роботі 
з молодшими школярами»). Закріпити та погли-

бити знання з природничо-наукових дисциплін 
допомагає позааудиторна робота. А. Марушкевич 
переконаний, що позааудиторна діяльність – це 
один із незмінних чинників професійно-педа-
гогічної підготовки та становлення особистості 
майбутнього вчителя, особлива форма організа-
ції освітнього процесу студентів, що передбачає 
більш детальне та досконале вивчення певного 
предмета (Марушкевич, 2006:  62). Характерною 
відмінністю позааудиторної роботи від аудиторної 
є те, що вона здійснюється у специфічних фор-
мах, вибір і використання яких суб’єктами орга-
нізації позааудиторної діяльності здійснюється 
на демократичних засадах. Формуванню інтер-
есу до природничо-наукових дисциплін майбут-
ніх учителів та зокрема бажання займатися при-
родоохоронною діяльністю сприяють такі форми 
позааудиторної роботи, як: зустрічі з відомими 
екологами, природозахисниками; участь у відпо-
відних гуртках, акціях та проєктах, відвідування 
факультативів з природничо-наукових дисциплін; 
активна діяльність у педагогічних та екологічних 
читаннях, конференціях, круглих столах, семіна-
рах тощо.

Розширити природничий кругозір та нала-
штуватися на активну природоохоронну діяль-
ність допомагає майбутнім педагогам самостійна 
робота з циклу природничих дисциплін. Л. Стахів 
доводить, що самостійна робота – це навчальна 
діяльність, яку організовує сам студент у зруч-
ний для нього час, вона залежить від його пізна-
вальних мотивів; самостійна робота є різнобіч-
ним, поліфункціональним явищем і має не тільки 
навчальне, а й особистісне та суспільне значення 
(Стахів, 2012: 76). Значну роль для активізації 
ефективної самостійної роботи студентів відіграє 
продуктивно спланована співпраця науково-педа-
гогічних працівників та майбутніх учителів, ство-
рення позитивної атмосфери в їхніх стосунках, 
використання активних методів і форм організа-
ції навчання. Суттєвому підвищенню результа-
тивності самостійної роботи майбутніх педагогів 
у процесі методичної підготовки сприяє викорис-
тання стандартизованого контролю, тестування, 
а також здійснення самоконтролю студентами за 
результатами самостійної навчальної діяльності 
(Марушкевич, 2006: 66). До самостійної роботи 
належить виконання домашніх завдань, відвід-
ування екологічних вечорів, участь у екскурсіях, 
природоохоронних акціях, КВК, клубах тощо. 

Набути необхідного молодим спеціалістам 
досвіду, практичних навичок та умінь, спробувати 
себе у ролі вчителя початкової школи допоможе 
проходження педагогічної практики. У більшості 
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педагогічних закладів вищої освіти майбутні 
педагоги проходять на І–ІІ курсах польову педа-
гогічну практику, яка допомагає краще пізнати 
флору та фауну певної місцевості (лісу, парку, 
лугу, галявини); сформувати взаємозв’язки між 
об’єктами природи; зрозуміти особливості жит-
тєдіяльності природного середовища; вихо-
вує бережне ставлення до довкілля. Пізніше на  
ІІІ–IV курсах під час активної практики у початко-
вій школі студенти мають можливість набуті при-
родничо-наукові знання реалізовувати у практич-
ній діяльності, проводячи уроки природознавства 
(«Я досліджую світ»), організовуючи проєктну 
діяльність молодших школярів («Чарівна україн-
ська земля», «Вода – джерело життя», «Перелітні 
птахи, чекаємо на вас», «Збережемо первоцвіти» 
тощо), організовуючи екскурсії до парку, лісу, 
водойм, ботанічного саду, зоопарку, станції юних 
натуралістів.

У процесі формування готовності майбутніх 
учителів до природоохоронної діяльності викла-
дачі часто використовують педагогічні техно-
логії, такі як особистісно орієнтовані, проєктні, 
інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, інте-
гровані, дослідницькі, креативні, естетико-еко-
логічні. Майбутні вчителі залучаються до діло-
вих та дидактичних ігор, диспутів, конференцій, 
розв’язання проблемних екологічних ситуацій, 
розробки авторських конспектів уроків, сценаріїв 
позаурочних та позакласних заходів з природо-
знавства для молодших школярів.

На думку М. Дяченко-Богун, формування 
готовності до природоохоронної діяльності здій-
снюється через морально-ціннісні установки 
та свідому відповідальність за стан навколиш-
нього середовища, ціннісне розуміння бага-
тогранності природи для суспільства загалом 
та кожної особистості зокрема; аналіз та систе-
матизацію екологічних явищ з позицій власної 
причетності до охорони природного середовища; 
формування відповідального ставлення за стан 
природного довкілля, стійке бажання налагодити 
гармонійні стосунки з Природою, займатися при-
родоохоронною діяльністю; нагромаджувати при-
родоохоронні знання та вміння, критично аналізу-
вати причини і наслідки антропогенного впливу 
на природне середовище; виховання діяльнісного 
ставлення до навколишнього середовища шляхом 
актуалізації абсолютних цінностей природоохо-
ронної культури (Дяченко-Богун, 2014: 75).

На базі Вінницького державного педагогіч-
ного університету імені Михайла Коцюбинського 
нами було проведене опитування викладачів 
кафедри дошкільної та початкової освіти (всього 

15 респондентів) з метою визначення особливос-
тей формування готовності до природоохоронної 
діяльності студентів на різних дисциплінах фахо-
вої підготовки. Так, викладач математики та мето-
дики викладання математики у початковій школі 
Вікторія І. (педагогічний стаж – 18 років) ствер-
джує, що математичні та природничі дисципліни 
тісно переплітаються, у ході вивчення математики 
студенти розв’язують велику кількість завдань 
природничого змісту, які розширюють їхній кру-
гозір, впливають на панорамність мислення. 
Надія К., викладач української мови та дитячої 
літератури (педагогічний стаж – 26 років), дово-
дить, що майбутні педагоги знайомляться із пое-
тичними та прозовими творами багатьох митців 
слова. Екологічному вихованню сприяють казки 
Г. Барвінок, В. Біанкі, Б. Грінченка, Н. Забіли, 
О. Іваненко, О. Лопатіної, Н. Павлової, З. Плохій, 
М. Пономаренко, В. Сухомлинського, К. Ушин-
ського та інших. Часто у самому змісті творів 
спостерігаються конкретні екологічні зв’язки, 
на яких акцентується увага майбутніх педагогів, 
наприклад: вірш М. Позанської «Спасибі люди, 
що зростили ліс», О. Олеся «Не беріть із зеле-
ного лугу верби», В. Іваненко «Як риби у полі 
ростуть», «Північні приятелі» тощо. Викладач 
історії педагогіки Тетяна К. (педагогічний стаж – 
21 рік) переконана, що формуванню готовності до 
природоохоронної діяльності майбутніх учителів 
сприяє вивчення досвіду таких класиків педа-
гогіки, як Я. Коменського, Дж. Локка, Ж. Руссо, 
Й. Песталоцці, К. Ушинського. Особливе зна-
чення має творчість та педагогічна діяльність 
В. Сухомлинського, його уроки під відкритим 
небом, насаджування трояндових та бузкових 
алей, уроки милування природою тощо. Викла-
дач технологій естетико-екологічного навчання 
Лариса П. (педагогічний стаж – 19 років) впев-
нена, що для формування готовності до природо-
охоронної діяльності майбутніх учителів необ-
хідно використовувати такі форми роботи, як 
театр природи, екскурсії, вебквести, створення 
мультфільмів та пластичних етюдів природничого 
характеру тощо. Опитування викладачів свідчить, 
що на кожному з предметів фахової підготовки 
майбутніх учителів відбувається більшою чи мен-
шою мірою формування готовності студентів до 
природоохоронної діяльності.

Висновки. Загалом, складна екологічна ситуа-
ція, нагальні проблеми навколишнього середовища 
стимулюють суспільство до прийняття радикальних 
рішень стосовно бережливого ставлення до навко-
лишнього середовища. Так, педагогічні заклади 
вищої освіти активно здійснюють підготовку  

Стахова I. Методичнi засади формування готовностi майбутнiх учителiв...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 4, 2020174

Педагогiка

педагогів до природоохоронної діяльності, осно-
вним завданням яких є виховання гуманної, еколо-
гічно свідомої поведінки населення стосовно навко-
лишнього середовища. Формуванню готовності 
студентів до природоохоронної діяльності сприяє 
аудиторна, позааудиторна, самостійна робота 

та педагогічна практика; використання інновацій-
них педагогічних технологій тощо. Активна педаго-
гічна діяльність викладачів, тісний взаємозв’язок зі 
студентами дають змогу на внутрішньому інтелек-
туальному та духовному рівні сформувати готов-
ність до природоохоронної діяльності.
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У статті висвітлюється сучасний стан досліджень, присвячених чинникам розвитку креативності майбутніх 
соціальних працівників у закладах вищої освіти. Ґрунтовний аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що 
проблема пошуку шляхів оптимізації процесу розвитку креативності у майбутніх соціальних працівників є досить 
актуальною. У численних наукових працях «креативність» здебільшого розглядають як здатність до творчості, до 
генерування великої кількості ідей, як пошуково-перетворювальну активність, прагнення до самореалізації тощо.

Зазначено, що серед чинників розвитку креативності майбутніх соціальних працівників доцільно розглядати 
індивідуально-типологічні особливості студентів та їхню навчально-професійну діяльність, в організації якої вико-
ристовуються інноваційні технології, програми, методи і засоби навчання, а також вплив соціального середовища.

Фахівець у галузі соціальної роботи надає допомогу людям, які через недостатність можливостей, ресурсів не 
можуть самостійно вирішити свої проблеми. Саме широке коло проблем, обставин, що викликають різні труднощі, 
своєрідність кожного клієнта зумовлюють необхідність розвитку здатності до креативної професійної діяльнос-
ті майбутніх соціальних працівників. Важливо, щоб студенти не просто оволоділи певним обсягом знань, уміннями їх 
застосовувати на практиці, але й творчо їх інтерпретували у відповідності до проблемної життєвої ситуації клієнта.

Автором окреслено шляхи оптимізації розвитку креативності майбутнього фахівця в навчальному процесі 
ЗВО, які полягають у формуванні навчально-професійної мотивації, впливі педагога і його інноваційної діяль-
ності на креативність студентів, а також організації творчого освітнього середовища, що сприятиме прояву 
креативності особистості. Беззаперечним є той факт, що лише відповідна система навчання й виховання спри-
ятиме розкриттю креативних особистостей та їх подальшому розвитку. 

Ключові слова: креативність, індивідуально-психологічні особливості, соціальне середовище, творчий  
потенціал, соціальний працівник.
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FACTORS OF CREATIVITY DEVELOPMENT OF FUTURE SOCIAL WORKERS

The article highlights the current state of research on the factors of creativity of future social workers in higher education 
institutions. The thorough analysis of the psychological and pedagogical literature showed that the problem of finding ways 
to optimize the process of creativity in future social workers is quite relevant. In numerous scientific works, “creativity” 
is mostly seen as the ability to be creative, to generate a large number of ideas, as a search and transformation activity, 
the desire for self-realization, and so on.

It is noted that among the factors of creativity of future social workers it is expedient to consider individual-typological 
features of students and their educational and professional activity, in the organization of which innovative technologies, 
programs, methods, and teaching aids, as well as the influence of the social environment, are used.

A specialist in the field of social work assists people who, due to lack of opportunities and resources, cannot solve 
their problems on their own. The wide range of problems, circumstances that cause various difficulties, the uniqueness 
of each client necessitates the development of the ability to the creative professional activity of future social workers. It is 
important that students not only master a certain amount of knowledge, skills to apply them in practice, but also creatively 
interpret them by the problematic life situation of the client.

The author outlines ways to optimize the development of creativity of the future specialist in the educational process 
of free economic education, which consist in the formation of educational and professional motivation, the influence 
of teachers and their innovative activities on students’ creativity, as well as the organization of the creative educational 
environment. It is an indisputable fact that only an appropriate system of education and upbringing will contribute to 
the discovery of creative personalities and their further development.

Key words: сreativity, individual-psychological features, social environment, creative potential, social worker.
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Постановка проблеми. Актуальність дослі-
дження проблеми розвитку креативності особис-
тості в процесі підготовки соціальних працівників 
у ЗВО зумовлена особливостями їхньої професій-
ної діяльності. У реаліях сьогодення, які пов’язані 
з динамічними перетвореннями в політичному 
та суспільному житті країни, з військовими діями 
в ООС, підвищується потреба в активних, кон-
курентоспроможних, творчо мислячих фахівцях, 
здатних самостійно виокремлювати і розв’язувати 
різноманітні завдання в нестандартних ситуаціях. 
Для того щоб майбутній соціальний працівник міг 
почуватися  впевнено в ситуації постійних змін, 
адекватно на них реагувати, він має задіювати 
свій творчий потенціал, а також допомогти клі-
єнту розкрити його можливості для розв’язання 
проблемної ситуації. Тому завданням підготовки 
соціального працівника в умовах ЗВО є розви-
ток майбутнього фахівця, готового до творчого 
здійснення професійної діяльності. У Держав-
ному стандарті вищої освіти для спеціальності 
«Соціальна робота» зазначено, що соціальний 
працівник, здійснюючи свою професійну діяль-
ність, повинен уміти креативно вирішувати про-
блеми та приймати інноваційні рішення, демон-
струвати здатність до генерування принципово 
нових ідей, до творчого мислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі креативності присвячено праці таких 
зарубіжних і вітчизняних науковців, як: Д. Бого-
явленська, М. Гнатко, В. Дружинін, Дж. Гілфорд, 
Ф. Бардон, С. Мєднік, Е. Торренс, Д. Харрінгтон 
та ін. У сучасній психолого-педагогічній науці 
репрезентовано низку досліджень проблеми фор-
мування креативної компетентності студентів 
(Ю. Бистрова, В. Мороз, І. Особов, О. Пилищук 
та ін.), розвитку творчої особистості (Г. Костюк, 
Н. Лейтес, В. Моляко, В. Рибалка, В. Роменець, 
А. Фурман та ін.), розвитку творчого потенці-
алу особистості (С. Ізюмова, О. Мелік-Пашаєв, 
Ю. Полуянов).

Метою статті є з’ясування чинників оптимі-
зації процесу розвитку креативності особистості 
студентів – майбутніх соціальних працівників. 
Розглядаються умови соціального середовища, які 
сприяють розвитку творчого потенціалу студентів 
та їх індивідуально-типологічні особливості.

Виклад основних положень. Наукові дослі-
дження в галузі психології творчості і креатив-
ності репрезентують велику кількість теорій, 
підходів та концепцій. Згідно з концепціями кре-
ативності Дж. Гілфорда (1969), Д. Богоявленської 
(1983), креативність є загальною характеристи-
кою особистості і впливає на творчу продуктив-

ність незалежно від сфери прояву особистісної 
активності. 

В. Дружинін вважає, що креативність – це 
властивість, яка актуалізується лише тоді, коли це 
дозволяє середовище. Формування креативності 
залежить від певних умов, зокрема, від розуміння 
того, що не існує взірця регламентованої чи твор-
чої поведінки, умов для її наслідування, соціаль-
ного підкріплення творчої поведінки (Дружинін, 
2000: 14–15). 

Критеріями креативних здібностей М. Холодна 
визначає такий комплекс властивостей інтелекту-
альної діяльності, як: 

– побіжність, тобто кількість ідей, що виника-
ють за одиницю часу, оригінальність; 

– здатність генерувати нестандартні ідеї, що 
відрізняються від типових, загальноприйнятих; 
сприйнятливість; 

– готовність швидко і гнучко змінювати одну 
ідею на іншу; метафоричність; 

– уміння у складному бачити просте, і навпаки, 
в простому – складне, а також уміння використо-
вувати символічні, асоціативні засоби для вислов-
лювання власних думок (Холодна, 2002: 167). 

Серед багатоманітності характеристик, які 
описують творчу особистість, О. Лібін виділяє 
7 базових векторів, що визначають притаманну 
креативним суб’єктам незвичність світосприй-
няття і поведінки:

− незалежність поглядів і неконформність 
суджень;

− бажання вийти за рамки, «розширити 
межі»; оригінальність і нестандартність;

− стійкість до невизначених ситуацій;
− конструктивна активність у предметній 

діяльності;
− сила «Я», пов’язана з можливістю автоном-

ного функціонування і стійкістю до тиску соці-
ального оточення;

− відкритість усьому новому і незвичному;
− чутливість до краси в широкому розумінні 

цього слова (Лібін, 2006: 330). 
Український психолог Є. Гергель креативні зді-

бності трактує як сукупність індивідуально-пси-
хологічних особливостей особистості, які забез-
печують успішність виконання творчої діяльності. 
Інтелект виступає своєрідною базою, яка визначає 
прояв і розвиток креативних здібностей. Подаль-
ший їх розвиток не корелює прямо з розвитком 
інтелекту, а характеризується зростаючим впли-
вом соціальних факторів, активності самого інди-
віда, його життєвого досвіду (Гергель, 2008: 17).

Важливим за значенням для психології кре-
ативності є розгляд зумовленості здібностей 
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характеристиками темпераменту (Є. Голубєва, 
В. Русалов та ін.), крізь призму яких перелом-
люються і трансформуються соціальні впливи 
на людину, а також формується індивідуальний 
стиль життєдіяльності людини. Темперамент 
виступає важливою умовою формування творчих 
здібностей на всіх етапах онтогенетичного роз-
витку особистості. Вплив темпераменту на різні 
характеристики творчих здібностей неоднаковий. 
У структурі творчих здібностей можна виділити 
різноманітні її характеристики. Зумовленість 
одних з них особливостями темпераментальної 
організації зберігається сталою в процесі онто-
генетичного розвитку. Залежність інших харак-
теристик від властивостей темпераменту менше 
виражена і може змінюватися в результаті вза-
ємодії індивіда з предметним світом і соціальним 
оточенням (Полтавцева, 1994: 6).

Результати досліджень Є. Голубєвої, С. Дудіна,  
В. Русалова, Л. Полтавцевої та інших свідчать 
про те, що обдарованим людям характерні такі 
темпераментальні властивості, як загальна 
активність, пластичність, високий темп та емо-
ційна вразливість. 

Спроба виокремити спадкові детермінанти кре-
ативності була зроблена в працях дослідників, які 
належать до школи диференціальної психофізіо-
логії. Представники цього напряму стверджують, 
що в основі загальних здібностей лежать власти-
вості нервової системи (задатки). Гіпотетичною 
властивістю нервової системи людини, яка могла 
б у ході індивідуального розвитку детермінувати 
креативність, вважається пластичність (Лібін, 
2006: 330). 

Властивістю темпераменту, протилежною до 
пластичності, є ригідність. Вона проявляється 
в труднощах переключення на щось нове, опір 
змінам, переходу від старого, звичного до нового, 
одноманітності реакцій, стереотипності мислення 
тощо. Проте проблема зв’язку пластичності з кре-
ативністю залишається ще не досить вивченою. 

У працях Л. Полтавцевої визначено 
взаємозв’язок темпераменту і творчих здібнос-
тей за такими аспектами: побіжність залежить 
від характеристик темпераментальної активності 
(пластичність і темп) і емоційної чутливості 
в предметному середовищі, а гнучкість – від соці-
альної емоційної чутливості й індексу загальної 
активності (Полтавцева, 1994: 8). Встановлено 
особливості особистості креативних дітей. Г. Бур-
менська і В. Слуцький виділяють перфекціонізм 
дітей – внутрішню потребу в досконалості, що 
часто призводить до критичного відношення 
до власних досягнень і заниженої самооцінки. 

В. Астапова відзначила високий рівень тривож-
ності, вразливості дітей з високим рівнем кре-
ативності. Виокремлено і такі особливості, як 
дружба з дітьми молодшими чи старшими за себе, 
агресивність, організаторські здібності, альтру-
їзм, емпатія. Були досліджені особливості емо-
ційних станів креативних дітей (Є. Баришнікова). 
Виявлено, що з підвищенням рівня креативності 
підвищується рівень емоційності, рівень тривож-
ності, дезадаптація, депресивні тенденції (Психо-
логия подростка, 2003: 145).

Вітчизняний науковець М. Гнатко визначає 
творчість як активність, завдяки якій людина 
генерує нові, соціально значущі матеріальні 
і духовні цінності, проявляє потенційну (при-
роджену) та актуальну («набуту», «соціалізо-
вану») креативність. Творча обдарованість – це 
система відповідних задатків (потенційна креа-
тивність) або відповідних здібностей (актуальна 
креативність) (Гнатко, 1994: 152). Дослідження 
М. Гнатко пов’язані зі специфікою «актуалокре-
ативогенезу» (АКГ). Їх результати засвідчили, 
що АКГ має три основні періоди: дошкільний 
(3–7 років), шкільний (7–17 років) та постшкіль-
ний вік (17–20 років і більше). В останній період 
завершується процес формування актуальної 
креативності, який складається з двох попере-
дніх періодів (Гнатко, 1994: 157). 

Отже, на думку багатьох дослідників, креатив-
ність піддається розвитку. Особливо ефективним 
на її формування є вплив у сенситивні періоди 
онтогенезу. Саме такими є дошкільний вік і під-
літковий (В. Дружинін, Є. Солдатова та ін.).

У подальших наукових дослідженнях визна-
чено психологічні чинники, що зумовлюють роз-
виток креативних здібностей у підлітковому віці 
(Є. Гергель). Умовно їх поділяють на зовнішні 
і внутрішні. До зовнішніх можна віднести такі 
чинники мікросередовища, як: характер і сис-
тему сімейного виховання, вплив школи і спілку-
вання з однолітками. До внутрішніх детермінант 
креативних здібностей належать: вікові і індиві-
дуально-психологічні особливості особистості, 
статеві відмінності, психопатологічні прояви 
(акцентуації характеру), стилі (стратегії) органі-
зації розумової діяльності. Аналіз цих чинників 
дуже важливий для визначення шляхів розви-
тку та формування креативних здібностей у під-
літковому віці (Гергель, 2008: 15). Виокремлені 
зовнішні та внутрішні чинники розвитку кретив-
ності в підлітковий період мають велике значення 
і в майбутньому становленні особистості.

Важливим етапом розвитку креативності 
вважається і юнацький вік. Це зумовлене  

Тимкiв Л. Чинники розвитку креативностi майбутнiх соцiальних працiвникiв
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особливостями вікових завдань, що постають 
перед молодою людиною, – особистісне і профе-
сійне самовизначення.

Студенти перебувають на етапі зрілої юності, 
який більшість дослідників обмежує періодом 
від 18 до 20 років. Саме в цьому віці особистість 
переходить від пізнання світу до його перетво-
рення, розпочинає активно самоствержуватись 
у навчально-професійній діяльності. Суттєві зру-
шення відбуваються і в розвитку самосвідомості, 
відбувається активне становлення особистості. 
Студентам доводиться самостійно приймати 
рішення та реалізовувати їх, складати життєві 
плани на майбутнє, та й зрештою, будувати власне 
життя. Усе це в комплексі стає визначальною 
базою для розвитку креативних здібностей.

Тому освітній простір сучасного ЗВО повинен 
сприяти креативному та особистісному розви-
тку студентів комплексно, враховуючи їхні вікові 
та індивідуальні особливості, а також створюючи 
сприятливі для цього умови навчання й виховання. 

Одним зі шляхів вирішення цього завдання 
є здійснення диференційованого підходу до сту-
дентів у процесі навчання, що базується на зна-
нні особливостей їхнього когнітивного розвитку, 
мотивації, творчих здібностей, вольових якостей 
і т.п. Під час аналізу навчальної діяльності багато 
дослідників (О. Дусавицький, Є. Ільїн, М. Холодна 
та ін.) дійшли суперечливих висновків щодо чин-
ників її успішності, зосереджуючи свою увагу на 
якомусь одному або на групі чинників. Одним із 
таких чинників виступає креативність, хоча харак-
тер зв’язку між рівнем розвитку творчих здібнос-
тей і успішністю навчальної діяльності студентів 
ще не досить досліджено. Розвиток здатності до 
творчості стає важливою умовою підготовки сту-
дентів до майбутньої професійної діяльності, їх 
орієнтації в мінливих суспільних процесах, адап-
тації до них.

Розглядаючи креативність як чинник успіш-
ності навчальної діяльності студентів, Є. Фролова 
визначила, що вербальна та невербальна креатив-
ність, а насамперед індекси розробленості, уні-
кальності та оригінальності пов’язані з високим 
рівнем навчальної успішності студентів, у студен-
тів, що мають низький рівень навчальних досяг-
нень, креативність відносно чітко виділяється  
за невербальною та вербальною ознаками  
(Фролова, 2009: 207).

У період зрілої юності на основі загальної креа-
тивності формується спеціалізована креативність: 
здатність до творчості, пов’язана з певною сферою 
діяльності людини. На цьому етапі значущу роль 
відіграє професійний зразок, підтримка родини 

і ровесників. Але важливим є те, що юнак визна-
чає для себе «ідеальний зразок» творця, який він 
намагається наслідувати. Другий етап завершу-
ється запереченням власного наслідування зразка 
й негативним відношенням до вибраного ідеалу. 
Індивід або затримується на етапі наслідування 
назавжди, або ж переходить до оригінальної твор-
чості (Волгуснова, Лічман, 2017: 97). 

Тому основним завданням ЗВО є забезпечення 
таких педагогічних умов, які б сприяли підви-
щенню ефективності процесу, спрямованого на 
творчий саморозвиток студентів, реалізації їх 
творчого потенціалу в навчально-професійній 
діяльності, щоб відбувся, власне, перехід до ори-
гінальної творчості.

Нам імпонує думка С. Шандрука стосовно 
принципів, на яких повинен базуватися навчаль-
ний процес ЗВО. Насамперед це пріоритетність 
самостійної форми навчання, «спільної діяльності 
викладачів і студентів, індивідуалізації учіння, 
елективного навчання, розвитку пізнавальних 
потреб, формування творчого мислення, критич-
ної рефлексії та особистої відповідальності і толе-
рантності» (Шандрук, 2015: 103).

Розглядаючи умови розвитку креативності сту-
дентів, нами виокремлено такі як:

– урахування й використання індивідуально-
типологічних особливостей і можливостей сту-
дентів, культивування в студентів імперативу на 
орієнтацію особистості до саморозвитку закладе-
них у ній задатків і здібностей, формування в них 
ціннісних установок на творчу самореалізацію; 

– запровадження в освітній процес системи 
понять і концепцій, спрямованих на розвиток 
у майбутніх соціальних працівників рефлексії, 
прагнення до самопроєктування, саморозвитку 
професійно значущих якостей особистості; 

– розвиток у студентів рефлексивно-оціню-
вальних здібностей і навичок; співтворчість як 
провідний вид виховної взаємодії і стосунків, діа-
логічна взаємодія суб’єктів навчального процесу, 
використання таких методів і форм навчання, які 
б наділяли освітній процес особистісним змістом 
для кожного студента і цим самим провокували б 
його прагнення до творчої самореалізації; 

– педагогічна підтримка молодих людей 
у розмінні ними сутності творчої самореалізації 
і методів її здійснення, в розвитку особистісних 
якостей, які входять у структуру готовності до 
професійно-творчої діяльності, використання 
творчого потенціалу викладача, творча атосфера 
в процесі навчання.

Зазначені педагогічні умови реалізовуються 
шляхом формування позитивних мотивів навчання 
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й особистісного розвитку; цілеспрямованого 
ускладнення мети, змісту і методів навчально-
творчої і навчально-професійної діяльності сту-
дентів; використання особистісно-розвивальних 
методик, що включають діалоги, творчі завдання, 
самостійну пошукову діяльність, спрямовані на 
розвиток креативності майбутніх соціальних пра-
цівників.

Інноваційними підходами в навчальному про-
цесі з розвитку креативності студентів ми вважа-
ємо практику моделювання, проєктування, вико-
ристання активних і інтерактивних форм роботи 
зі студентами, креативну практику, різноманітні 
варіанти семінарів, тренінги і використання їх 
елементів на практичних заняттях. 

Висновки. Результати аналізу психолого-
педагогічних підходів до проблеми креативності 
показали, що її розвиток взаємозумовлений пси-

хологічними чинниками: зовнішніми (творче 
освітнє та соціальне середовище, психологічний 
комфорт) і внутрішніми (активність особистості, 
успішне спілкування, інтелектуальність). 

Процес розвитку креативності у майбут-
ніх соціальних працівників буде ефективним за 
таких педагогічних умов, як створення креатив-
ного освітнього середовища; розвиток креатив-
ного потенціалу особистості, враховуючи вікові 
та індивідуально-типологічні властивості студен-
тів; упровадження в навчальний процес іннова-
ційних педагогічних технологій.

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи 
в організацію навчального процесу закладами 
вищої освіти. Тому вбачаємо перспективними 
подальші дослідження розвитку креативності сту-
дентів за умов дистанційного навчання або комбі-
нованого. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Волгуснова О., Личман Д. Общие и специфические особенности креативности в юношеском возрасте.  

Вестник Шадринского государственного педагогического университета. Шадринск. 2017. № 4 (36). С. 96–100.
2. Гергель Є. Психологічні особливості формування креативних здібностей в підлітковому віці : автореф. ... 

канд. психол. наук : 19.00.07. Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. Київ. 2008. 18 с.
3. Гнатко Н. Проблема креативности и явление подражания. Москва : ИП РАН, 1994. С. 152.
4. Дружинин В. Психология общих способностей. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 368 с.
5. Либин А. Дифференциальная психология: на перекрестке европейских, русских и американских традиций. 

4-е изд., испр. и доп. Москва : Эксмо, 2006. 544 с.
6. Полтавцева Л. Темперамент в структуре творческих способностей : автореф. … канд. психол. наук : 19.00.01. 

Российская академия наук. Институт психологии. Москва. 1994. 16 с.
7. Психология подростка : учебник. / Под. ред. А. Реана. Санкт-Петербург : «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. 480 с.
8. Фролова Є. Креативність як чинник успішності навчальної діяльності. Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.  

Психологія. Харків : ХНПУ, 2009. Вип. 32. С. 204–214.
9. Холодная М. Психология интеллекта: парадоксы исследования. 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : 

Питер, 2002. 40 с.
10. Шандрук С. Шляхи актуалізації творчих здібностей та умови розвитку професійної креативності майбутніх 

психологів. Science Rise. 2015. № 6/1 (11). С. 101–104.

REFERENCES
1. Volgusnova, O., Lichman, D. (2017). Obshhie i speczificheskie osobennosti kreativnosti v yunosheskom vozraste 

[General and specific features of creativity in adolescence]. Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta. Shadrinsk. 2017. No. 4 (36). S. 96–100 [in Russian].

2. Gergel’, Ye. (2008). Psy’hologichni osobly’vosti formuvannya kreaty’vny’h zdibnostej v pidlitkovomu vici  
[The problem of creativity and the phenomenon of imitation] : avtoref. kand. psy’hol. nauk : Centr. in-t pislyady’plom. ped. 
osvity’ APN Ukrayiny. Кyiv. 20 s. [in Ukrainian].

3. Gnatko, N. (1994). Problema kreativnosti i yavlenie podrazhaniya [The problem of creativity and the phenomenon of 
imitation]. Moskva: IP RAN, 1994. S. 152 [in Rusnian].

4. Druzhinin, V. (2006). Psikhologiya obchshikh sposobnostej [General ability psychology]. Sankt-Peterburg: Piter. 
368 s. [in Russian].

5. Libin, A. (2006). Differenczial’naya psikhologiya: na perekrestke evropejskikh, russkikh i amerikanskikh tradiczij 
[Differential psychology: at the crossroads of European, Russian and American traditions]. 4-e izd., ispr. i dop. Moskva: 
E’ksmo. 544 s. [in Russian].

6. Poltavczeva, L. (1994). Temperament v strukture tvorcheskikh sposobnostej [Temperament in the structure of creativity]: 
аvtoref. … kand. psikhol. nauk : 19.00.01: Rossijskaya akademiya nauk. Institut psikhologii. Moskva. 16 s. [in Russian].

7. Psikhologiya podrostka [Psychology of a teenager]: uchebnik. (2003). / Pod. red. A. Reana. Sankt-Peterburg: “Prajm-
EVROZNAK”. 480 s. [in Russian].

8. Frolova, Ye. V. (2009). Kreaty’vnist’ yak chy’nny’k uspishnosti navchal’noyi diyal’nosti [Creativity as a factor 
in the success of educational activities]. Visny’k KhNPU im. G. S. Skovorody’. Psy’hologiya. Kharkiv: KhNPU, 2009.  
Vy’p. 32. S. 204–214 [in Ukrainian].

9. Kholodnaya, M. (2002). Psikhologiya intellekta: paradoksy’ issledovaniya [The psychology of intelligence: paradoxes 
of research]. 2-e izd., pererab. i dop. Sankt-Peterburg: Piter. 240 s. [in Russian].

10. Shandruk, S. (2015). Shlyahy’ aktualizaciyi tvorchy’h zdibnostej ta umovy’ rozvy’tku profesijnoyi kreaty’vnosti 
majbutnih psy’hologiv [Ways of actualization of creative abilities and conditions of development of professional creativity of 
future psychologists]. Science Rise. No. 6/1 (11). S. 101–104 [in Ukrainian].

Тимкiв Л. Чинники розвитку креативностi майбутнiх соцiальних працiвникiв



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 4, 2020180

Педагогiка

УДК 378.015.311:[005.336.2:316] (045) 
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/31.214353

Тетяна ТЮЛЬПА,
orcid.org/0000-0002-8032-8676

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та соціальної роботи

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
(Глухів, Сумська область, Україна) tyulpatnt@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення й реалізації перспективних напрямів професійного ста-
новлення майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. У науковій роботі на основі аналізу досліджень 
показано, що об’єктом прогнозування може виступати сама педагогічна наука, найважливіші компоненти її 
логічної структури – теорії, закони, закономірності, категорії, поняття, методи, ідеї, факти.

Педагогічний зміст прогнозування в галузі соціальної освіти, що зумовлює процес формування соціальної 
компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, пов’язаний із підставами розробки прогно-
зів соціальних процесів, до яких належать педагогічні закономірності й тенденції розвитку освіти, принципи 
й освітні моделі. Розробка перспектив упровадження системи відбувається за таких умов: визнання формування 
соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей як цілеспрямованого процесу сис-
тематизованого накопичення позитивних кількісних і якісних змін, що дають змогу ефективно здійснювати про-
фесійну діяльність; врахування особливостей соціальної компетентності як складного інтегративного профе-
сійно-особистісного утворення, що формується під впливом зовнішнього середовища; аналіз проблем, пов’язаних 
з ігноруванням психолого-педагогічних механізмів, що лежать в основі формування соціальної компетентності. 

Зміни, які відбуваються в освітній сфері, тісно пов’язані з появою нових вимог до системи професійної під-
готовки фахівців. Використання розробленої системи знань про досліджуваний феномен вимагає розробки 
комплексу засобів і методів навчання, здатних забезпечити професійне становлення особистості: професійну 
ефективність і соціальну затребуваність фахівця у всіх сферах життєдіяльності. Будучи складником системи 
вищої освіти України, авторська система залежить від зовнішніх умов. Тобто перспективне функціонування 
розробленої системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей 
у професійній підготовці в умовах ЗВО корелює із соціально-економічними, соціально-політичними, соціокультур-
ними змінами в суспільстві.

Ключові слова: соціальна компетентність, фахівці соціономічних спеціальностей, педагогічне прогнозування.
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE FORMATION’S 
SYSTEM TO THE FUTURE SPECIALIST’S SOCIAL COMPETENCE 

IN THE PROFESSIONAL SOCIONOMIC SPECIALISTS

The article is devoted to actual problem of defining and realization perspectives of trends in becoming future 
socionomic professionals. In scientific work on the basis of research analysis it is shown that the object of forecasting 
can be the pedagogical science itself, the most important components of its logical structure are theories, laws, patterns, 
categories, concepts, methods, ideas, facts.

The pedagogical content of forecasting in the field of social education, which determines the process of future specialists 
social competence formation in socionomic specialties, is related to the development of forecasts of social processes, which 
include pedagogical patterns and trends in education, principles and educational models. The perspectives development 
for the implementation of the system is subject to the recognition of the social competence formation of future specialists 
in socionomic specialties as a purposeful process of systematic accumulation of positive quantitative and qualitative 
changes that allow effective professional activity; taking into account the peculiarities of social competence as a complex 
integrative professional and personal formation, which is formed under the influence of the external environment; analysis 
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of problems related to ignoring the psychological and pedagogical mechanisms underlying the formation of social 
competence.

Changes which are taking place in educational sphere now are closely connected with the appearing of new 
demands to the system of professional training of experts. The use of the developed knowledge system about the studied 
phenomenon requires the development of a set of tools and teaching methods that can ensure the professional development 
of the individual: professional efficiency and social demand for a specialist in all spheres of life. As a component 
of the higher education system of Ukraine, the authorial system depends on external conditions. That is, the perspective 
functioning of the developed system of social competence formation of future socionomic specialties specialists in 
professional training in the conditions of Higher Educational Establishments correlates with socio-economic, socio-
political, socio-cultural changes in society.

Key words: social competence, intended specialists in socio-economic specialties, structure of social competence, 
pedagogical forecasting.

Постановка проблеми. У сучасному суспіль-
стві, соціально-економічні, соціально-політичні, 
соціокультурні вектори якого орієнтовані, переду-
сім, на людину і її особистісні якості як головний 
виробничий ресурс, у сфері освіти істотно підви-
щується значимість педагогічного прогнозування 
практичного розвитку інтелектуального і творчого 
потенціалу майбутніх фахівців соціономічних спе-
ціальностей. Їх професійну підготовку неможливо 
якісно реалізувати без формування прогностичного 
мислення особистості, без об’єктивного, обґрун-
тованого сприйняття майбутнього, без усвідом-
леного, оптимального вибору соціальної дії, без 
розуміння відповідальності за прийняте рішення, 
ті результати, до яких таке рішення може привести.

Перспективи розвитку сучасної освіти орієн-
товані на вільні й відповідальні відносини його 
учасників, на їх активність і унікальність і вима-
гають підготовки конкурентоздатного фахівця, 
який володіє ключовими компетентностями. 
В її вдосконаленні важливу роль відіграють ситу-
аційне передбачення і перспективні функції про-
гнозування кінцевого результату успішності про-
фесійної підготовки.

Аналіз досліджень. Розгляд проблеми пер-
спектив упровадження педагогічної системи 
формування соціальної компетентності май-
бутніх фахівців соціономічних спеціальностей 
у професійній підготовці розпочнемо з уточнення 
основних понять: прогностика, прогноз, прогно-
зування. Проблемі прогнозування присвячено 
наукові дослідження вітчизняних й зарубіжних 
вчених (Б. Гершунський, С. Гончарук, В. Кре-
мень, Л. Онищук, І. Підласий, М. Скаткін, Е. Тоф-
флер, Т. Х’юсен та ін.) Однак у науці нині немає 
однозначності в розкритті сутності цих понять, 
дослідники фокусують увагу на різних ключових 
позиціях в їх розгляді. Здійснений нами аналіз 
понятійного апарату уможливив такі висновки: 
всі дослідники сходяться на тому, що прогнос-
тика – це наука, яка становить систему наукових 
знань про майбутнє, тісно пов’язану з багатьма 

дисциплінами, що розкривають наукові основи 
прогнозування.

Сам термін «прогнозування» в науковій літе-
ратурі розуміється теж неоднозначно. По-перше, 
прогнозування розглядається як наукова дисци-
пліна; по-друге, прогнозування можна розглядати 
як метод наукового дослідження, що ставить за 
мету передбачити можливі варіанти тих проце-
сів і явищ, які обрані як предмет аналізу. Отже, 
прогноз є вірогідною оцінкою майбутніх резуль-
татів і шляхів розвитку системи освіти, а також 
ресурсів і організаційних заходів, необхідних для 
її функціонування.

У педагогічній науці практика прогнозування 
представлена досить широко. Прогнозування 
освіти розглядається як одне з постійних завдань 
педагогіки. На думку М. Сергеєва й В. Соколова, 
об’єктом наукових досліджень прогностичного 
характеру може виступати сама педагогічна наука, 
найважливіші компоненти її логічної структури – 
підстави, теорії, закони, закономірності, категорії, 
поняття, методи, ідеї, факти (Соколов, 1998). Вод-
ночас вважаємо слушною думку Б. Гершунського, 
котрий, на наш погляд, дає досить повну характе-
ристику можливостей педагогічної прогностики, 
розглядаючи її як галузь наукових знань, в якій 
виокремлює принципи, закономірності та методи 
прогнозування стосовно об’єктів, що вивчаються 
педагогікою (Гершунський, 2003). Отже, з педа-
гогічного погляду прогнозування в освіті розгля-
дається як складник педагогічної науки і прак-
тики, специфічний вид науково-педагогічного 
дослідження, що має змістом визначення ймо-
вірних перспектив і варіантів розвитку освіти (її 
цілей і завдань, змісту і структури, педагогічних 
функцій, ресурсів, умов функціонування і вдо-
сконалення тощо), що беззаперечно стосується 
перспективи застосування системи формування 
соціальної компетентності майбутніх фахівців 
соціономічних спеціальностей.

Мета статті ‒ на основі аналізу досліджень 
вітчизняних і зарубіжних учених визначити  
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провідні напрями впровадження педагогічної сис-
теми формування соціальної компетентності май-
бутніх фахівців соціономічних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. Педагогічний 
зміст прогнозування в галузі соціальної освіти, що 
зумовлює процес формування соціальної компе-
тентності майбутніх фахівців соціономічних спе-
ціальностей, пов’язаний, по-перше, з підставами 
розробки прогнозів соціальних процесів, до яких 
належать педагогічні закономірності й тенденції 
розвитку освіти, педагогічні принципи й освітні 
моделі, а по-друге, з функціями цього процесу, 
серед яких:

− функції адаптації та орієнтації людини у світі 
соціальних знань і людського спілкування, опису 
та інтерпретації світу на науковій основі; 

− функції інтеграції наукових знань, відомос-
тей, фактів і діагностики стану освітніх систем, 
процесів і явищ; 

− функції оцінки й конструювання педагогіч-
них систем, процесів і видів діяльності; 

− функції планування і мобілізації людей, 
включених у систему освіти. 

По-третє, педагогічний зміст у професійній 
освіті пов’язаний зі специфікою його об’єктно-
предметної, задачно-цільової і методичної сфер, 
що визначає необхідність розгляду прогнозування 
в управлінському аспекті.

На наш погляд, важливим є розгляд цієї про-
блеми в контексті з визначенням дієвих механізмів, 
які забезпечать упровадження системи формування 
соціальної компетентності майбутніх фахівців соціо- 
номічних спеціальностей у професійній підготовці. 

Найважливішою умовою, що забезпечує ефек-
тивність функціонування розробленої системи, 
є характер відносин, який складається між учасни-
ками педагогічного процесу, зокрема, між викла-
дачами, адміністрацією, студентами, батьками. 
У руслі розглянутої нами проблеми важливого 
значення набувають питання реалізації механізмів 
формування соціальної компетентності в умовах 
ЗВО. Розробку перспектив упровадження системи 
формування соціальної компетентності майбутніх 
фахівців соціономічних спеціальностей у про-
фесійній підготовці, на наш погляд, необхідно 
почати з розгляду таких аспектів:

− по-перше, виникнення труднощів і всіляких 
проблем у процесі професійної підготовки сту-
дентів цієї спеціальності нерідко, на нашу думку, 
зумовлено незнанням та ігноруванням психолого-
педагогічних механізмів, що лежать в основі фор-
мування соціальної компетентності;

− по-друге, соціальна компетентність роз-
глядається нами як складне інтегративне профе-

сійно-особистісне утворення, що формується під 
впливом зовнішнього середовища, і як невід’ємна 
частина загальної професійної компетентності 
майбутнього фахівця;

− по-третє, під формуванням соціальної ком-
петентності майбутніх фахівців соціономічних 
спеціальностей ми розуміємо цілеспрямований 
процес систематизованого накопичення в її змісті 
позитивних кількісних і якісних змін, що дають 
змогу ефективно здійснювати соціально-кому-
нікативну діяльність, яка полягає в проведенні 
аналізу професійної ситуації, визначенні опти-
мальних способів її розв’язання і досягненні мети 
за допомогою управління процесами соціальної 
комунікації. 

Ці аспекти й визначають логіку тлумачення 
перспектив впровадження системи формування 
соціальної компетентності майбутніх фахівців 
соціономічних спеціальностей у професійній під-
готовці, дотримуючись якої, ми вважаємо за необ-
хідне виявити і вивчити механізми імплементації 
цієї системи в умовах ЗВО, оскільки знання цих 
механізмів дає змогу підвищити ефективність 
формування соціальної компетентності студентів.

У розвиненому суспільстві фахівці соціоно-
мічних спеціальностей становлять важливу про-
фесійну групу, що здійснює значний вплив на 
культуру суспільства, соціально-політичні та еко-
номічні процеси. Від рівня та якості загально-
наукової, психолого-педагогічної, методичної 
й моральної підготовки окресленої когорти фахів-
ців залежить стан суспільного балансу загалом. 
Іншими словами, зміни, що відбуваються в сучас-
ній системі вищої професійної освіти, визнача-
ють потребу суспільства у фахівцях, які не тільки 
мають міцні і глибокі знання, а й здатні їх ефек-
тивно реалізовувати.

Соціальна компетентність є органічним склад-
ником загальної професійної компетентності 
фахівців, зайнятих у соціономічних видах діяль-
ності, орієнтованих на роботу з людьми, а отже, 
формування соціальної компетентності в майбут-
ніх фахівців окреслених спеціальностей, на наш 
погляд, може стати тим аспектом, який дасть змогу 
формувати особистість фахівця, котрий успішно 
соціалізується й володіє високим рівнем комуніка-
тивної грамотності. На наш погляд, саме соціальна 
компетентність забезпечує особистісну комфорт-
ність, професійну ефективність і соціальну затре-
буваність фахівця у всіх сферах життєдіяльності. 
Підсумовуючи, зазначимо, що впровадження сис-
теми формування соціальної компетентності май-
бутніх фахівців соціономічних спеціальностей 
у професійній підготовці маэ базуватися на дотри-
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манні постулатів компетентнісного підходу всіма 
суб’єктами освітнього процесу.

Готовність до впровадження нововведень 
у навчальний процес суттєво визначає пер-
спективи впровадження системи формування 
соціальної компетентності майбутніх фахівців 
соціономічних спеціальностей у професійній під-
готовці в освітній процес ЗВО. Тому, щоб бути 
ефективною, розроблена система має змінювати 
суб’єктивну позицію викладачів щодо доціль-
ності застосовування соціальних інновацій у про-
цесі підготовки фахівців соціономічних професій. 

Зазначимо, що використання розробленої сис-
теми знань про досліджуваний феномен, тобто 
проблему підготовки фахівця, що володіє соціаль-
ною компетентністю, вимагає розробки програми 
професійного становлення особистості фахівця. 
Треба при цьому мати на увазі, що мова йде не 
про програму конкретного навчального курсу, 
а про комплекс засобів і методів навчання, здатних 
забезпечити досягнення поставленої мети. У реа-
лізації такої програми на перший план виступає 
діяльність викладача, оскільки тільки викладач 
ставить навчальні цілі і від нього залежить, які 
методи і організаційні форми навчання будуть 
використовуватися для досягнення поставлених 
цілей.

Розглядаючи систему формування соціальної 
компетентності студентів соціономічних спе-
ціальностей у системі професійної підготовки, 
ми вважаємо за необхідне зазначити необхідність 
апелювання до реалізації всіх її системних власти-
востей, тобто елементів, структурних складників 
і системоутворюючих чинників. На наш погляд, 
механізми впровадження авторської системи від-
бивають її цілі, завдання, об’єкти й суб’єкти освіт-
ньої діяльності, вибір засобів, способів діяль-
ності, створення умов для досягнення результату.

Об’єктом діяльності в цьому разі є процес фор-
мування соціальної компетентності майбутнього 
фахівця соціономічної спеціальності, зумовлений 
індивідуальними, особистісними особливостями 
і умовами соціокультурного середовища ЗВО. 
Суб’єктами є студенти і викладачі. Мета – фор-
мування соціальної компетентності студентів, 
будучи ідеальним уявленням кінцевого резуль-
тату, формулюється в соціальному замовленні 
системі освіти, що орієнтує авторську систему на 
забезпечення можливостей для самовизначення 
і самореалізації особистості студента. Однак соці-
альне замовлення – це основа для формулювання 
мети, що вимагає конкретизації, тобто опису, що 
забезпечує вимірність, досяжність, гнучкість 
і конкретність цілей.

Резюмуючи, зазначимо, що, будучи складни-
ком системи вищої освіти України, авторська сис-
тема формування соціальної компетентності май-
бутніх фахівців соціономічних спеціальностей 
у професійній підготовці залежить від зовнішніх 
умов. Тобто функціонування розробленого знання 
в умовах ЗВО корелює із соціально-економічними 
змінами в суспільстві, не є незалежною системою 
відомостей про досліджуваний процес. 

Вважаємо за необхідне уточнити, що вну-
трішній контекст реалізації розробленої системи 
імплементуватиметься в освітній процес ЗВО за 
умови розв’язання завдань:

− формування системи соціально-комуніка-
тивних знань у свідомості студентів (понятійно-
сутнісний рівень);

− формування системи соціально-комуніка-
тивних умінь (практико-діяльнісний рівень);

− формування досвіду майбутніх фахівців 
соціономічних спеціальностей щодо продуктив-
ної соціальної діяльності (практико-світоглядний 
рівень);

− формування особистісно-ціннісного став-
лення студентів до самовдосконалення соціальної 
компетентності (концептуальний рівень).

Розв’язання означених завдань, на наш погляд, 
може бути успішним тільки в разі дотримання 
таких умов під час упровадження системи фор-
мування соціальної компетентності майбутніх 
фахівців соціономічних спеціальностей у профе-
сійній підготовці:

− реалізація системи моніторингу сформова-
ності соціальної компетентності, що містить дві 
взаємозв’язаних підсистеми: моніторинг профе-
сійно значущих особистісних якостей майбутніх 
фахівців соціономічних спеціальностей і моніто-
ринг ключових, базових, спеціальних, приватно-
професійних компетенцій;

− створення освітнього середовища, що 
забезпечує можливості для здійснення соціальної 
діяльності студентів ЗВО;

− забезпечення рефлексивно-ціннісної орієн-
тації навчальної діяльності майбутніх фахівців 
соціономічних спеціальностей.

Тому основними напрямами реалізації роз-
робленої системи формування соціальної компе-
тентності майбутніх фахівців соціономічних спе-
ціальностей у професійній підготовці в умовах 
ЗВО мають бути:

− теоретична підготовка – озброєння студен-
тів відповідними теоретичними знаннями про 
соціальну компетентність, формування в них 
розуміння ролі цих знань в успішності майбутньої 
професійної діяльності;

Тюльпа Т. Перспективнi напрями впровадження педагогiчної системи формування...
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− практична підготовка – формування у сту-
дентів професійно важливих умінь і навичок само-
освіти, саморозвитку і самореалізації; озброєння 
їх досвідом квазіпрофесійної діяльності;

− психологічна підготовка – виховання про-
фесійно важливих особистісних якостей, які 
зумовлюють успішність фахівців у різноманітних 
ситуаціях професійно-педагогічної діяльності.

Беручи до уваги концептуальні положення сис-
теми формування соціальної компетентності май-
бутніх фахівців соціономічних спеціальностей, 
зазначимо, що період студентства має особливі 
характеристики, які володіють (у певних умовах) 
здатністю як спонукати готовність до самороз-
витку, так і знецінювати її. Тому розвиток потреби 
в саморозвитку, самопізнанні, самоорганізації, 
самореалізації і прояв цих потреб у відповідних 
мотивах, відносинах, переконаннях, особистісних 
установках, прагненні до відносин, емпатійності, 
взаємовідкритості істотно визначає здатності до 
соціальної діяльності.

Висновки. Аналіз перспектив упровадження 
системи формування соціальної компетентності 
майбутніх фахівців соціономічних спеціальнос-
тей у професійній підготовці дав змогу визначити 
стратегічні орієнтири розвитку процесу форму-
вання соціальної компетентності, котрі лежать 
як у площині задоволення потреб соціальної дій-

сності, так і вирішення довгострокових цілей сус-
пільства. Через механізми формування соціальної 
компетентності можуть бути закладені основи 
нової культури, що долає споживчі й егоцентрист-
ські орієнтації, сприяє утвердженню етики узго-
дженого (гармонійного) розвитку людини, сус-
пільства й природи.

На інституційному рівні на перше місце вихо-
дить розуміння професійної освіти як соціального 
інституту, що створює умови й сприяє розвитку 
особистості відповідно до індивідуальних потреб, 
схильностей, прагнень, у тому числі в аспекті 
професійної діяльності. Це відповідає й тенден-
ціям розвитку ринку як соціально орієнтованого, 
що стає інструментом вирішення завдань соціаль-
ного розвитку.

На індивідуальному рівні перспективним вважа-
ємо розвиток і саморозвиток особистості майбут-
нього фахівця не тільки соціономічних спеціаль-
ностей, здатного вільно орієнтуватися в складних 
соціокультурних обставинах, відповідально й про-
фесійно діяти в умовах модернізації суспільства, 
формування й відтворення певного менталітету, 
систем соціокультурних принципів, змістовних 
орієнтацій, соціальних ідеалів, що становлять фун-
дамент соціальної культури, суспільного інтелекту, 
способу життя народу, а також формування в них 
вміння жити в умовах взаємодії в соціумі.
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РОЛЬ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДАНИЛА НАРБУТА 
В РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ШКІЛ ХУДОЖНИКІВ ЧЕРКАЩИНИ

У статті розглянута творча діяльність видатного черкаського художника Данила Нарбута в контексті 
розвитку творчих шкіл художників Черкащини другої половини ХХ – початку ХХІ століття, ознайомлення з мис-
тецтвом театрального живопису й популяризації мистецької діяльності майстра на теренах Черкаської облас-
ті та в Україні. 

Коротко описано життєвий шлях і основні події творчості театрального декоратора в часи поневірянь і період 
визнання майстра, визначено особливі риси творчості непересічного українського генія живопису. Зроблено наголос на 
високому рівні й значимості когорти вчителів, в яких навчався живописної майстерності Данило Георгійович Нарбут. 

 Проаналізовано тенденції закладання підґрунтя Черкаської художньої школи на основі творчого феноме-
ну Данила Нарбута, наголошено на впливі його доробку на національну автентичну направленість у розвитку 
художніх шкіл Черкащини, встановлено зв’язок між декоративним живописом художника й тенденціями фор-
мування сучасної образотворчої школи Черкаського краю.

Визначено, що успішні роботи в сценічному живописі Данила Нарбута поклали основу створенню картин 
станкового живопису: його художній творчості притаманні глибока українська народність, яскравість фарб, 
символічність і переконливість історичних образів. 

Особливу увагу звернуто на самобутність і художню виразність картин Данила Нарбута, зв’язок із творчіс-
тю М. Гоголя, ствердження головної теми творчості Великого майстра – перемоги добра над злом.

Наведено приклади наслідування нарбутівської тематики у творчості художників Черкащини, зроблено 
висновок про її беззаперечний вплив на ствердження сутності української сучасної художньої школи.

Підбито підсумок щодо особливої національної значущості творчості й безцінного внеску творчого доробку 
Данила Георгійовича Нарбута в сучасну художню освіту і збереження національних традицій у мистецтві.

Ключові слова: мистецька діяльність Данила Нарбута, художні школи Черкащини, розвиток театрального 
мистецтва, продовження нарбутівських традицій і тематики.
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THE ROLE OF DANYLO NARBUT’S ART ACTIVITY 
IN THE SPHERE OF CHERKASY ART SCHOOLS DEVELOPMENT

This article gives insights into the creative activity of the outstanding Cherkasy artist, Danylo Narbut, in the context 
of the development of art schools of Cherkasy artists of the second half of the XX century ‒ the beginning of the  
XXI century, theatrical art, and the spread of the master’s art activity in both the Cherkasy region and Ukraine. 

The article briefly describes the life path and the milestones of the theatrical decorator’s activity in times of both his 
unadmittance and public recognition as well as determines special features of the works of the extraordinary Ukrainian 
painting genius. It also emphasizes the high level of importance of the masters who taught Danylo Narbut. 

In this work, I attempt to analyze the tendencies of laying the foundation of Cherkasy art school on the basis of Danylo 
Narbut’s creative phenomenon, emphasize the influence of his work on the national authentic orientation in the development 
of art schools of the Cherkasy region, and establish the connection between decorative painting and the tendencies 
of the formation of modern art school of Cherkasy. 

The article defines that the successful stage art works of Danylo Natbut laid the foundation for the creation of easel 
paintings, namely because of his works possessing deep Ukrainian national features, bright colors, symbolism, and realistic 
historical characters.

Great attention is paid to the originality and artistic expressiveness of Danylo Narbut’s paintings, his works’ connection 
with those of M. Gogol, and the establishment of the main theme of the Great master’s creative works – the victory of good 
over evil.
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Apart from that, the article gives examples of the imitation of the Narbut theme in the works of other Cherkasy artists 
as well as makes a conclusion about its indisputable influence on the establishment of the Ukrainian modern art school. 

In my work, I summarize the special national significance of Danylo Narbut’s creative activity and his invaluable 
contribution to both modern art education in Ukraine and the preservation of national traditions in Ukrainian art.

Key words: art activity of Danylo Narbut, Cherkasy art schools, theatre art development, extension of Narbut’s 
tradition and theme.

Постановка проблеми. Сучасний педаго-
гічний процес вищої школи у сфері образотвор-
чого мистецтва в аспекті формування художнього 
напряму здебільшого зорієнтований на продо-
вження традицій художніх шкіл знаних митців. 
Вітчизняна концепція мистецької освіти розвиває 
академічні методики формування творчих шкіл, 
тоді як сучасні виклики вимагають більш різно-
стороннього вивчення першовитоків національ-
ної традиції художніх шкіл і їх впливу на сучасні 
тенденції формування мистецького осередку. 
Отже, актуальною стає проблема ролі мистецької 
діяльності знаного митця як гаранту здійснення 
художнього виховання і формування тенденцій 
творчого розвитку художніх шкіл певного регіону.

Аналіз досліджень.  На сучасному етапі роз-
витку наукових досліджень творчості Данила 
Нарбута багато науковців і митців розглядає доро-
бок цього художника з точки зору приналежності 
до самобутньої національної школи або ж як 
послідовності продовження певної академічної 
традиції. Проте мало вивченою й дослідженою 
залишається сфера формування впливу мистецтва 
Д. Нарбута на сучасний стан живописної школи 
саме Черкащини й відображення у ній тенденцій 
нарбутівських традиції й тематики.

Мета статті ‒ схарактеризувати сутнісні осо-
бливості національного стилю творів Данила Нар-
бута, а також приділити особливу увагу впливу 
нарбутівської  традиції на формування сучасної 
Черкаської художньої школи.

Виклад основного матеріалу. Постать Данила 
Нарбута згадуємо в контексті розвитку мистецтва 
театрального оздоблення, живопису та мистецької 
діяльності на теренах України, саме в Черкаській 
області, де художник провів свої найбільш плідні 
творчі роки.  

Про вплив доробку Данила Нарбута на роз-
виток художніх шкіл Черкащини можливо гово-
рити з того часу, коли відомий своїми роботами  
сценічного оформлення майстер перебрався до 
міста Черкаси. До цього часу Д. Нарбут вже прой-
шов нелегкий шлях, який демонстрував надалі 
його громадську позицію й створив великий 
досвід митця-художника (Левицька, 2008: 4).

Данило Георгійович Нарбут народився 9 (22) 
січня 1916 року в родині відомого українського 

художника-графіка Георгія Івановича Нарбута 
(автора тризуба – Малого гербу України), а серед 
його вчителів були художник-графік Антон 
Середа й видатний художник Федір Кричевський 
(Каталог творів Д. Нарбута Спілки художників 
УРСР, 1964: 6).

З молодих років Данила приваблював шлях теа-
трального декоратора. З 14 років Данило Нарбут 
працює в декоративній майстерні Київського 
оперного театру, навчається в О. Хвостенка-Хвос-
това, С. Евенбаха, В. Ленерта. Навчання в Ленін-
граді на 3-річних курсах театральних художників 
при Всеросійській Академії мистецтв, робота 
в Київському театрі опери та балету були почат-
ком роботи зі сценічного малювання, проте надалі 
життя внесло корективи в гартування особис-
тості Д. Нарбута: репресії 1936 року, ув’язнення 
на Біломорканалі, робота в театрах  російських 
міст Єйська і Златоуста, добровольча участь 
у Фінській війні, оточення, перебування в окупа-
ції, участь у Другій світовій війні. Під час воєн-
них лихоліть Д. Нарбут працював у театрах 
Києва, Ковеля, Коломиї, у 1942‒1944 роках офор-
мив вистави: «Блакитна троянда» Лесі Українки,  
«Казка старого млина» Спиридона Черка-
сенка, «Директива з центру» С. Ледянського 
й інші, після війни працював над виставами 
в театрах України, а з 1965 року – був призначе-
ний головним художником тільки що збудованого 
Черкаського українського музично-драматичного 
театру (тепер – Черкаський академічний облас-
ний український музично-драматичний театр 
імені Т. Г. Шевченка) (Коломийський академічний 
обласний український драматичний театр імені 
І. Озаркевича).

За час своєї художньої діяльності Данило Нар-
бут був художником у близько 250 виставах різних 
театрів. Діяльність у Черкасах пов’язана з від-
криттям театру, і саме театр відкрив для місцевої 
творчої інтелігенції світ фантазії живопису Нар-
бута, який не міг не вплинути на розвиток творчої 
уяви місцевих художників.

У сценографічних роботах митця чимало місця 
відводилося живопису, зокрема, це явно про-
стежувалося в таких виставах, як «Вій», «Тарас 
Бульба», «Сорочинський ярмарок» за М. Гого-
лем, «Енеїда» за І. Котляревським, «Безталанна» 



187ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

І. Карпенка-Карого, «Кам’яна душа» за Г. Хот-
кевичем, «Лимерівна» П. Мирного, «У неділю 
рано зілля копала» В. Василька за О. Кобилян-
ською, «Титарівна» за Т. Шевченком, «Лісова 
пісня» Лесі Українки, «Гроза» та «Безпридан-
ниця» О. Островського, «Анджело» В. Гюго, 
«Урієль Акоста» К. Гуцкова, «Дженні Герхардт» 
за Т. Драйзером, «Син рибалки» за В. Лацісом, 
«Океан» О. Штейна та інші. Більшість ескізів 
художника до різних спектаклів нині зберігаються 
в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва  
України в м. Києві. Тепер їх вважають класикою 
сценографії (Кононенко, 2015: 26).

Також Данило Георгійович створював ори-
гінальні театральні костюми, які були відобра-
женням українського національного світу героїв 
вистави, а для цього автор застосовував глибокі 
знання історії й етнографії.

Продовження нарбутівських національних 
традиції у сценічному живописі втілює черкаська 
художниця Надія Нікіфорова. Художник Чер-
каського академічного обласного українського 
музично-драматичний театру імені Т. Г. Шев-
ченка, член Національної спілки художників 
України, працює в галузі театрального мистецтва, 
живопису. Основні твори: сценографія вистав 
«Дон Кіхот» М. Булгакова (1974), «Старий дім» 
О. Казанцева (1980), «За двома зайцями» М. Ста-
рицького (1987), «Зимові яблука» (2000), «Попе-
люшка» (2003).

Успішні роботи в сценічному живописі 
поклали основу для створення  картин станко-
вого живопису. Картини Данила Нарбута народо-
знавчого спрямування відкривають світ давньої 
міфології, обрядів, містичних звичаїв українців. 
До таких робіт можна зарахувати, наприклад, кар-
тини «Колядки», «Щедрий вечір», «Скоморохи».

Художній творчості Данила Нарбута прита-
манні глибока українська народність, яскравість 
фарб, символічність і переконливість історичних 
образів. Вражають своїм загальним почуттям 
історичності, правдивості, насиченістю кольорів 
картини художника «Іду на Ви» (1980), «Софія 
Ярослава» (1983), «Пристань на Дніпрі (Старі 
Черкаси)» (1986), триптих «Совість» (1985), 
«Облога міста Родень татаро-монгольською нава-
лою» (1986), «Анна, королева Франції» (1986), 
«Літо» (1988), «Мій сусід Іван» (1967), «Руш-
ники» (1997).

Тепер і Надія Нікіфорова у притаманній 
Данилу Нарбуту манері, як колега по цеху, виконує 
театральні, станкові твори, характерною, рисою 
яких є українська самобутність. Кожна робота 
відрізняється з-поміж робіт інших художників 

національними козацькими мотивами, пейзажами 
природи. Зображення українських ландшафтів 
передано у творах: «Акація цвіте», «Дівчата», 
«Дорога в літо». Відомі інші роботи автора: 
«Весна», «За селом», «Гуси», «Дощ пройде», 
серія робіт «Народні свята та обряди», «Велик-
день», «Святий вечір», «Маковій», «Спас», «Водо-
хреща», серія живописних творів «Стара Ассоль», 
«Покрова», триптих «Двоє», «Марія», триптих 
«Жіноча доля»; арт-проєкт «Шевченкіана. Дже-
рело натхнення» – його в 2014 році було номі-
новано на здобуття Національної премії України 
імені Тараса Шевченка (Клименко, електронний 
ресурс).

У 1990-і роки Данило Нарбут створив серію 
картин «Козак Мамай», яку навіяв йому роман 
О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу». 
У цей же період Д. Нарбут створює такі картини, 
як «Торговисько біля Софіївських воріт», «Деся-
тинна церква», «Диво-Софія Київська», «Ляд-
ські ворота», «Коляда», «Масляна», «Щедрий 
вечір», триптих «Затоплені села» («Лелечине 
гніздо», «Затоплена слава», «Останній стіл»), 
«Покрова Пресвятої Богородиці», «Вибори кошо-
вого», «Страшний суд», серії полотен «Київська 
Русь», «Гетьмани України», «Черкаський базар», 
30 картин серії «Моє життя, мої друзі, мої учи-
телі», портрети гетьманів України та сподвиж-
ників Б. Хмельницького, серія «Квіти України», 
цикл картин на історичні теми й ін. Остання 
серія картин митця є його своєрідним заповітом. 
У ній сплелися українські символи, звичаєвість, 
вірування – все утверджує перемогу добра на  
Землі, це і є головним лейтмотивом творчості 
художника.

Син Георгія Нарбута, художника-графіка, 
одного із засновників Української Академії мис-
тецтв, Данило Нарбут саме на Черкаській землі 
мав найбільш вагомі результати художньої праці. 
Тільки в музейній колекції Черкаського обласного 
художнього музею зберігається біля ста робіт 
видатного майстра. 

Самобутність Данила Нарбута як митця поля-
гала в тому, що він, маючи учителів, нітрохи не 
наслідував їх, а шукав своїх засобів художньої 
виразності – глибокої традиційності, народної 
простоти, причетності до українського життя, 
його етичних і естетичних засад, промовистості 
деталей, узагальненого характерного образу 
(Негода, 1996: 15).

Д. Нарбут любив читати Гоголя, а образи, що 
народжувалися в уяві під час сприйняття тво-
рів, він відтворював на полотні. За твердженням 
черкаського художника М. Теліженка, який був 

Федоренко С. Роль мистецької дiяльностi Данила Нарбута в розвитку творчих шкiл...
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близько знайомий із Д. Нарбутом, він вітав тих 
художників, які вигадували сюжети й розмислю-
вали, а не просто зображували дійсність, а сама 
творчість митця – це фактично М. Гоголь у фар-
бах, на полотні (Молчанова, 2017).

Картини майстра видавалися настільки 
живими, що в них реально відчувалася така 
сама містерія, що була притаманна Гоголівським 
творам. Продовження нарбутівської тематики 
ми зустрічаємо у творчості сучасних черкаських 
художників: М. П. Бабак (цикл «Сад божествен-
них пісень), О. В. Баумейстер  («Повернення», 
1974), І. І. Бондар  («Думи ви, мої думи», 2000), 
В. П. Євич  («Розпрягайте, хлопці, коні», 1993), 
В. О. Жигало  (ілюстрації до поеми Т. Г. Шевченка 
«Гайдамаки», 1983), В. І. Клименко  («Василь 
Симоненко», 1985, «Іван Сірко. Чорна долина», 
1993; «На шляхах століть», 1992), І. О. Кулик  
(«Портрет композитора Кирила Стеценка», 1980, 
«О. П. Довженко на Україні», 1979), А. С. Недо-
сєко («Пам’яті 33-го року», 1995; «Пам’ять», 
1990), В. Д. Нестеров («Народна майстриня», 
1990), В. Ф. Ніканоров  («Молода гуцулка», 
1965), В. П. Сірий  («Баба Марія», «Юра», 1999), 
І. В. Солодовніков  («Портрет сина Ярослава», 
2002, «Різдво», 2004, «Купальська ніч», 1999), 
М. М. Теліженко  («Чумацькі вітрила», вити-
нанка, 2005), І. В. Фізер  («Мамай», 1998; Пор-
трет Данила Нарбута, 2004; меморіальна дошка, 
«Чорні запорожці», 2017), Ф. І. Хохлов  «Данило 
Нарбут», 1986), О. В. Сіра  (серія робіт «Козак 
Мамай», «Небо і земля нині торжествують», 
«Доля», «Сон») та ін. 

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що 
на прикладах створених Д. Нарбутом робіт вихо-
вувалися покоління художників, декораторів, мит-
ців сцени, а самим автором на Черкащині було 
привнесено високу національну образотворчу 
ідею до театру.

Д. Нарбут по-справжньому любив Україну, 
віддавав їй всі сили. У барвистих ритмах кар-
тин художника відчутний перегук з українським 
фольклором, стихією народного колориту. Його 
історичні полотна, портрети – це звернення до 
нашої героїчної минувшини, яку автор сприймав 
і відкривав крізь свої душу й серце (Кононенко, 
2015: 26).

Історичні герої постають на полотнах великого 
майстра в серії картин, які зображують україн-
ських гетьманів і полковників. За портретні серії 
«Сподвижники Б. Хмельницького», «Гетьмани 
України» (Дмитро Вишневецький (Байда), Кши-
штоф Косинський, Петро Сагайдачний, Богдан 
Хмельницький, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Петро 

Калнишевський), філософсько-історичне полотно 
«Страшний суд», значний мистецький внесок 
у відроджувану історію українського народу 
художника відзначено на загальнонаціональному 
рівні – у 1996 році Д. Нарбут став лауреатом Шев-
ченківської премії (Лабінський, 2007: 418‒420).

Данило Георгійович був палким прихильни-
ком української національної ідеї, учасником 
національного руху. Сила творчості художника 
зросла на українському ґрунті, походила з народ-
них пісень і балад, героїчних козацьких історій 
(легендарний образ козака Мамая).

Принцип народності стилю Д. Нарбута черво-
ною ниткою проходять через всю його творчість. 
Побратим Нарбута Руслан Зайченко свого часу 
писав: «Із смертю Діда у Черкасах закінчилась ера 
Нарбута. Нарбут стоїть в одному ряду з такими 
велетами духу, як Стус, Литвин, Тихий, Красів-
ський, Патріарх Володимир, Чорновіл, Лупиніс. 
Їх вирізняла якась скажена енергія, жадоба життя 
і боротьби» (Молчанова, 2017).

Творча постать Д. Нарбута потребує всебіч-
ного вивчення – насамперед, в аспекті культуро-
логічному, аби збагнути природу його творчості, 
що виринає з народних мистецьких джерел. Твор-
чість цього митця має бути досліджена з її почат-
ків – і не лише з точки зору форми і змісту, але 
й у конкретному часі. На часовому прузі, власне, 
розташовані світоглядні формування Данила Нар-
бута, за яким постає консерватизм українського 
життя, іманентність національної форми, а отже, 
трансформація мистецьких засобів. Саме з обра-
зотворчості «народництва» й формується нині 
українське модерне мистецтво; це підтверджував 
і Д. Нарбут своїм малярством як у двовимірному, 
так і в тривимірному потрактуванні «парсун». 
Коливання поміж ними – не лише данина тради-
ції, що набула в митця сучасного вигляду. За усім 
тим визорюються унікальні можливості для май-
бутнього розвою автентичної образотворчості. 
Говоримо нині про серію робіт «Київська Русь» 
(«Ольга», «Святослав», «Володимир»…), у котрій 
орнаментика донаторських портретів із фігура-
тивним зображенням набрала знакового, умов-
ного, а відповідно, багатовимірного сприйняття. 
Власне, це і є авангардові, вгадуване, національне 
малярство – противага чужому, нерозпізнаному. 
Варто зауважити: творчість Д. Нарбута в цій серії 
сприймається в тій простоті, протяглість якої 
межує з «новим часом». І то не є її ґандж, а велика 
перевага (Маричевський, 1999: 6‒7).

Заслужений художник України О. Теліженко 
зазначає, що феномен продовження життя май-
стра в його мистецтві є пробним каменем пере-
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вірки на справжність, на істинну життєву велич 
його самого та його доробку, а сам Нарбут був 
стовпом, котрий тримав небо черкаської інтелі-
генції, об’єднував і консолідував навколо себе 
людей, незалежно від віку, рангів і переконань 
(Молчанова, 2017).

Висновки. На спадок творчим школам худож-
ників Нарбут залишив зразки мистецького 
доробку, в яких є любов до рідної землі, історії 
Київської Русі, волелюбного українського коза-
цтва, природи України, українських свят і обря-
дів, народного побуту.

На прикладі творчості Д. Нарбута ми навчаємося 
і нині, а його картини є зразком для наслідування 
черкаських художників. Створені ним шедеври 
передають досвід молодим талантам у Черкаській 
художній школі ім. Д. Нарбута, під час проведення 
інтерактивних екскурсій, квестів за картинами 
художника, з історії українського козацтва в пор-
третних серіях «Гетьмани» і «Полковники», історії 
Київської Русі, джерел «Сміхової культури» у твор-
чості Д. Нарбута тощо, таким чином продовжуючи 
національні традиції в художній освіті для збере-
ження пам’яті про Д. Нарбута.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано проблему фахової підготовки фахівців початкової освіти в сучасному суспіль-
стві та в процесі економічних змін в Україні. Зазначено, що нагальною проблемою вищої школи є пошук шля-
хів оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх педагогів загалом та фахівців початкової освіти 
зокрема. Це стає можливим завдяки застосуванню засобів технологій інтерактивного навчання, що активі-
зують пізнавальну діяльність та творчість, сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців почат-
кової освіти. 

Зазначено, що технології інтерактивного навчання сприяють тому, що викладач і здобувачі освіти стають 
активними учасниками навчальної діяльності. Студенти засвоюють матеріал, взаємодіючи один з одним і з педаго-
гом. Інтерактивність дає змогу значно підвищити якість навчання, зробити осмисленим процес отримання знань.

Розкрито сутність понять «інтерактивний», «інтерактивне навчання», «інтерактивні технології» та «інтер-
активні технології навчання»; охарактеризовано особливості використання інтерактивних технологій у процесі 
вивчення педагогічних дисциплін. Зазначаються підходи вчених до змісту досліджуваного поняття.

Охарактеризовано такі технології інтерактивного навчання, як ділові ігри, case-study, навчальні дискусії 
та тренінги. 

Визначено, що використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи, складниками яких є активні методи навчання (ігрові методи, навчальні дискусії, навчально-
творчі завдання, тренінги, ділові ігри, кейс-метод, метод проектів), здатне підвищити ефективність професій-
ної підготовки студентів, створює оптимальні умови для інтеграції студентів у професію, впливає на показ-
ники, що характеризують професійні критерії готовності вчителя початкової школи до формування в учнів 
цілісної природничо-наукової картини світу.

Ключові слова: інтерактивний, інтерактивне навчання, інтерактивні технології, інтерактивні технології 
навчання, ділові ігри, case-study, навчальні дискусії, тренінги.
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USE OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES 
IN THE PROCESS OF STUDYING PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

BY FUTURE PRIMARY EDUCATION SPECIALISTS

The article analyzes the problem of professional training of primary education specialists in modern society and in 
the process of economic change in Ukraine. It is noted that the urgent problem of higher education is the search for 
ways to optimize the process of professional training of future teachers in general, and primary education professionals 
in particular. This is made possible by the use of interactive learning technologies that enhance cognitive activity 
and creativity, improves the quality of training of future primary education professionals.

It is noted that interactive learning technologies contribute to the fact that teachers and students become active 
participants in educational activities. Students learn the material by interacting with each other and with the teacher. 
Interactivity can significantly improve the quality of learning, make meaningful the process of acquiring knowledge.

The essence of the concepts “interactive”, “interactive learning”, “interactive technologies” and “interactive 
learning technologies” is revealed; the peculiarities of the use of interactive technologies in the process of studying 
pedagogical disciplines are characterized. The approaches of scientists to the content of the studied concept are noted.
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Interactive learning technologies such as business games are characterized; case study; educational discussions 
and trainings.

It is determined that the use of interactive learning technologies in the process of training future primary school 
teachers, which include active teaching methods (game methods, educational discussions, educational and creative tasks, 
trainings, business games, case method, project method) can increase the effectiveness of training students, creates optimal 
conditions for the integration of students into the profession, affects the indicators that characterize the professional 
criteria of readiness of primary school teachers to form in students a holistic picture of the world.

Key words: interactive, interactive learning, interactive technologies, interactive learning technologies, business 
games, case-study; educational discussions, trainings.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
і економічні зміни в Україні висувають дедалі вищі 
вимоги до якості підготовки випускників закладів 
вищої освіти як висококваліфікованих спеціалістів, 
зазначаючи професійну компетентність і конкурен-
тоспроможність на ринку праці основними крите-
ріями його оцінювання. А це своєю чергою ставить 
перед ЗВО завдання підготувати якийсь бажаний 
образ спеціаліста, який має сформуватися в процесі 
освітньої системи і з найбільшою ефективністю 
зможе реалізувати свій людський і професійний 
потенціал у конкретній діяльності, постійно розви-
ваючись шляхом самоосвіти і самовиховання.

Саме з формуванням компетентності майбут-
нього фахівця, що забезпечує конкурентоспро-
можність випускника на ринку праці, пов’язують 
якість професійної освіти, яку варто розуміти як 
ступінь задоволення очікувань різних учасни-
ків процесу освіти від наданих закладом освіт-
ніх послуг або ступінь досягнення поставлених 
в освіті цілей і завдань.

Тому нагальною проблемою вищої школи 
є пошук шляхів оптимізації процесу професій-
ної підготовки майбутніх педагогів. Це стає мож-
ливим завдяки застосуванню засобів технологій 
інтерактивного навчання, що активізують пізна-
вальну діяльність та творчість.

Аналіз досліджень. Серед сучасних науковців, 
що досліджували проблему підготовки майбутніх 
педагогів, є А. Алексюк, В. Бондар, Н. Гоноболін, 
С. Гончаренко, Н. Кузьміна, О. Савченко, В. Семи-
ченко, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін.

Так, В. Андрущенко, Г. Васянович, Б. Гершун-
ський, І. Зязюн, С. Сисоєва досліджують особли-
вості та закономірності формування професійних 
та особистісних якостей, А. Бистрюкова, Н. Бібік, 
В. Бондар, М. Вашуленко, П. Гусак, С. Єрмакова, 
М. Захарійчук, О. Івлієва, В. Казаков, Л. Кекух, 
Н. Кичук, О. Комар, Л. Красюк, О. Матвієнко, 
О. Мельник, В. Паскар, С. Ратовська, О. Савченко, 
Л. Сущенко, І. Титаренко, Л. Хоружа, І. Шапошні-
кова та інші ‒ основні проблеми підготовки май-
бутніх учителів початкової школи.

Предметом уваги багатьох вчених (І. Гладка, 
О. Єльникова, Г. Коберник, В. Мартинюк, Н. Пав-

ленко, О. Павлик, Л. Тополя та ін.) є використання 
інтерактивних технологій у системі підготовки 
майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. 

Мета статті полягає в розгляді використання 
інтерактивних технологій навчання та їх впливу 
на якість підготовки майбутніх фахівців початко-
вої освіти.

Виклад основного матеріалу. Інтерактивне 
навчання ‒ це навчання, побудоване на основі 
спілкування та взаємодії, що реалізуються і в тех-
нологіях, і в методах, і в організаційних формах. 
Термін «інтерактивний» походить від англій-
ського слова «interact», де «inter» – взаємний, 
«act» – діяти. Отже, інтерактивний – це здатність 
взаємодіяти в режимі бесіди, діалогу з чимось 
(комп’ютером) або кимось (людиною). Отже, 
інтерактивне навчання – це навчання, яке відбу-
вається за умови постійної активної взаємодії всіх 
учасників навчального процесу. 

Інтерактивні технології – це порівняно новий, 
творчий, цікавий підхід до організації навчальної 
діяльності здобувачів освіти. Інтерактивні техно-
логії – це організація засвоєння знань і форму-
вання певних вмінь та навичок через сукупність 
в особливий спосіб організованих навчально-піз-
навальних дій, що полягають в активній взаємодії 
учнів один з одним та побудові міжособистісного 
спілкування з метою досягнення запланованого 
результату.

Технології інтерактивного навчання перед-
бачають, що викладач і здобувачі освіти стають 
активними учасниками навчальної діяльності. 
Студенти засвоюють матеріал, взаємодіючи один 
з одним і з педагогом. Інтерактивність дає змогу 
значно підвищити якість навчання, зробити 
осмисленим процес отримання знань.

Важлива перевага інтерактивної технології 
полягає в тому, що нові знання не даються в гото-
вому вигляді, а здобуваються студентами само-
стійно в процесі групової взаємодії. Кардинально 
змінюються ролі викладача і студентів на занятті. 
Студент на занятті перестає бути статичним 
об’єктом, а викладач ‒ транслятором знань. Кожен 
епізод заняття включає інтерактивні методи 
навчання, завдяки яким організовується творча 
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діяльність здобувачів освіти. Віддається перевага 
проблемним завданням, які не мають однієї пра-
вильної відповіді. Значимість у навчанні набуває 
не тільки результат, але і хід міркувань. У процесі 
роботи в групі формується критичне мислення. 
Студенти вчаться добирати аргументи до власної 
відповіді, взаємодіяти в команді. Етап рефлексії 
діяльності для здобувачів освіти не менш важли-
вий, ніж етап відкриття нового знання.

Тому використання сучасних інтерактивних 
педагогічних технологій навчання сприяє підви-
щенню якості підготовки майбутніх фахівців. До 
них належать такі технології: ділові ігри; case-
study; навчальні дискусії; тренінги; метод проек-
тів тощо. Розглянемо деякі з них. 

Ділова гра ‒ це пізнання й освоєння реальної 
соціальної та предметної діяльності шляхом ігро-
вої імітації, відтворення в ролях основних видів 
поведінки і дій за певними, закладеними в умовах 
гри правилами і на моделі професійної діяльності 
в умовних ситуаціях. Також ділова гра є одним із 
засобів формування професійних якостей. У про-
цесі гри студенти виконують дії, близькі до тих, 
які можуть мати місце в реальному професійному 
або житті (Вербицкий, 1991: 134).

Ділова гра дає змогу переводити задані цілі піз-
навальної діяльності студентів у реальні результати 
в ігровому моделюванні. у результаті активізується 
засвоєння соціального і професійного досвіду, бо 
створюються умови для актуалізації, трансформа-
ції, екстраполяції отриманих у процесі навчання 
знань, умінь, навичок, пов’язаних із майбутньою 
професійною діяльністю. Застосування ігрових 
методів передбачає виконання ролі її учасниками 
за певними правилами. Ядром ігрової ролі є закла-
дена в грі проблема і необхідність її рішення.

Гра розкриває особистісний потенціал сту-
дента: він може діагностувати і розвивати власні 
можливості як в індивідуальному, так і спільному 
вирішенні поставленої в грі завдання. У ситуа-
ціях, що імітують реальність, студент засвоює 
професійні знання і вміння та норми соціальної 
поведінки.

Розглянемо переваги і недоліки застосування 
ділової гри в навчальному процесі закладу вищої 
освіти. Основні переваги ділової гри поляга-
ють в отриманні емоційного задоволення від 
навчання, підвищенні інтересу до досліджуваного 
предмета, питання, проблеми, відтворенні пред-
метного змісту професійної діяльності, діагнос-
тиці та розвитку власних можливостей; навчанні 
в умовах, наближених до реальних.

Недоліками є підвищені вимоги до викладача 
як до організатора гри, збільшення навантаження 

для викладача і для студентів, пов’язане з підго-
товкою і розробкою завдань для проведення гри, 
легковажне ставлення учасників до гри, небезпека 
переходу від навчального аспекту гри до чисто 
змагального.

Є різні класифікації ділових ігор: за кінце-
вою метою (навчальні, констатуючі, пошукові); 
за методикою проведення (рольові, імітаційні, 
організаційно-діяльні, інноваційні); за кінцевим 
результатом (жорсткі, відкриті); залежно від того, 
який вид виробничої практики відтворюється і яка 
мета її учасників (навчальні, дослідницька, управ-
лінські, атестаційні); за часом проведення (ігри 
без обмежень часу, з обмеженням часу, в реаль-
ному часі); за оцінкою діяльності (чи гру кожного 
учасника оцінюють); за остаточними результатом 
(ігри з жорсткими правилами і відкриті гри); за 
завершальною метою (навчальні, пошукові, що 
констатують); за сферою застосування (промисло-
вими, навчальні, кваліфікаційні) та ін. (Селевко, 
1998: 57‒58). 

Нині ділові ігри активно використовують на 
практичних заняттях у процесі навчання майбутніх 
педагогів початкової освіти, оскільки це наближає 
навчальний процес до реального життя. Ділові ігри 
використовуються і як засіб діагностики, прогнозу 
поведінки майбутнього педагога в реальних соці-
альних, економічних, виробничих ситуаціях. Усі 
учасники гри виступають у певних ролях і прийма-
ють рішення, відповідаючи інтересами своєї ролі, 
в тому числі і в конфліктній ситуації.

У практиці підготовки майбутніх фахівців 
початкової освіти в Миколаївському національ-
ному університеті застосовують різні ділові 
ігри: імітаційні, операційні, рольові, традиційні,  
проектні і т. д.

На практичних заняттях із застосуванням імі-
таційних ігор моделюється діяльність будь-якої 
освітньої організації. Імітуватися можуть освітні 
події, конкретна діяльність педагога (нарада 
методичного об’єднання, педагогічна рада, обго-
ворення уроку, співбесіда), обстановка, умови, 
в яких відбувається подія або здійснюється діяль-
ність (кабінет директора, учительська, відвід-
ування зарубіжної школи тощо).

Наприклад, у процесі вивчення теми «Форми 
організації навчання» (дисципліна «Дидактика») 
на практичному занятті студентам пропонується 
рольова гра «Коли вчителю цікаво вчити, коли 
учневі цікаво вчитися», метою якої є відпрацю-
вання вміння вести урок з урахуванням індивіду-
альних якостей. Гра розвивається за таким сцена-
рієм: учасникам пропонується провести мініурок; 
експертна група заздалегідь знайомиться з темою 
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і формою уроку і ставить з урахуванням характеру 
кожного «вчителя» умови проведення заняття; 
мікрогрупи «організовують» (під час уроку) кон-
фліктні ситуації і аналізують педагогічну доціль-
ність її рішення цим вчителем; колективний ана-
ліз і самоаналіз.

Ділова гра ‒ це моделювання професійної 
діяльності, тому вона має включати все нове і про-
гресивне, що зароджується в діяльності педагога.

Case-studу ‒ навчальні конкретні ситуації, 
що спеціально розробляються на основі фактич-
ного матеріалу з метою подальшого розбору на 
навчальних заняттях. У процесі розбирання ситу-
ацій студенти вчаться діяти в «команді», прово-
дити аналіз і приймати управлінські рішення.

Ми можемо виділити такі умови, за яких сase-
studу стане ефективним:

– якщо у процесі групового обговорення кожен 
учасник буде висувати власні думки і рішення, то 
загальний підсумок, отриманий за допомогою ана-
лізу різних точок зору і їх відомості, буде якісні-
шим. Тому навіть в умовах групової роботи кожен 
учасник дискусії має вести роботу над кейсом;

– у кожного учасника групового обговорення 
є право на помилку: сенс роботи в команді як раз 
полягає в тому, щоб обмінюватися думками, обго-
ворювати різні точки зору і разом приходити до 
раціонального рішення;

– у кейса немає стандартного або єдино вірного 
рішення: обов’язковою умовою грамотно постав-
леного завдання є варіативність відповідей, які 
можуть пропонувати учасники (або один студент);

– команда оцінює свої результати спільними 
зусиллями. Об’єктивність оцінки підвищується, 
якщо результати роботи аналізують досвідчені 
тьютори. Тьютор же пояснює студентам умови 
кейса і в деяких випадках допомагає проходити 
стадії його рішення.

 Конкретна ситуація необхідна для набуття 
досвіду аналізу реальних подій у конкретній фірмі 
(організації). У навчанні управлінських дисциплін 
вона має спонукати до дії. Використання конкрет-
ної ситуації ‒ це не навчання «правильних» відпо-
відей. Максимальна схожість конкретної ситуації 
з реальністю зумовлена тим, що фахівець у своїй 
виробничій діяльності постійно потребує знань 
про дії: коли діяти, як діяти, з ким діяти.

Конкретна ситуація практично ставить сту-
дента на місце фахівця, який діє в складних умо-
вах і стикається з необхідністю приймати рішення 
і готувати за ними план дій. Це допомагає сту-
дентам виробляти креативне мислення, нерідко 
користуватися інтуїцією, що, безумовно, знадо-
биться в самостійній практичній діяльності. 

Таким чином, Сase-studу ‒ навчальні кон-
кретні ситуації, що спеціально розробляються 
на навчальних заняттях. Метод призначений 
для отримання знань із дисциплін, істина в яких 
плюралістична і акцент навчання переноситься 
на вироблення знання, співтворчість студента 
і викладача. Результатом застосування методу 
є навички професійної діяльності, при цьому 
викладач виступає в ролі ведучого. Перевагою 
методу є розвиток системи цінностей студентів, 
у ньому багато творчої конкуренції.

Серед сучасних дидактичних пошуків одне 
з провідних місць належить навчальній дискусії, 
тобто цілеспрямованому обміну думками, ідеями, 
судженнями заради пошуку істини.

Дискусія (в перекладі з латини «розгляд, дослі-
дження») ‒ це динамічна діалогова форма, спосіб 
і процес взаємодії під час обговорення будь-яких 
проблем, спірних питань. 

Дискусійні методи ‒ це вид методів активного 
навчання, заснованих на організаційній комуні-
кації в процесі вирішення навчально-професій-
них завдань. Це методи, що дають змогу шляхом 
використання в процесі публічної суперечки сис-
теми логічно обґрунтованих доводів впливати на 
думки, позиції й установки учасників дискусії.

Метод групової дискусії може бути покла-
дено в основу всього заняття («семінар-дискусія», 
«практичне заняття-дискусія»), а також може вико-
ристовуватися фрагментарно у всіх видах навчаль-
них занять, надаючи їм діалогову форму. У педа-
гогічному сенсі це метод організації навчального 
процесу з використанням групового розгляду, 
дослідження, публічного обговорення проблем, 
спірних питань, аргументованого висловлювання 
думок учнями (Курбатов, 1997: 85).

У педагогічній практиці дискусія дедалі актив-
ніше використовується як метод розвитку кри-
тичного мислення студентів, формування кому-
нікативної і дискусійної культури, стимулювання 
активності та ініціативності здобувачів освіти. 
У процесі обговорення глобальних і особистісно 
значущих проблем відбувається формування цін-
нісних орієнтирів (Кларин, 1995: 125).

Правильно проведена дискусія, на відміну від 
класичного методу, дає змогу бачити, що кожне 
твердження може бути витлумачено по-різному, 
що кожну правду можна розглянути з різних точок 
зору, що з багатьох правд у житті можна вибрати 
для себе власну, не стверджуючи, що вона єдина 
і об’єктивна.

Навчальний тренінг є найбільш затребуваним 
викладачами і студентами. Викладачами Мико-
лаївського національного університету імені 
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В. О. Сухомлинського вдається застосовувати 
навчальні тренінги під час вивчення майже всіх 
навчальних дисциплін у підготовці майбутніх 
фахівців початкової освіти («Психологія (загальна 
та вікова, педагогічна)», «Педагогіка (загальна 
та історія педагогіки, дидактика початкової 
освіти)», «Інклюзивна освіта», «Методика вихов-
ної роботи у початковій школі», «Педагогічна 
творчість», «Анатомія та вікова фізіологія з осно-
вами медичних знань», «Основи образотворчого 
мистецтва з методикою навчання», «Дитяча літе-
ратура у початковій школі», «Методика навчання 
української мови і літературного читання  
у початковій школі», «Теорія і методика навчання 
музичного мистецтва у початковій школі»,  
«Екологія та природознавство з методикою», 
«Організація і управління у початковій школі», 
«Методика навчання іноземної мови у початковій 
школі» та ін.).

Тренінг ‒ інтенсивне навчання з практичним 
напрямом. На відміну від навчання в рамках 
освітніх програм, спрямованих на формування 
системи знань, навчання-тренінг спрямоване на 
розвиток навичок, засвоєння учасниками нового 
досвіду. Ю. Ємельянов зазначає, що тренінг ‒ це 
група методів розвитку здібностей до навчання 
і оволодіння складним видом діяльності (Еме-
льянов, 1985: 73). А. Семенова розуміє тренінг як 
організаційну форму навчальної роботи, яка, спи-
раючись на досвід і знання її учасників, забезпе-
чує ефективне використання різних педагогічних 
методів шляхом створення позитивної емоційної 
атмосфери в групі і направляється на отримання 
сформованих навичок і життєвих компетенцій 
(Семенова, 2006: 48).

Тренінги дають змогу реалізувати потребу 
майбутніх фахівців у спілкуванні, груповій вза-
ємодії, прямому й опосередкованому впливі на 
інших людей (Технологія тренінгу, 2008: 11–15). 
Особливої актуальності в контексті досліджуваної 
проблеми набуває наукова позиція Т. Гери. Науко-
вець твердить, що «ідеєю організації професійно 
зорієнтованого тренінгу є використання тренінго-
вої групи не лише для навчання, але й психотера-
певтичної роботи з кожним учасником на основі 
групової динаміки» (Гера, 2012: 267).

Тематика тренінгів для майбутніх вчителів 
початкової школи має бути спрямована на пізнання 
особистісних переживань студентів, пов’язаних із 
певними труднощами, перешкодами, невдачами, 
запобігання негативним емоціям та розчаруван-
ням, вироблення навичок професійного спілку-
вання. Тренінгові групи, тематику їх роботи варто 
формувати з урахуванням інтересів студентів. 
Пропонуємо таку проблематику тренінгів: «Який 
я спеціаліст?», «Комунікативна компетентність 
педагога у роботі з батьками», «Педагогічна вза-
ємодія з дітьми» тощо. 

Проведення тренінгів передбачає інформу-
вання студентів про певні соціально-педаго-
гічні явища, здобуття учасниками професійно 
значущих знань та умінь, формування навичок 
співпраці, формування навичок комунікатив-
ної взаємодії, презентації та відстоювання влас-
ної соціально-педагогічної позиції, формування 
вмінь адекватно оцінювати власні можливості, 
переборювати труднощі і шукати шляхи само-
вдосконалення та конструктивного розв’язання 
проблемних і конфліктних ситуацій, виховання 
емоційної культури.

Основними педагогічними умовами успішного 
проведення тренінгу є: 

– чітка цільова установка; 
– обґрунтований вибір змісту інформаційно-

освітнього матеріалу відповідно до пізнавальної 
та методичної потреби учасників тренінгу; 

– пошуковий характер заняття; 
– доброзичливість, довіра учасників гри один 

до одного; 
– дотримання встановлених правил.
Висновки. Отже, використання інтерактивних 

технологій навчання в процесі підготовки майбут-
нього вчителя початкової школи, складниками яких 
є активні методи навчання (ігрові методи, навчальні 
дискусії, навчально-творчі завдання, тренінги, 
ділові ігри, кейс-метод, метод проектів), здатне 
підвищити ефективність професійної підготовки 
студентів, створює оптимальні умови для інтегра-
ції студентів у професію, впливає на показники, 
що характеризують професійні критерії готовності 
вчителя початкової школи до формування в учнів 
цілісної природничо-наукової картини світу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАННІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті розглядаються поняття «інтерактив», «педагогічна взаємодія», «інтерактивні технології», 
«інтерактивні вправи», «інтерактивні техніки», «інтерактивні методи».

Використання інтерактивних технологій у навчанні вчителів початкової школи уможливлює формування 
в них умінь здійснювати педагогічну взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу, досягати взаєморозумін-
ня, коректувати індивідуальний стиль спілкування на основі рефлексивного аналізу. 

Для визначення дієвих інтерактивних технологій навчання майбутніх учителів проводилася робота зі сту-
дентами, яка мала системний та цілеспрямований характер упродовж навчального року. Дослідження здій-
снювалося на заняттях з освітньої галузі «Технології» (методики трудового навчання) та на заняттях із курсу 
«Технології навчання в освітніх галузях початкової школи». Для навчання майбутніх учителів використовувалися 
такі інтерактивні форми: бінарна лекція, лекція-конференція, онлайн-лекція, лекція-діалог, практичні заняття, 
самостійна робота студентів, робота в групах, моделювання педагогічних ситуацій, ділові ігри, написання про-
єктів, виконання групових та індивідуальних творчих робіт, тематичні виставки. На практичних заняттях із 
методики трудового навчання з метою формування в студентів уміння добирати та розробляти дидактичний 
матеріал для розвитку технічного мислення учнів студентів активно залучали до інтерактивної діяльності. 
Зокрема, застосовували інтерактивні вправи й колективно-групову роботу зі створення дидактичного матері-
алу: добирали й придумували загадки, складали історії та казки, вірші й акровірші про інструменти й конструк-
ційні матеріали, створювали роздавальні картки з незакінченими реченнями, оповіданнями, тощо. 

З метою перевірки дієвості інтерактивних технологій щодо формування вмінь майбутніх учителів здійсню-
вати педагогічну взаємодію з учасниками освітнього процесу було проведено бесіду «Найефективніші інтерак-
тивні методи». Для майбутніх учителів запропоновано опитувальник із визначення в них власних можливостей, 
які проявлялися в процесі використання інтерактивних технологій під час навчальних занять. За результатами 
проведеного дослідження вирізнено основні підходи щодо використання інтерактивних технологій для навчання 
майбутніх учителів початкової школи.

Ключові слова: інтерактив, педагогічна взаємодія, інтерактивні технології, інтерактивні вправи, інтер- 
активні техніки, інтерактивний метод, компетентність.
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USE OF PEDAGOGICAL INTERACTIVE TECHNOLOGIES 
IN TRAINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS

The article examines the concepts of “interactive”, “pedagogical interaction”, “interactive technologies”, “interactive 
exercises”, “interactive techniques”, “interactive methods”.

The use of interactive technologies in training primary school teachers allows the formation of their skills to carry 
out pedagogical interaction with all participants in the educational process, to achieve mutual understanding, to adjust 
the individual style of communication based on reflective analysis.

To determine effective interactive technologies for training future teachers, the systematic and purposeful work 
was carried out with students during the school year. The research was conducted in classes in the field of education 
“Technology” (methods of labor training) and in classes on the course “Technology of training in educational areas 
of primary school”. The following interactive forms were used to train future teachers: binary lecture, lecture-conference, 
online lecture, lecture-dialogue, practical classes, independent students’ work, group work, modeling of pedagogical 
situations, business games, project writing, group and individual creative works, thematic exhibitions. At practical classes 
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on methods of labor training, in order to form students’ ability to select and develop didactic material for the development 
of students’ technical thinking, the students were actively involved in interactive activities. In particular, they have used 
interactive exercises and group work to create didactic material: selecting and inventing riddles, composing stories 
and fairy tales, poems and acrostic poems about tools and construction materials, creating handouts with unfinished 
sentences, stories, etc.

In order to test the effectiveness of interactive technologies for the formation of future teachers’ skills of implementing 
pedagogical interaction with participants in the educational process, a conversation “The most effective interactive 
methods” was held. For future teachers, a questionnaire is proposed to determine their own capabilities, which were 
manifested while using interactive technologies during the classes. According to the results of this research, the main 
approaches concerning the use of interactive technologies for the training of future primary school teachers are 
highlighted.

Key words: interactive, pedagogical interaction, interactive technologies, interactive exercises, interactive techniques, 
interactive methods, competence.

Постановка проблеми. Перехід суспільства 
в епоху цифровізації та модернізації багатьох 
галузей виробництва й життя людини зумовив 
появу нових вимог до особистості майбутнього 
педагога, його компетентності в підготовці учнів, 
умінні створювати для них сприятливе серед-
овище й активізувати їх потенційні можливості. 

Актуальність означеної проблеми посилю-
ється наявною суперечністю між усвідомленням 
майбутніми учителями доцільності формування 
базових знань і навичок в учнів та відсутністю 
умінь реалізовувати атрактивний навчальний про-
цес, що спрямований на розвиток кожного шко-
ляра, задоволення його освітніх потреб. 

Розв’язування цієї суперечності потребує 
впровадження в професійну освіту інтерактивних 
технологій, які допоможуть майбутнім учителям 
розвивати критичне мислення, збагачувати влас-
ний досвід й будувати конструктивну взаємодію 
з учнями.

Аналіз досліджень. Означена проблема 
висвітлена в дослідженнях вітчизняних та закор-
донних вчених. Зокрема, питання щодо впро-
вадження інтерактивних технологій навчання 
в освітній процес вивчали О. Комар, Н. Пав-
ленко, Л. Пироженоко, О. Пометун, Г. Селевко,  
С. Сисоєва, К. Фопель.

Сутність і організаційно-педагогічні особли-
вості забезпечення інтерактивної педагогічної 
взаємодії, як засадничого чинника формування 
в студентів універсальних і професійних компе-
тентностей через включення учасників освітнього 
процесу в індивідуальну та колективну навчальну 
діяльність, висвітлені в працях Л. Семеновської. 
Проблемам професійної підготовки вчителя 
в вищих навчальних закладах присвячені роботи 
В. П. Андрущенка, С. У. Гончаренка, І. А. Зязюна, 
М. П. Лещенко.

У контексті використання інтерактивних тех-
нологій, з метою створення комфортного середо-
вища й конструктивної педагогічної взаємодії між 
викладачем і майбутніми вчителями важливою 

для нашого дослідження є педагогічна концеп-
ція професорки М. Лещенко про виникнення під 
час педагогічної взаємодії пізнавально активного 
поля, потенціал якого визначається характером 
і напруженістю почуттів й емоцій, які пережива-
ють учасники навчального процесу. Вирішальна 
роль педагога полягає, на переконання вченої, 
в одухотворенні освітнього процесу, наданні йому 
позитивних почуттєво-емоційних характеристик. 
До цікавих інтерактивних технологій, виокрем-
лених ученою, належать: створення навчально-
пізнавальної реальності з фантастичними еле-
ментами; драматична гра; виховання казкою. 
У праці «Щастя дитини – єдине щастя на землі» 
М. Лещенко зазначає: «Незалежно від того, який 
предмет викладається, педагог свідомо або на 
рівні підсвідомого подає не «голу» інформацію 
учням, а пропускає її через почуттєво-емоційну 
сферу» (Лещенко, 2003: 11).

Цікавим для нашого дослідження є досвід німець-
кого психолога К. Фопеля, який пропонує авторські 
інтерактивні ігри й рекомендації педагогам щодо їх 
організації в освітньому процесі. Важливим є твер-
дження вченого про те, що інтерактивні технології 
забезпечують активну взаємодію й дружню атмос-
феру довіри й відкритого спілкування учнів і педа-
гога, полегшуючи тим самим процес навчання. 
У праці «Створення команди. Психологічні ігри 
та вправи» К. Фопель зауважує, що інтерактивні 
ігри, вправи, спільні проєкти дають змогу навчи-
тися працювати в команді, розвинути позитивну 
свідомість, цінувати свою й чужу індивідуальність 
та досягати поставлених цілей в атмосфері не супер-
ництва, а кооперації (Фопель, 2003).

Численні дослідження науковців свідчать, що 
означена проблема є не новою в педагогічній 
науці, проте обґрунтована система використання 
дієвих педагогічних інтерактивних технологій 
для формування в майбутніх учителів здатності 
конструктивно взаємодіяти з усіма учасниками 
освітнього процесу, сприятиме підвищенню рівня 
їх професійної компетентності.
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Мета статті – визначити дієві інтерактивні 
технології для формування умінь майбутніх учи-
телів здійснювати педагогічну взаємодію з учас-
никами освітнього процесу. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 
освіти й виховання вчителів нової генерації 
зумовлена тенденціями до зміни основної освіт-
ньої парадигми й створення особистісно орієн-
тованого середовища, в якому педагоги та учні 
можуть максимально розкривати власні потен-
ційні можливості. Важливого значення набуває 
психологічна сумісність педагога та всіх учасни-
ків освітнього процесу, їх уміння конструктивно 
взаємодіяти. Вчені вказують на необхідність фор-
мування в майбутніх педагогів знань щодо нових 
технологій, вміння прогнозувати й проєктувати 
освітній процес, спілкуватися з учнями на висо-
кодуховному рівні (Андрущенко, 2004: 161‒168). 
Для позначення такого навчання в психолого-
педагогічній літературі використовують термін 
«інтерактив» (з англійської мови «inter» – взаєм-
ний, «аct» – діяти). 

У педагогіці поняття «інтерактив» трактують 
як рух між об’єктами, а саме: зовнішніми – між 
окремими людьми та внутрішніми – активність, 
яка відбувається в самій людині й призводить 
до зміни її думок, поглядів, поведінки тощо  
(Главник, Бевз, 2005: 112).

Аналіз наукових джерел свідчить, що в працях 
учених здійснено ґрунтовний опис таких дефі-
ніцій, як «педагогічна взаємодія», «інтерактивні 
вправи», «інтерактивні техніки», «інтерактивні 
методи». Ці дефініції активно реалізуються педа-
гогами на теоретичному й практичному рівні 
і є важливими структурними елементами інтер-
активних технологій. Зокрема, в процесі розгляду 
нашої проблематики будемо послуговуватися 
поняттям «інтерактивні технології» ы трактувати 
його, як організацію засвоєння знань та форму-
вання певних умінь і навичок за допомогою орга-
нізованих навчально-пізнавальних дій, що поля-
гають в активній взаємодії учасників освітнього 
процесу, побудові конструктивного міжособистіс-
ного спілкування з метою досягнення запланова-
ної мети.

У процесі використання інтерактивних техно-
логій змінюється взаємодія викладача та студента. 
Вона реалізується на основі професійних інтересів 
і є завжди цілеспрямованою й поліфункціональ-
ниою. На думку В. Семиченка, педагог знаходиться 
в кількох «площинах»: взаємодіє з партнером спіл-
кування, спостерігає за собою й своїми діями, 
утримує під контролем свідомості початково при-
йняту ціль і одночасно оцінює доцільність її збере-

ження або зміни на нову. У процесі використання 
інтерактивних технологій педагог має враховувати 
інтереси тих, кого навчає, й розгортати спілку-
вання таким чином, щоб воно давало навчальний, 
розвивальний, виховний ефект, зважати на труд-
нощі, які виникають у них у процесі спілкування  
(Семиченко, 1998: 37‒38).

З метою реалізації особистісного потенціалу 
майбутніх учителів та визначення дієвих інтер-
активних технологій для формування в них умінь 
здійснювати педагогічну взаємодію з учасниками 
освітнього процесу, впродовж 2018‒2019 навчаль-
них років проводилася робота зі студентами педа-
гогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефа-
ника», яка мала системний та цілеспрямований 
характер. У процесі вивчення курсу «Технології 
навчання в освітніх галузях початкової школи» 
й на заняттях із методики трудового навчання 
використовувалися такі інтерактивні форми 
навчання: бінарна лекція, лекція-конференція, 
онлайн-лекція, лекція-діалог, практичні заняття, 
самостійна робота студентів, робота в групах, 
моделювання педагогічних ситуацій, ділові ігри, 
написання проєктів, виконання групових та інди-
відуальних творчих робіт, тематичні виставки.

Упродовж занять майбутні вчителі вчилися 
будувати конструктивні відносини в групах, 
визначати власне місце в груповій діяльності, 
уникати конфліктних ситуацій, знаходити спільне 
вирішення проблемних ситуацій, розв’язувати 
педагогічні задачі, співпереживати один одному.

Наочні результати індивідуальних, групо-
вих творчих робіт представлені на благодійних 
виставках й соціальних мережах. 

Результатом використання інтерактивних 
технологій на заняттях із методики трудового 
навчання стало розкриття творчого потенціалу 
в багатьох студентів. Вони запропонували власні 
оповідання, акровірші, вірші про інструменти 
та казки про конструкційні матеріали. Приміром, 
такі творчі задатки виявила студентка II курсу 
Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя 
Стефаника» Мар’яна Слободян в акровіршах: 

«А сьогодні зранку Леся швидко встала. 
Папір із картоном з портфеля дістала,
Легко витинала квіти та ще й намистинки…
І за мить створила чудову картинку.
Картинка весела,
Акордами грала.
Цілий день маленька Леся рук не покладала.
І папір слухняно гнувся, Леся працювала…
Яскравий подарунок мамі дитина готувала».
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З метою поєднання теоретичних знань і прак-
тичних умінь студентам пропонували інтерактивні 
дидактичні ігри. Поняття «інтерактивні дидактичні 
ігри» розуміємо як ігри за правилами, які спрямо-
вані на активізацію всіх учасників гри й досягнення 
ними заздалегідь визначеного результату.

В українському педагогічному словнику 
С. Гончаренко трактує дидактичну гру як «осно-
вний засіб відтворення реальних ситуацій взаємо-
дії учителя та учня в навчально-виховному про-
цесі, коли учасники гри виконують ролі учителя 
й учня» і вважає гру «імітацією реальної діяль-
ності в штучно відтворених педагогічних ситуа-
ціях» (Гончаренко, 1997: 251). 

У педагогічній праці «Педагогічні технології: 
теорія і практика» М. Гриньова розглядає гру як 
широке поняття, яке існує в різних модифікаціях: 
рольові, ділові, операційні, імітаційні, діловий 
театр, психо-і соціодрама (Гриньова, 2004: 90). 

На вибір виду і правил проведення інтерак-
тивної дидактичної гри, кількість її учасників 
впливають зміст дисципліни й теми, яку вивчають 
майбутні учителі початкових класів. 

Навчання майбутніх учителів моделювати 
та програвати професійну роль вчителя, входити 
в роль учня, поважати інших, драматизувати, 
виконувати групову роботу, конструктивно вза-
ємодіяти з учасниками групи здійснювалося на 
основі запропонованої інтерактивної дидактич-
ної гри «Я – вчитель», відповідно до теми й мети 
уроку та технологій, висвітлених у наукових пра-
цях Н. Павленко: «Мій світ», «Один за всіх і всі 
за одного», «У місті експертів», «У місті акторів» 
(Павленко, 2008: 227). Студентам пропонували 
відіграти роль учня, викладач виконував у цьому 
процесі роль консультанта.

Характерною ознакою інтерактивної дидак-
тичної рольової гри є узагальненість ігрової дії, 
яка пробуджує уяву майбутніх учителів, стиму-
лює до творчого розв’язування педагогічних задач 
і дає їм змогу імпровізувати.

Результати спостереження за роботою майбут-
ніх учителів у процесі використання інтерактив-
них дидактичних ігор на заняттях свідчать, що 
активність, яка відповідає їх віковим особливос-
тям, спрямовується в конструктивному напрямі 
й дає змогу здійснювати процес навчання в ціка-
вій формі. Окрім того, в процесі ігрової діяльності 
виокремлюються реальні стосунки між учасни-
ками гри, це дає змогу педагогу визначати пози-
тивні й негативні тенденції взаємодії між студен-
тами в їх колективі.

З метою перевірки дієвості інтерактивних тех-
нологій щодо формування вмінь майбутніх учите-

лів здійснювати педагогічну взаємодію з учасни-
ками освітнього процесу було проведено бесіду 
«Найефективніші інтерактивні методи навчання». 
Під час бесіди майбутнім учителям були постав-
лені такі питання: «Як позначилося спільне вико-
нання групових творчих завдань на стосунках сту-
дентів у вашій групі?», «Які інтерактивні форми 
й методи були для Вас цікавими?», «Чи відчували 
Ви певні труднощі в спілкуванні з одногрупни-
ками в процесі інтерактивних занять?».

Для визначення в майбутніх учителів осо-
бистісних можливостей, які проявлялися в про-
цесі використання інтерактивних технологій 
під час навчальних занять, запропоновано опи-
тувальник. Особистісні можливості визнача-
лися за допомогою таких показників: здатність 
майбутніх учителів до самовираження; бажання 
й здатність оцінити особистий потенціал; рівень 
толерантності майбутніх учителів у взаємо-
дії з одногрупниками; рівень відкритості май-
бутніх учителів у передачі особистого досвіду 
й бажання допомогти іншим учасникам опану-
вати навчальним матеріалом.

У відповідь на питання «В процесі викорис-
тання яких інтерактивних технологій Ви мали 
можливість для самовираження?» 90% студентів 
вказали на такі інтерактивні технології, як моде-
лювання педагогічних ситуацій, ділові ігри, напи-
сання проєктів, виконання групових та індивіду-
альних творчих робіт, тематичні виставки.

За результатами опитування, можна стверджу-
вати, що в 35% майбутніх учителів зріс мотив до 
оцінки особистого потенціалу. У 48% респонден-
тів виявлено зміни в толерантності до одногруп-
ників у процесі невирішуваності педагогічного 
завдання. Відкритість у передачі особистісного 
досвіду учасникам групи, виявлено в 65% майбут-
ніх учителів початкової школи.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо стверджувати, що використання інтерак-
тивних технологій у навчанні вчителів початкової 
школи дає змогу організувати освітній процес, 
у процесі якого кожен студент навчається співп-
рацювати в колективі, має право на висловлення 
думки й встановлення конструктивної взаємодії 
для розвитку професійної компетентності. 

За результатами проведеного дослідження най-
ефективнішими виявилися інтерактивні техноло-
гії: робота в парах і малих групах, моделювання 
педагогічних ситуацій, ділові ігри, написання 
проєктів, тематичні виставки.

Перевірка дієвості інтерактивних технологій 
для формування умінь майбутніх учителів здій-
снювати педагогічну взаємодію з учасниками 

Хiмчук Л. Використання педагогiчних iнтерактивних технологiй у навчаннi вчителiв...
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освітнього процесу дає змогу вирізнити основні 
підходи щодо організації інтерактивної діяль-
ності: спиратися на досвід і мінімальні базові зна-
ння студентів із теми, за допомогою обговорення 
мікропроблеми; створювати на занятті атмосферу 
співробітництва викладача й майбутніх учителів; 
почути кожного студента; проявляти терпимість 

до будь-якої точки зору студентів; об’єднувати 
в групи учасників на добровільних засадах або за 
допомогою методу випадкового вибору; заздале-
гідь добирати засоби навчання.

Подальшого дослідження потребує навчання 
майбутніх учителів реалізовувати конструктивні 
стратегії педагогічної взаємодії.
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STRATEGIC COMPETENCE AS THE BASIS 
OF OFFICIAL COMMUNICATION OF FUTURE PROGRAMMERS

The concept of “communicative competence”, as well as the structure of this concept is under research in this article.
The analysis and comparison of the structure and definition of communicative competence among already existing 

researches of domestic and foreign researchers is carried out. The article covers the concept of “communicative 
competence”, as well as its structure.

The analysis of foreign and domestic scientific works is under research in the article, as the aspect of formation 
of foreign language communicative competence of future programmers and its components is also done. The analysis 
of researches of foreign and domestic scientists who worked upon didactic aspects of formation of foreign language 
communicative competence and its components is also carried out, taking as a basis, various opinions of scientists 
concerning features of structure of foreign language communicative competence.

Analysis of the concept of professionally-oriented communication of future programmers is presented, its structure, 
and its direct influence on the further communicative processes, because professionally-oriented communication is 
The communication strategies and skills which are necessary for future programmers and for their further successful 
achievements, as well as their impact on the effectiveness of official communication of future programmers are analyzed.

Moreover, research of professionally-oriented communication should be done, because professionally-oriented 
communication serves as undoubtedly main basis for the further process of interaction between future professionals, 
and therefore the main communicative strategies that used by future programmers, future professionals.

Key words: communicative competence, structure, competence, foreign language, structure of communicative 
competence.
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СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
ОФІЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

У статті розкривається сутність та структура поняття стратегічної компетентності в контексті підго-
товки майбутніх програмістів у закладах вищої освіти. Здійснюються аналіз та порівняння структури, а також 
визначення комунікативної компетентності з-поміж наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних дослідників. 
Розкривається сутність та структура поняття власне стратегічної компетентності, а також іншомовної кому-
нікативної компетентності в контексті підготовки майбутніх фахівців-програмістів. У цій статті висвітлено 
поняття «комунікативна компетентність», а також структуру цього поняття, що були запропоновані зарубіж-
ними та вітчизняними дослідниками. Здійснюється аналіз та порівняння понять «компетенція» та «компетент-
ність». Також здійснено аналіз досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених, котрі працювали над дидактичними 
аспектами формування стратегічної компетентості та її складників, беручи за основу різноманітні думки стосовно 
особливостей структури комунікативної компетентності загалом. У статті уточнено та проаналізовано струк-
туру стратегічної компетентності в контексті підготовки майбутніх фахівців-програмістів. Крім того, нагальної 
потреби вимагає дослідження професійно орієнтованого, формального спілкування, адже воно слугує основою про-
цесу взаємодії з майбутніми фахівцями. Також здійснено аналіз поняття професійно орієнтованого, формального 
спілкування програмістів, представлені його структура, подана вітчизняними науковцями, та його безпосередній 
вплив на подальше спілкування фахівців. Проаналізовано комунікативні стратегії та вміння, котрі необхідні майбут-
нім фахівцям-програмістам для подальшого успішного досягнення поставлених професійних цілей.

Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, стратегічна компетентність, структура 
стратегічної компетентності, офіційне спілкування, професійно-орієнтоване спілкування.
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Formulation of the problem. The professional 
success of a specialist in any field depends on 
the level of formation of persons foreign language 
communicative competence.

Applied linguists have for some time suggested 
that communicative competence includes a major 
component, usually termed strategic competence, 
the development of which determines the learner’s 
fluency and conversational skills, especially we talk 
about future programmers. Teachers, however, are not 
always aware of the significance of this competence, 
and hardly any activities are developed and presented 
in order to include strategy training in actual language 
teaching.

The problem of improving the foreign language 
training of future specialists in various professional 
fields is more serious than ever, in particular, it 
concerns education of future programmers.

A large percentage of both foreign and domestic 
scientific researches are devoted to the problem 
of foreign language competence.

The analysis of already existing scientific works 
allows to state that there are various opinions upon 
features of structure of communicative competence.

The aim of the article is to clarify the structure 
of strategic competence in the context of official 
communication of future programmers.

The main task is to analyze the features 
of the implementation of strategic competence in 
the official communication of future programmers.

Existing scientific works prove that there are 
different opinions on the structure of communicative 
competence and strategic competence, which is by 
the way one of its components.

Presenting main material. Modern scientists 
interpret the concept of “competence” as a special 
ability that allows to solve effectively typical problems 
and tasks that arise in real situations of everyday life.

What is more, it is very important to mention that 
the structure of communicative competence includes:

1) grammatical;
2) sociolinguistic;
3) strategic competence.
A. Andriienko proposed a model of communicative 

competence for students of technical institutions 
of higher education, which includes such competencies 
as:

1) discursive, as the one that allows you to build 
logical statements in the process of communication;

2) socio-cultural, as one that characterizes 
the ability of participants to understand and evaluate 
adequately cultural and scientific achievements 
of other peoples in process of intercultural 
communication;

3) socio-informational, as the one that develops 
an ability to express critical attitude to a wide 
range of information in process of intercultural 
communication;

4) personal, as the one that allows to reveal 
individual values as well as desire of professional 
growth in process of intercultural communication.

Based on the analysis of various approaches to 
the interpretation of the concepts of “competence” 
and “competence”, the Russian culturologist 
O. Sadokhin draws a number of important 
conclusions:

1) competence and strategic competence are 
closely interrelated;

2) competence characterizes the actual individual 
subject as the bearer of competence;

3) the quantity and quality of professional 
and professional knowledge of the subject are 
a prerequisite for the effective implementation of its 
competence.

A more recent survey of communicative 
competence made by Bachman (1990) divides 
communicative competence into the broad headings 
of “organizational competence” which includes 
both grammatical and discourse competence, 
and “pragmatic competence”, which includes both 
sociolinguistic competence.

Strategic Competence is associated with 
the interlocutors’ ability of using communicative 
strategies.

Through the influence of communicative 
language teaching, it has become widely accepted 
that communicative competence should be the goal 
of language education, central aim in order to have 
quality classroom practice.

A significant contribution into the study 
of the theory of foreign language communicative 
competence in the 1980s was made by M. Canale 
and M. Swain. Their theory has gained wide 
recognition.

Canale and Swain defined communicative 
competence as a global competence that subsumed 
four separate but related competencies.

The concept of communicative competence has 
been represented as a reaction to earlier approaches 
to language that was focused exclusively on 
grammatical competence.

The understanding of communicative competence 
has been influenced by the field of pragmatics 
and the philosophy of language concerning 
speech acts as described in large part by J. Searle 
and J. L. Austin.

The essence of the theory of M. Canale 
and M. Swain is to identify four main types 
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of competencies that interact within system 
of knowledge and skills which form communication.

These scientists identify such competencies as:
– grammatical – the level of learning 

grammatical material, vocabulary, rules of spelling 
and pronunciation, sentence construction;

– sociolinguistic – the ability to use correctly 
and understand grammatical forms in different 
sociolinguistic contexts in order to perform certain 
communicative functions (description, message, etc.);

– the ability to combine individual messages 
into a logical and coherent message, using different 
syntactic and semantic means;

– strategic – the ability to use verbal and nonverbal 
means in order to achieve effective communication 
in case of “insufficient” level of competence 
of the communicator.

The structure of strategic competence should 
include the following skills:

1) forming questions (questions for clarification or 
correction);

2) cooperation with other participants in 
the educational process (assessment, promotion, 
information exchange and mutual learning);

3) formation of a dynamic concept of statements;
4) cooperation with advanced language users or 

native speakers.
The classification of W. Kinch is considered to be 

one of the most common and includes the following 
communicative strategies:

1) local connectivity strategies – help to 
establish links between the facts which are set out in 
the proposals;

2) stylistic strategies – which allow to select 
necessary language tools according to the context;

3) rhetorical strategies – that help to increase 
the effectiveness of verbal communication;

4) non-verbal strategies – which are necessary for 
the processing of non-verbal information;

5) macro-strategies – which allow the addressee 
to guess the general subject of the message having 
received only a minimum of information.

A. Hadley in her work “Teaching a language in 
context” emphasizes the fact that foreign language 
competence is the basis of communicative culture 
of a person who is directly involved in the study 
of a foreign language.

In particular, A. Hadley emphasizes that 
the communicative culture includes the already 
formed foreign language competence as a necessary 
thing, as well as the ability to communicate effectively 
in a foreign language.

Communicative competence is a set of knowledge, 
skills, abilities that are used during professional 

activities and for self-education and development in 
case of the article – of future programmers.

In oral interaction we have some kind 
of communicative goal and we set out to make a plan 
and execute it. If we meet a problem, that is, if our 
command of the linguistic and sociocultural code is not 
adequate, we have two basic choices.  On one hand, we 
can avoid the problem by adopting a reduction strategy: 
in other words, we keep our message within our 
communicative resources, we avoid the risk, we adjust 
our ends to our means ‒ in this way we change our goal. 
On the other hand, we can decide to keep our goal but 
develop an alternative plan, we adopt an achievement 
strategy, we take the risk and expand our communicative 
resources, we adjust our means to our ends.

Foreign language communicative competence 
is also an integrative formation of personality, 
which in the presence of a sufficiently complex 
structure is the interaction of sociocultural, linguistic 
and communicative competencies.

Along with a general acceptance of the complexity 
of skills in both written and oral communication 
and of the need for learners to be enough experienced 
in communication, to participate in the interpretation, 
expression, and negotiation of meaning, more 
comprehensive theories of language and language 
behavior came to replace old ones.

Aided by the development of audio and visual 
recording technology, the 1970s marked the beginning 
of an explosion of research in both first and second 
language development based on observable data 
as opposed to extrapolation from general theories 
of language and learning.

Moreover, it is absolutely important to emphasize 
that the monologue also plays the role of one 
of the most important strategies, because the creation 
of professionally-oriented monologue statements 
in the modern conditions of professional activity 
of graduates of higher education institutions are one 
of the main skills of future professionals.

It is also very important to put an emphasis on 
the main communication strategies used by future 
programmers in process of formal communication:

1) the choice of global speech intention to state 
the fact, ask questions;

2) selection of components of semantics that 
correspond to modifying communicative meanings;

3) determining the amount of information per 
topic;

4) setting the speech to a certain communicative 
mode – dialogue, monologue, conversation;

One of the most important aspects is profes-
sionally-oriented communication between future  
programmers.

Khomyk A. Strategic competence as the basis of official communication...
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In the process of forming strategies of foreign 
language professionally-oriented communication 
of future programmers it is important to pay atten-
tion to the following features:

1) activation of all types of speech activity based 
on oral speech and writing;

2) ensuring phasing and consistency in the process 
of mastering educational material at all levels;

3) strengthening motivation to learn through;
4) reliance on personal experience of students, 

ensuring communication the problem of educational 
tasks, their practical usefulness;

5) professional orientation in the process of form-
ing strategies of foreign language professionally-ori-
ented communication during the study of the disci-
pline “Foreign language”.

Conclusions. The selection of the content of pro-
fessional communication training should be based on 
the topics and situations of communicative and pro-
fessional needs of future programmers.

As a consequence, strategic competence in the official 
communication of future programmers is a phenomenon 
that requires a combination of all types of competencies 
to be implemented in order to achieve effective commu-
nication among qualified specialists in a particular field.
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PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVES ON ENGLISH LANGUAGE TEACHING

The article is devoted to the problem of designing a learning process in the English language classroom taking into 
consideration psycholinguistic perspectives of the English language teaching. To solve this problem the teachers need 
a clear idea of how people think when learn language. The main purpose of the article is to dwell on psycholinguistic 
peculiarities of the English language teaching and systematize the requirements to the printed language materials 
exploited in the language classroom.  Educators propose the following phases of pupils’ development in terms of language 
knowledge and skills: ignorance, exposure, noticing, understanding, practice, active use. According to Stephen Krashen’s 
input hypothesis the process of learning is impossible without comprehensible input. It is defined as the spoken or written 
language learners are exposed to. The scientists (J. Scrivener, S. Thornbury) differentiate between restricted and authentic 
exposure to language. The examples of authentic exposure may be observed when the learners read articles, product 
labels, notices, posters, menus; listen to small talks; watch films in the original. When the learning texts are especially 
devised to be applicable to learners and tend to draw pupils attention to particular bits of information we deal with 
restricted exposure. To sum it up, among the described principles applicable to developing printed materials exploited by 
the teachers in the English language classroom the most essential ones are as follows: materials should have a noticeable 
effect on learners, stimulate their curiosity, interest and attention; materials should take into account that learners differ 
in learning styles; materials should take into account that learners have different motives, emotions and attitudes to 
the process of learning. The prospects for further research in this field are to develop new means and techniques aimed 
at activating learners’ language competence considering the psychological basis of this process.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Стаття присвячена проблемі проєктування навчального процесу в умовах викладання англійської мови 
в школі з урахуванням психолінгвістичних особливостей цього процесу. Для вирішення цієї проблеми вчителі 
потребують чіткого уявлення про те, як думають люди під час вивчення мови. Основна мета статті полягає 
у висвітленні психолінгвістичних особливостей викладання англійської мови та визначенні основних вимог щодо 
друкованих мовних матеріалів, які вчителя використовують у процесі викладання англійської мови. Науковці  
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пропонують такі етапи розвитку мовних знань та вмінь учнів: незнання, відкриття, помічання, розуміння, прак-
тика, активне застосування. Згідно з науковою позицією С. Крашена процес вивчення іноземної мови неможли-
вий без зрозумілого вхідного навчального матеріалу. Вхідний матеріал є єдиною умовою формування лінгвістич-
ної компетенції учнів. Вчені (Дж. Скрівенер, С. Торнбері) розрізняють обмежене та справжнє представлення 
до мови. Приклади справжньої експозиції або представлення можна спостерігати, коли учні читають статті, 
етикетки виробів, повідомлення, плакати, меню; слухають автентичні тексти; дивляться фільми в оригіналі. 
Коли навчальні тексти спеціально розроблені з навчальною метою та спрямовані на те, щоб привертати увагу 
учнів до певної інформації, ми маємо справу з обмеженим представленням до мови. Підсумовуючи, хочемо під-
креслити, що серед описаних принципів стосовно розробки друкованих матеріалів, які вчителя використовують 
в процесі викладання англійської мови, найбільш важливими є такі: матеріали повинні мати помітний вплив на 
учнів, стимулювати їх цікавість, інтерес та увагу; матеріали повинні враховувати, що учні відрізняються за 
стилями навчання; матеріали повинні враховувати, що учні мають різні мотиви, емоції та ставлення до процесу 
навчання. Перспективою подальших досліджень у цій галузі є розробка нових засобів та прийомів, спрямованих 
на активізацію мовної компетенції учнів, враховуючи психологічні основи цього процесу.

Ключові слова: вхідний матеріал, вихідний матеріал, засвоєння.

Statement of the problem. In this challenging 
and hard time all the educators face the problem 
of designing and implementing into practice new 
up-to-date means and techniques of teaching a foreign 
language. The problem of creating and planning 
a lesson which aim is not only to delight and please 
the learners but also teach them new language material 
or a grammar item has always been the most crucial 
one. To solve this problem the teachers need a clear 
idea of how people think when learn language. 

Analysis of recent research and publications. 
This issue still remains important among modern 
scholars and educators: principles of second 
language learning (S. D. Krashen, W. Littlewood, 
S. McDonough), course designing in ELT (J. Harmer, 
D. Laurillard), the importance of interaction in 
the English language classroom (R. Allwright, 
M. Breen, C. Brumfit).

The ultimate objective of the article is to dwell 
on psycholinguistic peculiarities of the English 
language teaching and systematize the requirements 
to the printed language materials exploited in 
the language classroom.

Outline of the main material of the article. 
In his book “Learning Teaching” Jim Scrivener 
proposes the following phases of pupils’ development 
in terms of language knowledge and skills: ignorance, 
exposure, noticing, understanding, practice, active 
use (Scrivener, 2005: 111). The mentioned stages 
reflect the process of learning that is unattainable 
without comprehensible input according to Stephen 
Krashen’s input hypothesis. The scientist defines 
input as the spoken or written language learners 
are exposed to.  He underlines the importance 
of comprehensible input which means that the teachers 
need mark the zone of proximal development 
of the pupils as the perfect one in which tasks offered 
are challenging learners. This kind of tasks can be 
fulfilled by the pupils with a bit of help from the part 
of the teacher. Stephen Krashen lays great emphasis 

on the belief that specific way the teacher can help 
those who study is to control or modify the input to 
ensure that it is intelligible. The examples of it may 
be observed when people talk to young children 
(using caretaker speech) and when talking to learners 
(foreigner speech). In both situations, the input is 
simplified and delivered at a lower pace. The scientists 
(J. Scrivener, S. Thornbury) differentiate between 
restricted (simplified) and authentic exposure to 
language taking into consideration the fact whether 
the texts are specially arranged for pupils or are 
unadapted and taken from non-specialist sources. The 
distinction is essential from a teaching perspective 
as it helps achieve special teaching objectives. The 
samples of authentic exposure may be observed when 
the learners read articles, product labels, notices, 
posters, menus; listen to small talks; watch films in 
the original. When talking about restricted exposure, 
we should keep in mind that the learning texts are 
especially devised to be applicable to learners 
and tend to draw pupils attention to particular bits 
of information. 

According to Michael Long’s interaction 
hypothesis input is most efficient when it has been 
made comprehensible by means of negotiation 
of meaning. It occurs if learners ask questions so 
as to clear up a misunderstanding or a gap in their 
knowledge). The proponents of cognitive learning 
theory (G. Asmundson, M. Davis, S. Hoffman) 
assert the intentional process of noticing features 
of the input emanate intake. Intake is defined as the part 
of the input taken into short-term memory, the first 
stage of accommodating it into learner’s developing 
interlanguage system (Thornbury, 2010: 105–106).  
Means of facilitating learners noticing features 
of the input are known as consciousness-raising 
techniques. They comprise input enhancement 
and input flood. The first one takes place when some 
language item is highlighted by being printed or 
underlined. The second one occurs when one piece 
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of information is repeated many times in the text. It 
is clear that the described techniques may be applied 
if the texts used in the classroom that are artificially 
elaborated.

In contrast to Krashen’s ideas, the key point 
of output hypothesis lies in the statement that learners 
acquire language when they produce output in either 
spoken or written form, output is a crucial condition 
for language acquisition (P. Brown, M. Swain). The 
proponents of this theory state that learners need to be 
pushed not simply exposed to produce comprehensible 
output. Otherwise, they may understand the message 
but neglect the way the message is codified.  Being 
pushed to produce language puts learners in a better 
position to understand their mistakes, notice gaps in 
their language knowledge. Transmission teaching 
style does not pique learners’ interest, does not 
engage them in the process of learning new language 
items. Materials used by the teachers to facilitate 
the process of the learning provide sources of language 
input.  Nowadays an ample scope of published of ELT 
material is at teachers’ disposal. J. Edge, S. Garton, 
B. Tomlinson highlight that materials could be 
videos, DVDs, emails, YouTube, dictionaries, 
grammar books, workbooks, photocopied exercises, 
newspapers, live talks by invited native speakers. In 
these challenging times the language teachers must 
not forget that the Internet is also a source of materials 
with great potential. We should keep in mind that 
unlike published materials, what the teacher finds on 
the Internet may not have been written by professionals. 
As educators we need consider it critically and use 
with alertness. B. Tomlinson points out that materials 
development is both a field of study and a practical 
undertaking. As a field it studies the principles 
and procedures of the design, implementation 
and evaluation of language teaching materials. 
As a practical undertaking it alludes to anything 
created by teachers. Having analyzed the viewpoints 
of scientists (J. Edge, S. Garton, B. Tomlinson) we 
consider it necessary to generate and systematize 
main principles applicable to the development 
and designing of printed and supplementary materials 
employed for the teaching of the English language. 

Materials should have a noticeable effect on 
learners, stimulate their curiosity, interest and attention 
(Hutchison, 2010: 107). It can be obtained by means 
of: novelty (offering unusual topics and activities to 
the pupils); variety (ending the monotony of a unit 
routine with an unpredictable surprising activity); 
attractive presentation in terms of topics, layout 
and illustrations (use of attractive colours, lots of white 
space, use of photographs). J. Edge underlines that 
attractiveness of materials has to be checked together 

with the learners; appealing content (topics of interest 
to the target learners). 

Materials should help learners to feel secure. 
The task of a teacher is to build a sense of trust; to 
create environment in the classroom where pupils 
feel mental and emotional safety; to build confidence 
in them when they are functioning members 
of the society. Researchers (M. Burt, H. Dulay, 
S. Krashen) have found proofs that the less anxious 
the learner, the better language acquisition proceeds. 
Relaxed and comfortable students are able to learn 
more on shorter period of time. Most learners 
feel more comfortable with written materials with 
lots of white space than they deal with materials 
in which lots of different activities are crammed 
together on the same page; are more at ease with 
tests and illustrations that they can relate to their own 
culture than they are with those which appear to them 
to be culturally alien; are more relaxed with materials 
which are obviously trying to help them to learn than 
they are with materials which are always testing them.

Materials should help learners to develop 
confidence and promote learners’ self-investment, 
encourage their intellectual, aesthetic and emotional 
involvement which stimulates both right and left-
brain activities. It is the key principle of Lozanov’s 
Suggestopedia which aim is to optimize the process 
of learning by means of redirecting unreasonable 
influences. Mechanical drills, rule learning, simple 
transformation activities usually lead to shallow 
learning. 

The pupils should understand the importance 
and relevance of the things they are being taught. 
To build certainty a teacher may offer tasks which 
challenge learners to think and activities which try 
to “push” them slightly beyond their existing level 
of proficiency by engaging them in tasks which are, 
on the one hand, stimulating, and, on the other hand, 
are problematic and achievable. 

Materials should expose the learners to language 
in authentic use. In ELT the expression authentic 
materials is used to refer to samples of language that 
were not designed for language learning purposes 
but which are used in this way. J. Edge, S. Garton 
express an idea that authentic reading texts which 
the scientists call textual realia such as brochures, 
leaflets, menus, and timetables soften the boundaries 
between the classroom and authentic social contexts. 
The learners’ attention should be drawn to linguistic 
features of the input. Materials should provide 
the learners with opportunities to use the target 
language to achieve communicative purposes. 
Most researchers (T. Hutchinson, J. Scrivener, 
A. Waters) emphasize that learners should be given 

Khromchenko O., Zhuk V. Psycholinguistic perspectives on English language teaching
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opportunities to use language for communication 
rather than just to practice it in situations controlled 
by the teacher and by the materials. Otherwise, 
it has a destructive influence on the accuracy 
and fluency of the learners. Materials should lead to 
a communicative task (Hutchinson, 2010: 109–110). 
Interaction can be achieved through: information 
or opinion gap activities which require learners to 
communicate with each other and or the teacher in 
order to close the gap (Find the Difference; Describe 
and Draw); post-listening and post-reading activities 
which require the learners to use information 
from the text to achieve a communicative purpose  
(e.g. deciding what television programmes to 
watch, discussing who to vote for, writing a review 
of a book or a film; matching words and phrases with 
the characters from the text); creative writing using 
music, pictures or poetry, story circle, dictogloss 
or dictocomp; creative speaking activities such as 
story reconstruction, balloon debate, moral dilemma 
(Harmer, 2010: 130–131).

Materials should take into account that the positive 
effects of instruction are normally suspended. It is 
notably true if we speak about vocabulary acquisition 
of the learners which demands frequent, spaced in 
time reprocess of language items to be successful. It 
means that learners cannot be expected to learn a new 
feature and be able to use it effectively in the same 
lesson (Tomlinson, 2011: 17). Materials should take 
into account that learners have different motives, 
emotions and attitudes to the process of learning. 
There do not exist ideal language learners who 
have strong and consistent motivation and positive 
feelings towards the language learning process. In 
order to diversify the language material provided 
for this purpose the teachers may submit different 
types of texts (poetry, narrative or personal response), 
supply the more positive and motivated learners with 
additional tasks. 

Materials should take into account that learners 
differ in learning styles. According to the Howard 

Gardner’s Theory of Multiple Intelligences styles 
of learning which need to be catered for in language-
learning materials comprise: visual or spatial 
(learners prefer to see the language written down. The 
following activities may be offered to the learners: 
flashcards, project work); auditory-musical (the use 
songs, chants and drilling is the most appropriate 
for the learners  who prefer to hear the language); 
bodily-kinaesthetic (learners prefer to do something 
physical, that is why TPR activities, action songs, 
running dictation are applicable to the pupils); 
studial (learners like to pay conscious attention 
to the linguistic features and want to be correct); 
experiential (learners like to use the language 
and are more concerned with communication than 
with correctness); analytic (learners prefer to focus 
on discrete bits of the language and to learn them 
one by one); global (learners are happy to respond 
to whole chunks of language at a time and to pick up 
from them whatever language they can); dependent 
(learners prefer to learn from a teacher and from 
a book); independent (learners are happy to learn 
from their own experience of the language and to use 
autonomous learning strategies).

Conclusions. In the present article we paid special 
attention to the main principles in second language 
learning, put emphasis on the importance of taking 
into account pupils’ needs when designing a learning 
process. To sum it up, among the described principles 
applicable to developing materials in the English 
language classroom the most essential ones are as 
follows: materials should have a noticeable effect 
on learners, stimulate their curiosity, interest 
and attention; materials should take into account that 
learners differ in learning styles; materials should 
take into account that learners have different motives, 
emotions and attitudes to the process of learning.

The prospects for further research in this field 
are to develop new means and techniques aimed 
at activating learners’ language competence 
considering the psychological basis of this process.
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ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІЗ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ 

В УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 
У часи глобальних економічних трансформацій у світі великого значення набуває якісна економічна освіта. 

Робота у вітчизняних і міжнародних колективах вимагає від економістів високого рівня сформованості про-
фесійної компетентності та конкурентоспроможності на ринку праці. Саме тому ключовим завданням вищої 
економічної освіти постає професійна підготовка фахівців з економіки з високим рівнем економічного мислення, 
економічної культури, готових до підприємницької діяльності в умовах змін. Реалізація таких завдань передбачає 
модернізацію професійної підготовки майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки у закладах вищої освіти на осно-
ві оновлення змісту, вдосконалення форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій навчання. 

Для України важливою умовою розвитку економічної освіти стає орієнтація на позитивний зарубіжний 
досвід інших країн, зокрема Китайської Народної Республіки, де економічна освіта стрімко розвивається. Зва-
жаючи на суттєві зміни в організації підприємницької діяльності та сучасні потреби інформаційного суспіль-
ства, Міністерство освіти Китайської Народної Республіки зосереджено на трансформації економічної освіти 
у країні, осучаснення її змісту, адаптації навчання за економічними спеціальностями до сучасних умов. Рівень 
професійної підготовки майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки, а також перевірки та оцінки якості навчання 
в Китайській Народній Республіці постійно підвищується, тому аналіз досвіду такої підготовки може бути 
корисним для вітчизняної економічної освіти.

Дана стаття присвячена провідним тенденціям професійної підготовки майбутніх бакалаврів з бізнес-еконо-
міки в університетах Китайської Народної Республіки. Розглянуто та проаналізовано п’ять основних тенденцій 
китайської економічної освіти, які можуть бути використані для покращення рівня економічної освіти в Украї-
ні: полікультурність, білінгвальний характер, цифровізація, аксіологічна спрямованість, управління змінами. 

Ключові слова: тенденція професійної підготовки, бакалавр, бізнес-економіка, економічна освіта.
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LEADING TENDENCIES OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF FUTURE BACHELORS IN BUSINESS ECONOMICS 

IN THE UNIVERSITIES OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

In times of global economic transformations in the world, high quality economic education is of great importance. 
Working in domestic and international teams requires economists to have a high level of professional competence 
and competitiveness in the labor market. That is why the professional training of specialists in economics with a high 
level of economic thinking, economic culture, readiness for entrepreneurial activity in the continuously changing 
conditions comes to the fore among the tasks of higher economic education. The implementation of such tasks involves 
the modernization of professional training of future Bachelors in Business Economics in higher educational institutions 
on the basis of updating the content, improving the forms and methods of teaching, introduction of innovative learning 
technologies. 
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For Ukraine, an important condition for the development of economic education is the focus on the positive foreign 
experience of other countries, in particular the People’s Republic of China, where economic education is developing rapidly. 
Given the significant changes in business organization and modern needs of the information society, the Ministry of Education 
of the People’s Republic of China is focused on the transformation of economic education in the country, modernization of its 
content, adaptation of economics to modern conditions. The level of professional training of future Bachelors in Business 
Economics, as well as checking and evaluation of the quality of education in the People’s Republic of China, is constantly 
increasing, so the analysis of the experience of such training can be useful for domestic economic education.

This article is devoted to the leading tendencies in the professional training of future Bachelors in Business Economics 
in the universities of China. Five basic tendencies in Chinese economic education that can be applied to improve the level 
of economic education in Ukraine have been considered and analyzed: multicultural nature, bilingual nature of the training 
of business economists, digitalization, axiological orientation, change management in economic education.

Key words: tendency of professional training, Bachelor, Business Economics, economic education.

Постановка проблеми. Вища освіта Китай-
ської Народної Республіки в цілому та професійна 
підготовка економістів в університетах Китайської 
Народної Республіки зокрема дедалі частіше ста-
ють предметом аналізу вітчизняних і зарубіжних 
дослідників. Насамперед це пов’язано з інтересом 
вчених, сьогодні ще переважно зарубіжних, до 
діяльності Міністерства освіти Китайської Народ-
ної Республіки, яке за останній час досить ефек-
тивно вдосконалило перевірку та оцінку якості 
навчання у закладах вищої освіти (далі – ЗВО).

Зараз, під час глобальних економічних транс-
формацій, на шляху до повноцінних ринкових 
відносин Китайська Народна Республіка потре-
бує висококваліфікованих економістів для роботи 
у вітчизняній та міжнародній економіці. Проте 
досягти успіху у професійній кар’єрі реально 
тільки за умови конкурентоспроможності випус-
кника на ринку праці. Тому сьогодні одним із пер-
шочергових завдань системи професійної освіти 
Китайської Народної Республіки є підготовка кон-
курентоспроможного фахівця, який має високий 
рівень професійної компетентності.

Для України актуальним є вивчення прогре-
сивного зарубіжного досвіду підготовки фахів-
ців із бізнес-економіки, що передбачає враху-
вання сучасних тенденцій як країн Європейського 
Союзу, так і Китайської Народної Республіки.

Аналіз досліджень. Провідні цілі та страте-
гічні положення, що зумовлюють необхідність 
підвищення якості професійної підготовки фахів-
ців з економіки, відображено в законах України 
«Про освіту» (1991), «Про професійно-технічну 
освіту» (1998), «Концептуальних засадах розвитку 
педагогічної освіти України та її інтеграції в євро-
пейський освітній простір» (2004), «Білій книзі 
національної освіти в Україні» (2010), у Законі 
України «Про вищу освіту» (2014), у Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020» (2015), Націо-
нальній доповіді «Про стан і перспективи розви-
тку освіти в Україні» (2016). 

Професійній підготовці майбутніх економіс-
тів в Україні присвячено праці М. Артюшиної, 

Л. Грущенко, Г. Дутки, Т. Коваль, Г. Ковальчук, 
Т. Поясок, Г.Романової та ін. Розвиток освіти 
в Китайській Народній Республіці, зокрема еко-
номічної, вивчали Н. Боревська, Ван Гуйсян, Ван 
Чанчунь, І. Газієва, С. Гала, І. Животовська, Лінь 
Ю-ен, Су Цзюньянь, Сяо Су, С. Сяохуань, Сюй 
На, Лю Хафен та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Особливої значущості 
в ХХІ інформаційному столітті набуває проблема 
професійної підготовки майбутніх економістів 
з розвиненим економічним мисленням, сформо-
ваною економічною культурою, готових до під-
приємницької діяльності, конкурентоспроможних 
на ринку праці. Це потребує осучаснення профе-
сійної підготовки майбутніх економістів у вітчиз-
няних ЗВО на основі оновлення змісту, вдоско-
налення форм і методів навчання, впровадження 
інноваційних технологій навчання. 

В Україні питання професійної підготовки 
бакалаврів з бізнес-економіки в університетах 
Китайської Народної Республіки тільки починає 
зацікавлювати як предмет наукового аналізу, про 
що свідчить хоча б і той факт, що більшість фахо-
вих видань економічного спрямування, виданих 
в Україні у період з 2010 по 2019 рік, не висвітлю-
ють, або лише частково характеризують процеси, 
якість та тенденції підготовки економістів в уні-
верситетах цієї східної країни. Відтак, актуалізу-
ється проблема необхідності аналізу тенденцій 
професійної підготовки економістів в Китайській 
Народній Республіці для екстраполяції зарубіж-
них досягнень у національний освітній простір.

Мета статті – визначити та проаналізувати 
провідні тенденції підготовки бакалаврів з біз-
нес-економіки в університетах Китайської Народ-
ної Республіки, які можуть бути використані для 
покращення рівня економічної освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. На думку Р. Гот-
ліба, в умовах зростання швидкості, кількості, різ-
носпрямованості та полілінгвістичності інформа-
ційних потоків, а також збільшення різноманіття 
та міри проникнення у життя електронних носіїв, 
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здатність до швидкого та правильного сприйняття 
та інтерпретації іншомовного змістового контенту 
є фундаментальним фактором прийняття правиль-
них управлінських рішень (Готліб, 2009). У силу 
того, що в процесі навчання мова і культура висту-
пають як основні особисті професійно-формуючі 
фактори, є підстава вести дискусію про культурно-
мовну підготовку фахівця, яку пропонує освітньо-
професійна програма університетів в Китайській 
Народній Республіці. Введення терміну «між-
культурна компетентність» для економічної сфери 
пояснюється тим, що фахівець у галузі економіки 
повинен володіти іноземною мовою як засобом 
комунікації з урахуванням специфіки лінгвокуль-
турної спільності, особливостей конкретних понять 
в своїй та іншій професійній культурі, маючи 
вміння виокремити та розмежувати загальне і спе-
цифічне (Артемова, 2008).

Під час ділових контактів важливе місце нада-
ється професійному міжкультурному спілку-
ванню. У його процесі здійснюється обмін інфор-
мацією, встановлюються партнерські контакти. 
Перед сучасною педагогікою постало завдання 
навчання основам міжкультурної компетенції 
фахівців економічного профілю. Причому такий 
підхід у навчанні відзначається необхідним як 
власне економістами, так і педагогами, виклада-
чами іноземних мов. Він зумовлений як потре-
бами сучасного ринку до фахівців-економістів, 
так і сучасними вимогами до якісного педагогіч-
ного процесу (Мельник, 2017).

Таку тенденцію можна визначити як полікуль-
турність професійної підготовки економістів у ЗВО 
Китайської Народної Республіки, що передбачає 
формування навичок міжкультурної комунікації. 
Такі навички охоплюють свідомі знання влас-
ної культури (культурний самоаналіз), здатність 
аналізувати взаємодію, прогнозувати непорозу-
міння й адаптивну поведінку (Bennett, 2004: 149).  
В освітньо-професійній програмі (ОПП) під-
готовки бакалаврів за спеціальністю «Бізнес-
економіка» Цзясінського університету (Jiaxing 
University, м. Цзясін, КНР) зосереджено особливу 
увагу на формуванні розуміння культури, полі-
тики іноземних держав, а також підтримання чіт-
кого стилю міжкультурного менеджменту. Такі 
дисципліни ОПП як «Практика міжнародної тор-
гівлі» та «Міжнародна економіка» надають широкі 
можливості практики спілкування в іноземному 
бізнес-середовищі (Educational and professional 
program for Bachelor’s Degree, 2018: 877 894). До 
того ж ініціатива економічного розвитку Китай-
ської Народної Республіки «Один пояс, один 
шлях», що зазначена в освітній програмі всіх 

китайських ЗВО, передбачає навчання студентів 
у міжкультурному середовищі та їхню підготовку 
до роботи в урядових, фінансових установах, на 
вітчизняних підприємствах та підприємствах, що 
фінансуються за кордоном (Довгань, 2019).

Отже, формування навичок міжкультурної 
комунікації у студентів спеціальності «Бізнес-
економіка» дозволить їм вільно орієнтуватися 
в міжкультурному світі, розуміти його цінності 
та зміст, здійснювати позитивну економічну вза-
ємодію з носіями іншої культури та покращувати 
соціально-економічний розвиток своєї держави.

Останнім часом відбуваються суттєві зміни 
в організації праці на виробництві. Професійна 
діяльність економіста будується і на основі вза-
ємодій з колегами, організації спільної діяльності, 
що дає можливість стверджувати про необхід-
ність розвивати у майбутніх економістів уміння 
і навички відповідно до класифікації психологіч-
них вимог професій типу «Людина – Людина», 
які включають у себе: прагнення до спілкування; 
вміння легко вступати в контакт з незнайомими 
людьми; доброзичливість, чуйність, витримку, 
вміння стримувати емоції; здатність аналізувати 
поведінку оточуючих і свою власну, розуміти 
наміри і настрої інших учасників спілкування; 
здатність розбиратися у взаєминах людей; знання 
їхньої психології.

Важливо зазначити, що реформування вищої 
школи як в Китайській Народній Республіці, так 
і в Україні зумовлює необхідність удосконалення 
й підвищення рівня якості мовної освіти майбут-
ніх фахівців. Зокрема, без володіння студентом 
принаймні однією іноземною мовою в Україні 
неможливо забезпечити виконання основних 
положень Болонської декларації. «Адаптація до 
норм і стандартів європейського освітнього про-
стору, мобільність, професійна конкуренція мати-
муть місце лише за умови знання випускниками 
університетів іноземної мови та сформованих 
навичок комунікативної поведінки у відповідних 
ситуаціях академічного, професійного та повсяк-
денного спілкування» (Ковальчук, 2003). В Законі 
України «Про вищу освіту» (Закон України «Про 
вищу освіту», 2014) також зазначено, що випус-
кники ЗВО України мають володіти англійською 
мовою як мовою міжнародного академічного 
спілкування на рівні В2 згідно з Загальноєвропей-
ськими рекомендаціями з мовної освіти (Загаль-
ноєвропейські рекомендації, 2003).

Освітньо-професійна програма (ОПП) китай-
ських університетів спрямована на задоволення 
високого рівня вимог студентів до мовної під-
готовки (англійська мова), професійних знань  
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і спеціалізованих навичок, які необхідні для все-
бічного розвитку в галузі міжнародної бізнес-
економіки. Крім того, програма навчання бізнес-
економістів надає студентам знання зарубіжної 
культури, розуміння фінансових та юридичних 
операцій за кордоном. З глобальної точки зору 
ОПП пропонує можливості для навчання, прак-
тики спілкування у бізнес-середовищі, в тому 
числі англійською мовою, управління, певного 
духу інновацій та підприємництва.

Отже, однією з провідних тенденцій професій-
ної підготовки у закладах вищої освіти КНР є її 
білінгвальний характер.

Основними умовами професійної підготовки, 
що висуваються ОПП до випускника спеціальності 
«Бізнес-економіка» ЗВО у Китайській Народній 
Республіці, є відкритість для міжкультурної спіль-
ної роботи, бажання співпраці в міжкультурних 
колективах, проведення міжкультурних обмінів 
та спілкування з питань управління міжнародною 
бізнес-діяльністю. Саме тому 20 дисциплін, що 
входять до циклу основних дисциплін ОПП під-
готовки майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки 
Цзясінського університету (Jiaxing University), 
викладають з використанням описаного вище 
білінгвального підходу (китайської та англійської 
мов) або тільки англійською мовою. Вони вклю-
чають такі дисципліни як «Мікро- та Макроеко-
номіка», «Міжнародна економіка», «Англійська 
мова професійного спрямування», «Практика 
міжнародної торгівлі», «Фінанси», «Міжнарод-
ний маркетинг», «Прикладна економетрія», «Між-
народна бізнес кореспонденція та документація», 
а також післядипломну практику та написання 
дипломної роботи англійською мовою. Важли-
вим є і той факт, що практичні заняття у ЗВО 
проводяться з використанням білінгвального або 
тільки англомовного програмного забезпечення 
(Educational and professional program for Bachelor’s  
Degree, 2018: 882–884).

Отже, викладання дисциплін двома мовами як 
одна з провідних тенденцій професійної підго-
товки бакалаврів з бізнес-економіки у ЗВО Китай-
ської Народної Республіки сприяє формуванню 
у бізнес-економістів високого рівня володіння 
рідною та принаймні однією іноземною мовою.

Ще з початку введення в Китаї політики реформ 
і відкритості в 1978 році відзначають величезне 
зростання у сфері інформаційних і комунікацій-
них технологій країни. Починаючи з розвитку 
мікроелектроніки і появи ЕОМ у 1980-і роки, 
Мережі Інтернет в 1990-і, в 2000-х рр. з’являється 
робототехніка, штучний інтелект, технології 
«блокчейн» та «біг дата». В останні роки в Китай-

ській Народній Республіці спостерігається зрос-
тання цифровізації економіки переважно в таких 
сферах, як електронна торгівля, фінансові техно-
логії, сфера виробництва, освіта (Longmei, Sally, 
2019). Елементи цифрової економіки все глибше 
проникають у повсякденне життя громадян.

 Розвиток цифрової економіки в Китайській 
Народній Республіці неможливий без впрова-
дження сучасних інформаційних технологій 
(далі – ІТ) в освіту. Поширення Інтернету, модер-
нізація інфраструктури та підвищення техно-
логічності освітнього процесу забезпечують 
підвищення якості реалізації освітніх програм 
та освоєння актуальних знань, умінь і нових циф-
рових навичок, необхідних для сучасного життя 
в цифровому суспільстві, що сприяють розши-
ренню творчості, розвитку критичного мислення. 
Цифрові технології дозволяють не тільки забезпе-
чити персоналізацію навчання (вибір траєкторії, 
різноманітного навчального матеріалу, допомога 
при труднощах у навчанні), але і підвищити моти-
вацію учнів, істотно скоротити часові витрати 
педагогів на адміністративну роботу (моніторинг, 
звітність, перевірка робіт). 

Впровадження сучасних ІТ у вищій школі, 
розробка нового цифрового освітнього контенту 
поряд із професійною підготовкою викладача 
«майбутнього» є одними з основних завдань 
сучасної освіти на найближчі роки в руслі транс-
формації соціально-економічного укладу Китай-
ської Народної Республіки і переходу до цифро-
вої економіки. Сучасний педагог повинен вміти 
не тільки ефективно використовувати наявні ІТ, 
користуватися різними редакторами і засобами 
обробки інформації, програмами для створення 
електронних презентацій, а й освоювати нові тех-
нології, приділяти особливе значення самовдоско-
наленню і розвитку власної цифрової грамотності 
та необхідних цифрових навичок.

Отже, для професійної підготовки бакалаврів 
з бізнес-економіки в КНР характерна така тенден-
ція, як цифровізація економічної освіти. Загалом, 
цифровізація освіти в Китайській Народній Рес-
публіці передбачає реалізацію комплексу заходів, 
розроблених з урахуванням глобальних трен-
дів цифровізації (Report: China’s digital economy 
contributes more to GDP, 2018), аналізу стану і пер-
спектив освіти в сучасній школі, а також пріори-
тетних напрямів державного проекту «Кадри для 
цифрової економіки» програми «Цифрова еконо-
міка Китаю»:

− розробка і впровадження нового цифро-
вого освітнього контенту, цифрових навчально- 
методичних комплексів (програм, матеріалів, 
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інструментів оцінки сформованості ключових 
компетенцій);

− гейміфікація освітнього процесу, розробка 
та активне впровадження навчальних ігор і циф-
рових симуляторів (тренажерів, віртуальних лабо-
раторій) на основі сучасних технологій візуаліза-
ції і рішень доповненої реальності;

− розвиток дистанційної освіти, розширення 
спектра масових відкритих онлайн-курсів найкра-
щих педагогів із різних загальноосвітніх предме-
тів і напрямів додаткової освіти;

− розвиток соціальних мереж в освіті, що 
дозволяють оперативно обмінюватися інформацією, 
забезпечувати формування нових взаємин користу-
вачів, освоєння навичок цифрового спілкування.

Поступовий розвиток і впровадження пред-
ставлених концептуальних положень дозволить 
не тільки підвищити технологічність освітнього 
процесу, забезпечити формування необхідних 
професійних компетенцій для цифрової еконо-
міки, а й значно підвищити мотивацію студентів, 
інтерес і залученість до освітнього процесу, що 
допоможе у досягненні нової якості освіти в умо-
вах цифрової економіки.

Система освіти в Китайській Народній Республіці 
займає особливо важливе місце. Вона є державною 
та регулюється Міністерством освіти. До того ж, 
в країні велика увага приділяється всебічному роз-
витку людини. За останні 15 років Китай здійснив 
надзвичайний прорив в розвитку освіти: витратив 
3–4% від загальної суми внутрішнього продукту на 
національну освіту, вирішив зробити обов’язкову 
дев’ятирічну освіту серед населення безкоштовною. 

Теорія людського капіталу обґрунтовує необ-
хідність капіталізації людських знань та їх вико-
ристання. Для того щоб максимально ефективно 
застосовувати свій індивідуальний капітал, людині 
необхідно спочатку сформувати його. Це можливо 
зробити своїми силами, але більш ефективно фор-
мування основних категорій індивідуальної сві-
домості зі сфери суспільних уявлень відбувається 
в процесі навчання. Ця обставина і є мотивацією 
для звернення до освітніх послуг. Прихильники 
даної теорії стверджують, що людські здібності 
і знання є невіддільною частиною кожного інди-
віда, однак позначений капітал не дається людині 
від народження, а розвивається в процесі життя. 
Тому для формування, накопичення та викорис-
тання людського капіталу потрібні інвестиції. 
Такими інвестиціями можна вважати освіту, нако-
пичення виробничого досвіду, охорону здоров’я, 
географічну мобільність. 

Професійні знання та вміння фахівців актуалі-
зуються в повній мірі лише за умови формування 

стійких цінностей та переконань. Саме тому 
система вищої економічної освіти Китайської 
Народної Республіки орієнтована на формування 
високої відповідальності студентів за результати 
навчання. З майбутніми бізнес-економістами про-
водять круглі столи, презентації щодо розвитку 
та конкурентоспроможності вищої освіти, необ-
хідності навчатися протягом життя, поважати 
працю педагогів, важливості саморозвитку, ініці-
ативності та позитивного ставлення до навчання 
для поступового реформування та покращення 
рівня вищої освіти в Китайській Народній Респу-
бліці (Wen et al., 2018). 

Відповідно, прослідковується тенденція аксі-
ологічної спрямованості підготовки економістів 
у КНР. У студентів спеціальності «Бізнес-еконо-
міка» формують повагу і відповідальність, а також 
такі професійні цінності як важливість володіння 
професійною етикою з дотриманням патріотизму, 
чесності та надійності, тісний зв’язок з національ-
ними традиціями та культурою, зокрема орієнта-
цію на конфуціанський режим мислення з метою 
відкриття необмеженого простору для формування 
високої моралі та переосмислення традиційних 
поглядів для реформування сучасного соціуму 
(Wu, 2013). До важливих завдань професійної під-
готовки економістів також належать формування 
позитивного погляду на життя та підприємництво, 
активної громадянської позиції, бажання робити 
внесок в націю і служіння суспільству. Такі цінності 
визначають зміст, методи і форми підготовки, відо-
бражені в освітньо-професійній програмі китай-
ських університетів (Educational and professional 
program for Bachelor’s Degree, 2018: 877–894).

Сучасна освіта повинна переходити в без-
перервний формат в силу того, що інформація 
в новому суспільстві стрімко втрачає актуаль-
ність, а знання швидко застарівають. Тому в Китаї, 
як і в Україні, важливо робити акцент на мобіль-
ності освіти. Мета освіти в XXI столітті – це не 
передача знань про минуле, а підготовка людини 
до майбутнього. На всіх рівнях навчання повинен 
робитися наголос на розвитку навичок самостій-
ного мислення та оперування випереджаючою 
інформацією.

Сьогодні, дивлячись на успішну економічну 
політику Китайської Народної Республіки, важко 
повірити в те, що до середини ХХ століття понад 
80% населення було неписьменним. За кілька 
десятиліть владі Китайської Народної Республіки 
вдалося повністю ліквідувати безграмотність, 
реалізувати завдання з отримання безкоштовної 
обов’язкової дев’ятирічної освіти, досягти успіхів 
в розвитку системи освіти взагалі. 

Цицюра К. Провiднi тенденцiї професiйної пiдготовки майбутнiх бакалаврiв...
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Педагогiка

Вступний іспит до ЗВО Китайської Народної  
Республіки є однією з перших систем відбору май-
бутніх студентів у світі. «З моменту утворення 
в 1952 році, система вступного іспиту стала не 
тільки опорною точкою між інститутами вищої 
освіти і середніми школами, а й ключовою ланкою 
між ЗВО і суспільством» (Савинова, 2007: 93-95). 
Незважаючи на те що іспит до ЗВО як символ китай-
ської системи освіти в цілому є жорстким та спра-
ведливим, потрібно визнати, що він має і недоліки – 
наприклад, наявність квот для абітурієнтів у різних 
провінціях, що викликає все більше критики. Однак 
Міністерство освіти Китайської Народної Респу-
бліки проводить постійні реформи в сфері вступних 
іспитів до ЗВО, прагнучи до рівних можливостей 
для вихідців із різних регіонів країни, збільшення 
кількості місць для абітурієнтів з менш економічно 
розвинених або густонаселених провінцій.

Аналіз змін у сфері вищої освіти вказує на те, 
що завдяки державним програмам по всій країні 
активно відкриваються технічні та професійні коле-
джі, а також заклади вищої освіти економічного 
спрямування. Якщо учні навчаються не в загально-
освітніх, а спеціалізованих та експериментальних 
школах при університетах, вони мають можливість 
обрати економічні класи та краще підготуватися до 
вступу на економічні спеціальності.

Також соціалістичний Китай динамічно пере-
ймає кращі освітні традиції Заходу. Зокрема, ще 
15 років тому про китайські програми МВА не 
було відомо, а вже сьогодні бізнес-освіта Підне-
бесної заявила про себе у світі. Безумовними ліде-
рами в сфері бізнес-освіти були та продовжують 
залишатися американські школи. Конкуренцію їм 
до недавнього часу становили тільки бізнес-школи 
Європи, проте згодом в 2006 р. китайська China 
Europe International Business School (CEIBS) посіла 
21 місце в рейтингу кращих бізнес-шкіл світу TOP 
100 MBA. Для порівняння, з моменту появи сту-
пеня МВА в США пройшло вже більше 100 років.

Така тенденція китайської вищої освіти взагалі 
та економічної освіти зокрема виражена в управ-
лінні змінами. Ефективність таких змін спостері-
гається на прикладі того, що якщо декілька років 
тому китайські економічні програми ще потребу-
вали значного доопрацювання, то зараз їх струк-
тура дуже чітка і складена професійно, форма 
та зміст багато в чому відповідають європейським 
стандартам якості, а навчання стає все більш прак-
тикоорієнтованим. У методиці викладання актив-
ніше використовуються такі інноваційні педаго-
гічні технології як кейси, проектне навчання. 

Слід зазначити, що китайські економічні про-
грами на тлі їх американських та європейських ана-

логів є досить молодими та не в повній мірі доско-
налими, але управління економічною освітою КНР 
має одну виняткову властивість – оперативна робота 
над помилками та активне впровадження змін. На 
передній план серед реформ у сфері економічної 
освіти виходять інноваційність, практикоорієнто-
ваність, швидке впровадження в освіту сучасних 
інформаційних і педагогічних технологій. Найкра-
щим прикладом є активні зміни під час складної 
епідеміологічної ситуації в світі – швидкий перехід 
до дистанційної освіти. З самого початку епідемії 
з бізнес-економістами було організовано заняття 
онлайн із використанням сучасних освітніх плат-
форм, ресурсів, форм та методів. Викладачів ЗВО 
взагалі та економічних спеціальностей зокрема 
готували до переходу на дистанційну освіту завдяки 
корпоративному навчанню (семінарам з викорис-
тання освітніх платформ, сучасних методів інтер-
венції зі студентами в режимі онлайн, збагачення 
форм та методів дистанційного викладання) та сис-
темній мотивації до викладання в умовах освітніх 
змін. Усі ці заходи допомогли адаптуватися до змін 
та продовжити процес навчання в ЗВО без втрати 
ефективності. 

Наразі керівники закладів вищої освіти Китай-
ської Народної Республіки продовжують здійсню-
вати моніторинг якості дистанційної освіти взагалі 
та економічної освіти зокрема, а також виокремлю-
вати найкращі онлайн-курси, ресурси, платформи 
та технології навчання на основі опитувань викла-
дачів та студентів для постійного покращення 
результативності та ефективності освіти в нових 
умовах.

Висновки. В результаті проведеного аналізу 
професійної підготовки економістів в закладах 
вищої освіти Китайської Народної Республіки 
на прикладі Цзясінського університету (Jiaxing 
University) було виокремлено декілька провідних 
тенденцій: полікультурність підготовки економіс-
тів; білінгвальний характер підготовки економіс-
тів; цифровізація економічної освіти; аксіологічна 
спрямованість підготовки економістів; управління 
змінами в економічній освіті.

Представлені тенденції розвитку освіти, а також 
активне поширення ІТ у закладах освіти Китай-
ської Народної Республіки дозволяють стверджу-
вати, що досвід професійної підготовки бакалаврів 
з бізнес-економіки в закладах вищої освіти цієї 
країни може бути корисним для економічних спе-
ціальностей ЗВО нашої держави. Бачимо перспек-
тиву в тому, що впровадження зазначених тенден-
цій у професійну підготовку економістів в Україні 
може суттєво покращити якість економічної освіти 
України.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЯК СУЧАСНЕ ЗНАРЯДДЯ ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як інструментів, які 
сприяють вивченню польської мови та допомагають формуванню польськомовної комунікативної компетенції. 
Проаналізовані платформи можна використовувати для зацікавлення та мотивації учнів на уроках, урізно-
манітнення наочного матеріалу, створення навчальних матеріалів для інтерактивних дошок тощо. У період 
карантину та вимушеного дистанційного навчання представлені ресурси дадуть змогу організувати роботу 
окремих груп чи класів, спілкуватися з учнями та батьками, створювати різноманітні завдання та контролю-
вати їх виконання зі змогою автоматично оцінювати роботу (Skype, Blogger, Teams, Zoom). Перевагою описа-
них платформ є змога користуватися безплатними версіями, доступність із різних браузерів та пристроїв, 
легкий та зрозумілий інтерфейс із демонстрацією можливостей цього інструменту. Різноманітні мовні версії 
дають змогу створювати завдання різними мовами, адже діти в школі вивчають як мінімум дві іноземні мови 
і таким чином можуть засвоювати лексичні одиниці не лише на основі рідної мови. Широкий спектр наповне-
ння та форм – тести, квести, пазли, кросворди, ігри, мапи думок, діаграми – не дають учню втомлюватися, 
як від монотонного виконання типових вправ (Kahoot, Quizizz, Quizlet, LearningApps). Учень може створювати 
власні органайзери, робити закладки (Padlet, Evernote, Pinterest), що даватиме змогу повертатися до матеріалу. 
Ефективним візуальним методом подачі матеріалу є презентації (Рrezi, Еmaze, РowТoon). Інтернет-платформи 
дають змогу також поділитися своїми роботами та ідеями (Dropbox, Padlet, Pinterest, Penzu). Учні не завжди 
мають доступ до комп’ютера, тому користування платформами з мобільних телефонів дає змогу ознайомити-
ся з матеріалами і виконати завдання в будь-якому місці та без особливих технічних вимог.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), польська мова, наочність, комунікація,  
інтернет-платформи.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
AS A MODERN TOOL IN POLISH LANGUAGE STUDY

The article considers the use of information and communication technologies (ICT) as tools to promote the study 
of Polish language and help to form Polish-language communicative competence. The analyzed platforms can be used 
to interest and motivate students in lessons, to diversify visual material, to create educational materials for interactive 
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whiteboards, etc. During quarantine and forced distance learning, the resources provided will allow you to organize 
the work of individual groups or classes, communicate with students and parents, create a variety of tasks and monitor 
their performance with the ability to automatically evaluate work (Skype, Blogger, Teams, Zoom). The ability to use free 
versions, availability from various browsers and devices, easy and clear interface with a demonstration of the capabilities 
of such a tool is viewed as the key advantage of the described platforms. Different language versions allow you to create 
tasks in different languages, since schoolchildren learn at least two foreign languages and thus can learn lexical items not 
only on the basis of their native language. A wide range of content and forms such as tests, quests, puzzles, crosswords, 
games, mind maps, diagrams do not allow the student to get tired of the monotonous performance of typical exercises 
(Kahoot, Quizizz, Quizlet, LearningApps). The student can create his own organizers, make bookmarks (Padlet, Evernote, 
Pinterest), which will allow you to return to the material. Presentations (Рrezi, Еmaze, РowТoon) are an effective visual 
method of presenting the material. Internet platforms also allow you to share your work and ideas (Dropbox, Padlet, 
Pinterest, Penzu). Students do not always have access to a computer, so the ability to use platforms from mobile phones 
allows you to read the materials and complete tasks anywhere and without special technical requirements.

Key words: information and communication technologies (ICT), Polish language, showing objects, communication, 
Internet platforms.

Постановка проблеми. Вивчення польської 
мови має на меті формування іншомовних ком-
петенцій на такому рівні, щоб отримані знання, 
вміння і навички можна було використати в реаль-
ному житті. Однією з основних засад навчання 
є наочність, адже вважається, що чим більша 
кількість аналізаторів бере участь у процесі піз-
нання, тим воно буде ефективнішим (Dąbrowska, 
Dobiesz, Pasieka, 2010: 77). Саме наочність дає 
змогу змоделювати на уроці ситуації, наближені 
до спілкування в іншомовному середовищі. За 
допомогою інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) вчитель має змогу створити сучасні 
зразки наочних матеріалів та мотивувати учня до 
вивчення польської мови. 

Аналіз досліджень. Питанням методичного 
забезпечення і використання ІКТ на уроках поль-
ської мови присвячено дослідження вітчизняних 
та польських науковців: Є. Ковалевського, О. Коза-
ченка, Х. Коморовської, А. Кравчук, Е. Ліпін-
ської, Х. Ніколайчук, Л. Потапенко, А. Стельмах, 
І. Стемпек, С. Сухарєвої, А. Хлопека, А. Ясінської 
та ін. Рекомендації та конспекти окремих уро-
ків опрацьовано методистами Всеукраїнського 
координаційно-методичного центру вивчення 
польської мови та культури у м. Дрогобич 
та Осередку розвитку польської освіти за кордоном  
у м. Варшава.

Мета статті – визначення окремих інструмен-
тів ІКТ, що сприятимуть ефективному вивченню 
польської мови та формуванню польськомовної 
комунікативної компетенції. 

Виклад основного матеріалу. Життя сучас-
ної людини неможливо уявити без сучасних тех-
нологій, у державі відбувається інформатизація 
різних сфер діяльності. В Україні закон «Про 
Основні засади розвитку інформаційного сус-
пільства» визначає одним із головних пріоритетів 
«прагнення побудувати орієнтоване на інтереси 
людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 

інформаційне суспільство, в якому кожен міг би 
створювати і накопичувати інформацію та знання, 
мати до них вільний доступ, користуватися і обмі-
нюватися ними, щоб надати змогу кожній людині 
повною мірою реалізувати свій потенціал, спри-
яючи суспільному і особистому розвитку та під-
вищуючи якість життя». У галузі освіти особливу 
увагу приділено розвитку та збереженню куль-
турних та мовних надбань «усіх корінних народів 
і національних меншин України».  

У процесі формування мовних компетенцій на 
уроках польської мови використовуються ІКТ із 
метою отримання, збереження, переробки, пере-
дачі та візуалізації інформації (Долинський, 2015: 
104). Особливо в час пандемії та переведення шкіл 
на дистанційні методи навчання використання 
вчителем та учнем ІКТ набуло певної динаміки. 
Якщо раніше використання сучасних інтернет-
технологій залежало лише від бажання вчителя 
урізноманітнити процес вивчення мови або ж від 
вимог адміністрації школи, то реалії сьогодення 
змушують педагога звернутися до технологічних 
інструментів навчання. Саме вони допомагають 
навчати/вчитися швидше та ефективніше. 

На уроках польської мови вчитель може корис-
туватися різноманітними формами наочності 
та симуляції мовного середовища, створеними 
за допомогою ІКТ: ігри, тести, квести, фото-
графії, графіки, відео, презентації, інтерактивні 
фільми, діаграми, мапи думок. Сучасні інтернет- 
платформи відкриті для вільного спілкування 
цілого класу, створення та збереження навчальних  
матеріалів. 

Розглянемо деякі платформи для створення 
тестів, ігор та квестів. Такий вид засвоєння мате-
ріалу з польської мови цікавий учням різного віку. 
Платформа Kahoot! (https://kahoot.com) працює 
у вільному доступі з будь-якого браузера та на всіх 
приладах із доступом до інтернету. Педагог може 
створювати (або користуватися базою готових 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 4, 2020218

Педагогiка

до використання) інтерактивні тести, вести дис-
кусії та презентувати інші навчальні матеріали. 
Після виконання завдання учнями вчитель авто-
матично отримує результати. На головній сторінці 
ресурсу є відео, в якому візуально продемонстро-
вано, як створювати свої матеріали, як працюють  
усі елементи платформи. Певним недоліком є те, 
що платформа працює виключно в англомовній 
версії. 

На подібних засадах працювати можна з плат-
формою Quizizz (https://quizizz.com), адже вона 
доступна з усіх мобільних пристроїв, треба лише 
зареєструватися в системі. Цікавий інтерфейс, 
легкість у користуванні захоплюють увагу учня, 
викликаючи інтерес до вивчення мови. 

Пізнавальним інструментом для вивчення лек-
сики на різних рівнях є платформа Quizlet (https://
quizlet.com/pl). Вона містить матеріали для вчи-
теля, учня, батьків. Користуватися можна без-
платно, потрібна лише реєстрація (можливий вхід 
через обліковий запис у Facebook чи Google). Цей 
ресурс доступний вісімнадцятьма мовами. Є два 
основні блоки – навчання та гра, хоча їх спільною 
метою є вивчення лексики. Ресурс наповнений 
цікавими малюнками, з яких можна створювати 
різноманітні картки, схеми, діаграми, ілюстро-
вані тести. Як і на раніше згаданих платформах, 
тут можна створювати свої навчальні матеріали, 
так і користуватися великою кількістю готових до 
використання завдань.

Безплатна платформа LearningApps (https://
learningapps.org), доступна у понад двадцяти мов-
них версіях, служить для створення різноманітних 
завдань: тестів, квестів, пазлів, кросвордів, ігор. 
Вчитель може створити окремі класи або групи за 
рівнем володіння мовою та контролювати вико-
нання завдань учнями. Усі матеріали можна роз-
містити в загальному доступі або для приватного 
використання. Таким чином, накопичено велику 
кількість матеріалів із польської мови, причому 
це не лише вивчення лексики, а й орфографії, гра-
матики, лінгвокультурології.  

Презентації на уроках польської мови часто 
використовуються для систематизації та візуалі-
зації матеріалу. Звичним є використання диску 
Google для створення презентацій на основі 
шаблонів та зберігання їх у хмарі. Це дає змогу 
відтворити матеріали з будь-якого носія з досту-
пом до інтернету, вчитель не мусить користу-
ватися картами пам’яті. В інтернеті у вільному 
доступі пропонуються розробниками інші плат-
форми для створення цікавих форм презента-
цій. Рrezi (https://prezi.com) – це інноваційне 
знаряддя створення мультимедійних презента-

цій. Графічне оформлення матеріалу можливе 
з ефектами обертання, наближення, віддалення. 
Кожен елемент створюється як ланка мапи думок 
із використанням тексту, фото, відео. Безплатна 
версія платформи передбачає загальний доступ 
до створених кожним користувачем презентацій. 
За схожим принципом працює платформа Еmaze  
(https://www.emaze.com): загальний доступ до 
презентацій, створених у безплатній версій; 
перехід до матеріалів за посиланням; викорис-
тання фото, відео, звукових доріжок. Створити 
анімовані презентації та прості відео дозволяє 
платформа РowТoon (https://www.powtoon.com). 
Велика кількість шаблонів дає змогу легко ство-
рити презентацію-фільм. Безплатна версія дає 
змогу підготувати відео тривалістю до п’яти хви-
лин. Такий тип презентації особливо цікавий для 
учнів молодших класів.  

У процесі вивчення польської мови важливим 
є добір візуальних технік, які дають змогу учням 
інтегрувати нові знання, організувати і аналізу-
вати інформацію, розвинути критичне мислення 
(Сорока, 2015: 61). Інфографіка є одним із найпо-
ширеніших методів візуалізації мовного матері-
алу. Вчитель залежно від наявних технічних засо-
бів може або видрукувати матеріали для учнів, 
або проектувати їх на екран чи мультимедійну 
дошку. На уроках іноземної мови «доцільно вико-
ристовувати інфографіку при активізації лексич-
них одиниць, засвоєнні граматичних явищ, описі 
малюнків, моделюванні мовних ситуацій задля 
розвитку навичок монологічного та діалогічного 
мовлення, а також для тренування у викорис-
танні лексико-граматичного матеріалу» (Салюк, 
2016: 33). Інфографічні матеріали можуть набу-
вати різноманітних форм: мапи думок, діаграми, 
організаційні структури, хмари слів, скрайбінг, 
стрічка часу, плакат, графіки, емблеми, карика-
тури тощо. У підготовці таких засобів вчителю 
теж допомагають спеціальні інтернет-платформи. 
Після реєстрації на сайті Сacoo (https://cacoo.
com) безплатно можна створити двадцять п’ять 
діаграм, макетів чи мап думок. Платформа дає 
змогу співпрацювати онлайн з іншими користува-
чами сервісу. Плакати, звіти, презентації та інші 
види інфографіки дає змогу створювати само-
стійно або на основі запропонованих шаблонів 
сайт Рiktochart (https://piktochart.com). Готові 
матеріали можна зберегти у форматах JPEG, PNG  
і поділитися ними з іншими через платформи соці-
альних мереж, такі як Facebook, Twitter, Pinterest 
або Google+. 

Інструментом для створення мап думок 
є платформи Мindomo (https://www.mindomo.com) 
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і Мindmeister (https://www.mindmeister.com). Без-
платна версія дає змогу створити по три варіанти 
мап. Сreately (https://creately.com) є платформою, 
де, крім мап думок, можна розробити діаграми, 
графіки, схеми, макети та спільно працювати 
онлайн з іншими користувачами. Професійним 
знаряддям для створення діаграм, презентації 
організаційних структур тощо є Gliffy (https://
www.gliffy.com). Програма може працювати як 
розширення для браузерів, або користувач ство-
рює аккаунт і працює з будь-якого носія над 
своїми матеріалами. Безплатна версія дозволяє 
створити 5 макетів. Canva (https://www.canva.
com) – це дуже простий інструмент для ство-
рення онлайн-графіки. На сайті представлено без-
ліч безплатних шаблонів та графічних елементів 
для створення плакатів, малюнків, простої інфо-
графіки чи інших графічних елементів. PixТeller 
(https://pixteller.com) ‒ це ще один інструмент для 
створення матеріалів для уроку в інтернеті. Він 
дає змогу робити інфографіку у вигляді плакатів, 
банерів, графіків. Можна використати за основу 
роботи інших користувачів, легко змінювати їх, 
додаючи свої фотографії та тексти.

Платформа Thinglink (http://www.thinglink.com) 
дає змогу налаштувати клас та додати до нього 
сто учнів. Це чудовий інструмент, який допоможе 
створювати інтерактивні світлини. До вибраної 
фотографії можна додати опис, який з’явиться 
у хмаринці, підключити фільм, музику чи поси-
лання на будь-яку сторінку. Цей інструмент 
чудово підходить для створення інтерактивних 
плакатів, репортажів із поїздок чи шкільних захо-
дів. За кілька хвилин на платформі Slide (http://
slide.ly) можна підготувати коротку презентацію 

учнівського проекту чи візуальної розповіді, дода-
ючи музику та тексти. За схожим принципом пра-
цюють платформи Wevideo (https://www.wevideo.
com), VigoVideo (https://www.vigovideo.net). 

Для кращого розуміння учнями матеріалу вчи-
тель може підготувати фільм. Це може бути власна 
робота або обране з великої бази відео, до якого 
додаються потрібні звукові доріжки, нотатки, вка-
зівки, запитання у формі квесту чи тесту. Таку 
змогу надають сайти: Еdpuzzle (https://edpuzzle.
com), ЕduСanon (https://www.educanon.com), 
Zaption (https://www.zaption.com), Teded (https://
ed.ted.com), KhanAcademy (https://pl.khanacademy.
org). Таким чином, учитель може звернути увагу 
учнів на важливі фрагменти, а також перевірити, 
як вони розуміють матеріал. Інструменти про-
сті у використанні та дають змогу в умовах дис-
танційної форми навчання отримати звіт про хід 
виконання завдань учнями.

Висновки. Використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій на уроках польської мови 
оптимізує процес навчання, викликає інтерес до 
предмету в учнів. Технології візуалізації матеріалу 
дають змогу осучаснити освітній процес. Спеці-
альні платформи дають змогу вчителеві створити 
таку атмосферу на уроці, яка б мотивувала учня роз-
вивати мовні навички. Перевагою інтернет-інстру-
ментів є безплатний доступ до ресурсів, різнома-
нітність форм та наповнення, змогу користуватися 
з будь-яких пристроїв, навіть мобільних телефонів. 
Особливо актуальні ці платформи в період каран-
тинних обмежень та переведення навчання на дис-
танційну форму. Вчитель може створювати класи, 
отримувати інформацію про роботу учня, спілкува-
тися з батьками та колегами.
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА 
В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті проаналізовано інноваційні технології, стратегії, тактики та методи навчання української мови як іно-
земної в закладах вищої освіти. Доведено, що ефективність інтеракції передбачена вмінням граматично правильно 
висловлюватися, уміло послуговуватися мовними кліше, знанням національно-культурної специфіки вербальної й невер-
бальної поведінки, соціокультурних норм, домінантних стратегій і тактик комунікації. У зв’язку із цим увагу привер-
тає низка питань, пов’язаних із проблемами комунікації: виокремленням мінімальних одиниць спілкування – мовленнєвих 
актів, правил їх вживання, притаманних їм категорій, що забезпечують успішність контактування. Це вплинуло на 
переорієнтацію вчених із розгляду та застосування традиційних методів навчання іноземних мов на виявлення в них гли-
бинного комунікативного змісту й здатності ставати маркерами символічної поведінки, правила якої чітко регламен-
товані набором конкретних завдань. Описано традиційні та інноваційні методи навчання української мови як іноземної 
(метод рольової гри, метод проєктування, кейс-метод, метод ситуативних вправ, аудіолінгвальний метод тощо). Кон-
цептуальну основу дослідження демонструють ідеї та здобутки вітчизняних учених у галузях методики навчання укра-
їнської мови як іноземної. Мета статті й специфіка об’єкта зумовили комплексний підхід до вибору методів і прийомів 
дослідження, які поєднують власне лінгвістичний аналіз з інтерпретуванням специфіки навчання української мови як 
іноземної в закладах вищої освіти: описовий метод – для інвентаризації й систематизації методів навчання; структур-
ний метод з елементами інтенційного та контекстуального аналізу – з метою визначення функційного навантаження 
виокремлених методів; елементи психо- та соціолінгвістичного аналізу дали змогу визначити вплив екстралінгвальних 
чинників на успішне опанування української мови. У результаті акцентовано, що мова є одним із найбільш важливих 
чинників міжкультурної комунікації. Автори висновують, що в сучасному освітньому процесі важливо використовува-
ти інноваційні методи навчання української мови як іноземної, оскільки використання інноваційних технологій ефектив-
но впливає на розвиток здібностей студентів із числа іноземних громадян щодо опанування мови.

Ключові слова: традиційні методи навчання, інноваційні методи навчання, метод рольової гри, метод  
проєктування, кейс-метод, метод ситуативних вправ.

Liudmyla CHEREDNYK,
orcid.org/0000-0001-9589-8041

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies, Culture and Documentation

National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”
(Poltava, Ukraine) ludmila.cherednik@gmail.com

Alla BOLOTNIKOVA,
orcid.org/0000-0003-4781-7475

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of General Linguistics and Foreign Languages

National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”
(Poltava, Ukraine) a.p.bolotnikova@gmail.com

UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN 
IN THE ASPECT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

The purpose of the article is to analyze innovative technologies, strategies, tactics and methods of teaching Ukrainian as 
a foreign language in higher education institutions. It is proved that the effectiveness of interaction is provided by the ability 
to express thoughts grammatically correctly, skillfully use the language clichés, the knowledge of national and cultural 
specifics of verbal and nonverbal behavior, socio-cultural norms, dominant strategies and tactics of communication. 
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Thus, attention is drawn to a number of issues related to communication problems: the separation of the minimum 
communication units such as speech acts, the rules of their use, their inherent categories that ensure the communication 
success. This has influenced the reorientation of scholars to consider and apply traditional teaching the foreign languages 
methods to identify in them a deep communicative content and the ability to become symbolic behavior markers, the rules 
of which are clearly regulated by a set of specific tasks. Traditional and innovative methods of teaching Ukrainian 
as a foreign language are described (role play method, design method, case method, situational exercises method, 
audiolingual method, etc.). The conceptual basis of the study is demonstrated with the ideas and achievements of state 
scholars in the fields of teaching Ukrainian as a foreign language methods. The purpose of the article and the object 
specifics led to a comprehensive approach to the choice of research methods and techniques that combine linguistic 
analysis with the interpretation of teaching Ukrainian as a foreign language in higher education specifics: descriptive 
method is used for inventory and systematization of teaching methods; structural method with elements of intentional 
and contextual analysis is used in order to determine the functional load of the selected methods;  elements of psycho- 
and sociolinguistic analysis made it possible to determine the influence of extralingual factors on the successful mastery 
of the Ukrainian language. As a result, it is emphasized that language is one of the most important factors of intercultural 
communication. The authors conclude that in the modern educational process, it is important to use innovative methods 
of teaching Ukrainian as a foreign language, since the use of innovative technologies effectively influence the development 
of students’ ability among foreign citizens to master the language. 

Key words: traditional teaching methods, innovative teaching methods, role-play method, design method, case-
method, situational exercises method.

Постановка проблеми. Зацікавлення інно-
ваційними методами навчання іноземних мов, 
зокрема української як іноземної, викликало 
велике зацікавлення лінгводидактів. У зв’язку 
з інтеграцією України до світової спільноти, зрос-
танням міграційних процесів та змінами в сус-
пільній свідомості зростає інтерес до нашої дер-
жави, її мови та культури. В умовах сьогодення 
неухильно збільшується кількість іноземних гро-
мадян, які приїздять до України з метою отримати 
якісні освітні послуги, започаткувати свій біз-
нес чи познайомитися з традиціями та звичаями 
загадкової слов’янської країни з давньою славет-
ною історією. Усе це зумовлює великий інтерес до 
вивчення української мови як іноземної, що вка-
зує на актуальність дослідження.

Нині контакти представників різних лінг-
вокультур стають звичним явищем. Некомпе-
тентність або неадекватне відтворення норм 
вербальної, а також невербальної поведінки ство-
рює труднощі, зумовлює перешкоди в спілку-
ванні, може призвести до різноманітних девіацій 
у процесі міжкультурної комунікації (Болотні-
кова, 2019: 1). 

На думку спеціаліста з комунікативістики 
Ф. Бацевича, провідна тематика сучасних дослі-
джень як теорії, так і практики міжкультурної 
комунікації сконцентрована навколо таких про-
блем, як «успішність / неуспішність спілкування 
представників різних етнічних (національних) 
лінгвокультурних спільнот, встановлення причин 
невдач, виявлення відмінностей комунікативної 
поведінки носіїв різних мов і культур, а також 
різниці в організації мовного і немовного кодів, 
яка впливає на якість міжкультурної комунікації» 
(Бацевич, 2004: 10).

Аналіз досліджень. Варто зазначити, що 
нині в лінгводидактиці досить активно розро-

бляються різноманітні методи, стратегії, при-
йоми та тактики викладання української мови 
як іноземної (Л. Бей, В. Брадер, К. Брунер, 
Я. Гладир, Т. Єфімова, І. Зозуля, В. Корженко, 
І. Кочан, А. Кулик,  Д. Мазурик, О. Мацько, 
Л. Солодар,  Г. Тохтар, О. Тростинська, О. Тур-
кевич,  C. Яворська та ін.). Останнім часом 
з’явилася низка навчальних посібників: «Україн-
ська мова як іноземна. Підготовка до тесту. Тре-
нувальні завдання. Середній рівень» (Новікова О., 
Тулузакова О., Штанденко У., 2017),  «Українська 
мова для іноземців» (колектив авторів: Барчук О., 
Волкова О., Ворона Н. та ін., 2018), «Українська 
мова для іноземців» (Лисенко Н. О., Київ, 2019) 
та ін. Заслуговують на увагу високопрофесійні 
навчальні посібники «Крок-1» (Палінська О., Тур-
кевич О., 2014) і «Крок-2» (Палінська О., 2014), 
які є першими в Україні виданнями, що відповіда-
ють Загальноєвропейським рекомендаціям щодо 
мовної освіти. Ці книги призначені для вивчення 
української мови як іноземної на елементарному 
та основному рівні (згідно із Загальноєвропей-
ськими рекомендаціями з мовної освіти – рівні 
А1‒А2) і мають на меті сформувати комуніка-
тивні компетенції іноземних студентів, допомогти 
їм опанувати граматичний та лексичний мінімум, 
пізнати культуру, звичаї та традиції українського 
народу.

Мета статті полягає в аналізі традицій-
них та інноваційних методів навчання укра-
їнської мови як іноземної в закладах вищої 
освіти  та з’ясуванні їх комунікативно-прагма-
тичного потенціалу. Поставлена мета передбачає 
розв’язання таких завдань: 1) виокремити та сис-
тематизувати методи навчання іноземних мов;  
2) встановити комунікативно-прагматичний по- 
тенціал методів навчання української мови як іно-
земної.
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Виклад основного матеріалу. Більшість уче-
них-методистів згодні з тим, що на сучасному 
етапі проблем, пов’язаних із вивченням україн-
ської мови як іноземної, досить багато: це роз-
робка концепції викладання української мови 
іноземної громадянам різних категорій, підго-
товка навчальних програм з української мови 
для іноземних громадян, створення навчальних 
посібників з української мови з урахуванням 
особливостей різних категорій іноземних сту-
дентів, розробка  тестів з української мови для 
визначення рівня володіння мовою як інозем-
ними студентами, так й іноземцями, які прагнуть 
отримати українське громадянство (Тростин-
ська, 2011: 240).

Як показує практика, викладання та вивчення 
української мови як іноземної в закладах вищої 
освіти України впроваджується в навчальний 
процес у межах таких курсів: «Практична укра-
їнська мова для іноземців», «Українська мова як 
іноземна (практичний курс)», «Ділова українська 
мова для іноземців», «Українська мова за про-
фесійним спрямуванням для іноземців» тощо. 
У програму вивчення української мови включено 
вивчення фонетики, лексичного складу мови, мор-
фології, граматики, синтаксису, проте теоретичне 
вивчення подекуди відходить на другий план, 
поступаючись першочерговому завданню – виро-
бленню практичних умінь та навичок комунікації. 
Варто також підкреслити, що під час роботи з іно-
земними студентами обов’язково варто врахову-
вати особливості комунікації, адже це спілкування 
людей, які є представниками різних культур, що 
«оперують різними лінгвокультурними стереоти-
пами і комунікативними навичками, спираються 
на різні (часто діаметрально протилежні) мовні 
картини світу, перебувають під впливом різнома-
нітних упереджень тощо» (Бацевич, 2007: 251). 
Для такої міжкультурної комунікації характерним 
є те, що учасникам навчального процесу потрібно 
використовувати не лише засоби мовного коду зі 
специфічними культурними смислами, а й «інші 
стратегії й тактики спілкування¸ що докорінно 
відрізняються від тих, якими кожен із них звик 
користуватися у випадках інтеракції всередині 
однієї культури» (Коваленко, 2015: 10). Отже, 
врахування особливостей віросповідання, серед-
овища виховання, психологічних характеристик 
студентів зумовлює відповідний відбір методів 
навчання української мови як іноземної.

Як відомо, методи навчання будь-яких інозем-
них мов поділяються на традиційні та інноваційні. 
У викладанні іноземних мов загалом і української 
як іноземної зокрема упродовж тривалого часу 

використовували так званий граматико-переклад-
ний метод, основи якого було закладено ще фран-
цузькими просвітителями у XVIII ст. Сутність 
його зводилася до досконалого оволодіння слов-
ником, на основі якого вивчалася граматика тієї чи 
тієї мови. Тобто викладач має вибрати певні гра-
матичні форми, відповідно до яких добираються 
тексти. Студенти мають читати текст, перекладати 
його рідною мовою і, навпаки, вивчати слова. 
Основна увага зосереджувалася на тому, щоб пра-
вильно сказати. Недоліком цього методу є те, що 
тексти досить часто були штучними, абсолютно 
не адаптованими до реалій життя. Студент засво-
ював граматичні форми і не вмів їх застосовувати 
у процесі комунікативного акту.

Нині одним із провідних методів навчання 
іноземних мов й української як іноземної 
зокрема є комунікативний метод (Тростинська, 
2011: 127). Його основна мета – навчити студен-
тів спілкування зі співрозмовниками. Найпо-
ширенішими засобами реалізації цього методу 
є створення постійної розмовної практики через: 
монологи (розповіді про себе, свою родину, 
країну, хобі тощо); діалоги (робота в парах чи 
командах); командні ігри (відповіді  на запи-
тання «Так / Ні»,  різноманітні квести тощо); дис-
кусії (для студентів, які вивчають довше та зна-
ють мову). Для успішної реалізації цього методу 
доцільним є  використання колективних форм 
роботи, подання навчального матеріалу на основі 
мовленнєвих інтенцій, творчих завдань, паралель-
ного засвоєння граматичної форми та її функції 
в мові тощо – усе це дає змогу створити ситуації 
реальної комунікації, допомагає студентам прак-
тично навчитися вирішувати різні комунікативні 
завдання. 

У процесі навчання іноземців удало зареко-
мендував себе метод рольової гри, за допомо-
гою якого можна змоделювати ситуацію спілку-
вання, максимально наближену до реальності. За 
допомогою цього методу студенти мають змогу 
опрацювати конкретні ситуації, що допоможуть 
їм налагоджувати комунікацію в іншомовному 
середовищі з урахуванням ментальних устано-
вок. Варто зазначити, що метод рольової гри 
є досить важливим під час вивчення лексичних 
тем і допомагає студентам не лише поповнити 
словниковий запас, а є дієвим та активним засо-
бом навчання практичного володіння українською 
мовою, подолання мовних бар’єрів. Доцільно 
використовувати ситуативно-рольові ігри в про-
цесі вивчення таких тем: «Знайомство», «У кафе», 
«У банку», «У магазині», «На прийомі у лікаря»,  
«Прогулянка містом», «Біля каси кінотеатру», 
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«Подорож», «Готель» тощо. Важливо навчити 
студентів-іноземців уміння вести діалог. Цей 
вид діяльності з кожним роком навчання варто 
ускладнювати, наприклад: діалог-знайомство, 
діалог-домовленість, діалог-бесіда на запропоно-
вану тему, діалог-обмін думками, діалог-дискусія. 

Останнім часом викладачі часто використо-
вують кейс-метод (метод ситуаційних вправ). 
Звернення до цього методу вможливлює набли-
ження процесу навчання до практичної діяльності 
студентів відповідно до їх майбутньої професії. 
Ця методика є особливо ефективною, оскільки 
загальною спрямованістю сучасних вишів є поєд-
нання теоретичних знань із практичними нави-
чками та вміннями. Саме знання української мови 
допоможе іноземним студентам швидко їх опано-
вувати та удосконалювати на українських підпри-
ємствах. Тобто студентам пропонуються завдання, 
результатом яких є вирішення конкретних бізнес-
ситуацій в економічній, будівельній, нафтогазовій 
та інших галузях.

Фонетичні особливості української мови іно-
земні студенти засвоюють у процесі аудіювання, 
яке варто проводити за схемою: розуміння – досяг-
нення – перед відтворенням  (comprehension – 
before – production) (Nunan, 1999: 58). Видається, 
позитивним є також те, що під час аудіювання 
студенти мають змогу не лише вчитися розуміти 
почуте, а й, що важливо, сприймати фонетико-
акустичні особливості мовних одиниць. 

Варто зазначити, що у процесі вивчення укра-
їнської мови в студентів-іноземців, наприклад 
з арабських країн, виникають проблеми під час 
відтворення деяких звуків. Наприклад, це стосу-
ється звуків [б] – [п]. Відомо, що в арабській мові 
немає глухого відповідника фонемі [б], тому часто 
українську фонему [п] студенти-араби сприйма-
ють і відтворюють як [б]: [б]одруга, від[б]ові-
дати [п]рати (замість [п]одруга від[п]овідати, 
[б]рати). В арабській мові також відсутня фонема 
[ц], тому в українських словах студенти часто 
використовують фонеми [т], [с], [тс]: вули[тс]я, 
[с]е, стіле[с] (замість вулиця, це, стілець). Ще 
однією з поширених помилок у студентів-інозем-
ців є плутанина звуків [и] й [і]: л[і]с, кн[і]га, с[і]н, 
гр[і]мати (замість лис, книга, син, гримати).

Важливим прийомом під час вивчення фонетики 
є так звана «фонетична гімнастика» − фонетичні 
вправи, що допомагають студентам-іноземцям 
навчитися правильної артикуляції звуків, розріз-
няти певні граматичні форми: бАтьків –  батькІв, 
сЕстри — сестрИ, зАмок – замОк тощо. Під час 
виконання фонетичних вправа варто давати сту-
дентам завдання щодо добору слів з однаковими 

звуками, тим самим збагачуючи їхній словниковий 
запас. Усі ці приклади свідчать про те, що важли-
вим етапом вивчення української мови як інозем-
ної є подолання фонетичної інтерференції.

У сучасній методиці  навчання іноземних мов 
популярним є так званий  аудімовний метод. 
Його доцільно використовувати на перших двох 
рівнях вивчення мови. Сутність методу полягає 
в тому, що спочатку студент повторює кілька разів 
усе почуте від викладача чи під час аудіопрослу-
ховування і лише на другому рівні йому дозволено 
продукувати  одне-два самостійно побудовані 
висловлення. Багаторазове повторення фіксує 
в пам’яті правильну вимову слів, речень, окремих 
мовних кліше. 

На думку сучасних науковців, під час вивчення 
іноземної мови доречно використовувати куль-
турологічний підхід, який має виконувати кілька 
важливих функцій: навчальну, виховну, пізна-
вальну й професійну. З-поміж культурологічних 
підходів найпоширенішими є «лінгвокраїноз-
навчий, комунікативно-етнографічний і соціо-
культурний» (Коваленко, 2015: 171). Як свідчить 
практика, залучення культурологічних компонен-
тів під час вивчення іншої мови є ще одним  при-
йомом формування комунікативних умінь.

На заняттях культурологічний підхід реалі-
зується під час організації комунікативного акту 
у формі діалогу культур. Залежно від кількості 
студентів така робота проводиться в групах чи 
в парах. У процесі спілкування студенти дізна-
ються про спосіб життя, вірування, звичаї та тра-
диції різних народів, українського етносу зокрема, 
особливості поведінки. Для реалізації цього під-
ходу варто запропонувати студентам тематично 
дібрані тести, відео, презентації, присвячені укра-
їнським святам, традиціям, обрядам.  

Зокрема, ефективним прийомом реалізації 
цього методу є лінгвокультурний аналіз тексту, що 
вможливлює встановлення різноплощинних мов-
них ознак,  які є свідченням лінгвоетнічного серед-
овища й вирізняються національно-культурним 
забарвленням. Навчальний краєзнавчий текст різ-
ної складності можна використовувати на різних 
етапах  навчання. Така робота має на меті не лише 
розвиток навичок слухання-розуміння, а й вико-
нання низки інших завдань, а саме: мовленнєвих 
навичок, збагачення знань про Україну чи місто, 
у якому іноземні студенти живуть і навчаються, 
тим самим це полегшує процес їхньої  соціокуль-
турної адаптації (Швець, 2012: 315). Такі тексти, 
як «Українські національні символи», «Націо-
нальні традиції і звичаї», «Національні страви 
України» та ін., не лише позначені етномовним 
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колоритом, а й ідентифікують його з національ-
ним буттям українців. Вони характеризуються 
виразною національно-культурною специфікою, 
їх знання є важливим елементом комунікативної 
компетентності носіїв інших культур і є умовою 
успішного міжкультурного спілкування.

Досить ефективним у процесі вивчення іно-
земних мов є метод «мовчання» (Silent Way), 
запропонований представником когнитивізму 
К. Гаттеньо ще в середині 60-х років ХХ століття. 
Сутність його полягає  у тому, що, на противагу 
традиційному відтворенню фраз услід за виклада-
чем, цей метод націлює на навчання в тиші, акти-
візуючи розумовий процес і мовленнєву творчість. 
На початкових рівнях викладач може використо-
вувати складні кольорові таблиці, на яких кожен 
колір або символ позначає певний звук, і в такий 
спосіб презентує нові слова: квадратик черво-
ного кольору означає букву «с», зеленого «т», 
синього – «і», жовтого – «л» (разом складається 
слово «стіл»). Крім карток, можна використову-
вати слайди, таблиці чи будь-який інший роздат-
ковий матеріал. Зауваження роблять після того, як 
студент висловить свою думку.  Цей метод допо-
магає формувати навички самостійної роботи.

В умовах глобалізованого суспільства ефектив-
ним засобом підвищення  пізнавального інтересу 

до вивчення української мови як іноземної є вико-
ристання інноваційних технологій у навчанні. 
Одним із таких інновацій є метод проєктування 
(підготовка презентацій в програмі PowerPoint: 
«Моє рідне місто», «Природа моєї батьківщини», 
«Національний костюм», «Мої українські друзі», 
«Віртуальна екскурсія містами світу» тощо). Такі 
презентації можна запропонувати зробити на 
тему їх спеціальності: «Банківська система Укра-
їни», «Грошова система моєї країни», «Природні 
багатства моєї батьківщини», «Клімат моєї кра-
їни» тощо.

Висновки. Зростання інтеграційних  процесів 
сприяє тому, що нашу державу відвідує багато 
іноземних туристів, досить часто іноземці обира-
ють українські виші для свого навчання. Відпо-
відно, зростає необхідність вивчення української 
мови представниками інших етносів. У сучасному 
освітньому процесі використовуються традиційні 
та інноваційні методи навчання української мови 
як іноземної. Одним із суттєвих варіантів підви-
щення пізнавального інтересу іноземних студен-
тів є використання інноваційних технологій, які 
розвивають здібності студентів в опануванні укра-
їнської мови як іноземної. Перспективним вбача-
ємо продовження вивчення ефективних методів 
навчання української мови як іноземної.
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ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

У статті висвітлюються витоки музичного виховання і навчання в педагогічній спадщині західноєвропей-
ських учених. У статті показано, що значення музики для гармонійного розвитку і виховання особистості 
обстоювалися прогресивною спільнотою ще з античних часів. Видатні давньогрецькі мислителі Аристотель, 
Піфагор, Платон, Сократ визнавали магічну силу впливу музики на особистість, підкреслювали її здатність роз-
вивати в людині прагнення до кращого, навіть наголошували на її лікувальному ефекті, підкреслювали переваги 
музичного мистецтва у вихованні.

Автором представлено розвиток ідей музичного виховання і освіти в педагогічній теорії практики починаю-
чи з античних часів й до ХХ століття, висвітлено особливості трактування ролі музики для особистості та її 
розвитку. Простежено то висвітлено процес становлення і розвитку музичного виховання від поодиноких ідей 
і теорій до розгалуженої, системи виховання і навчання.

Показано, що з кінця ХІХ – початку ХХ століття розвиток таких наук, як фізіологія, анатомія, психологія під-
няли дослідження в цій галузі на якісно новий рівень – наукове обґрунтування та розробку отримали такі категорії, 
як естетичні почуття, естетичне сприйняття, психо-фізіологічні характеристики впливу музики на людину.

Було з’ясовано, що музично-педагогічна теорія і практика у ХХ столітті завдяки поглядам і діяльності окре-
мих видатних західноєвропейських педагогів отримала інтенсивний розвиток, збагатилася новими ідеями, роз-
робками, концепціями і теоріями. 

Доведено, що в цей час набула надзвичайної популярності педагогічна система музично-ритмічного вихован-
ня швейцарського педагога Е. Жака-Далькроза, який вважав провідним методом творчого розвитку учнів плас-
тичну імпровізацію, тобто імпровізоване створення рухових художніх образів під музику. 

Автором представлено систему музичного виховання угорського композитора і педагога З. Кодая, особливіс-
тю якої є опора на народну музику (увесь процес навчання будувався на народно-пісенному музичному матеріалі), 
виховання музичної культури дітей через активний розвиток їх музичних здібностей.

Ключові слова: розвиток особистості, музика, музичне мистецтво, музичне навчання, музичне виховання.
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THE ORIGINS OF THE PROBLEM OF MUSIC EDUCATION AND TRAINING 
IN WESTERN EUROPEAN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL THOUGHT

This article is dedicated to the study origins of music education and upbringing in the pedagogical heritage of Western European 
scientists. The article shows that the importance of music for the harmonious development and education of the individual has been 
defended by the progressive community since ancient times.  Prominent ancient Greek thinkers such as the Aristotle, Pythagoras, 
Plato, Socrates recognized the magical power of music on the individual,  emphasized its ability to develop a person's desire for 
the best, even emphasized its therapeutic effect and emphasized the advantages of musical art in education.

The author presents the development of ideas of music upbringing and education in pedagogical theory of practice 
from ancient times to the twentieth century, highlights the peculiarities of the interpretation of the role of music for 
the individual and its development. The process of formation and development of music upbringing from single ideas 
and theories to a branched, system of upbringing and education is traced and highlighted. 

It is shown that from the end of the X – beginning of the XX century the development of such sciences as physiology, anatomy, 
psychology raised research in this field to a qualitatively new level. Scientific substantiation and development received such 
categories as aesthetic feelings, aesthetic perception, psychophysiological characteristics of the influence of music on a person.

The author found that music and pedagogical theory and practice at the twentieth centure to watch and give 
the attention of the most prominent European teachers, has rejected intensive development, has acquired new ideas, 
development, concepts and theories. 
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It is proved that the pedagogical system of musical rhythmic education of the Swiss teacher E. Jacques-Dalcroze has 
gained extraordinary popularity. He considered plastic improvisation, that is, the improvised creation of motor artistic 
images to music, to be the leading method of pupils’ creative development. 

The author present the system of musical education of the Hungarian composer and teacher S. Koday, the feature 
of which is the reliance on folk music (the whole learning process was based on folk-song music material), education 
of children's musical culture through active development of their musical abilities.

Key words: personality development, music, musical art, music education, music upbringing.

Постановка проблеми. Нині, коли в україн-
ському суспільстві відчувається гострий дефіцит 
духовності з огляду на зниження культурного 
рівня молоді, занепаду моральності, криміналі-
зації суспільства, роль і значення виховання засо-
бами музичного мистецтва набуває особливого 
значення й відповідає стратегічним завданням 
освітньої політики України.

Аналіз досліджень. Актуальні проблеми 
музичної освіти і виховання учнів були дослі-
дженні в роботах таких учених, як А. Болгарський, 
В. Бутенко, С. Горбенко, О. Лобова, Л. Масол, 
О. Михайличенко, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рос-
товський, О. Рудницька, А. Соколова, Т. Танько, 
О. Хижна, Л. Хлєбнікова, Г. Шевченко, В. Шуль-
гіна, О. Щолокова та ін.

Як свідчить аналіз наукової літератури, незва-
жаючи на актуальність проблеми виховання засо-
бами музичного мистецтва, поза увагою дослідни-
ків залишилися питання становлення і розвитку 
проблеми в західноєвропейській науково-педаго-
гічній теорії і практиці. 

Мета статті ‒ вивчити і проаналізувати витоки 
проблеми музичного виховання в науково-педаго-
гічній думці Західної Європи.

Виклад основного матеріалу. Значення мис-
тецтва, краси для виховання і розвитку особис-
тості завжди високо оцінювалася прогресивною 
науковою спільнотою. Ще в античні часи діа-
гностувався особливий інтерес до ролі краси 
й  були зроблені перші спроби сформулювати її 
сутність. Так, Платон у своїх філософських діа-
логах схарактеризував мистецтво як містичну, 
релігійну категорію. Платон, продовжуючи і роз-
виваючи ідеї представників софістики, розглядав 
мистецтво як спосіб відтворення унікальних явищ 
природи, неповторності оточуючого світу. Най-
більш виразними і ефективними засобами мисте-
цтва філософ вважав музику, драматургію, епос  
(Платон, 1999: 19).

Цікавою є точка зору філософа на моральну, 
духовну роль мистецтва. Він розділяв засоби мис-
тецтва на корисні для розвитку людини і шкід-
ливі. Так, за його переконанням, торжеству ідеям 
добра, піднесенню людської думки, душі спри-
яють лише такі засоби мистецтва: філософські 
драми, морально очищені гімни та гімни на честь 

богів. А поезія, навпаки, є шкідливою, гальмую-
чою силою, непотрібною і навіть небезпечною 
для суспільства (Платон, 1999: 19).

Заслуговує на увагу ставлення до музичного 
мистецтва для виховання, освіти і розвитку осо-
бистості, значення якого високо цінилося в анти-
чній традиції й розглядалося в триєдності «мусич-
них мистецтв» (танець, поезія, музика). 

Високу оцінку музика знайшла в поглядах, 
ідеях, теоріях видатних філософів того часу 
Аристотеля, Піфагора, Платона, Сократа. Вони не 
тільки добре усвідомлювали значення музики для 
особистості, визнавали її можливості для розвитку 
високих прагнень і обстоювали переваги музич-
ного мистецтва у вихованні, а й убачали в музиці 
навіть лікувальні можливості, спроможність до 
гармонізації Всесвіту, природи, тіла людини. 
Такі особливі можливості музики пояснювали 
властивостями її складників: мелодії і ритму, які 
підпорядковують єдиному емоційному настрою 
почуття слухачів.

Піфагор взагалі вивів на перший план зна-
чення ритму для усіх напрямів діяльності, вчин-
ків, поведінки й обґрунтував спеціальну теорію 
успішної і щасливої долі. Таку здатність нала-
штуватися на вірний, узгоджений із навколиш-
нім світом, ритм у своїх діях назвав «евритмією» 
(Ямвлих, 2002: 100).

Піфагор був переконаний, що за допомогою 
правильного застосування музичних засобів 
можна позбавитися від хвороб як тілесних, так 
і душевних. Філософ навіть започаткував тради-
цію так званого «лікування музикою». Сутність 
такого лікування зводилася до виконання хоро-
вого співу під акомпанемент гри на лірі. Ліку-
вальна дія музики полягала у формуванні гарного 
настрою, розвитку навичок ритмічного співу, 
еврітміці виконавців (Ямвлих, 2002: 101).

Необхідно зазначити, що Піфагор розробив 
особливу теорію відповідності певних музичних 
мелодій конкретному емоційно-психологічного 
стану слухача. Ним було визначено список творів 
проти зневіри, при переживаннях, проти роздра-
тування, гніву, «всякого розумового потьмарення 
розгніваної душі», задля гальмування примхів 
і нездорових бажань. Було ним і визначено ієрар-
хію ефективних інструментів для музичного ліку-
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вання, перше почесне місце в ній посідала ліра, 
а замикала її флейта. На думку Піфагора, флейти 
мають різке звучання, пихате й абсолютно не бла-
городне (Ямвлих, 2002: 102).

Суттєвих змін зазнало значення музики за часи 
Середньовіччя. Як відомо, всі сфери життя у той 
період були підпорядковані релігійним ідеалам 
та традиціям і світські жанри відійшли на другий 
план, використовувалися лише як допоміжний, 
обрядовий засіб. Отже, музика, як і інші види 
мистецтва, стала засобом церковної обрядової 
культури і музична традиція збагатилася новим 
жанром ‒ унісонним хоровим співом. 

Вивчення і аналіз історико-педагогічної літера-
тури (Бодак, 1917; Лессинг, 1036; Чернов, 2016) 
свідчать, що в період Ренесансу діагностувалося 
повернення ідеалів духовності, краси, що супро-
воджувалося розквітом мистецтва, започаткуван-
ням і розвитком  цілого комплексу нових музич-
них жанрів (балада, мадригал, опера). Музичне 
навчання і освіта набувають офіційного статусу, 
при католицьких храмах стали відкриватися 
співацькі школи, так звані «консерваторії» – 
навчальні заклади для музично обдарованих і зді-
бних дітей.

Науково-теоретична думка XVIII–XIX ст. звер-
нула на музику спеціальну увагу, вивчаючи різні 
аспекти проблеми музичної освіти і навчання. 
Серед науково-педагогічних досягнень озна-
ченого періоду можна назвати такі: започатку-
вання цифрового нотопису, заснування і розви-
ток французьким вчителем музики і математики 
П. Галеном цифрової системи навчання музики, 
виокремлення музики в спеціальний предмет для 
шкільного навчання. 

Саме в цей період предметом спеціальної 
уваги прогресивної наукової і освітянської спіль-
ноти стає народна пісня. Означеній проблемі були 
присвячені роботи І. Вінкельмана, І. Гердера,  
Г. Лессінга. 

Необхідно зазначити, що в поле особливої 
уваги науковців музика потрапила в період кінця 
ХІХ – початку ХХ століття, коли спостеріга-
лося  помітне пожвавлення усіх гуманітарних 
сфер у світовому суспільстві, інтенсивний роз-
виток наук – фізіології, анатомії, психології, під-
вищення значущості духовності, високих ідеалів 
просвіти. Мистецтво стали розглядати потужною 
силою в розвитку моральних якостей, духовності 
людини.

Наприклад, Е. Прельс підкреслював значну 
роль саме мистецтва у формуванні моральних 
якостей. Усвідомлюючи, що безпосередньо мисте-
цтво не може здійснити кардинальні перетворення 

в моральній сфері людини, учений вбачав у ньому 
потужну силу для впливу на почуття, емоції. Сис-
тематична взаємодія з мистецтвом призведе до 
розширення і збагачення так званої «сфери спо-
глядання», що й сприятиме розвитку «духовної 
культури», призведе до «безпосереднього розви-
тку свідомості та підйому моральності людини» 
(Сумцов, 1896). 

На якісно новий рівень музично-педагогічна 
теорія і практика вийшли у ХХ ст. завдяки погля-
дам і діяльності окремих видатних педагогів. 
Особливий інтерес викликає педагогічна система 
музично-ритмічного виховання швейцарського 
педагога Е. Жак-Далькроза. Провідним методом 
творчого розвитку учнів Е. Жак-Далькроз вважав 
пластичну імпровізацію, яка може бути як індиві-
дуальною, так і колективною. Пластична імпрові-
зація ‒ це імпровізоване створення рухових худож-
ніх образів під музику (Жак-Далькроз, 1913). 

Зазначимо, що педагогічна системи, запропо-
нована Е. Жак-Далькрозом, запропоновувала кар-
динально новий підхід до організації музичного 
навчання. Е. Жак-Далькрозом в основу своєї кон-
цепції було покладено положення про емоційність 
як про першочергове її завдання. Усупереч поши-
реної традиційної системи музичної освіти із сис-
темою знань, вмінь і навичок, педагог повернувся 
до емоційного, живого характеру музики. Педа-
гог розглядав тіло ефективним інструментом для 
сприйняття та навчання музики. Реакція на мело-
дію через рухи тіла є для людини природними, 
дитина пізнає світ і емоційно реагує на мелодію, 
рухається відповідно до неї. Навчання музики 
через засоби пластики і виразності тіла дозволяє 
отримувати ще й додатковий розвиток – емоцій, 
сприйняття, почуттів й т. ін. (Жак-Далькроз, 1913).

Основними компонентами музично-педаго-
гічної концепції Е. Жак-Далькроза були: рит-
мічна гімнастика, сольфеджіо, виховання слуху, 
музично-пластичні імпровізації. Саме імпровіза-
ції педагог відводив значне місце в навчанні спра-
ведливо вважаючи її початком прояву творчості 
(Жак-Далькроз, 1913). 

Е. Жак-Далькроз розробив музично-педаго-
гічну систему для широкої аудиторії, вона скла-
далася з двох рівнів складності: елементарного 
(був спрямований на розвиток емоцій, почуттів, 
сприйняття музики), основного (був спрямований 
на надання знань, вмінь і навичок для подальшої 
професійної музичної освіти).

Продовження ідей Е. Жака-Далькроза знайшло 
в педагогічній системі  угорського композитора 
і педагога З. Кодая. Основними особливостями 
його музичної системи були: широке викорис-
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тання засобів народної музики, пріоритети співу 
при навчанні музики, акцентування на активний 
розвиток музичних здібностей дітей, зокрема 
слуху. Педагог підкреслював, що неможливо 
навчити дитину грі на інструменті, якщо в неї від-
сутній розвинутий слух (Кодай , 1982).

Система музичного виховання З. Кодая була 
визнана широкою прогресивною громадськістю 
і музичною спільнотою як ефективна і перспек-
тивна, а її основні положення, ідеї і принципи 
було покладено в основу прийнятої нині в Угор-
щині системи музичного виховання і навчання. 

Зупинимося детальніше на основних положен-
нях музично-педагогічної концепції З. Кодая:

1) в основі навчання музики лежить активна 
музична діяльність особистості, її систематична 
практика з музикування;

2)  голос є основним і доступним  «інстру-
ментом» для музикування,  саме спів стає пер-
шим природним проявом музичності особистості, 
засобом самовираження її внутрішнього настрою, 
емоцій, відчуттів;

3) хор, колективний спів, є своєрідною фор-
мою розвитку спільних почуттів, особливого емо-
ційного переживання, відчуття загальної єдності;

4) звуковисотний слух є основою музикаль-
ності і притаманний лише співу;

5) спів a capella є ефективною формою для 
базового розвитку музичних здібностей.

На думку педагога, запорукою успішності 
музичного навчання виступає емоційна наси-
ченість процесу навчання. Педагог підкреслю-
вав, що  спів має захоплювати дитину, її душу, 
її почуття. Зосередження ж уваги в процесі 
навчання музики виключно на техніці, вправах 

і сольфеджіо не призведе до успіху і не дасть гар-
них результатів.

Концепція музичного виховання З. Кодая була 
широко визнана й використовувалася інститутом 
музичної освіти Угорщини. Особливо популярними 
були його ідеї щодо демократичності музичної 
освіти, популяризації навчання музики серед широ-
ких верств населення, залучення широкої аудиторії 
до хорового співу. Результатом стало всенародне 
активне прагнення до хорового співу,  загальна 
музична грамотність серед населення. 

Музична освіта впевнено увійшла до загаль-
ноосвітніх шкіл, створювалися шкільні хори, від-
водилася значна кількість академічного часу на 
заняття музикою. Наприклад, у 1 класі – півгодини 
двічі на тиждень, у 2‒7 класах – по дві години на 
тиждень. Із 3‒4-го класів учні отримують змогу 
навчитися грі на якомусь музичному інструменті.

Висновки. Отже, ще за часів античності 
музику розглядали природним засобом для само-
вираження, гармонізації із Всесвітом, розвитку 
духовності особистості. Особливого розвитку ідеї 
музичного виховання і освіти отримали у ХХ ст.,  
оформилися в окремі педагогічні концепції 
і системи, збагатилися значним теоретичним під-
ґрунтям. Музично-педагогічні концепції Е. Жак-
Далькроза, З. Кодая, проголошуючи музику потуж-
ним, комплексним засобом розвитку особистості, 
запропоновували методику навчання музики для 
широкої аудиторії. Особливістю музичної освіти 
и виховання стало зміщення акценту від мето-
дичного відпрацьовування музичних навичок 
та вмінь до здатності відчувати музику, вихову-
вати музичні почуття, розвивати власні природні 
засоби музичної виразності (спів, пластика).
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття присвячена проблемі формування професійної компетентності студентів педагогічних спеціаль-
ностей. Розглянуто професійну компетентність як результат освітнього процесу та психолого-педагогічну 
проблему. Професійна компетентність характеризується як нормативна комплексно-інтегративна характе-
ристика особистості, яка визначає її готовність та здатність до виконання функцій професійної діяльності, 
ефективного вирішення навчально-виховних завдань, орієнтує на постійне професійне вдосконалення та актуа-
лізацію творчого потенціалу на основі використання набутих знань, професійного та життєвого досвіду, цін-
ностей, здібностей та професійно значущих якостей.

Розглянуто зміст понять «критерій», «показник»; виявлено загальні вимоги до критеріїв. Встановлено спів-
відношення понять «критерій» та «показник». Критерій більш стабільний, а показник динамічний. Обґрунто-
вано критерії сформованості професійної компетентності з урахуванням змісту компонентів її структури. 
Відповідно до критеріїв визначено показники виявлення кожного критерію.

Виокремлено структуру професійної компетентності майбутніх учителів, яка містить такі компоненти: 
мотиваційний (особистісне ставлення до аналізу та проєктування професійної діяльності, сформованість про-
фесійно важливих якостей, усвідомлення значущості своєї діяльності, прагнення до підвищення професійної ком-
петентності, самовдосконалення та саморозвитку); когнітивний (розуміння сутності змісту, цілей та завдань 
професійної діяльності, володіння системою професійно важливих знань, обізнаність із методами та спосо-
бами виконання навчальних завдань, сформованість знань щодо здійснення професійної діяльності); діяльнісний 
(сформованість професійних умінь, оволодіння методами, способом і досвідом самостійного розв’язання профе-
сійних завдань, наявність уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самооцінку результатів професійної 
діяльності, використання знань і навичок відповідно до поставлених цілей); результативний (аналіз та оцінка 
результатів професійної діяльності). Проаналізовані показники та критерії дають змогу комплексно оцінити 
сформованість професійної компетентності майбутніх учителів, визначити сучасний стан та передбачити 
динаміку формування професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей.

Ключові слова: професійна діяльність, професійна компетентність, майбутній учитель, критерії, показники 
сформованості.
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MAIN CRITERIA AND INDICATORS OF FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALITIES

The article is devoted to the problem of formation of professional competence of students of pedagogical specialities. 
Professional competence as a result of the educational process and psychological and pedagogical problem is considered. 
Professional competence is characterized as a normative complex and integrative characteristic of personality, which 
determines its readiness and ability to perfom the functions of professional activity, effective solution of educational tasks, 
focuses on continuous professional improvement and actualization of creative potential based on acquired knowledge, 
professional and life experience, values, abilities and professionally significant qualities.

The content of concepts “criterion”, “indicator” is considered; the general requirements to criteria are defined. 
The ratio of the concepts “criterion”, “indicator” is established. The criterion is more stable and the indicator is dynamic. 
The criteria of formation of professional competence taking into account the content of components of its structure are 
described. According to the criteria the detection indicators of each criterion are determined. The analyzed indicators 
and criteria make it possible to determined the current state and predict the dynamics of the formation of professional 
competence of students of pedagogical specialities.
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The structure of professional competence of future teachers is defined, which icludes the following components: 
motivational (personal attitude to the analysis and design of professional activity, formation of professionally important 
qualities, awareness of the importance of their activities, the desire to increase professional competence, self-improvement 
and self-development); cognitive (understanding of essence of the content, goals and objectives of professional activity, 
possession of a system of professionally important knowledge, familiarity with the methods and ways of perfoming 
educational tasks, formation of knowledge on professional activity); activative (formation of professional skills, mastering 
the methods, ways and experience of independent solution of professional problems, the ability to exercise self-control, 
sel-analysis and self-assessment of professional results, use of knowledge and skills in accordance with the goals); 
resultive (analysis and evaluation of professional results).

Key words: professional activity, professional competence, future teacher, criteria, indicators of formation.

Постановка проблеми. Професійна підготовка  
майбутніх учителів – організований навчальний 
процес у закладі професійної освіти, що спря-
мований на розв’язання цілей та завдань освіт-
нього стандарту і досягнення якості підготовки 
випускника, як частина загальної підготовки, яка 
передбачена навчальними планами спеціальності. 
Головним результатом професійної підготовки 
студентів педагогічних спеціальностей є їх готов-
ність до самостійної педагогічної діяльності. 
У навчальному процесі вищої школи дисципліни 
і види навчання групуються навколо фахових 
предметів. Вимоги, які висувають до рівня квалі-
фікації фахівців, визначають зміст, обсяг, методи 
і засоби навчання, впливають на формування 
цілей і завдань підготовки фахівця, його теоретич-
ної та практичної компетентності.

Важливим завданням сучасної педагогічної 
освіти є формування компетентних, орієнтованих 
на досягнення успіху фахівців. Разом із тим для 
виявлення ефективності та дієвості динамічної 
структури необхідним вважаємо визначення осно-
вних критеріїв та показників, що уможливлюють 
вимірювання рівня сформованості професійної 
компетентності майбутнього педагога на певних 
етапах його навчання та практичної професійно-
педагогічної підготовки.

Аналіз досліджень. Загальні проблеми про-
фесійного становлення педагога знайшли відо-
браження у працях І. Драча, І. Зязюна, С. Лісової 
та ін. Компетентність дослідники визначають як 
високий рівень оволодіння знаннями, вміннями 
і навичками (Краєвський, Лернер, Хуторський, 
2003), як готовність суб’єкта ефективно організо-
вувати внутрішні та зовнішні ресурси для поста-
новки і досягнення мети (Барінова, 2014; Драч, 
2008), як психічний стан особистості, що діє 
самостійно, як уміння, що дає змогу виконувати 
професійні дії (Маркова, 1996; Кузьміна, 1990), 
як реалізацію потреб фахівця, вирішення завдань 
професійної діяльності (Брюховецька, 2013;  
Драч, 2008, та ін.). Формування складників про-
фесійної компетентності розглядали І. Лернер, 
С. Лісова та ін.

Разом з тим, з огляду на значну кількість дослі-
джень із проблеми підготовки майбутніх педа-
гогів, проблема формування професійної компе-
тентності, визначення критеріїв та показників її 
сформованості залишається неповністю вивче-
ною, хоча вона, поєднуючи теорію та практичну 
діяльність, забезпечує підготовку до майбутньої 
педагогічної діяльності.

Метою статті є визначення критеріїв та показ-
ників професійної компетентності студентів педа-
гогічних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. У словнику-довід-
нику поняття «критерій» (від грец. kriterion – засіб 
для судження) розглядається як мірило для визна-
чення оцінки предмета чи явища або ознака, яку 
беруть за основу класифікації (Болтівець, 2010: 106).  
Схожим до розуміння поняття «критерій» є поняття 
«показник», зокрема, в педагогічному словнику 
воно визначається як ознака чого-небудь, доказ, 
свідчення; певні дані за результатами роботи, про-
цесу (Коджаспірова, 2005: 149). Проте критерій 
є ширшим поняттям, ніж показник, і як характе-
ристика педагогічного явища чи об’єкта може мати 
кілька показників. Показники є складниками кри-
терію. «Критерії професійної підготовки – сукуп-
ність ознак, які характеризують конкретний аспект 
рівня професійної підготовки. Відповідно, показ-
ники вимірювання рівня професійної підготовки 
є якісними та кількісними характеристиками про-
яву ознак, які необхідно дослідити» (Коваль, 2007).

Ґрунтуючись на цих тлумаченнях, можна визна-
чити ті основні (загальні) ознаки, що визначають 
професійну компетентність студентів педагогіч-
них спеціальностей, а також ті типові показники, 
характеристики, за якими можна вимірювати 
та судити про певний рівень сформованості про-
фесійної компетентності майбутнього вчителя.

А. Маркова визначає групи критеріїв для опису 
професійної компетентності:

– об’єктивні критерії – відповідність людини 
потребам професії, її внесок у соціальну прак-
тику;

– суб’єктивні критерії – відповідність професії 
потребам людини, її мотивам, схильностям;
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– критерії соціальної активності – вміння заці-
кавити суспільство результатами своєї праці;

– результативні критерії – досягнення бажаних 
результатів праці;

– процесуальні критерії – використання різних 
способів, технологій професійної діяльності;

– індивідуально-варіативні критерії – інди-
відуалізація праці, самореалізація особистісних 
потреб (Маркова, 1996).

Сформованість цих видів компетентності озна-
чає зрілість людини в професійній діяльності, 
спілкуванні, становленні особистості професіо-
нала, його індивідуальності (Маркова, 1996).

На думку О. Гандрабури, до складу професій-
ної компетентності належать такі компоненти, які 
функціонально пов’язані між собою: ціннісно-моти-
ваційний, діяльнісний, когнітивний, рефлексивно-
оцінний, тобто компоненти процесу активності – 
професійної діяльності (Гандрабура, 2008: 24).

Н. Кузьміна виділяє такі типи педагогічної 
компетентності:

– спеціальна компетентність (знання, вміння 
і навички з певної дисципліни);

– методична компетентність (володіння 
методами навчання та уміння застосовувати їх 
у навчанні);

– психолого-педагогічна компетентність 
(уміння співпрацювати зі студентами та виклада-
чами);

– диференціально-психологічна компе-
тентність (визначення особистісних якостей)  
(Кузьміна, 1990: 90).

Аналіз вищезазначених наукових досліджень 
дав змогу встановити, що основними критеріями 
сформованості професійної компетентності сту-
дентів педагогічних спеціальностей є:

1) мотиваційний;
2) когнітивний;
3) діяльнісний;
4) результативний.
Мотиваційний критерій. У сучасних умовах 

функціонування закладу вищої освіти, коли прак-
тично реалізуються основні напрями освітніх 
реформ, особливо актуальним видається вивчення 
мотиваційної спрямованості професійної під-
готовки майбутніх фахівців. На думку І. Зязюна, 
мотиви – явище динамічне, на яке впливають ті 
зрушення, що відбуваються у внутрішній струк-
турі особистості, а також у зовнішніх обставинах 
її життєдіяльності. Кожному віковому етапу роз-
витку людини притаманні специфічні мотива-
ційні замовлення (Зязюн, 1997: 327).

Зовнішніми мотивами педагогічної творчості 
називають такі, що зумовлені не предметно-істо-

ричним контекстом творчої діяльності, не запи-
тами та логікою її розвитку, що відображаються 
в задумах творчої особистості, а детерміновані 
її ціннісною орієнтацією. До зовнішніх мотивів 
зараховуємо прагнення до суспільного визна-
ння, матеріальних привілеїв, високих соціаль-
них позицій. Внутрішніми мотивами є цікавість, 
здивування, відчуття нового, упевненість у пра-
вильності напряму пошуку вирішення завдання 
і сумніви в разі невдачі, почуття гумору та іро-
нії, естетичні почуття, що виникають у процесі 
навчання.

Пізнавальні мотиви, які в сукупності безпо-
середньо зумовлюють пізнання як процес і як 
результат, ‒ це відчуття, сприйняття, увага, уява, 
пам’ять, мислення.

Процес пізнання забезпечує надбання і засво-
єння знань, а вихідною основою пізнання є від-
чуття, сприйняття, тобто споглядання навколиш-
ньої дійсності. Активізація аналізованого процесу 
виявляється у прагненні особистості до само-
стійних дій, яке характеризується внутрішнім 
спонуканням до нових форм роботи, що полягає 
в добровільній діяльності, творчому ставленні 
до педагогічної праці, продовженні за власним 
бажанням не просто розумової роботи, а пізна-
вальної діяльності, не зумовленої практичними 
нестатками, зовнішньою чи суб’єктивною нега-
тивною оцінкою роботи.

Формуванню позитивної мотивації сприяють:
– новизна змісту, послідовність поставлених 

завдань;
– створення ситуації успіху, яка передбачає 

виконання вправ;
– прагнення особистості до самостійних дій 

у педагогічному процесі. Основними показни-
ками, що визначають цей критерій, є спрямова-
ність особистості до творчості, до отримання 
знань у навчальному процесі, спрямованість осо-
бистості на вирішення визначених задач.

Когнітивний критерій є важливим в аспекті 
професійного становлення майбутнього фахівця, 
оскільки його сутність окреслюють ті знання, 
вміння і навички, які необхідні для формування 
професійної компетенції майбутнього вчителя. 
Навчання в закладі вищої освіти спрямоване на 
розв’язання таких завдань: набуття студентами 
системою уявлень, знань, умінь і навичок, фор-
мування психологічних здібностей, становлення 
якостей, значущих для педагогічної діяльності, 
закріплення інтересу до педагогічної науки. Вирі-
шення цих завдань уможливлює досягнення однієї 
з найважливіших цілей педагогічної освіти – ово-
лодіння професійною компетентністю.
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Формування професійної компетентності – це 
цілеспрямовано організований процес, який здій-
снюється протягом усього періоду навчання, про-
цес оволодіння системою знань, умінь і навичок. 
Це своєю чергою передбачає реалізацію таких 
компонентів:

1) створення цілісного наукового світогляду;
2) формування педагогічного мислення;
3) виховання інтересу до педагогічної науки.
1. Створення наукового світогляду ‒ це сис-

тема поглядів на світ, можливостей його пізнання. 
Загалом це поняття можна тлумачити як систему 
пізнання природи та суспільних явищ. З огляду на 
це систематична робота викладачів із формування 
наукового світогляду має бути спрямована не 
лише на забезпечення розуміння процесів і явищ, 
але й на перетворення набутих знань на внутрішні 
переконання кожного студента.

2. Формування педагогічного мислення. Осно-
вними ознаками його є логічність, рефлектив-
ність, проблемність. Логічність означає змогу сту-
дента мислити раціонально, співвідносити свої 
перетворення з наявними відношеннями пред-
метів та їхніми властивостями. Розвиток логіч-
ного мислення, яке передбачає вільне опанування 
простих прийомів та понять, вимагає цілісного 
підходу. Рефлективність проявляється в тому, що 
студент знає закони міркувань і вміє ними корис-
туватися, може контролювати їх використання 
у власних діях. Проблемність – це ознака, яка 
полягає в тому, що майбутній педагог може вио-
кремлювати в змісті завдання елементи істини чи 
хибності, відрізняти істинну задачу від тієї, яка не 
має розв’язку.

3. Виховання інтересу до педагогічної науки. 
Зацікавленість має важливе значення в контексті 
будь-якої діяльності людини: є одним із найбільш 
істотних стимулів набуття знань, розширення сві-

тогляду, підвищує пізнавальну активність, стає 
важливим детермінантом творчого ставлення до 
роботи.

Основні показники цього критерію ‒ сформо-
ваність мислення, уміння порівнювати, зістав-
ляти, комбінувати, генерувати нові ідеї, розвиток 
образної пам’яті, уяви, фантазії в навчанні.

Діяльнісний критерій визначається вольовими 
якостями, творчим використанням знань і нави-
чок відповідно до поставлених цілей, мотивів 
вибору способів і засобів їх досягнення, усвідом-
ленням і об’єктивним оцінюванням власних дій 
щодо цілі на кожному етапі навчальної діяльності. 
Вольовими якостями особистості є цілеспрямова-
ність, наполегливість, самовладання, дисципліно-
ваність. Розвиток вольової регуляції пов’язаний 
із мотиваційною сферою, стійкістю світогляду 
і переконань, здатністю до виявлення вольових 
зусиль в особливих ситуаціях діяльності.

Показники, що визначають цей критерій, ‒ оці-
нювання своїх дій, використання особистісних 
знань і вмінь у творчому процесі.

Результативний критерій передбачає контр-
оль, самоконтроль, оцінку та самооцінку для фік-
сації отриманих результатів. Оцінка власних про-
фесійних здібностей є важливою передумовою 
успішного здійснення педагогічної діяльності вчи-
теля та свідчить про інтенсивність прояву, спрямо-
ваність або якісні показники творчого потенціалу 
майбутнього фахівця. Основою для оцінки профе-
сійної компетентності студента має бути ступінь 
їх новизни та перетворювального впливу на прак-
тичну діяльність педагога. Показники, що харак-
теризують цей критерій, ‒ самоаналіз, самовдос-
коналення творчої особистості, уміння оцінювати 
результати майбутньої професійної діяльності.

Аналіз досліджень дав підстави визначити 
сформованість фахівця як інтегральну якість  

Таблиця 1
Критерії та показники сформованості професійної компетентності  

студентів педагогічних спеціальностей
№ Критерії Показники

1. Мотиваційний
Спрямованість особистості до творчості; прагнення до отримання знань 
у навчальному процесі; творча спрямованість особистості на вирішення 
визначених завдань; прагнення студента до самостійних дій  
у творчому процесі.

2. Когнітивний
Сформованість нестандартного мислення, уміння порівнювати, зіставляти, 
комбінувати, генерувати нові ідеї; виявлення образної пам’яті, уяви,  
фантазії у творчому процесі.

3. Діяльнісний Виявлення вольових якостей особистості в навчальному процесі; оцінювання 
власних дій; використання набутих знань і вмінь у професійній діяльності.

4. Результативний Самоаналіз, самовдосконалення творчої особистості,  
уміння оцінювати результати майбутньої творчої діяльності.

Чорноус В. Основнi критерiї та показники сформованостi професiйної компетентностi...
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особистості, що передбачає оптимальну суму пси-
холого-педагогічних, методичних, технологічних 
знань, необхідну систему вмінь, мотивів, які спо-
нукають до навчальної та професійної діяльності.

Критерієм ефективної підготовки майбутнього 
вчителя має бути сформована професійна ком-
петентність як складна взаємодія професійних 
і особистісних характеристик. Професійну компе-
тентність розуміємо як сукупність теоретичного, 
практичного та особистісного досвіду.

Отже, професійна компетентність – це комп-
лексна характеристика особистості, що визначає 
готовність та здатність до виконання функцій 
професії педагога, вдосконалення та самореалі-
зації на основі набутих знань, життєвого досвіду, 
здібностей та професійних якостей. Вона про-
являється у різних сторонах педагогічної праці 
(діяльності, повсякденному житті, особистісному 
розвитку, результатах праці) і вимагає сформо-
ваності всіх її компонентів. Підвищення якості 
підготовки студентів у закладі вищої освіти мож-
ливе на основі перевірки об’єктивних закономір-
ностей, виражених у принципових положеннях із 
вдосконалення і розвитку вищої школи в сучасних 
умовах, використання педагогічних можливостей 
освітнього процесу та обліку специфіки майбут-
ньої діяльності вчителя.

Висновки. Таким чином, у цій статті ми здій-
снили аналіз наукових джерел, розглянули поняття 

«професійна компетентність», на основі праць 
дослідників визначили типи професійної компе-
тентності майбутніх учителів. Поняття «профе-
сійна компетентність» є багатогранним і багато-
аспектним, його зміст змінюється відповідно до 
процесів, які відбуваються в освіті.

Структура професійної компетентності являє 
собою сукупність компонентів, що входять до 
складу та відображають різні аспекти та функції 
діяльності вчителя. Зміст кожного з цих компо-
нентів поєднує мотиваційний, когнітивний, діяль-
нісний та результативний елементи.

З огляду на сучасні вимоги до професій вчи-
теля необхідним є забезпечення відповідного 
рівня професійної компетентності студентів педа-
гогічних спеціальностей, застосування в навчаль-
ному процесі різних форм і методів навчання, уза-
гальнення та систематизація практичного досвіду.

Проведене дослідження не вичерпує усіх 
аспектів окресленої проблеми професійної ком-
петентності студентів педагогічних спеціальнос-
тей. Подальшого вивчення потребують проблема 
розробки критеріїв та система оцінювання рів-
нів сформованості професійної компетентності 
майбутнього педагога, питання вдосконалення 
організації навчального процесу з використанням 
сучасних технологій навчання і розвитку особис-
тості студентів педагогічних спеціальностей на 
різних етапах навчання.
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РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Рефлексія має комплексний, міждисциплінарний і всеохоплюючий характер; рефлексивні процеси пронизують 
усі сфери життя людини. Рефлексія виступає одним із провідних методів наукового пізнання світу. Актуаль-
ність презентованого дослідження зумовлюється тим, що рефлексія є одним із важливих чинників саморозвит-
ку особистості взагалі і професійного розвитку зокрема, оскільки, пізнаючи себе, осмислюючи власні духовні 
процеси, особистість стає здатною до самовдосконалення, тому вона ніколи не залишиться такою, якою була 
колись, у минулому. Мета роботи полягає в дослідженні рефлексії як особистісного ресурсу для професійного 
розвитку майбутніх соціальних працівників. Метод рефлексії відрізняється від інших методів пізнання тим, 
що предмет її вивчення перебуває в особливому ментальному просторі, в якому значущі для суб’єкта численні 
зв’язки піддаються перегляду і реконструкції, внаслідок чого суб’єкт формується як особистість. Нині науковці 
не дійшли до однозначного визначення поняття «рефлексія», тому трактують його швидше не як відображення, 
а як пригадування, звернення до минулого, до того, що знайоме, як процес самопізнання суб’єктом власних вну-
трішніх психічних станів. Рефлексія сприяє більш усвідомленому і цілеспрямованому процесу самопізнання, усу-
ненню недоліків, які виникли під час ідентифікації, наданню можливостей для відсторонення та аналізу раніше 
пізнаного з різних позицій і встановленню причинно-наслідкових зв’язків і результатів. Характерними ознаками 
особистісної рефлексії є спостереження людини за власною поведінкою і внутрішнім світом, що викликане пере-
живаннями як учасників конфлікту, так і інших людей, що спостерігають за перебігом конфлікту. Проведений 
аналіз показав, що соціальний працівник пізнає себе для того, щоб суттєво покращити показники власної профе-
сійної діяльності, досягти в ній більш значущих результатів; створити умови для особистісного і професійного 
зростання як особистості і фахівця. До того ж науковці визнають, що здатність до рефлексії може залишати-
ся на дуже низькому рівні навіть у деяких дорослих людей. Саме цим можна пояснити певні складнощі та непо-
розуміння особистості під час самопізнання і пізнання навколишнього світу взагалі.

Ключові слова: рефлексія, пізнання, саморозвиток особистості, особистісна рефлексія, професійний 
розвиток, соціальний працівник.
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REFLECTION AS A PERSONAL RESOURCE FOR PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF THE FUTURE SOCIAL WORKERS

Reflection is a complex, interdisciplinary and comprehensive pattern; reflexive processes permeate all spheres 
of human life. Reflection is one of the leading methods of world’s scientific knowledge. The relevance of the presented 
study is due to the fact that reflection is one of important factors of self-development of an individual in general 
and professional development in particular, because knowing yourself, understanding your own spiritual processes, 
an individual becomes capable of self-improvement. In such a way he or she will never remain as they once were, in 
the past. The purpose of the work is the study of reflection as a resource for personal and professional development 
of the upcoming social workers. The method of reflection is different from the other methods of cognition. The subject 
of its study is placed in a special mental space. Important for the subject multiple connections are amendable to review 
and reconstruction, resulting in that the subject is formed as a person. The scientists have not reached an univocal 
definition of the “reflection” so far, therefore it is interpreted rather as a recollection, a reference to the past, to what 
is familiar but not as a reflection. It is interpreted as a subject’s process of self-cognition of their own inner mental 
states. Reflection contributes to a more conscious and focused process of self-cognition, to elimination of drawbacks 
that arise during the identification and provides opportunities to remove and analyze what has been learnt from different 
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positions. It also contributes to the establishment of causal-consecutive relationships and results. Characteristic features 
of personal reflection are the observation of personal behavior and their inner world. It can be caused by experiences 
of the both parties of the conflict as participants as observers. The analysis showed that social workers cognize their 
selves in order to significantly improve the performance of their professional activities, to achieve more significant results, 
to create conditions for personal and professional growth of oneself as a person and as a specialist. Besides, scientists 
recognize that the ability to reflect may remain very low even among some adults. This fact explains some of the difficulties 
and misunderstanding of personality during self-cognition and understanding of the world in general.

Key words: reflection, knowledge, personal self-development, personal reflection, professional development, social 
worker.

Постановка проблеми. Світоглядні орієн-
тири духовно-інтелектуального життя людської 
цивілізації продовжує створювати філософія, яка 
є вищим теоретичним рівнем і рефлексією світо-
гляду. Філософія виконує функцію методологіч-
ного дороговказу, оскільки сприяє пізнанню і різ-
нобічній людській діяльності загалом, глибоко 
осмислюючи та обґрунтовуючи стратегії реаліза-
ції вищих людських ідеалів, забезпечуючи цивілі-
зацію загальними принципами, що прокладають 
шлях до світоглядного Храму науки. Визначаючи 
евристичну функцію філософського знання для 
науки загалом, В. Бажанов твердив, що філософія 
здавна традиційно мала загальнонаукову рефлек-
сію і здатність виступати і як загальнонауковий 
спосіб пізнання, і як мета-інструмент теоретич-
ного дослідження. Така особливість вищих рівнів 
рефлексії відкривала перспективи заглиблення 
в предмет, його критичну перебудову і переосмис-
лення, так само як отримання нового знання про 
предмет (Максименко, 2005: 3).

Важливо, що для того, щоб зробити світ більш 
досконалим, із філософією прийшла мудрість. 
Творча думка філософських геніїв наставляє на 
те, щоб: створювати і будувати, а не руйнувати; 
творити навколо себе позитив і добро, а не знищу-
вати; пробуджувати паростки свободи та чинити 
опір деспотизму, тиранії, агресії; прокладати 
дорогу прогресивним і гуманістичним ідеалам, 
а не топтатися безтурботно на місці.

Одним із провідних методів наукового піз-
нання і побудови світу виступає рефлексія. 
З точки зору філософії, рефлексія трактується як 
спосіб усвідомленого розуміння специфіки буття 
людини у сучасному світі, метод конструктивного 
осмислення особливостей функціонування соці-
уму і позитивно-перспективних змін розвитку 
цивілізації.

Велика кількість наукових досліджень щодо 
вивчення феномена рефлексії в різних галузях 
знань зумовлена тим, що рефлексивні процеси 
пронизують усі сфери життя людини, тобто реф-
лексія має комплексний, міждисциплінарний 
і всеохоплюючий характер. Жодній живій істоті 
на землі (окрім людини) не притаманна така влас-

тивість, як здатність усвідомлювати, переосмис-
лювати і змінювати пізнане на краще – в цьому 
й полягає унікальність феномена рефлексії.

Водночас рефлексія відрізняється від інших 
методів пізнання тим, що предмет її вивчення 
перебуває в особливому ментальному просторі, 
в якому значущі для суб’єкта численні зв’язки під-
даються перегляду і реконструкції, внаслідок чого 
суб’єкт формується як особистість. Тому сформо-
ваність рефлексії є необхідною умовою для розу-
міння життєво важливих процесів і трансформацій 
людського буття, оскільки, вивчаючи особливості 
певного об’єкту, ми не лише осмислюємо факти, 
усвідомлюємо явища та інтерпретуємо значущі 
фрагменти, але й крізь призму саморефлексії уяв-
ляємо власне місце у реальній дійсності.

Отже, актуальність презентованого дослі-
дження зумовлюється тим, що рефлексія є одним 
із важливих чинників саморозвитку особистості 
взагалі і професійного розвитку зокрема, оскільки, 
пізнаючи себе, осмислюючи власні духовні про-
цеси, особистість стає здатною до самовдоско-
налення, тому вона ніколи не залишиться такою, 
якою була колись, у минулому.

Аналіз досліджень. Результати аналізу науко-
вих досліджень, в яких започатковано розв’язання 
заявленої проблеми, свідчать, що основні напрями 
вивчення феномена рефлексії відбуваються 
у філософії, психології та педагогіці. Проблеми 
рефлексії у філософії досліджували А. Арсе-
ньєв, В. Біблер, І. Ладенко, В. Лекторський, 
О. Огурцов, О. Спіркін, В. Шинкарук та ін. Про-
блеми рефлексії є предметом численних дослі-
джень у психології. Розглядалися такі аспекти: 
основні засади та інтегровані підходи до визна-
чення феномена рефлексії у психологічній науці 
(С. Максименко, Ю. Машбиць, М. Найдьонов, 
Н. Пов’якель, В. Семиченко та ін.); умови функ-
ціонування і розвитку рефлексії (Г. Андрєєва, 
В. Давидов, О. Захарова та ін.); рефлексія як спря-
мованість свідомості людини на аналіз власних 
психічних станів (Р. Нємов та ін.); рефлексія як 
процес самопізнання суб’єктом внутрішніх пси-
хічних станів (О. Петровський та ін.); специфіка 
кооперативного аспекту рефлексії (Н. Алексєєв,  
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В. Рубцов, Г. Цукерман та ін.); особистісний 
напрям розробки рефлексії; типи рефлексії як 
вищі психічні механізми виховання духовних 
цінностей особистості; рівень ієрархічно-органі-
зованого мислення і механізми саморозвитку осо-
бистості; (І. Бех, І. Семенов, С. Степанов та ін.); 
комунікативний аспект рефлексії як компонент 
розвинутого спілкування (В. Біблер, Н. Гуткіна 
та ін.); характеристики суб’єктності та діалогіч-
ності рефлексії спілкування і механізми самосві-
домості (М. Карпов, О. Ноженкіна та ін.). Фено-
мен педагогічної рефлексії розглядали А. Бізяєва, 
М. Боритко, А. Захарова, В. Радул, О. Савченко, 
Г. Щедровицький та ін. Дослідження сутності 
феномена рефлексії відбувалося в трьох основних 
аспектах: як компонента педагогічної діяльності; 
як ресурсу особистісного розвитку фахівця; як 
психічного новоутворення особистості тих, хто 
навчається.

Мета статті полягає в дослідженні рефлексії 
як особистісного ресурсу для професійного роз-
витку майбутніх соціальних працівників. Для 
досягнення мети в дослідженні використовува-
лися такі методи: педагогічні (аналіз наукових 
психолого-педагогічних джерел, самоаналіз); 
психологічні (особистісні опитувальники, психо-
логічне консультування); соціологічні (спостере-
ження, аналіз, оцінка).

У результаті аналізу наукових праць за про-
блематикою рефлексії виявлено, що, незважаючи 
на великий обсяг наукових праць, рефлексію як 
особистісний ресурс для професійного розвитку 
майбутніх соціальних працівників науковці не 
розглядали.

Виклад основного матеріалу. В умовах сьо-
годення науковці не мають однозначної відпо-
віді щодо визначення поняття «рефлексія», тому 
трактують його швидше не як відображення, а як 
пригадування, звернення до минулого, до того, 
що знайоме, як процес самопізнання суб’єктом 
власних внутрішніх психічних станів. Рефлексія 
ототожнювалася науковцями зі свідомістю, само-
пізнанням, самовідчуттям, внутрішнім досвідом, 
інтуїцією, аперцепцією, інтроспекцією і т. д.  
Водночас суть цього феномена полягає у двоїс-
тому значенні. З одного боку, феномен рефлек-
сії розглядається як здатність людини неодно-
разово повертатися до початку своїх дій, думок, 
як самопрезентація і самоаналіз себе і своїх від-
чуттів, як здатність до розмірковування над тим, 
що ти робиш, як пізнаєш світ, у тому числі і себе, 
як принцип людського мислення, спрямований 
на оволодіння знаннями і вчинками, як уміння 
зайняти позицію стороннього спостерігача, як 

самопізнання, роздуми особистості про саму себе, 
як спроможність оцінювати свої форми психічної 
активності тощо. З іншого боку, як осмислення 
та усвідомлення граничних підстав буття і розмір-
ковування людини про себе й своє місце в цілісній 
структурі соціуму (Савенко, 2007: 5).

Поняття «рефлексія» виникло у філософії, де 
його трактували як процес роздумів індивіда про 
те, що відбувається у його власній свідомості. 
Зокрема, Р. Декарт ототожнював рефлексію зі 
здатністю індивіда зосереджуватись на змісті 
своїх думок, абстрагуючись від усього зовніш-
нього світу, тілесних проявів. Проте Дж. Локк 
розділив це поняття на «відчуття» і «рефлексію», 
визначив «рефлексію» як специфічне джерело 
знань (внутрішній досвід на відміну від зовніш-
нього, заснованого на відчуттях). Це визначення 
поняття «рефлексія» стало аксіомою інтроспек-
тивної психології (Роменець, 2003: 4).

В умовах ХХ ст. науковці (Б. Ананьєв, П. Ано-
хін, В. Бехтерєв, Н. Бернштейн, Л. Виготський, 
А. Лурія, С. Рубінштейн та ін.) підкреслювали 
неоднозначність у тлумаченні поняття «рефлек-
сія» та водночас універсальність механізму дії 
рефлексії, в основі якого лежить принцип зворот-
ного зв’язку (Комар, 2003: 2). У той час рефлексія 
трактувалася як розумовий розвиток, спрямова-
ний на пізнання людиною себе, своєї поведінки, 
дій і вчинків, психічних станів, почуттів, здібнос-
тей, характеру та інших властивостей своєї осо-
бистості (Роменець, 2003: 4).

Відомий вчений В. Бехтєрєв у науковій 
праці «Свідомість та її межі» акцентував на 
суб’єктивності свідомості людини, провів онто-
логічний аналіз свідомості, її структури, рівнів 
і функцій. Із метою розкриття форм свідомості 
вчений довів: 1) зв’язок свідомості з психічними 
станами (переживаннями) людини; 2) пряму 
залежність зовнішніх впливів на її індивідуально-
особистісні особливості. На думку вченого, реф-
лексія проявляється в умінні людини вводити 
у сферу свідомості подання і здатності звітувати 
про явища, що відбуваються в її свідомості, тобто 
аналізувати психічні процеси, що в ній відбува-
ються (Роменець, 2003: 4).

Водночас С. Рубінштейн трактував «рефлек-
сію» з аксіологічної точки зору як світоглядні 
почуття особистості. Вчений підкреслював, що 
рефлексія являє собою зміну внутрішнього стану 
суб’єкта під впливом зовнішніх причин, змогу 
по-різному проявляти себе у взаємодії з різними 
людьми. Вчений вказував на два різні способи 
людського співіснування: життя, що не виходить 
за межі безпосередніх зв’язків людини, відбува-
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ється в межах природного процесу, в якому оче-
видною є цілісність і безпосередність людини. 
Другий спосіб пов’язаний із проявом рефлексії, 
через яку безперервний процес життя нібито при-
зупиняється, тимчасово завмирає, що і виводить 
людину подумки за її межі (Максименко, 2005: 3).

Натомість Л. Виготський був переконаний, 
що внутрішні процеси людської психіки відбу-
ваються на підґрунті міжособистісних та інтер-
психологічних процесів. Це означає, що індивід 
формує внутрішній світ шляхом засвоєння, інтер-
іоризації історично сформованих форм і видів 
соціальної дійсності. Вчений узагальнив, що 
внутрішні форми психічної діяльності людини 
знаходять вираження у переході до нового типу 
їх регуляції, до оволодіння власною поведінкою 
(Роменець, 2003: 4).

Своєю чергою О. Леонтьєв підкреслював: реф-
лексія представляє собою відношення до свого 
буття, опосередковане спільною діяльністю, що 
сприяє формуванню певного уявлення про себе 
як особистість, здатну до суспільно значущих 
вчинків і дій. Вчений пояснював, що подання себе 
(суб’єктивний образ свого «Я») здійснюється під 
впливом оцінного ставлення інших людей з одно-

часним співвіднесенням власних мотивів, цілей, 
результатів дій і вчинків із прийнятими у суспіль-
стві соціальними нормами. Додамо, рефлексія – це 
ще й пошуки відповідності між будовою зовніш-
ньої практичної діяльності та внутрішньою розу-
мовою діяльністю (Роменець, 2003: 4).

У результаті аналізу наукових досліджень, 
в яких започатковано вивчення феномена рефлек-
сії, науковці виокремлюють такі її види (Табл. 1):

З огляду на види рефлексії, зазначені у табл. 1, 
процес рефлексування можна здійснювати пра-
вильно і неправильно. Наведемо приклади реф-
лексій:

1) деякі люди часто переживають через усякі 
дрібниці з приводу і без приводу, морально себе 
вимотують, з’являється почуття провини, позбу-
тися якого зовсім не просто, постійно «негативно 
заряджають» себе нескінченими звинувачен-
нями. Про таких людей кажуть, що вони «реф-
лексують», проте така рефлексія є деструктивною 
і дуже шкідливою для здоров’я, причому шкід-
ливою настільки, що здебільшого вийти з неї без 
допомоги психологів, психотерапевтів, а інколи 
й інших фахівців, людина не може, оскільки і під 
час самоаналізу потрібна певна міра;

Таблиця 1
Основні види феномена «рефлексія»

№
з/п Назва рефлексії Характеристика об’єкта пізнання

1. Особистісна
Об’єктом пізнання є сама особистість рефлексуючої людини. Об’єкт комплексно 
аналізує себе, свої дії, всі ознаки та прояви душі, інтелекту, свої якості, властивості, 
поведінкові характеристики, систему стосунків з іншими членами соціуму, ставлення 
до себе і соціуму загалом.

2. Комунікативна
Об’єктом є уявлення про внутрішній світ іншої людини; людина намагається пізнати 
«братів по розуму», оцінює та аналізує вчинки іншої людини, розпізнає реакції та 
емоції, досліджує причинно-наслідкові зв’язки, щоб розібратися в мотивах вчинків 
оточуючих із метою кращого розуміння їхнього внутрішнього світу.

3. Інтелектуальна

Виявляється у процесі розв’язання різних завдань і вирішення проблем шляхом 
зосередження уваги та усвідомленості рішень та уміння їх аналізувати; 
особливість цієї саморефлексії полягає в тому, що її можна «викликати» багаторазово, 
зі змогою повертатися від початкового завдання до остаточного, найбільш 
раціонального його вирішення.

4. Наукова

Формується наукознавча рефлексія для того, щоб досконало розібратися в науковій 
теорії або методі під час проведення емпіричних досліджень, експериментально-
дослідних опитувань, оскільки відбувається інтеграція знань, умінь, методів, що 
становлять методики досліджень, та здійснюється оцінка та інтерпретація результатів 
наукових робіт, теорій та обґрунтувань, підтвердження гіпотез, точок зору, доведених 
до рівня законів.

5. Соціальна

Має схожість з емпатію: полягає в намірі зрозуміти почуття і дії інших людей, 
«влізаючи в їхню шкуру». Цей вид рефлексії називають «внутрішньою зрадою», 
оскільки так само, як актор, який грає роль, людина «входить в образ» обраного ним 
об’єкта з оточення, намагаючись виявити його ставлення, усвідомити, що думає про 
нього об’єкт, як він його уявляє.

6. Філософська Називають природним «знаряддям праці» для роздумів про сенс життя особи.

7. Психологічна Виявляється у спостереженні та вивченні  міжособистісного спілкування і спільних 
дій окремих особистостей у соціумі.

Чубук Р. Рефлексiя як особистiсний ресурс для професiйного розвитку...
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2) для того, щоб навчитися правильно рефлек-
сувати і отримувати реально позитивний резуль-
тат, необхідно неухильно виконувати певні вправи. 
В усьому потрібна адекватність, постійний аналіз 
і контроль власних дій, але в міру. До того ж важ-
ливо дивитися на себе і свої дії очима стороннього 
спостерігача; водночас необхідно утримуватися 
від полярних оцінок своїх дій (жахливі або ідеальні), 
оскільки шкідливими є обидві крайності.

Наведені приклади наглядно описують досвід 
здійснення рефлексії, на яких майбутні соціальні 
працівники мають вчитися розуміти причину, дію, 
стан, наслідок і результат для професійного про-
ведення соціальної роботи, особливо превентив-
ної діяльності в молодіжному середовищі.

Заслуговують на увагу обґрунтовані науков-
цями положення, що рефлексія як механізм 
самосвідомості формується пізніше, ніж іденти-
фікація особистості: якщо здатність до ідентифі-
кації дитина проявляє з раннього віку, то задатки 
рефлексії проявляються тільки в дошкільників, 
а як новоутворення особистості рефлексія роз-
вивається в молодших школярів. Проте науковці 
визнають, що здатність до рефлексії може залиша-
тися на низькому рівні навіть у деяких дорослих. 
Саме цим можна пояснити певні непорозуміння 
особистості під час пізнання навколишнього світу 
(Савченко, 2014: 6).

Як свідчать результати досліджень, форму-
вання рефлексії є дуже складною роботою, що 
вимагає часу, неабияких зусиль і наявності пев-
них здібностей. Проте це варте того, оскільки 
саме рефлексія сприяє: усуненню недоліків, які 
виникли під час ідентифікації; більш усвідомле-
ному і цілеспрямованому процесу самопізнання; 
наданню можливостей для відсторонення та ана-
лізу раніше пізнаного і встановленню причинно-
наслідкових зв’язків і результатів. Водночас, 
якщо в людини занадто виражена здатність до 
рефлексії, то це може їй заважати, оскільки при 
цьому людина здійснює постійний аналіз і само-
покаяння за власні дії, яке не допомагає, а зава-
жає створенню власного «Я», тому призводить до 
негативно-пасивної орієнтації під час взаємодії 
з навколишнім соціумом (Карпов, 2004: 1).

Ми поділяємо позицію тих науковців, які розу-
міють особистісну рефлексію як дослідження 
самою людиною власної афективно-потребнісної 
сфери, що виникає у процесі спілкування, часто 
в конфліктних ситуаціях. Саме тоді, коли людина 
досліджує себе як суб’єкта спілкування, в резуль-
таті якого вона отримує нове знання про себе як 
про особистість – цей процес і називається осо-
бистісною рефлексією (Савенко, 2007: 5).

Додамо, що ознаками особистісної рефлексії 
є спостереження людини за своєю поведінкою 
і своїм внутрішнім світом, що викликане пере-
живаннями як учасників конфлікту, так і інших 
людей, що спостерігають за перебігом конфлікту. 
У результаті таких самоспостережень відбува-
ється переоцінка причин конфлікту, відкида-
ються аргументи, що не відповідають дійсності, 
людина реально оцінює ситуацію, постає перед 
собою в новому образі, оскільки здатна співвід-
нести свої переживання з переживаннями інших 
людей, що дає їй змогу подивитися на конфлік-
тну ситуацію і на себе в ній нібито з боку, сприяє 
правильнішому оцінюванню власної поведінки 
та прийняттю адекватно справедливого рішення. 
Водночас варто зауважити, що особистісна реф-
лексія може бути й деструктивною, коли реакція 
людини є негативною або агресивною, критика 
відкидається, супроводжується образами, бажан-
ням помститися тощо (Карпов, 2004: 1).

Як свідчать результати наукових досліджень, 
науковці вказують, що формуванню рефлексії 
заважають деякі бар’єри (Комар, 2003: 2):

1) об’єктивні – це недосконалість та інерт-
ність людської природи:

− відсутність мотивації та інтересу до себе;
− неспроможність до дій із фіксації, аналізу, 

оцінки та ухвалення рішень;
− нездатність до проведення рефлексії;
− відсутність розуміння для адекватної само-

оцінки.
2) суб’єктивні – це особисті особливості 

людини, яка пізнає себе:
− страх пізнати себе, щоб не порушити впев-

неність у собі;
− краще не знати про себе багато, ніж пере-

живати про пізнане, яке може бути неприємним, 
або вимагати зусиль, щоб працювати над собою;

− намагання особистості оцінювати себе 
відповідно до бачення соціального оточення, 
оскільки людина в собі пізнає лише те, що бачать 
у ній інші люди, нехтуючи тим, що є насправді. Це 
призводить до проблем у стосунках з оточуючими 
людьми, неврозів, хоча зовні здається, що потреба 
у визнанні задовольняється;

− неспроможність подолати власний егоцен-
тризм – людина переконана, що її погляди, думки, 
рішення, цінності, дії є єдино правильними, тому 
не здатна погодитися з позицією співрозмовника 
і прийняти іншу точку зору, вважає себе розум-
ною, здібною, обдарованою;

− нездатність людини до саморозвитку, низька 
самооцінка, наявність багатьох комплексів, тупість, 
диктаторство, авторитарність (Комар, 2003: 2).
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На нашу думку, рефлексія є педагогічною 
проблемою, яка полягає у тому, щоб: формувати 
потреби і мотиви самопізнання; навчати людину 
самостійно здійснювати самопізнання; розви-
вати у неї здатність до ідентифікації та рефлексії; 
підвищувати рівень самоповаги, самосхвалення; 
навчати людину долати страхи і вибудовувати 
стратегію захисту тощо. Серед названих бар’єрів 
найбільш ефективним є самовиховання здатнос-
тей до самопізнання, сенс якого в тому, що осо-
бистість самостійно визначає конкретну мету 
і власною працею досягає її, виконуючи низку 
завдань.

Закцентуємо на тому, що необхідність у само-
пізнанні виникає тоді, коли людина виявляє дис-
баланс між своєю працею та її результатом. 
Наведемо такий приклад: незадоволення клієнтів 
якістю надання соціальних послуг спонукає соці-
ального працівника проаналізувати свою роботу 
і визначити, що саме в його поведінці, став-
ленні до клієнтів, методах надання соціальних 
послуг призводить до незадовільних результатів 
і виникнення конфліктів не тільки з клієнтами, 
але й з колегами та адміністрацією. Внаслідок 
проведеного самоаналізу, вивчення себе, власних 
можливостей, виявлення причин дисбалансу соці-
альний працівник розуміє, що необхідно зробити: 

використати наявні можливості для усунення 
недоліків у роботі, поведінці і взаємодії; відно-
вити міжособистісну рівновагу між клієнтами, 
колегами, адміністрацією та оточуючими людьми; 
позбутися негативних емоцій та переживань, які 
викликали дисбаланс.

Висновки. Узагальнюючи результати аналізу, 
зробимо такі висновки. Феномен «рефлексія» був 
предметом розгляду на всіх історичних етапах роз-
витку з позицій різних аспектів своєї реальності: 
від наділення властивостями божества у вигляді 
загального розуму  до особливих якостей людини, 
яка здійснює пошуки справжньої відповідності 
між зовнішньою практичною діяльністю і вну-
трішньою розумовою діяльністю. Аналіз показав, 
що соціальний працівник пізнає себе як особис-
тість для того, щоб суттєво покращити та вдоско-
налити свою професійну діяльність, досягти в ній 
більш значущих результатів, створити умови для 
постійного професійного зростання себе як осо-
бистості і професіонала.

Перспективами подальших наукових розві-
док вважаємо вивчення взаємозв’язку рефлексії 
та емпатії під час вирішення соціальним пра-
цівником складних життєвих ситуацій молоді 
з метою розвитку в неї особистісного потенціалу 
і необмежених можливостей самовдосконалення.
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ПРОФЕСІОГРАМА ФАХІВЦЯ З ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У статті обґрунтовано потребу в розробленні професіограми фахівця з інклюзивної освіти (інклюзивного вчи-
теля) закладу загальної середньої освіти. З’ясовано, що джерелом розроблення професіограми є соціально-педаго-
гічна діяльність, компетентність і компетенції, що необхідні для організації та здійснення інклюзивного навчання.

Обґрунтовується професіограма фахівця з інклюзивної освіти як зразка-орієнтира для загального опису про-
фесійної діяльності вчителя інклюзивного навчання та створення ідеального портрета інклюзивного вчителя. 

Надано роз’яснення соціально-педагогічної діяльності як квазіпрофесійної діяльності вчителя в інклюзивному 
середовищі, яка скерована на виконання навчальних, виховних, розвивально-корекційних і соціалізаційних функцій 
освіти. Розкрито мету, напрями соціально-педагогічної діяльності та основні види робіт, що дають можли-
вість обирати ефективні ролі поведінки вчителя під час виконання різноманітних соціально-педагогічних ситу-
ацій у процесі інклюзивного навчання. 

Акцентується увага на тлумаченні фахової (інклюзивної) компетентності, яка характеризується синтезом 
теоретичних соціоінклюзивних знань, практичних навичок і вмінь, особистісно значущих і професійно важливих 
якостей, отриманих у результаті оволодіння в закладі вищої освіти інклюзивною педагогікою.

Схарактеризовано компоненти інклюзивної компетентності: організаційну, корекційно-реабілітаційну, соціа-
лізаційну, соціально-педагогічну, командної роботи, комунікативну, соціально-діагностичну, спеціально-методичну, 
прогностичну, попереджувально-профілактичну та соціально-терапевтичну, охоронно-захисну, патронатну.

Зазначено професійно важливіші якості (спрямованість, відповідальність, врівноваженість, саморегуляція 
поведінки і сформованість системи цінностей інклюзивної освіти) і особистісно значущі якості (гуманність, 
милосердя, емпатійність, уважність, доброзичливість, дисциплінованість, вимогливість, скромність, това-
риськість, об’єктивність, самокритичність, висока моральність, артистизм, загальна ерудованість, терпели-
вість, наполегливість та інші), що мають вирішальне значення для фахівця з інклюзивної освіти.

Ключові слова: професійна підготовка в закладі вищої освіти, фахівець з інклюзивної освіти, професіограма, 
вчитель інклюзивного навчання, квазіпрофесійна діяльність, компетентність фахівця.
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PROFESSIOGRAM SCHOOL OF INCLUSIVE EDUCATION 
IN GENERAL SECONDARY EDUCATION

The article substantiates the need to develop a professional profile of a specialist in inclusive education of general 
secondary education. It was found that the source of professional development is the socio-pedagogical activities, 
competencies and competencies necessary for the organization and implementation of inclusive education.

The professional profile of a specialist in inclusive education is substantiated as a model for a general description 
of the professional activity of a teacher of inclusive education and the creation of an ideal portrait of an inclusive teacher.

The explanation of social and pedagogical activity as a quasi-professional activity of a teacher in an inclusive 
environment, aimed at performing educational, upbringing, developmental-corrective and socializing functions 
of education, is given. The purpose, directions of social and pedagogical activity and the basic kinds of works which 
give the chance to choose effective roles of behavior of the teacher at performance of various social and pedagogical 
situations in the course of inclusive training are opened. 

Emphasis is placed on the interpretation of professional (inclusive) competence, which is characterized by a synthesis 
of theoretical socio-inclusive knowledge, practical skills and abilities, personally significant and professionally important 
qualities obtained as a result of mastering inclusive pedagogy in higher education.
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The components of inclusive competence are characterized: organizational, correctional-rehabilitation, socializing, 
social-pedagogical, team work, communicative, social-diagnostic, special-methodical, prognostic, preventive-preventive 
and social-therapeutic, protective-protective, patronage.

Professionally important qualities (orientation, responsibility, and balance, self-regulation of behavior and formation 
of the system of values of inclusive education) and personally significant qualities (humanity, mercy, empathy, attentiveness, 
benevolence, discipline, exactingness, modesty, sociability, and objectivity) are noted. Morality, artistry, general erudition, 
patience, perseverance, etc.), which are crucial for a specialist in inclusive education

Key words: professional training in a higher education institution, specialist in inclusive education, professiogram, 
teacher of inclusive education, quasi-professional activity, competence of a specialist.

Постановка проблеми. Глобальні зміни у всіх 
сферах діяльності людини в умовах модернізації 
сучасного суспільства загалом і системи освіти 
зокрема зумовлюють необхідність постійного 
поповнення та оновлення знань, удосконалення 
діяльності вчителя, його професійної компе-
тентності. Усе частіше піднімаються питання 
професійної підготовки вчителя з інклюзив-
ного навчання, реорганізації освітнього процесу. 
З огляду на це нагальною потребою є формування 
цілісної гуманної особистості фахівця з інклю-
зивної освіти, наділеної необхідними компетент-
ностями, які уможливлять реалізувати себе в умо-
вах інклюзивного середовища закладу загальної 
середньої освіти. 

Аналіз досліджень. Дослідженню проблеми 
залучення осіб з особливими потребами до 
навчання в заклади загальної середньої освіти, 
їхньої реабілітації присвячено праці вітчизня-
них науковців, як-от: С. Богданов, Г. Гаврю-
шенко, О. Гордійчук, І. Демченко, А. Колупаєва, 
І. Луценко, Н. Найда, Н. Софій, А. Шевцов та інші. 

Водночас, незважаючи на низку переваг і акту-
альність інклюзивної освіти, науковці визначають 
серйозні проблеми в її реалізації загалом (недо-
статність законодавства в галузі інклюзивної 
освіти; відсутність універсального дизайну) і, 
зокрема, кадрове забезпечення закладів загальної 
середньої освіти, недостатня психологічна готов-
ність працюючих учителів до навчання учнів 
з особливими освітніми потребами. Ці обставини 
визначили актуальність теми дослідження.

Мета статті – схарактеризувати сутність 
і складові компоненти професіограми фахівця 
з інклюзивної освіти (інклюзивного вчителя) 
закладу загальної середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Вступ України 
в члени світового товариства вимагає узгодження 
свого законодавства й політики з вимогами між-
народних стандартів. Права і свобода людини 
вийшли за межі внутрішньої компетенції дер-
жави, стали предметом міжнародної турботи. 

У м. Саламанці, в Іспанії, 7–10 червня 1994 року 
на Всесвітній конференції з освіти осіб з особли-
вими потребами, яка була проведена за підтримки 

ЮНЕСКО, започатковано концепцію інклюзивної 
освіти. Згідно з головними цінностями інклюзив-
ної освіти, викладеними в ній, кожна дитина – осо-
бистість; усі діти можуть навчатися; кожна дитина 
має унікальні здібності, особливості, інтереси; 
дискримінація в будь-якій формі заборонена; тер-
пимість одне до одного, прийняття людей з їхніми 
індивідуальними відмінностями (Саламанская 
декларация, 1994: 2) 

Зарубіжна історія інклюзивної освіти має про-
гресивний характер і передбачає інклюзивний 
підхід, тобто покращення умов інклюзивного 
навчання в масовій школі, що зменшує навчання 
кількості дітей у спеціальних школах і спеціаль-
них класах у загальних закладах освіти. 

Реалізація права особи з інвалідністю на освіту 
в Україні, ще й донині, здійснюється в спеціалізо-
ваних закладах освіти різного рівня, хоча просте-
жується тенденція до максимального включення 
дітей із психофізичними порушеннями в освітній 
процес закладу загальної середньої освіти. Так 
формується неосоціальна модель інклюзивної 
освіти, яка розглядається як діалектичний син-
тез медичної та соціальної моделей, що врахо-
вує діяльнісний підхід до подолання інвалідності 
(Шевцов, 2010: 9). На нашу думку, вона забезпе-
чує інтеграцію особи з інвалідністю в соціум, її 
соціалізацію, але розглядає інвалідність як недо-
лік, який потрібно виправити командою фахівців 
із медичної, фізичної, психологічної реабіліта-
ції в процесі інклюзивної освіти. Імплементація 
такої моделі не розв’язує освітніх потреб осіб 
з інвалідністю, а тим паче не створює умови для 
підготовки в закладі вищої освіти майбутнього 
інклюзивного вчителя, а увага акцентується на 
підготовці фахівців, які здобувають кваліфікацію 
в галузі спеціальної освіти. 

На думку проєктної менеджерки Європейського 
агентства з особливих потреб і інклюзивної освіти 
(European Agency for Special Needs and Inclusive 
Education) Антоули Кефалліноу, замість зосеред-
жуватись на спеціальній освіті, в учителів треба 
розвивати відповідні вміння з питань інклюзивної 
педагогіки, навчати підходів, орієнтованих на інди-
відуальні потреби учнів, співпрацю та розв’язання 
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практичних проблем. Це вимагає кардинальних 
змін у ставленні вчителів і викладачів закладів 
вищої освіти щодо навчальної програми, педа-
гогіки, доводить необхідність переосмислення 
інклюзивних компетентностей у підготовці май-
бутніх учителів (Професійна підтримка вчителів 
в інклюзії: європейський досвід, 2020: 1).

Оскільки «інклюзивна освіта» – багатоаспек-
тне поняття, яке визначається в різних значен-
нях, як-от: у широкому соціальному, широкому 
педагогічному, вузькому педагогічному і гра-
нично вузькому. Остання категорія реалізується 
як інклюзивне навчання у результаті взаємодії 
вчителя і учня на уроці в закладі загальної серед-
ньої освіти. Саме тому компетентний учитель 
інклюзивного навчання (інклюзивний учитель) 
закладу загальної середньої освіти мусить мати 
достатній рівень знань і вмінь, щоби спільно 
надавати освітні послуги нормотиповим учням 
і учням з особливими освітніми потребами, діяти 
в нестандартних ситуаціях під час розв’язування 
освітніх завдань (Shevtsiv, Filonenko, 2020: 10).

Важливим показником компетентності вчителя 
інклюзивного навчання є інтеграційність знань, 
умінь і навичок, оскільки його педагогічна діяль-
ність передбачає виконання парапрофесійних 
робіт різних спеціальностей (соціального педа-
гога/працівника, психолога, реабілітолога, спеці-
ального педагога, медичного працівника та інших) 

Уважаємо, що професіографічний підхід дасть 
змогу розкрити всю складність педагогічної 
діяльності вчителя закладу загальної середньої 
освіти в умовах інклюзивного середовища, на 
цій основі визначити зміст теоретичної та прак-
тичної підготовки, виокремити діапазон вимог до 
його особистості, створити паспорт спеціальності 
фахівця з інклюзивної освіти (інклюзивного вчи-
теля) закладу загальної середньої освіти. Профе-
сіограма – опис професійно важливих якостей, 
кваліфікаційних вимог, спеціальних теоретичних 
знань і практичних умінь, медичних протипока-
зань, необхідних фахівцю для успішного вико-
нання своєї діяльності (Полонский, 2004).

Отже, будемо розглядати професіограму як 
науково обґрунтовані норми та вимоги до профе-
сії вчителя інклюзивного навчання і його особис-
тісно значущих якостей як фахівця інклюзивної 
освіти. 

Професіограма майбутнього фахівця з інклю-
зивної освіти (інклюзивного вчителя) закладу 
загальної середньої освіти має містити такі склад-
ники (Шевців, 2016: 4):

Тип професії – «людина – людина». Вимоги до 
професії вчителя початкової школи інклюзивного 

закладу загальної середньої освіти: прагнення 
до спілкування; уміння легко вступати в контакт 
із людьми; доброзичливість, чуйність; витрива-
лість; уміння стримувати емоції; здатність ана-
лізувати поведінку навколишніх і свою власну, 
розуміти наміри і настрій інших людей, здатність 
розбиратися у взаєминах людей, уміння налаго-
джувати розбіжності між ними, організовувати 
їхню взаємодію; уміння слухати, враховувати 
думку іншої людини; здатність володіти мовою, 
мімікою, жестами; розвинена мова, здатність зна-
ходити спільну мову з різними людьми; уміння 
переконувати людей; акуратність, пунктуальність, 
зібраність; знання психології людей.

Клас професії – творчий.
Професійна сфера – освіта, навчання, вихо-

вання.
Умови праці. Під час роботи вчитель з інклю-

зивної освіти перебуває у приміщенні та поза при-
міщенням. Учитель аналізує інформацію та ухва-
лює рішення в умовах підвищеної моральної 
відповідальності.

Домінуючі види діяльності. Професійна 
діяльність вчителя, як фахівця уповноваженого 
суспільством, в умовах інклюзивного навчання 
принципово відрізняється від освітньої діяльності 
з дітьми нормотипового розвитку. Оскільки діяль-
ність вчителя є соціальною, а в умовах інклю-
зивного навчання освітній процес є складніший 
і відповідальніший, то, окрім виконання головного 
завдання початкової освіти, фахівець має забезпе-
чувати соціальний захист школярам з особливими 
освітніми потребами, надавати допомогу в їхній 
соціалізації й адаптації до нових умов освітнього 
соціального середовища. Очевидно, що діяльність 
вчителя розширює свої функціональні межі, має 
свою специфіку та передбачає різні види робіт, стає 
багатофункціональною, що й зумовлює її назву.

Соціально-педагогічна діяльність в інклюзив-
ному закладі загальної середньої освіти – квазі-
професійна діяльність учителя, скерована на 
виконання навчальних, виховних, розвивально-
корекційних і соціалізаційних функцій освіти, 
здійснення гармонізації між нормотиповими 
учнями й учнями з обмеженими освітніми потре-
бами (Шевців, 2019: 6). Мета соціально-педаго-
гічної діяльності передбачає створення сприятли-
вих спеціальних умов для фізичного, соціального, 
духовно-морального, інтелектуального розвитку 
всіх учнів освітнього процесу, запобігання нега-
тивним явищам у процесі соціалізації та навчання, 
надання їм комплексної соціально-психолого-
педагогічної допомоги в саморозвитку і самореа-
лізації (Шевців, 2017: 7).
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Основними напрямами соціально-педагогіч-
ної діяльності вчителя початкової школи закладу 
загальної середньої освіти в умовах інклюзивної 
освіти є такі:

– організаційний – динамічна система, яка 
об’єднує процеси навчання, виховання, розвитку, 
корекції, реабілітації та самовдосконалення особис-
тості. Процес, сутність якого полягає в забезпеченні 
єдності всіх складників загалом і кожного зокрема;

– корекційно-розвивальний (абілітаційний) – 
сукупність педагогічних та лікувально-педагогіч-
них методів і засобів, спрямованих на поліпшення 
та компенсацію порушених функцій у процесі 
розвитку особи;

– діагностичний, який проводиться з метою 
отримання необхідної інформації, що прово-
диться за допомогою різних видів діагностики, 
адаптованих до власної діяльності;

– профілактичний, який здійснюється з метою 
запобігання шкільній дезадаптації, яка проявля-
ється в неадекватній поведінці;

– робота з девіантними дітьми, скерована на 
створення умов для самовиховання та самороз-
витку дітей з особливими освітніми потребами, 
які зумовлені різними факторами;

– реабілітаційний, який визначається як сис-
тема заходів, скерованих на відновлення здоров’я, 
функціонального стану і працездатності, поруше-
них хворобами, травмами або фізичними, хіміч-
ними і соціальними чинниками;

– анімаційний, який скерований на розро-
блення та впровадження різних форм організації 
дозвілля в позаурочній час (Шевців, 2016: 4).

Аналізуючи предмет соціально-педагогічної 
діяльності інклюзивного вчителя згідно з її напря-
мами, визначено, що домінантними видами робіт 
є такі: 

1) викладацька – навчати та виховувати молод-
шого школяра; 

2) соціальна – соціальна реабілітація, соці-
альна допомога, соціальне консультування, соці-
альне інформування; 

3) корекційно-реабілітаційна – виправлення 
або послаблення вторинних психічних або фізі-
ологічних порушень, порушень у поведінці, емо-
ційній і когнітивній сферах молодшого школяра; 

4) комунікативна – здійснювання взаємозв’язку 
між молодшими школярами та командою фахів-
ців загальноосвітньої школи, забезпечення муль-
тидисциплінарного підходу до здійснення соці-
ально-педагогічного супроводу; 

5) конфліктологічна – запобігання та розв’язу- 
вання соціально-педагогічних конфліктних ситу-
ацій на уроці; 

6) анімаційна – спонукання учня з обмеже-
ними освітніми можливостями до дій, сприяння 
відновленню взаємодії між особистістю й учнями 
класу та соціумом; 

7) діагностична, яка пов’язана з виявленням 
рівня особистісного розвитку дитини, лише потім 
проєктувати свою діяльність, а також для надання 
консультативно-інформаційної підтримки команді 
фахівців загальноосвітнього закладу; 

8) терапевтична – проведення соціально-педа-
гогічного супроводу молодшого школяра засо-
бами лікувальної педагогіки; 

9) дозвіллєва – впровадження різноманітних 
соціально-виховних форм (благодійні акції, фес-
тивалі, місячники тощо), ініціювання участі дітей 
та дорослих у різноманітних соціальних проєктах 
(Шевців, 2016: 5)

Тому наша педагогічна система, упроваджена 
в освітній процес підготовки студентів спеціаль-
ності 013 «Початкова освіта» в закладах вищої 
освіти, ґрунтувалася на узагальненому контенті 
про інклюзивну освіту, виокремленому в окрему 
галузь нових знань – інклюзивну педагогіку як 
науку про мистецтво спільного навчання та вихо-
вання учнів у закладі загальної середньої освіти. 
Об’єкт, предмет і зміст педагогіки інклюзивної 
освіти визначено в підручнику «Основи інклюзив-
ної педагогіки» (Шевців, 2019: 6). Освітній процес 
відбувався на засадах системного, акмеологічного, 
аксіологічного, компетентнісного, діяльнісного 
підходів, потребував адекватного добору змісту 
навчального матеріалу, застосування комплексу 
методів, форм, засобів і технологій контекстного, 
інтерактивного, проблемного навчання та новітніх 
інформаційних технологій, завдяки якому в май-
бутнього вчителя розвивалися світоглядні уявлення 
про навчання учнів, які потребують особливої 
освітньої підтримки в процесі навчання, формува-
лися інклюзивні компетентності та компетенції до 
виконання соціально-педагогічної (інклюзивної) 
діяльності (Шевців, 2017: 7).

Соціально-педагогічна (інклюзивна) компе-
тентність витлумачена нами як показник інте-
грованого особистісного новоутворення, що 
характеризується синтезом теоретичних соціо-
інклюзивних знань, практичних навичок і вмінь, 
особистісно значущих і професійно важливих 
якостей, необхідних для готовності успішно про-
водити соціально-педагогічну діяльність і здат-
ності послуговуватися ними для розв’язання стан-
дартних і нестандартних соціально-педагогічних 
ситуацій і проблем, пов’язаних із навчанням різ-
номанітних учнів в інклюзивному класі закладу 
загальної середньої освіти (Шевців, 2018: 3). 

Шевцiв З. Професiограма фахiвця з iнклюзивної освiти...
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Соціально-педагогічна (інклюзивна) компе-
тентність була розроблена й обґрунтована нами 
в «Концепції соціально-педагогічної компетент-
ності майбутнього вчителя початкової школи 
інклюзивного загальноосвітнього закладу», 
у якій розкриваються загальні положення, мета 
і завдання формування соціально-педагогічної 
компетентності в інклюзивного вчителя, її сут-
ність, зміст, принципи і модель соціально-педа-
гогічної компетентності вчителя в інклюзивному 
середовищі, яка передбачала педагогічне, соці-
альне і корекційне спрямування та її компоненти 
(когнітивний, діяльнісний та особистісно фахо-
вий компоненти) (Шевців, 2018: 3). 

Наше дослідження сучасних вимог до змісту 
інклюзивної освіти показало, що робота вчителя 
початкової школи та вчителя початкової школи 
в умовах інклюзивного середовища закладу 
загальної середньої освіти значно різняться. Тому, 
окрім базових професійних компетентностей, 
які висуваються до фахівця групи соціономічних 
професій як до випускника закладу вищої освіти, 
для фахівця з інклюзивної освіти, зважаючи на 
виокремлені нами напрями соціально-педагогіч-
ної діяльності, необхідно розширити коло знань, 
умінь і навичок (Шевців, 2017: 8).

Тому в загальному вигляді професіограма фахівця 
з інклюзивної освіти містить професійні компетент-
ності як учителя початкової школи, так і фахові як 
фахівця з інклюзивної освіти, а саме: теоретичну (зді-
бності) і процесуально-діяльнісну (уміння) компе-
тентності та перелік професійно важливих і особис-
тісно значущих якостей особистості вчителя.

Під час побудови професіограми вчителя 
інклюзивного навчання в закладі загальної 
середньої освіти будемо розглядати інклюзивне 
навчання як феномен соціально-педагогічної 
діяльності, у результаті якого надається педаго-
гічна і парапрофесійна індивідуально-орієнто-
вана психологічна, медична та соціальна допо-
моги всім молодшим школярам (Шевців, 2016: 5).

Нами визначено таку компетентність фахівця 
з інклюзивної освіти, а саме: фахову компетент-
ність, професійно важливі та особистісно значущі 
якості, що забезпечать успішність виконання про-
фесійної діяльності в інклюзивному класі. Сха-
рактеризуємо зазначені компоненти.

1. Фахова компетентність фахівця з інклюзив-
ної освіти містить такі складники:

– організаційний – здатність розуміти цін-
ності інклюзивної освіти, створювати інклюзивне 
середовище (внутрішній інтер’єр класної кім-
нати); здатність підготувати освітнє середовище 
до процесу інклюзивного навчання; 

– корекційно-реабілітаційний – здатність до 
змін і вдосконалення якостей особистості дитини, 
вищих її психічних функцій, особливостей життє-
діяльності;

– соціалізаційний – здатність підготувати учня 
з особливими освітніми потребами до освітнього 
процесу, розуміння сутності виучуваного навчаль-
ного матеріалу для подальшого навчання; здат-
ність створити умови для розвитку можливостей 
і самореалізації особистості молодшого школяра 
в соціум і зберегти якість життєдіяльності;

– соціально-педагогічний – здатність усвідом-
лювати значущість поліфункціональної педагогіч-
ної діяльності, розуміння сутності соціальних про-
блем, які існують у суспільстві та в учнівському 
колективі, де спільно навчаються діти з обмежен-
нями життєдіяльності, здатність розвивати в собі 
професійно важливі та особистісно значущі якості, 
які виражають соціальну та професійну спрямова-
ність; якості характеру, які виражають ставлення 
до дітей і людей узагалі, вольові та емоційні риси;

– командна робота – здатність працювати 
в міждисциплінарній команді під час розроблення 
індивідуальної програми розвитку учня з особли-
вими освітніми потребами, у процесі психолого-
педагогічного супроводу школяра, взаємодіяти 
з іншими членами соціуму;

– комунікативний – здатність до налагодження 
в інклюзивному класі взаємодії між учасниками 
освітнього процесу та особистості з різними 
суб’єктами в соціокультурному освітньому серед-
овищі загальноосвітньої школи;

– соціально-діагностичний – здатність встанов-
лювати соціально-педагогічний діагноз, вивчати 
особливості діяльності та спілкування молодших 
школярів в інклюзивному класі; ступінь і спрямо-
ваність впливу соціально-педагогічного середо-
вища (школи, сім’ї, сусідів, груп ровесників тощо) 
на розвиток молодшого школяра; 

– спеціально-методичний – здатність плану-
вати, здійснювати підготовку до уроку, адапто-
вувати і модифіковувати методику інклюзивного 
навчання; розробляти курикулум для особливих 
дітей, розробляти навчально-методичне забезпе-
чення інклюзивного навчального процесу, органі-
зовувати соціально корисну діяльність молодших 
школярів, застосовувати відповідні методи, при-
йоми, форми й засоби реабілітації та корекційного 
навчання. Здатність здійснювати освітньо-корек-
ційний процес з урахуванням індивідуальних 
можливостей до навчання учнів з особливими 
освітніми потребами;

– прогностичний – здатність прогнозувати 
результати процесу навчання і виховання з ураху-
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ванням найважливіших факторів розвитку учнів 
з особливими освітніми потребами;

– попереджувально-профілактичний і соці-
ально-терапевтичний – здатність приводити в дію 
юридичні, психологічні механізми запобігання 
й подолання негативних явищ, організовувати 
надання соціально-терапевтичної допомоги тим, 
хто її потребує;

– охоронно-захисний – здатність відстоювати 
права та інтереси учнів з особливими освітніми 
потребами;

– патронатний – здатність створювати належні 
умови для навчання дитини відповідно до її віку, 
здійснювати психолого-педагогічний супровід 
учнів з особливими потребами до навчання.

2. Професійно важливі якості :
– спрямованість на соціально-педагогічну 

діяльність; 
– готовність нести відповідальність за резуль-

тати власної діяльності; 
– сформованість системи цінностей інклюзив-

ної освіти; 
– емоційна врівноваженість і саморегуляція 

поведінки в інклюзивному середовищі;
3. Обистісно значущі якості, серед яких виді-

ляємотакі: критичність розуму, творчість, емо-

ційність і стійкість, спостережливість, культуру 
темпераменту, об’єктивну самооцінку, гуман-
ність, милосердя, емпатійність, уважність, добро-
зичливість, дисциплінованість, вимогливість, 
скромність, товариськість, об’єктивність, само-
критичність, високу моральність, артистизм, 
загальну ерудованість, терпеливість, наполегли-
вість та інші.

Якості, що перешкоджають ефективності про-
фесійної діяльності: безвідповідальність; неуваж-
ність; егоїстичність; емоційна нестриманість; 
жорстокість; брехливість; нетерпимість; неуваж-
ність (Шевців, 2018: 3).

Висновки. Отже, розроблена професіограма 
дає можливість створити професійний портрет 
учителя інклюзивного навчання закладу загальної 
середньої освіти, уможливила розробити в Рівнен-
ському державному гуманітарному університеті 
освітньо-професійну програму і навчальний план 
підготовки фахівця з інклюзивної освіти закладу 
загальної середньої освіти на базі навчального 
плану зі спеціальності 013 «Початкова освіта». 

У наших подальших дослідженнях ми роз-
глянемо особливості формування реабілітацій-
ної компоненти компетентності у майбутнього 
фахівця з інклюзивної освіти.
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ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

У статті зазначено причини зростання кількості та різноманітності релігійних шкіл Австралії у другій поло-
вини ХХ століття, проаналізовано соціальний вплив закладів, заснованих релігійними організаціями, на формування 
громадянської позиції особистості, окреслено ключові дискусійні теми, які виникали у процесі оцінювання резуль-
татів діяльності шкіл такого типу, і визначено основні питання, що стосувалися процесу катехизації учнів під 
час навчання, особливостей стану засвоєння знань у контексті державної програми, а також впливу на соціальну 
згуртованість суспільства. Зроблено огляд основних сумнівів щодо доцільності існування таких закладів, які поля-
гали в тому, що релігійні школи не сприяють формуванню соціальної когезії, створюючи умови, які зменшують 
можливість для дітей різного походження взаємодіяти та розвивати толерантність і правильне розуміння різно-
манітності, а навчання релігії може негативно впливати на процес засвоєння обов’язкової освітньої програми. 

Доведено позитивний вплив релігійних закладів освіти на виховання громадянської свідомості, зміцнення соці-
ального здоров’я суспільства та збільшення соціального капіталу. Зазначено здатність приватних шкіл встанов-
лювати міцні зв’язки із громадою та батьками, що сприяє досягненню кращих результатів у навчанні та вихованні 
дітей. Вказано, що батьківський авторитет є важливим і дієвим фактором, що впливає разом із відповідним 
навчанням на освітню та релігійну активність учнів, а цінності, чесноти та знання, необхідні для стабільного 
демократичного суспільства, засвоюються завдяки соціалізації та навчанню вдома, у громаді та в школі.

Стверджено, що освіта має велике значення для ефективної демократії, а існування шкіл, заснованих релігій-
ними організаціями, є виразною ознакою демократичного суспільства, і такі заклади освіти зі свого боку підтри-
мують стабільне суспільство, сприяючи соціальній гармонії та запобігаючи нетерпимості. Зроблено припущен-
ня, що описаний досвід може стати актуальним для українського сьогодення, враховуючи появу шкіл, заснованих 
релігійними організаціями, в освітньому просторі України.

Ключові слова: релігійні школи, релігійна освіта, соціальний вплив, когезія, толерантність, соціальний  
капітал, катехизація.
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INFLUENCE OF RELIGIOUS SCHOOLS OF AUSTRALIA ON FORMING CIVIL 
POSITION OF PERSONALITY WITHIN SECOND PART OF XXth CENTURY

In this article the reasons of growing the quantity and diversity of religious schools of Australia during second part 
of XXth century are noted; social influence of establishments that are founded by religious organizations on forming civil 
position is analyzed; key debatable topics that appeared during estimating results of activity of schools of such kind are 
highlighted; fundamental questions that are connected to the process of catechesis of pupils during studying, peculiarities 
of state of their level of perception of knowledge in context of state program and its influence on social unity of society 
are specified.

Generalizations are made regarding key concerns in society, which claim that religious schools don’t foster formation 
of social cohesion by creating conditions which reduce possibilities for children of different background to cooperate 
and build tolerance and correct understanding of diversity, and learning of religion can negatively influence the process 
of mastering mandatory school program.

Positive influence of religious educational establishments on upbringing of civil conscience, strengthening social 
health of society and increase of social capital is proved. The ability of private schools to establish strong connections 
between society and parents, which foster achieving better results in educating and upbringing children is highlighted. 
The parental authority is indicated as important and effective factor which, when accompanied by according studying, 
has its impact on educational religious activity of pupils, whereas values, virtues and knowledge that are necessary for 
stable society are instilled through socialization at home, in community and in school.
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It is stated that education has important meaning for effective democracy, and existence of schools, which are founded 
by religious organizations, is a significant part of democratic society and such establishments at the same time support 
stable society, by fostering social harmony and by preventing intolerance. The assumption is made that described 
experience may be relevant for Ukraine nowadays, taking into account the appearance of schools, founded by religious 
organizations in the educational space of Ukraine.

Key words: religious schools, religious education, social influence, cohesion, tolerance, social capital, catechesis.

Постановка проблеми. Поява та діяльність 
приватних освітніх закладів, заснованих релігій-
ними організаціями, у системі української освіти 
стали причиною проведення фундаментальних 
і прикладних методологічних досліджень у сфері 
недержавної освіти. Але, враховуючи той факт, 
що існування закладів такого типу є новим і непо-
ширеним явищем в освітянському просторі, доте-
пер було звернено мало уваги на такі важливі 
питання, як засади розвитку приватних шкіл, їхній 
вплив на суспільні процеси, місце в освітній сис-
темі. Тому є досить невелика кількість досліджень 
і публікацій на цю тему. Праці вчених В. Алфі-
мова, Л. Калініної, Б. Чижевського, Т. Цуканової 
зачіпали питання з царини загальної педагогіки, 
а наукові дослідження В. Жуковського, Т. Лукіної, 
Л. Паращенко, О. Радченко, О. Сенчук брали до 
уваги актуальні питання, які безпосередньо стосу-
валися діяльності приватних закладів освіти.

Тому, беручи до уваги сучасну систему освіти 
України, а саме розвиток її приватного сектору, 
та аналізуючи рівень уваги до закладів такого 
типу з боку українських науковців, стверджуємо, 
що тема впливу релігійних шкіл на суспільні про-
цеси є перспективною з погляду діяльності схо-
жих закладів і потребує нашого дослідження.

Однією з визначних змін освітнього ланд-
шафту в Австралії у другій половині ХХ сто-
ліття є зростання кількості та різноманітності 
приватних шкіл. Розширення в недержавному 
шкільному секторі загалом зумовлено створен-
ням нових релігійних закладів освіти. Збільшення 
кількості учнів відбулося передусім завдяки 
зростанню чисельності ісламських шкіл та шкіл 
новітніх християнських деномінацій, а не закла-
дів, що належать до основних конфесій Австралії 
(римо-католицької та англіканської), діяльність 
яких в освітній сфері завжди вважалася тради-
ційною. Оскільки релігійні школи стали більш 
численними й відомими, вони також посіли від-
повідне місце в дебатах щодо освітньої політики. 
Спочатку найбільш суперечливим було питання 
державного фінансування для шкіл недержавного 
сектору. Однак із появою релігійних шкіл, що не 
належать до найбільш знайомої західної юдео-
християнської традиції, питання про природу цих 
шкіл та їхній вплив на суспільство вийшло на 
перший план. Побоювання щодо релігійних шкіл 

стосувалося двох основних категорій: впливу на 
індивіда зокрема та на суспільство взагалі, при 
цьому багато коментарів містили застереження 
щодо здатності релігійних шкіл порушити соці-
альну єдність, враховуючи монокультурність 
їхнього середовища.

Вважаємо досвід австралійської системи освіти 
актуальним для українського сьогодення, адже така 
ситуація має певні асоціації з нашим суспільством, 
на освітньому просторі якого, монолітного про-
тягом десятиліть у своїй шкільній практиці, коли 
завжди був один вид школи, певний стандарт і тра-
диція, з’явилися освітні заклади, засновані релігій-
ними організаціями, які мають свої, відмінні від 
державних культуру, цінності та особливості.

Мета статті полягає у розкритті особливос-
тей релігійних шкіл Австралії другої половини  
ХХ століття, визначенні та аналізі основних 
питань, пов’язаних із їхньою діяльністю та впли-
вом на формування громадянської позиції.

Виклад основного матеріалу. Поєднання про-
цесів глобалізації та імміграції у другій половині 
ХХ століття сформувало австралійське суспіль-
ство, для якого є характерною культурна різнома-
нітність, тому питання соціальної згуртованості 
та толерантності набули особливого значення 
й безпосередньо торкнулися освітянського про-
стору, адже однією з визначних змін освітнього 
ландшафту протягом вказаного періоду було зрос-
тання кількості та різноманітності релігійних 
шкіл. І хоча освіта в Австралії вже давно асоці-
юється з церквами, однак почали висловлюва-
тися занепокоєння щодо впливу на формування 
громадянської позиції учнів релігійних, часто 
культурнооднорідних закладів освіти. З’явилися 
думки, що релігійні школи підривають соціальну 
когезію, зменшуючи можливість для дітей різ-
ного походження взаємодіяти та розвивати толе-
рантність і правильне розуміння різноманітності, 
а також те, що навчання релігії є авторитарним 
і шкідливим для дітей. Деякі вчені висловили 
свою стурбованість тим, що релігійні школи ство-
рюють однорідні учнівські групи, які не дають їм 
змоги вчитися приймати та цінувати різні віру-
вання та культури, тому є ризик, що суспільство 
стане роздробленим. Узагальнення побоювань 
щодо негативного впливу релігійних шкіл на фор-
мування окремих людей і суспільства загалом 
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полягало в такому: по-перше, діти, які відвідують 
релігійну школу, можуть бути занадто катехизо-
ваними або отримувати нижчий рівень освіти; 
по-друге, соціальні зв’язки можуть бути пору-
шеними, а демократичні цінності підірвані. Тому 
в статті ми дамо відповідь саме на ці запитання, 
що пов’язані з наслідками впливу релігійних шкіл 
Австралії на становлення особистості та вихо-
вання громадянської позиції. 

Слід зазначити, що з погляду академічних 
результатів навчання ефективність недержавних 
шкіл не викликала сумнівів. Адже всі релігійні 
школи зобов’язані бути акредитованими урядом 
штату, використовувати загальний навчальний 
план, прийняти визначений режим тестування 
та наймати вчителів із відповідним рівнем підго-
товки, як і державні школи. Хоча є певні відмін-
ності державного й недержавного секторів, але 
за наявними показниками немає доказів того, що 
приватна школа поступається державній у якості 
надання освітніх послуг. Тому основні теми дис-
кусії стосуються таких сфер освітніх програм: 
викладання креаціонізму, особливостей статевого 
виховання, катехизації під час освітнього процесу, 
а також формування соціальної когезії та толе-
рантності.

Одна із суперечок зачіпала ознайомлення із 
двома основними теоріями походження Всесвіту – 
креаціонізму та еволюції. Причому суть проблеми 
не зводилася до питання, чи треба взагалі навчати 
креаціонізму в школі. Ймовірніше, йшлося про те, 
чи може бути цей курс частиною освітньої про-
грами. Навіть Австралійська академія наук у сво-
єму відкритому листі, який представив позицію 
більш ніж 700 000 австралійських науковців, зая-
вила, що «не бачить заперечень щодо викладання 
креаціонізму в школах», якщо він є частиною 
предмета з галузі релігієзнавства чи подається 
в іншому ненауковому контексті (Oppy, 2010: 145). 
Тому особливість викладання таких тем у школах, 
створених релігійними деномінаціями, полягала 
в такому: поки теорія еволюції є обов’язковою 
частиною навчального плану, інші теорії та кон-
текст, у якому вони викладаються, залишаються 
питанням, яке вирішують школи та батьки само-
стійно. Школам у таких випадках потрібно було 
лише переконатися, чи їхні учні розуміють, що 
креаціонізм не може бути частиною обов’язкової 
навчальної програми з природничих наук, не може 
замінити будь-яку частину обов’язкової навчаль-
ної програми з природничих наук і не перевіряти-
меться в підсумковому незалежному оцінюванні.

Інша сфера навчальної програми, якій у релігій-
них школах завжди приділялася особлива увага, – 

це питання статевого виховання. Більшість хрис-
тиянських та єврейських шкіл традиційно навчала, 
що інтимні стосунки мають гетеросексуальну 
та моногамну природу, й заохочувала учнів щодо 
утримання до шлюбу, адже недержавні школи не 
зобов’язані надавати учням знання про контрацеп-
цію, аборти, венеричні захворювання чи безпечний 
секс. Тому керівник Асоціації християнських шкіл 
Стівен О’Догерті сказав, що однією з головних 
причин, які призводили до вибору християнської 
школи, є їхній «етичний і моральний погляд» на 
сексуальне виховання (Bachelard, 2008). Це може 
відповідати дійсності, але, враховуючи докази 
того, що релігія не є основною причиною батьків-
ського вибору неурядових шкіл, швидше більшість 
батьків просто намагалася уникати ліберального 
підходу до сексуального виховання в державних 
школах, ніж прагнули навчання біблійного погляду 
на згадану тему.

Значна частина дебатів мала практичний 
характер і стосувалася питання щодо здатності 
релігійних шкіл катехизувати дітей у визначену 
релігійну систему вірувань і формувати певний 
світогляд. Така дискусія відбувалася, незважа-
ючи на нечисленність доказів, які підтверджують 
переконання, що відвідування релігійної школи 
впливає більше, ніж релігійні вірування та діяль-
ність батьків. Дослідження Ганса Моля, опублі-
ковані 1985 року, розглянули питання релігійних 
уподобань людей, які відвідували католицькі 
школи. Мол виявив, що істотної різниці в релі-
гійній прихильності колишніх учнів католицької 
школи та людей, які відвідували інші школи, не 
було (Mol, 1985). 1990 р. у висновках щодо своїх 
досліджень про зв’язок католицької школи з від-
відуваністю церкви та міцністю релігійних віру-
вань С. Андерсон зробив висновок, що немає 
доказів того, що незалежні школи впливають на 
релігійні вірування своїх учнів, і лише слабкі 
докази того, що католицькі школи викликають 
релігійні переконання незалежно від вірування 
батьків (Anderson, 1990).

Урешті-решт аналіз Ендрю Нортона за даними 
Австралійського опитування соціальних став-
лень (AuSSA) показав, що 25% респондентів, 
які навчалися в католицьких школах, відвідують 
церкву щотижня або частіше, як порівнювати 
з 12% державних шкіл і 17% випускників неза-
лежних (заснованих іншими релігійними конфесі-
ями) шкіл. З-поміж тих, хто ходив до католицьких 
шкіл, 18% ніколи не відвідували церкву, порівню-
ючи з 32%, які відвідували некатолицькі приватні 
школи та 40%, які відвідували державні школи. 
Пропорції людей, які залишили католицьку 
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церкву, були схожі – 32% для випускників като-
лицьких шкіл і 28% для випускників державних 
і незалежних шкіл (Norton, 2007).

Слід зазначити, що ці статистичні дані показу-
ють більш високий показник відвідування церкви 
для людей, які відвідували неурядову школу, 
зокрема католицькі школи, але вони не відокрем-
люють ефект, викликаний їхнім навчанням, від 
впливу сім’ї. Спираючись на висновки попередніх 
досліджень, цілком імовірно, що релігійну актив-
ність можна було б пояснити батьківським впли-
вом, а не катехизацією у релігійній школі.

Найбільше занепокоєння щодо впливу релі-
гійних шкіл було пов’язане з побоюванням, що 
своєю діяльністю вони впливають негативно на 
соціальну стабільність і когезію. Дослідниця 
з університету Мердока Лаура Б. Перрі опи-
сує соціальну когезію як «загальну концепцію, 
яка передбачає поняття інтеграції, солідарності, 
ідентичності, членства, довіри та інклюзії. Це, 
по суті, взаємостосунки між окремими людьми, 
групами та державою. Адже соціальна згуртова-
ність – це своєрідний клей, який об’єднує людей 
у більшу цілісність: спільноту, групу чи націю»  
(Perry, 2009: 443). 

Ця дискусія існувала завдяки популярній 
думці, що когезії можна досягнути через спіль-
ний досвід перебування в державній школі, яка 
є тим місцем, де виховуються всі необхідні для 
громадян цінності та чесноти. Як доказ цього 
наводився досвід успішної інтеграції іммігран-
тів другої половини ХХ століття завдяки тому, 
що їхні діти відвідували саме державні школи, 
які служили певним містком між їхнім мікросо-
ціумом і тодішнім австралійським суспільством. 
Це допомогло їм тісніше контактувати з носіями 
інших цінностей та культур і полегшило процес 
входження в суспільний простір. Через це існу-
вання та збільшення кількості релігійних шкіл, які 
є носіями певної етнічної чи етичної субкультури 
розглядалися як потенційна загроза суспільству. 
Припущення полягало в тому, що відвідування 
неурядових шкіл може призвести до соціальних 
розбіжностей та не сприятиме вихованню гро-
мадянських цінностей, необхідних для спільного 
існування. 

Але цю думку заперечив д-р Кевін Доннеллі, 
що займається вивченням освітніх стратегій 
(Donnelly, 2003: 28–29). Він звернув увагу на від-
сутність достовірних доказів, які підтверджують 
переконання, що урядові школи краще сприяють 

вихованню єдності та толерантності, і зазначив, 
що часто саме освітні ініціативи та нововведення 
в державних школах, які мали на меті сприяти 
згуртованості, викликали батьківські скарги 
та колективні звернення. Доннеллі вказує на пере-
вагу приватних шкіл у збільшенні соціального 
капіталу, адже, якщо порівняти з державними 
школами, які характеризуються централізованою 
бюрократією та жорстким контролем, неурядові 
школи здатні встановлювати міцніші зв’язки із 
громадою та батьками. Він робить висновок, що 
в цьому контексті приватні школи досягають кра-
щих результатів, забезпечуючи більшу гнучкість 
курсу, зміцнюючи громадянське здоров’я Австра-
лії та створюючи запас соціального капіталу.

Більшість науковців погоджується, що без про-
думаних дій щодо створення відповідного шкіль-
ного середовища жодна школа ніколи не зможе 
бути точним культурним і класовим відображен-
ням суспільства. І навіть якщо це трапиться, немає 
ґрунтовних доказів того, що об’єднання в школі 
учнів різного походження є запорукою створення 
толерантності та поваги. Низка інших факто-
рів – сім’я, суспільство взагалі, традиції та соці-
альні медіа – має також великий вплив на настрої 
та цінності людей. Добрі громадяни в лібераль-
ному демократичному суспільстві не народжу-
ються такими. Цінності, чесноти та знання, необ-
хідні гармонійному та стабільному суспільству, 
засвоюються завдяки соціалізації та освіті вдома, 
у громаді та в школі.

Висновки. Отже, аналіз впливу шкіл, створе-
них релігійними організаціями, на австралійське 
суспільство другої половини ХХ століття дає 
право стверджувати таке:

– питання надмірної катехизації учнів релі-
гійних шкіл є значно перебільшеним, результати 
досліджень не підтверджують цю думку, зазнача-
ючи в такому випадку важливість впливу сім’ї;

– побоювання щодо отримання низького рівня 
знань учнями релігійних шкіл не підтверджу-
ються результатами їхнього навчання, про що 
свідчить збільшення кількості учнів у закладах 
такого типу;

– переживання щодо негативного впливу релі-
гійних шкіл на соціальну згуртованість суспіль-
ства є передчасними й упередженими, адже дані 
досліджень свідчать імовірніше про протилежне, 
зазначаючи в питанні виховання громадянської 
позиції позитивний вплив від навчання в такій 
школі.
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TEAM WORKING IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING THROUGH 
A CHALLENGE-BASED VIRTUAL HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT

The article focuses on the concept definition and criteria establishment for optimizing of team working project activity 
of students in the process of foreign language learning in non-linguistic specialties through a Challenge-Based virtual 
higher education environment. Under modern global labor market demand the graduate’s ability to team project activity is 
seen as an indispensable employability skill resulting from formative interdisciplinary training of a competitive professional 
via higher educational practice courses. Due to theoretical and empirical analysis of the methodological provisions 
of A Challenge-Based Learning the following optimizing criteria were systematized: 1) personality-oriented, including 
psychological and competence levels of readiness of teachers and students to shift from traditional lecturer-instructor to 
facilitator interaction, on the one hand, and improving the quality of the regulatory mechanism of student’s reflection, on 
the other hand, due to productive changes in the motivation sphere, cognitive development, communicative competence 
formation, group dynamics and team cohesion modifiers; 2) content-operational, that is a holistic methodological 
complex for defining the project proposal, research planning, time management, implementation and peer-to-peer 
assessment, collaborative resolution of conflicts of interest, progress monitoring, qualitative evaluation and reflection; 
3) formative-diagnostic, embodied not only in a final product presentation, implementation and sharing, but in reflexive 
axiological diagnostics of team interaction progress. The author’s views on the competence approach to team project 
working as potentially optimizing the development of cognitive, axiological, linguistic and communicative activities 
of students are presented. A Challenge-Based Learning is exemplified as a collaborative team learning experience to 
reinforce brainstorming, research skills and intellectual communication in the process of foreign language learning in 
non-linguistic specialties via virtual higher education environment.

Key words: team working activity, virtual learning environment, A Challenge-Based Learning, competence approach, 
information and communication technologies.
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КОМАНДНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ЧЕРЕЗ ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ 

ЗА ІННОВАЦІЙНОЮ МЕТОДИКОЮ «НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ВИКЛИКІВ»

У статті досліджено зміст і критерії оптимізації командної проєктної діяльності з вивчення іноземної мови 
студентами немовних спеціальностей за інноваційною методикою «Навчання на основі викликів» у віртуальному 
освітньому середовищі вищого навчального закладу. Встановлено, що за умов підготовки конкурентоспромож-
ного фахівця на глобальному ринку праці здатність до роботи в команді є передумовою досвіду формувальних 
міждисциплінарних університетських практик. Завдяки теоретико-емпіричному аналізу методологічних поло-
жень інноваційної методики «Навчання на основі викликів» систематизовано критерії ефективності команд-
ної взаємодії, що охоплює: 1) особистісно-орієнтаційний рівні, зокрема психологічний і компетентнісний рівні 
готовності викладачів та студентів до здійснення переходу викладацької практики з лекторсько-наставниць-
кого типу до фасилітаторської взаємодії, з одного боку, та підвищення якості регулятивного механізму сту-
дентської рефлексії, з іншого боку, стосовно продуктивних змін у сфері мотивації, сфері пізнавальної діяльнос-
ті, комунікативної компетентності, групової динаміки та факторів згуртованості; 2) змістовно-операційний, 
власне цілісний дієвий методологічний комплекс з означення проєктної пропозиції, планування досліджень, управ-
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ління часом, впровадження та взаємооцінки, колаборативного розв’язання конфлікту інтересів, моніторингу 
прогресу, якісної оцінки та рефлексії; 3) формувально-діагностичний, результатом якого є не лише презентація, 
впровадження та поширення кінцевого продукту, а й рефлексивна аксіологічна діагностика прогресу команд-
ної взаємодії. Викладено авторський погляд щодо компетентнісного підходу до реалізації командної проєктної 
роботи, продуктивним результатом якої визначено розвиток і вдосконалення когнітивної, аксіологічної, мовної 
та комунікативної діяльності студентів. Інноваційну методику «навчання на основі викликів» практично уна-
очнено навчальним досвідом командної взаємодії в процесі вивчення іноземних мов на нелінгвістичних спеціаль-
ностях через віртуальне освітнє середовище.

Ключові слова: командна діяльність, віртуальне освітнє середовище, інноваційна методика «навчання на 
основі викликів», компетентнісний підхід, інформаційно-комунікаційні технології.

Formulation of the problem. A virtual learning 
environment (VLE) has recently become a global focus 
of educators worldwide. The specific functionality 
associated with an implementation of electronic edu-
cational technology, e-learning, learning platform or 
learning management system concerns a range of inte-
grated web-based applications and resources to support 
and enhance educational delivery and management to 
provide teachers and students of a higher educational 
establishment with information, tools and resources. 
A nowadays shift from traditional teacher-centered 
learning to student-centered educational model, where 
the student is seen as an active doer involved in edu-
cational process, has grounded the rise of a variety 
of student-centered methods, i.e. problem-based learn-
ing, discovery learning, inquiry-based learning, pro-
ject-based learning, case-based instruction, and just-
in-time teaching. A Challenge-Based Learning (CBL) 
is a collaborative learning experience which reinforces 
brainstorming, teamwork cooperation, time manage-
ment, research skills and intellectual communication 
in solution and release implementation, evaluation 
and sharing. Thus, team working activity develops 
employability skills in open, online, distance and flexi-
ble higher education learning environment.

Research analysis. Theoretical and methodolog-
ical foundations of team working and project group 
activity have been thoroughly studied in the scien-
tific works of D. Livingstone, K. Lynch, M. Yorke, 
E. Polat, O. Liber, F. Forman, S. Bodnar, M. Vornyk, 
T. Karayeva, V. Titova, V. O. Kalamazh etc. How-
ever, analysis of scientific literature gives grounds to 
state that conceptual and applied aspects of the team 
working activity in foreign language learning through 
a challenge-based virtual higher education environ-
ment have not been sufficiently developed.

The purpose of the article is to analyze the con-
cept of team working project activity of students in 
the process of foreign language learning in non-lin-
guistic specialties through a challenge-based virtual 
higher education environment, to outline the main 
components of psychological readiness of students to 
team work collaboration, to substantiate the system 
of criteria and indicators of the effectiveness of team 

working activity, the system of pedagogical and psy-
chological conditions of a challenge-based virtual 
higher education environment during a foreign lan-
guage learning in non-linguistic specialties.

The main material. Much is claimed for group 
work activity in cognitive gain, stimulating intel-
lectual collaborative communication, providing 
well-balanced critical evaluation of material, chang-
ing attitudes and increasing students’ tolerance 
of people involved into the group project develop-
ment. Successful educational methods and techniques 
for using team-based learning are empirically studied 
in a variety of settings (Teaching with Team Projects 
in Higher Education, 2016: 1–7).

O. Liber highlights that formal “chalk and talk” 
teaching is a low productive method highly opposed 
to further students’ effective learning experience, 
which definitely demands students’ preparedness for 
the complex variable environments after complet-
ing their degrees (Liber, 1994: 185). Thus, there is 
a growing interest in the pedagogical methodology 
research in integration of discipline-specific knowl-
edge and approaches university courses are generally 
based on with practical competence skills which may 
be of students’ use in the workplace (Livingstone, 
Lybch, 2000: 325). 

Taking into account F. Forman’s two analytical 
perspectives on group learning: 1) individualistic 
emphasizing cognitive performance and consider-
ing the social context as an educational environment 
variable, and 2) sociocultural defining learning as 
a process by which “a newcomer is integrated into 
a community of practice” (Livingstone, Lybch, 2000:  
326–327), team work activity presents a challenge 
for higher education. Therefore, there is evolving 
necessity to differentiate between concepts of “group 
work” and “team work”. Although some of the sci-
entific investigations use these terms interchangea-
bly, we adhere to the consideration of J. Whatley and  
C. Nerantzi that a team project is considered success-
ful in case the group of individuals evolve from being 
a group of people with different aims to a team with 
a common purpose (Teaching with Team Projects in 
Higher Education, 2016: 9). 
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Among effective team working organization prin-
ciples Ukrainian and foreign scientists focus on:

1) student-centeredness as students’ autonomy, 
collaborative cooperation, reflection of both the prod-
uct and the work process and responsibility; 

2) facilitative role of the teacher as a collabora-
tor in learning, i.e. leveraging the power of students, 
seeking new knowledge alongside students, mode-
ling positive habits of mind and new ways of thinking 
and learning;

3) tackling real-world problems using a multi-
disciplinary approach, i.e. emphasis on authentic 
real-world challenges to develop skills of complex 
problems solving through integration of various tools 
and methods of active learning, interdisciplinary 
resources, activities, knowledge, skills from different 
areas etc. (Kalamazh, 2019: 6–7).

Hence CBL mirrors the same XXI century 
employability educational context stating as guide 
intents: 1) working in collaborative groups; 2) apply-
ing commonly used in daily life technology; 3) meet-
ing real-world challenges through a multidisciplinary 
approach; 4) sharing the research findings and out-
comes with the world community. Similarly, com-
mon methodological ground could be claimed in 
team working activity through CBL cascade stages as 
follows: the essential question; the challenge; guid-
ing questions, activities, and resources; determining 
and articulating the solution; taking action by imple-
menting the solution; assessment; solution publishing 
and sharing it with the world. Teacher’s facilitating 
standpoint is in hands-on connection of multidiscipli-
nary standards-based content with real-life reflection, 
collaboration and intellectual cooperation experi-
ence giving students structure, support, checkpoints, 
and the right tools to get their work done success-
fully, while allowing them enough freedom to be 
self-directed, creative, and inspired (Challenge Based 
Learning: A Classroom Guide, 2020: 3-5). 

To summarize, indicators of the effectiveness 
of team working activity can be grouped as the  
following:

1) personality-oriented, namely the psychological 
and competence level of teacher-students’ readiness 
to implementation of team working activity as a key 
factor of successful interaction, given that team pro-
ject training requires a major shift in teaching prac-
tice from a lecturer to a facilitator as soon as students’ 
involvement into effective team work collaboration 
(motivation sphere, cognitive-operation sphere, com-
municative competence, group dynamics and cohe-
sion factors);

2) content-operational, that is a holistic method-
ological complex of the experiential team working 

learning experience through the challenge proposal, 
research planning, time management, implementa-
tion and evaluation stages, resource base analysis, 
problem solving progress monitoring, assessment 
and reflection strategies;

3) formative-diagnostic revealed in cognitive, 
axiological, linguistic and communicative compe-
tence development through team working activity.

Cognitive sphere is intensified through general 
and special educational skills development as ability 
to navigate in the information space, namely gather, 
analyze, evaluate, assess, imply, interpret and sys-
tematize knowledge, highlight the main idea, draw 
conclusions and generalizations in data or resource 
selection process. 

Axiological component supposes self-reflection 
and evaluation skills development, for example lin-
guistic guesswork in case of misunderstanding or 
language tools shortage, ability to get out of a com-
munication gap due to explication, periphrases, exem-
plification; predict the consequences of decisions 
made and ability to transfer knowledge and skills to 
a new situation; value orientations, feelings and emo-
tions; flexibility in the selection of communication 
means to overcome various barriers in interpersonal 
interaction polyglot space, ability and willingness to 
engage in foreign language communication.

Communicative competence development in 
the process of foreign language learning in non-lin-
guistic specialties through a challenge-based virtual 
higher education environment is seen in linguistic 
and communicative skills mastering, that is proper 
academic vocabulary choice, lexical and grammar 
coherence and cohesion, register, modality, style, 
content structure and context understanding. Team 
working activity empowers ability to lead a discus-
sion, defend claims on the supported evidence, limit, 
narrow, expand or develop the topic, carry out a dia-
logue, find a compromise with the interlocutor, read 
and understand the content of authentic texts of dif-
ferent genres and types. 

In this regard, there is growing educators’ inter-
est in team collaborative learning through Chal-
lenge-Based higher educational environment. 
However, despite quiet obvious solid theoretical per-
spective for team project activity being an important 
component of undergraduate university courses, there 
is still some skepticism as to whether the theoretical 
benefits are to succeed in practice. 

Extensive reflective diagnostic papers clearly 
indicate team-based learning drawbacks in con-
structivist, experiential, and situational manner. 
The most noticeable failures lie in psychological 
students’ readiness premises: in motivation sphere, 
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i.e. insufficient focus on success, orientation for 
a formal graded achievements; in the cognitive-op-
erational sphere, i.e. an average low level of general 
reflexive skills, creative thinking skills as flexibil-
ity, the ability to produce compelling ideas, contras-
tive and corroborative skills, dynamism, ingenuity, 
brainstorming input into project development; as 
well as in metacognitive interaction skills, i.e. group 
climate diagnosis and interaction mastery, distri-
bution of group roles and tasks, time management, 
problem solving, ways to get feedback, personal 
responsibility for the result, metacognitive aware-
ness, ability to apply metacognitive planning strate-
gies, monitoring and evaluation in a subject-specific 
professional foreign language communication (Kal-
amazh, 2019: 16–19).

Nevertheless, research shows that well-con-
structed team work with a clear rationale and convic-
tion of the process value leads to a greater retention 
and understanding of what is going on. The positive 
comments appear to focus on the occasions when 
individual and group interests coincide (Living-
stone, Lybch, 2000: 331–342). Given the demand 
among employers for graduates who successfully 
operate in teams, it is important to engender a pos-
itive response from students for team working. Stu-
dents’ self-reflection on team development model as 
high adaptive rewarding tool, a coherent assessment 
of their team work experience serves as a conduit to 
reduce skills gap if they are to be equipped for deal-
ing with such situations in their future team working 
surrounding.

Team working activity of students in the process 
of foreign language learning in non-linguistic spe-
cialties proves beneficial in the following ways: 1) it 
encourages questioning, discussion and debate, there-
fore, advances motivation to learn by raising inter-
est levels; 2) students are actively engaged in learn-
ing by doing; 3) situational context makes students 
to communicate and take account of different views 
of others safeguarding against being isolated serving 
as a reasonable retention strategy; 4) it develops stu-
dents’ transferable skills of collaboration, team work-
ing, negotiation, listening, organization, leadership 
and evaluation; 5) once it stimulates creative think-
ing through brainstorming, involvement in discussion 
and debate of different perspectives on the approach 
to a particular task, then it enhances student satisfac-
tion of their learning experience and promotes confi-
dence and self-esteem, providing a solid experiential 
platform to nurture independent and lifelong learn-
ing. Therefore, well-structured and managed team 
working activity provides students with a set of trans-
ferable employability skills and diagnostics for crit-

ically examining their subject, which are important 
components of global working surrounding. 

Nowadays both practitioners and academes 
seek for creation an engaging and attention holding 
learning opportunity through lens of resourceful-
ness. In this regard, a virtual learning environment 
proves successful instructional platform levered with 
the infusion of technology into the fabric of higher 
institutions focused on the most effective way to 
deliver course content to learners. Team working 
through a challenge-based virtual higher education 
environment proceeds utilizing available digital tech-
nologies and applications based on flexible, open, 
online educational practices aimed at learning beyond 
institutional boundaries, recognizing continuous 
life-learning, skills mastering and self-development 
opportunities.

Figure 1 “Team Project Framework through A Chal-
lenge-Based Virtual Learning Environment” reflects 
implementation of information and communications 
technologies (ICT) through structural stages of team 
project organization via free access Internet platforms 
and applications and practical ways of mentoring 
the second year students of the first (bachelor) level 
on the one-week team project “Ancient Civilizations” 
while delivering the compulsory university course 
“First Foreign Language (English)” in non-linguistic 
specialties, namely 032 “History and Archeology”.

The content-operational component of information 
competence is specified, in particular by: 1) infor-
mation-cognitive, which involves mastering knowl-
edge and skills of cognitive processes development: 
sustained attention, speed of information processing, 
cognitive flexibility and control, multiple simultane-
ous attention, working memory category formation, 
pattern recognition and inductive thinking due to con-
cept mindmapping, time management and infographic 
organizers like MindMeister, LucidChart, Easel.ly, Pad-
let, Google Calendar, Google Maps Timeline, Pinterest 
etc.; 2) information-methodical, which centers around 
mastering knowledge and skills by means of contem-
porary ICT, i.e. an idea presentation and sharing via 
social networks YouTube, Facebook, Instagram, Wiki, 
Wixcom, forum discussion via Google Charts, Blog-
ger, e-learning Moodle platform Forum resource etc.; 
3) information-computer, which focuses on mastering 
knowledge and skills in using contemporary potential 
information technologies (IT) for information com-
petence forming via a microdidactic complex method 
of organizing information assimilation which supposes 
reproductive, productive and creative levels of tasks 
completion complexity.

In the research, the CBL method discussed as 
an algorithm of actions aimed at contextual foreign 
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language learning to form IT and ICT competence, 
which involves students mastering knowledge, skills, 
abilities, gaining employability team working expe-
rience based on fulfilling orientational, procedural, 
diagnostic stages. Team working project activity 
of students in the process of foreign language learn-
ing in non-linguistic specialties through a chal-
lenge-based virtual higher education environment 
contains appropriate technological steps, provides for 
students' educational activities when studying profes-
sional disciplines, doing independent work; undergo-
ing various types of foreign language practical train-
ing, introducing appropriate methods and modes that 
provide for the formation of IT competence and a con-
trol-result block ICT competence actively involving 
students in quasi-professional activities in order to 
form positive motivation and methodical experience 
in further professional activity, fulfilling contextual 
learning; improving the content of educational dis-
ciplines and educational methodical materials, meth-
ods, modes and techniques of the educational process 
at higher education establishments. The following 
criteria are defined: a personal criterion i.e. attitude 
to systematically using ICT in professional activity; 
interest in using ICT and attention; need to master 
and analyze ICT; a content criterion defined as formed 

knowledge of cognitive fundamentals of using ICT 
in methodological activities types and opportunities 
of contemporary ICT; an operational criterion based 
on formed skills of teaching methods of cognitive 
development and mastering contemporary and poten-
tial ICT; and an axiological criterion as ability to gain 
professional self-motivation, methodical reflection 
and improvement by means of ICT.

Conclusions. The conceptual model for optimiz-
ing effectiveness of team project students’ activity 
during foreign language learning in non-linguis-
tic specialties of higher education institutions is 
developed with the following distinguished com-
ponents: conceptual and purpose-oriented, func-
tional, structural and step-by-step, or diagnostic. 
Theoretical and empirical data about the team pro-
ject working activity of students as a collaborative 
whole entity involved in the solution of a specific 
team project task proved a distinct metacognitive 
and reflexive character in the immediate devel-
opment sector. As a result of the aimed theoretical 
and empirical research, the peculiarities of psycho-
logical readiness of students of nonlanguage spe-
cialties of higher education institutions in terms 
of the implementation of team project activity during 
a foreign language learning in the context of moti-

 
Figure 1. Team Project Framework through A Challenge-Based Virtual Learning Environment
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vational, cognitive-operational, communicative,  
self-regulatory components have been disclosed. The 
results of the empirical verification of the concep-
tual model for increasing the effectiveness of team 
project activity by introducing the relevant pro-
gram for students of non-linguistic specialties are 

presented and analyzed. The emphasis should be 
made on an operational criterion based on formed 
skills of teaching methods of cognitive development 
and mastering contemporary and potential ICT via 
a challenge-based virtual learning higher education 
environment which has not yet been fully revealed.

Shkarban I. Team working in foreign language learning through a challenge-based virtual...
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ПСИХОМОТОРНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
З АУТИСТИЧНИМ СПЕКТРОМ ПОРУШЕНЬ

У статті представлено процедуру організації, методичне забезпечення, особливості проведення і результа-
ти дослідження психомоторного розвитку дітей із розладами аутистичного спектра старшого дошкільного 
віку та їхніх однолітків із розвитком норма; визначено емпіричні показники відповідно до об’єкта нашого дослі-
дження; наведено одержані результати в кількісних і якісних оцінках. 

Здійснено аналіз спеціальної літератури різних авторів щодо вивчення питання діагностики стану психомо-
торного розвитку за відповідними методиками в дітей з аутистичним спектром порушень. Визначено показники 
психомоторного розвитку за результатами досліджень різних авторів, такі як статична координація, динаміч-
на координація, моторна активність, відповідність рухів, що визначає орієнтацію людини в просторі, напрямок 
руху, складання формул рухів і автоматизовані руху, ритм рухів, темп рухів, м’язовий тонус, сила, енергія рухів. 
Описано вплив психомоторики на процес навчання та розвитку дітей дошкільного віку.

Зокрема, у статті детально описується програма дослідження, у якій відображено основні його етапи; обґрунто-
вується вибір методичного інструментарію для вимірювання емпіричних показників. Для якісних результатів дослі-
дження визначено критерії оцінювання психомоторного розвитку дітей старшого дошкільного віку з аутистичним 
спектром порушень. Подано порівняльний аналіз показників психомоторних тестувань дітей з аутизмом і з розви-
тком норма та описано якісні й кількісні показники з кожного тесту. Визначено особливості розвитку психомоторики 
дівчат і хлопців із кожної із досліджуваних груп. За результатами дослідження визначено та охарактеризовано рівні 
психомоторного розвитку дітей з аутизмом, описано психомоторний розвиток дітей на кожному з них, особливості 
поведінки дітей. Зазначені результати дослідження дають змогу висунути припущення про вплив психомоторики на 
загальний розвиток дитини з аутистичним спектром порушень старшого дошкільного віку та напрямки корекції їх 
засобами фізичного виховання, що дасть можливість вплинути на аутистичну поведінку загалом.

Ключові слова: психомоторний розвиток, діти з аутизмом, діагностика психомоторного розвитку дітей, 
рівні психомоторного розвитку дітей з аутизмом.
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PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT AMONG SENIOR PRESCHOOL-AGE 
CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM OF DISORDERS

The article presents a procedure of organization, methodological support, features and results of the study 
of psychomotor development among senior preschool-age children with autism spectrum disorders and their peers with 
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developmental norm; empirical indicators are determined according to the object of the study; the obtained results have 
been given in quantitative and qualitative assessments.

Analysis of specialized literature by various authors on the inquiry into diagnostics of condition of psychomotor 
development by means of corresponding techniques among children with an autistic spectrum of disorders has been 
carried out. Such indicators of psychomotor development as static coordination, dynamic coordination, motor activity, 
congruence of movements, which determines human orientation in space, direction of movement, formulation of movements 
and automated movements, rhythm of movements, tempo of movements, muscular tone, strength, and energy of movements, 
have been determined by the results of studies by various authors. The influence of psychomotor skills on the process 
of learning and development among preschool-age children has been described.

Specifically, the article describes in detail the study programme, which reflects its main stages; the choice 
of methodical tools for measuring empirical indicators has been substantiated. For the qualitative results of the study, 
the criteria for assessing the psychomotor development among senior preschool-age children with autistic spectrum 
disorders have been determined. The comparative analysis of indicators of psychomotor tests among children with autism 
and the ones with developmental norm has been provided, and also the qualitative and quantitative indicators on each 
test have been described. Peculiarities of psychomotor development among girls and boys from each of the studied 
groups have been determined. According to the results of the study there have been determined and characterized 
levels of psychomotor development among children with autism; the psychomotor development among children at each 
of the levels and peculiarities of children’s behaviour have been described. The provided results of the study allow making 
an assumption about the impact psychomotor skills on the overall development among senior preschool-age children 
with autism spectrum disorders and destinations of their correction by means of physical education, which will enable 
exercising influence on autistic behaviour in general.

Key words: psychomotor development, children with autism, diagnosis of psychomotor development among children, 
levels of psychomotor development among children with autism.

Постановка проблеми. У спеціальній літера-
турі мало досліджень, що розкривають методики 
визначення рівня психомоторної функції та харак-
теризують її розвиток у дітей з аутистичним спек-
тром порушень дошкільного віку.

Уперше найбільш ґрунтовний аналіз особли-
востей і способів діагностики психомоторики 
було проведено М. О. Гуревичем та Н. І. Озе-
рецьким у межах психотехнічних досліджень, 
в яких було визначено особливості психомото-
рики дорослої людини: статична координація 
(тремтіння пальців і коливання рук), динамічна 
координація (однієї руки або обох рук), моторна 
активність (швидкість реакції, швидкість уста-
новки і швидкість рухів), відповідність рухів, що 
визначає орієнтацію людини в просторі, напрямок 
руху, складання формул (енграм) рухів і автома-
тизовані рухи, ритм рухів, темп рухів, м’язовий 
тонус, сила, енергія рухів.

Доведено, що в психомоторній дії дітей міс-
тяться елементи думки, а діти, обмежені в руховій 
активності, відстають від ровесників у розумо-
вому розвитку. Власне, період від 5 до 8–10 років 
від народження – сенситивний психомоторний 
вік, «вік грації», коли дитина особливо чутлива 
до витонченості рухових дій, їхньої вишуканості, 
краси (Варій, 2007). 

Дитина в дошкільному віці мислить рухами 
та діями з предметом, цим і започатковується 
основа психомоторної творчості. Згодом ці про-
цеси мислення і живі рухи відокремлюються. 
Як наслідок, дитина стає здатною осмислювати 
власні рухи і дії з предметами, не торкаючись їх 
руками, мислити образами, почуттями або вико-
ристовувати самі думки.

Психомоторні процеси, звичайно, вплива-
ють на аналіз загальних результатів діагностики 
дитини під час проведення комплексного спо-
стереження не тільки за психомоторним, але й за 
емоційним, інтелектуальним і сенсорно-перцеп-
тивним розвитком дитини. 

Аналіз досліджень. Вивченням поняття та струк-
тури психомоторики займалися П. Ф. Рудик, Е. П. Ільїн, 
Н. А. Розе, В. В. Клименко, В. П. Озеров. Проблему 
діагностики та формування психомоторних здібнос-
тей дітей з обмеженими можливостями слухового 
аналізатора розкривали у своїх роботах О. І. Форостян 
(2001 р.), Я. В. Крет (2000 р.), Н. П. Лещій (2004 р.). 
І. В. Хмельницька (2005 р.) розробила комп’ютерну 
програму психофізичного тестування молодших 
школярів із порушенням слуху. М. М. Єфименко 
(2012 р.) описав методи розвитку психомоторики 
дітей із розумовою відсталістю 6–7 років порівнево 
збалансованими та порівнево неструктурованими 
фізичними вправами. А. В. Сімко (2019 р.) описала 
методи визначення психомоторики в дітей з інтелек-
туальними порушенням на заняттях фізичної куль-
тури (Сімко, 2019: 234–245).

Проблематикою навчання та виховання дітей 
з аутистичним спектром порушень займались 
і продовжують займатися Я. Т. Багрій, І. А. Мар-
ценківський, К. О. Островська, О. І. Роман-
чук, І. Д. Риндель, Г. Г. Смоляр, В. В. Тарасун, 
Г. М. Хворова, А. П. Чуприков, Д. І. Шульженко 
та інші. Але в їхніх дослідженнях детально не 
описується методика визначення та стан психо-
моторного розвитку дітей старшого дошкільного 
віку з аутизмом.

Мета статті – обґрунтування комплексної діа-
гностичної програми вивчення психомоторного 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 4, 2020264

Педагогiка

розвитку дітей дошкільного віку з аутистичним 
спектром порушень і констатування результатів їх 
визначення.

Виклад основного матеріалу. Системно-
функціональний механізм керування психомо-
торними діями складається з ухвалення рішення, 
програмування психомоторної дії, її реалізації, 
зворотного зв’язку й порівняння. Визначення 
структури психомоторних здібностей, пошук 
надійних критеріїв для їх оцінки, систематиза-
ція та впорядкування здібностей-компонентів – 
актуальне завдання, розв’язання якого допоможе 
дітям оволодівати рухами ефективніше, у най-
більш доцільній послідовності. Ознаками психо-
моторного розвитку є рухова пам’ять; здатність 
до керування часовими, просторовими та дина-
мічними характеристиками; здатність до само-
контролю рухових дій; оперативність і надійність 
управління руховими діями, а також рівень розви-
тку вольового психомоторного зусилля й психіч-
ної працездатності. Для вивчення психомоторних 
характеристик вимірюють м’язовий тонус, швид-
кість і точність ходьби, ручну та станову силу, 
точність відтворення заданого руху, статичний 
і динамічний тремор, швидкість і точність графіч-
них рухів (Пласкунова, 2009:  67–72).  

За дослідженнями Є В. Пласкунової (2009 р.), 
на моторний розвиток, рухові здібності, здат-
ність до навчання і пристосовність до фізичного 
навантаження також впливають супутні захворю-
вання, вторинні порушення, особливості психіч-
ної та емоційно-вольової сфер дітей. Порушення 
моторного розвитку призводить до відставання 
в масі та довжині тіла; порушення постави; пору-
шення в розвитку склепіння стопи та грудної 
клітини та зниження її окружності; порізів верх-
ніх і нижніх кінцівок; відставання в показни-
ках обсягу життєвої ємності легень; деформації 
черепа; дисплазії; аномалії лицьового скелету. 
Що стосується рухових здібностей, то спостері-
гається порушення: координаційних здібностей, 
ритму рухів, диференціювання м’язових зусиль, 
просторової орієнтації, точності рухів у часі; рів-
новаги; сили основних груп м’язів рук, ніг, спини, 
живота; швидкості реакції, частоти рухів рук, ніг, 
швидкості одиночного руху; швидкісно-силових 
якостей у стрибках і метаннях; гнучкості і рух-
ливості в суглобах. Усе це призводить до погір-
шення в засвоєнні та відтворенні таких основних 
рухів, як ходьба, біг, стрибки, метання (Пласку-
нова, 2009: 67–72).

Науково-дослідна робота проводилася в закла-
дах дошкільної освіти та реабілітаційних центрах 
м. Львова, м. Стрия, м. Житомира, м. Кривого 

Рогу, м. Одеси, де навчаються діти з розладами 
аутистичного спектра, і в закладах дошкільної 
освіти № 94 та № 7 м. Львова. Кількість дітей, які 
брали участь в експерименті, становила 115 осіб, 
з них 56 дітей – із розладами аутистичного спек-
тра 5–6 років.

Констатувальний експеримент складався з тес-
тування психомоторного розвитку дітей зі всіх 
психомоторних процесів: на розвиток статичної 
координації, динамічної координації, на ручну 
швидкість, координацію рухів пальців рук, рит-
мічність рухів, здібність до розслаблення м’язів, 
рухову пам’ять, здібність до оцінки та регуляції 
просторово-часових і динамічних параметрів 
рухів, міміки, спритність рухів.

У кожній сфері було виділено основні показ-
ники, які необхідні для визначення та корекції 
психомоторики. До кожного завдання було розро-
блено критерії оцінювання, які було побудовано 
від складнішого до простішого.

Нами було розроблено бальну оцінку результа-
тів обстеження з урахуванням вираженості пору-
шень. Кожне завдання оцінювалося за 4-бальною 
шкалою. Критичний рівень відповідає 1 балу 
(нижче за ранг оціночного параметра), низький 
рівень відповідає 2 балам (для нижчого рангу за 
оціночний параметр), середній рівень відпові-
дає 3 балам і високий рівень відповідає 4 балам. 
Рівень сформованості психомоторної сфери вира-
ховувався за значеннями всіх показників для кож-
ного діагностичного критерію відповідно. 

З огляду на те, що група дітей із розладами 
аутистичного спектра дуже відрізняється за сво-
їми показниками у всіх сферах життєдіяльності 
та розвитку, для визначення ефективності запро-
понованої методики діагностики розвитку психо-
моторики нами було розроблено критерії та рівні 
розвитку.

Критеріями для дітей, які перебувають на кри-
тичному рівні розвитку психомоторики, є такі:

− нерозуміння та неусвідомлення вербальної, 
наочної інструкції;

− неприйняття допомоги та неусвідомлення 
допомоги;

− повна відмова від виконання інструкцій;
− присутність на діагностиці.
Для низького рівня розвитку характерні:
− спроба виконання завдання;
− постійне стимулювання виконання зав- 

дання;
− нерозуміння вербальної інструкції;
− відсутній самоконтроль.
Для середнього рівня розвитку психомоторики 

дітей характерними є:
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− розуміння вербальної та наочної інструкції;
− прийняття допомоги;
− виконання завдання за зразком;
− завдання дитина виконує самостійно, але 

з грубими помилками;
− частковий самоконтроль у виконанні 

завдань.
Для дітей, які перебували на високому рівні 

психомоторного розвитку, характерні високі 
критерії. 

Тестування дітей з аутистичним спектром 
порушень проводилось індивідуально, всі мето-
дики адаптовувалися до психологічних особли-
востей кожної дитини. Варто зазначити, що всі 
завдання подаються дітям в ігровій формі, дослі-
дження проводилося в першій половині дня. Під 
час обстеження враховуються настрій дитини, її 
фізичне та душевне здоров’я.

Для проведення педагогічного експерименту 
було сформовано: експериментальна група дітей 
дошкільного віку з аутистичним спектром пору-
шень (ЕГ) 5–6 років (16 хлопчиків і 13 дівчаток), 
контрольна група дітей із розвитком норма (КГ) 
5–6 років (16 хлопчиків і 11 дівчаток). 

Н. П. Вайзманом (1976 р.) було запропоновано 
комплекс методик для дослідження психомото-
рики для дітей із розумовою відсталістю (Вай-
сман, 1976), що складається з 12 окремих завдань, 
розроблених раніше різними авторами. 

Враховуючи аналіз результатів теоретичного 
дослідження психомоторного розвитку дітей 
та особливостей дітей з аутизмом, ми модифі-
кували методику дослідження психомоторики, 
запропоновану Н. П. Вайсманом, додавши до 
неї тести з «Психолого-освітнього профілю» 
(Psychoeducational Profile, PEP – Shopler i Reichler, 
1979 р.) (Островська, 2012: 220). 

До методики визначення психомоторики дітей 
дошкільного віку ввійшли такі тести, як: тест на 
статичну координацію рухів; тест на динамічну 
координацію; тест на зорово-рухову координацію; 
тест на ручну швидкість; тест на координацію 
рухів пальців рук; тест на ритмічність рухів; тест 
на здібність до розслаблення м’язів; тест на рухову 
пам’ять; тест на здібність до оцінки й регуля-
ції просторово-часових і динамічних параметрів 
рухів; мімічний тест; тест на спритність рухів.

Завдання даються випробуваному у вигляді 
словесної інструкції та показу. Щоб переконатися 
в тому, що випробуваний розуміє інструкцію, про-
понують 1–2 пробні спроби. Потім двічі реєстру-
ється виконання тесту.

Порівняльний аналіз показників психомо-
торного розвитку дітей з аутистичним спек-

тром порушень та їхніх однолітків із розви-
тком норма

Під час визначення показників психомотор-
ного розвитку виявлено статистично значущі від-
мінності з усіх тестових значень дітей дошкіль-
ного віку з аутистичним спектром порушень (ЕГ) 
та з розвитком норма (КГ).

Наочний аналіз показників психомотор-
ного розвитку дітей старшого дошкільного віку 
з аутистичним спектром порушень і розвитком 
норма представлено на рис. 1.

Середні показники психомоторного розвитку 
дітей ЕГ перебувають на критичному рівні роз-
витку психомоторики (рис. 1), а саме: наймен-
ший показник 1,64 (р=0,0000) відповідає тесту на 
спритність руху, найбільший 1,98 (р=0,0000), що 
відповідає тесту на динамічну координацію. Для 
критичного рівня розвитку психомоторики харак-
терними є: нерозуміння та неусвідомлення вер-
бальної, наочної інструкції; неприйняття допомоги 
та неусвідомлення допомоги; повна відмова від 
виконання інструкцій; присутність на діагностиці.

Натомість середні показники дітей із розвитком 
норма старшого дошкільного віку (КГ) перебува-
ють на середньому рівні, та найгірший показник 
становить 3,0 (р=0,0000) – це тест на ритмічність 
рухів. Найвищим показником розвитку психомо-
торної функції в дітей із розвитком норма є коор-
динація пальців рук, що становить 3,9 (р=0,0000).

Порівняльний аналіз співвідношення показ-
ників психомоторного розвитку дівчат і хлопців 
старшого дошкільного віку з аутистичним спек-
тром порушень (ЕГ) представлено на рис. 2.

Як ми бачимо на рис. 2., є статистично значущі 
відмінності в показниках дівчат і хлопців з ЕГ 
в таких тестах, як:

– тест на здібність до оцінки і регуляції про-
сторово-часових і динамічних параметрів рухів 
«Перенесення м’яча», відповідно середній показ-
ник дівчат ЕГ 1,4 (р=0,006), а у хлопців цей показ-
ник становив 1,8 (р=0,006); 

– мімічний тест у дівчат ЕГ становив 
1,3 (р=0,002), а у хлопців ЕГ – 1,8 (р=0,002);

– тест на спритність рухів, у хлопців 
з аутистичним спектром порушень ЕГ – показник 
1,7 (р=0,02), а в дівчат цієї групи – 1,4 (р=0,02).

У всіх інших тестах показники у ЕГ між дівча-
тами і хлопцями з аутистичним спектром пору-
шень не мають статистично значущих відміннос-
тей і перебувають у діапазоні 2,0 і 1,5.

Виконавши порівняльний аналіз показни-
ків психомоторних тестів в контрольній групі 
дітей старшого дошкільного віку, можемо кон-
статувати, що показники як дівчат, так і хлопців 
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перебувають на середньому та високому рівнях 
розвитку психомоторики. Хлопці мають висо-
кий рівень розвитку координації рухів, показ-
ник 4 (р=0,01), що свідчить про здібність до 
оцінки та регуляції просторово-часових і дина-
мічних параметрів рухів, у дівчат цей показник 
є на середньому рівні і становить 3,8 (р=0,01). 
Хоча в тесті на рухову пам’ять дівчата пока-
зали кращий показник – 3,7 (р=0,03), а хлопці – 
3,3 (р=0,03) (рис. 3.). 

Також статистично значущими є дані тесту 
на зорово-рухову координацію «Копання м’яча», 
відповідно, в дівчат цей показник виявився ниж-
чим – 3,4 (р=0,0003), хлопці більш вправні – їхній 
середній показник 3,8 (р=0,0003) (рис. 3).

Після проведеного діагностичного дослі-
дження можемо констатувати, що діти старшого 

дошкільного віку з аутистичним спектром пору-
шень відповідно до розвитку психомоторики 
поділяються на такі рівні: «критичний» відпо-
відає 57 % дітей, «низький» – 41,3 % та 1,7 % 
дітей перебувають на «середньому» рівні.  
Дітей, які виконували тести на «високому» 
рівні, не було.

Для всіх дітей з аутизмом ми визначили такі 
ознаки порушення психомоторного розвитку:

− страждає виконання вправи тільки з вер-
бальної інструкції, обов’язковий показ вправи 
експериментатором;

− вправи та рухи, для яких необхідний само-
контроль переважно уникаються або виконання 
утруднене;

− вправи на динамічну координацію викону-
ються краще, ніж на статичну;
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− діти відображено виконують рухи краще, 
ніж після показу та пояснення;

− порушена координація правої та лівої рук;
− порушена здатність до напруження та роз-

слаблення певних ділянок тіла;
− порушена зорово-рухова координація; 
− рухи тіла та кінцівок характеризуються 

незграбністю;
− страждає переключення з одного руху на 

інший;
− відтерміноване виконання.
Після проведеного констатувального експери-

менту нами було визначено рівні психомоторного 
розвитку дітей старшого дошкільного з аутизмом: 
«критичний», «низький», «середній», «високий».

«Критичний». Ці діти не сприймають інструк-
цій, відмовляються від виконання завдань, часто 
не хотіли заходити в зал для виконання тестів. 
Діти або втікали від експериментатора, або хотіли 
виконувати те, що їм подобається. Такі діти не 
можуть наслідувати, для того щоб вони щось 
виконали, потрібне систематичне повторення 
одних і тих самих завдань. У більшості дітей 
спостерігалась затримка у розумінні і виконанні 
завдань. Ці діти не звертають увагу на інших дітей 
та експериментатора.

«Низький» рівень. Діти повторювали завдання 
за експериментатором, але ще не можуть контр-
олювати свої рухи та визначити помилки. Під 
час діагностики діти могли виконувати вправи 
в парі з асистентом, а деякі – перебували в при-
міщенні в групі дітей та не відчували диском-
форту. У завданнях із м’ячем і предметами дітям 
вдається зробити завдання, але асистенту треба 
було виправляти помилки і словесно підказувати. 
Виконання простих за технікою вправ дітям вда-

ється виконати, але потрібно багаторазове повто-
рення. Та деякі діти краще виконували вправи 
тільки з музичним супроводом, який задавав їм 
такт і це були мелодії, які дітям були відомі.

Відмова у виконанні була в тих завданнях, для 
виконання яких потрібен був самоконтроль навіть 
на низькому рівні, як у володінні всім тілом, так 
і мімічними м’язами. Хоча ця група дітей може 
повторювати рухи за експериментатором, якщо 
сама бачить свої помилки, і може хоча б частково 
контролювати рухи. Ці діти дошкільного віку 
з аутистичним спектром порушень мають здатність 
наслідувати рухи, і розвиток їхньої психомоторики 
залежить від правильного послідовного навчання.

«Середній» рівень. Ці діти самостійно вико-
нували завдання, були незначні похибки, але для 
цього потрібно було показувати завдання екс-
периментатором і виконувати дитиною декілька 
разів. Під час звернення до дітей «Будь уважним, 
зроби правильно» вони частково могли виправити 
і зробити правильно. Рівень розвитку психомо-
торики дітей з аутистичним спектром порушень 
цієї групи відповідає середнім показникам вікової 
норми, хоча всі ці діти розуміли словесні та нао-
чні інструкції, всі тести виконувалися з грубими 
помилками. У завданнях із м’ячем був присутній 
самоконтроль. Ця група дітей може повторювати 
рухи за експериментатором. Під час виконання 
завдань, де необхідна концентрація уваги, діти 
губились і не могли вловити свої помилки. Зага-
лом, діти готові були співпрацювати з експери-
ментатором, майже всі завдання були їм зрозумілі, 
відмов від виконання не було.

«Високий» рівень. У нашому дослідженні на 
високому рівні виконували завдання тільки діти 
з розвитком норма. 

Рис. 3. Психомоторний розвиток дітей (КГ) із розвитком норма
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Висновки. Модифікована методика дослі-
дження психомоторного розвитку дітей старшого 
дошкільного віку з аутизмом охоплює такі тести, 
як: тест на статичну координацію рухів; тест на 
динамічну координацію; тест на зорово-рухову 
координацію; тест на ручну швидкість; тест на 
координацію рухів пальців рук; тест на ритміч-
ність рухів; тест на здібність до розслаблення 
м’язів; тест на рухову пам’ять; тест на здібність 
до оцінки і регуляції просторово-часових і дина-
мічних параметрів рухів; мімічний тест; тест на 
спритність рухів. Дані дослідження психомото-
рики дають змогу констатувати, що діти з аутиз-

мом перебувають на «критичному», «низькому» 
та «середньому» рівнях психомоторного розвитку, 
на відміну від їхніх однолітків із розвитком норма, 
більшість яких відносяться до «високого» рівня. 
Можемо стверджувати, що у групах досліджува-
них дітей не було суттєвої відмінності в показни-
ках дівчат і хлопців (виняток – тест «Перенесення 
м’яча», мімічний тест, тест на спритність рухів). 
Здійснюючи психокорекційну роботу, потрібно 
враховувати і досліджувати психомоторні показ-
ники на початкових етапах, оскільки вони суттєво 
впливатимуть на розвиток дитини з аутизмом 
загалом. 
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ФОТОКОЛАЖ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ 
ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

У статті розглянуто колаж як важливий засіб формування візуального мислення студентів-філологів на занят-
тях із літературознавчих дисциплін. Щоб правильно працювати із «цифровим поколінням», необхідно візуалізувати 
навчальний матеріал. Час нудних і формальних занять минув, тому прагнемо зробити складне цікавим і простим, 
використовуємо зображення, додаємо інтерактивності. Автори наголошують, що одним із прийомів, які допомага-
ють правильно організувати та проаналізувати отриману на заняттях словесності навчальну інформацію, є викорис-
тання колажної наочності. Зокрема, основну увагу зосереджено на особливостях створення та практичному засто-
суванні одного з видів колажу, а саме – фотоколажу. Фотоколаж визначено як колаж, створений шляхом довільного 
поєднання декількох світлин чи малюнків, інколи не пов’язаних між собою; графічне відображення, що допомагає розі-
братися в сутності явищ, картин, подій тощо. Зауважено, що такий візуальний прийом є доцільним на заняттях під 
час опанування нового матеріалу, на етапах узагальнення та систематизації знань, у будь-якій навчальній ситуації. 

У статті представлено й проаналізовано низку онлайн-програм, якими автори часто послуговуються 
у власній педагогічній практиці. Серед конструкторів колажів рекомендуємо такі як Collagelt, MyCollages.ru, 
Montagesphoto, Fotor, BeFunky Photo Editor, Оnline-collage.com, Paint.NET, Photovisi тощо. Наведено приклади 
практичних завдань для роботи з фотоколажем під час опанування художнього твору української чи зарубіжної 
літератур. Такі завдання дають змогу ґрунтовно засвоїти біографічний матеріал, проаналізувати літератур-
ний текст, визначити його художню цінність. Крім того, вони виявляють креативність студентів, розвивають 
художньо-образне та візуальне мислення, інтелектуальні здібності, уміння застосовувати цифрові технології 
для популяризації прочитаних творів.

Ключові слова: колаж, колажна наочність, фотоколаж, онлайн-сервіси, візуальне мислення.
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PHOTO COLLAGE AS ONE OF THE METHODS OF DEVELOPING VISUAL 
THINKING AMONG PHILOLOGY STUDENTS

The article describes collage as an important tool for developing visual thinking among philology students during 
literature lessons. Teaching material should be visualized for proper work with “digital generation”. Boring and formal 
lessons have become a thing of the past, that is why we strive to make complicated material simple and interesting by 
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using images and adding interactivity. Authors say one of the methods to help analyze and organize information during 
lessons is using collage visual aids. The focus is on creation and practical use of photo collage. Photo collage is a collage 
created by mixing several photos or images that are not necessarily connected; graphic image that helps to understand 
the issue. Such visual method is appropriate when learning new material and for new knowledge systematization. 

The article represents and analyzes several online programs that authors often use in their pedagogical practice. 
Among the collage designers we recommend such as Collagelt, MyCollages.ru, Montagesphoto, Fotor, BeFunky Photo 
Editor, Online-collage.com, Paint.NET, Photovisi, etc. Online services offer ready-made templates that can be easily used 
when creating your own photo collage: just insert the necessary pictures into the template and save them. The article 
also gives examples of photo collage practical tasks when working on Ukrainian or foreign literature pieces of fiction. 
Such tasks allow to learn biographical material better, analyze literary text, and determine its artistic value. Besides, 
they develop creative skills, visual thinking, intellectual skills and ability to use digital technologies for popularization 
of the read works of literature. Working with a photo collage is mainly a group work, and therefore involves interpersonal 
contact of students, forms the team spirit and teaches to responsibly and efficiently perform the proposed tasks.

Key words: collage, collage visual aid, photo collage, online services, visual thinking. 

Постановка проблеми. Сьогодні вже вкорени-
лася думка про те, що більшість людей найкраще 
сприймає саме візуальну інформацію, бо вона 
швидше систематизується, а кольорові образи 
краще сприймаються завдяки залученню емоцій-
ного складника.

Сучасний викладач зможе умотивувати сту-
дента, зацікавити вивченням предмета лише за 
допомогою уникнення однотонності, стереотип-
ності, рутинності в роботі, а це потребує вико-
ристання таких форм і методів навчання, які 
викликають пізнавальний інтерес і стимулюють 
самостійне мислення здобувачів освіти. Переду-
сім необхідно орієнтуватися саме на студента-
візуала, представника цифрового світу «без кордо-
нів». Тому використання візуалізації в освітньому 
процесі – це потреба часу. Якщо раніше вико-
ристання значної кількості ілюстрацій, картинок 
вважали здебільшого перевагою школи, то зараз 
право застосування різних прийомів візуалізації 
одержали й виші. Для творчого викладача візуа-
лізація навчального матеріалу – це креативність, 
відхід від традиційності. Для сучасних студен-
тів – це розвиток художньо-образного мислення, 
інтелектуальних і творчих здібностей, зоро-
вого сприйняття, візуальної грамотності й куль-
тури, пізнавального інтересу в інформаційному  
середовищі.

Ураховуючи всі переваги використання сучас-
них засобів візуалізації, уважаємо за необхідне 
розглянути такий її прийом, як фотоколаж, що 
можна використовувати на будь-яких заняттях 
словесності для представлення різноманітної 
інформації. Робота з фотоколажем допомагає 
напрацьовувати навички самостійної творчої 
діяльності студентів, формує й розвиває вміння 
уважно прочитувати художні твори, сприймати 
літературу осмислено й зацікавлено.

Аналіз досліджень. Застосування колажу 
в процесі вивчення тієї чи тієї дисципліни педа-
гоги методисти і вчителі-практики ґрунтовно 

розглядають уже близько пів століття. Перші 
розробки належать німецьким методистам 
Б.-Д. Мюллеру, М. Зікманну, Р. Поолю. У теоре-
тичний та практичний розвиток проблеми вико-
ристання колажу в навчальній діяльності значний 
внесок здійснили як зарубіжні (М. Асалханова, 
М. Аюшина, К. Бикова, А. Векслер, Л. Закірова, 
О. Мальцева, М. Нефедова, С. Ніколаєва, І. Риж-
кіна, Н. Семенюченко, Н. Сухова, Л. Турлюн, 
М. Яшина та інші), так і вітчизняні (С. Архипова, 
О. Євтухов, Л. Дідик, І. Зайцев, О. Кириченко, 
Т. Олинець, І. Подоляка та інші) дослідники. 
Проте зазначимо, що публікації згаданих авторів 
переважно ґрунтуються на основних положеннях 
німецьких колег і багато в чому їх дублюють. Крім 
того, педагоги здебільшого розглядали колажну 
наочність як засіб формування іншомовної кому-
нікативної компетентності, як технологію в обра-
зотворчому мистецтві чи мистецтві дизайну. Про 
деякі аспекти використання колажної техніки 
на уроках словесності писали О. Дуплійчук,  
О. Ісаєва, Ж. Клименко, І. Мороз, О. Сітало, 
Т. Рощенко та інші вчені.

Водночас докладний аналіз науково-педагогіч-
них джерел засвідчив відсутність фундаменталь-
них розвідок з окресленої проблеми. Тому й вини-
кла необхідність конструктивного дослідження 
специфіки використання колажу та його різнови-
дів у різних сферах освітньої діяльності, а також 
проблеми застосування їх у процесі підготовки 
майбутніх учителів-словесників.

Мета статті – дослідити особливості проду-
кування одного із засобів візуалізації навчаль-
ного матеріалу – фотоколажу, обґрунтувати 
і виявити педагогічний потенціал цього при-
йому, проілюструвати теоретичні засади на 
практиці під час викладання літературознавчих 
дисциплін у виші.

Виклад основного матеріалу. Одним із про-
дуктивних видів роботи, що використовуємо на 
заняттях словесності як засіб розвитку візуального  
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мислення, є колаж. Колаж трактуємо як своє-
рідний прийом образотворчого чи іншого мис-
тецтва, що ґрунтується на введені у твір різних 
за фактурою та кольором матеріалів чи предме-
тів (шматків газет, фотографій, шпалер, дерева, 
скла, тканини, етикеток, наклейок тощо). Проте  
у ХХ ст. сформувалося колажне мистецтво, яке 
вийшло за межі образотворчого. У широкому 
сенсі колаж – включення за допомогою монтажу 
у твори літератури, театру, кіно, живопису, музики 
різностильових об’єктів чи тем для посилення 
естетичного ефекту.

Із погляду німецького методиста Б.-Д. Мюл-
лера, який уперше визначив колаж як методичний 
засіб, «колаж – це спосіб кодування/декодування 
іншої інформації, спосіб проникнення в іншу 
культуру: складаючи за певним планом колаж, 
дитина опановує прийоми декодування іншої 
інформації, за допомогою якої «вибудовується 
міст в іншу культуру» (Цит. за Семенюченко, 
Рижкіна, 2016: 30).

Прийомом зорової та вербальної наочності 
назвав колаж продовжувач ідей Б.-Д. Мюллера, 
його співвітчизник М. Зікманн. На його думку, 
колаж як методичний засіб відповідає меті кому-
нікативного навчання: від допомагає школяреві 
спиратися на власний життєвий досвід, у межах 
теми представляти своє бачення проблеми, свій 
спосіб мислення й емоціонування як вербально, 
так і невербально. У своїх розвідках М. Зікманн 
довів, що колаж на уроках словесності виконує 
важливу функцію – дає змогу учням проникати 
в іншу культуру і вступати з нею в діалог (Цит. за 
Семенюченко, Рижкіна, 2016: 31–32).

Колаж як універсальний засіб методико-педа-
гогічної навчальної дії, що «здатний значно 
інтенсифікувати процес навчання та адаптувати 
його до нових умов» (Дуплійчук, 2011), трактує 
О. Дуплійчук. На думку науковиці, «саме техноло-
гія колажування буде ефективною в професійно-
педагогічній підготовці майбутніх вчителів-філо-
логів, стимулюючи зростання інтелектуальних 
сил молодого педагога, його компетентність, іні-
ціативу та творчість» (Дуплійчук, 2011).

Як самостійний художній твір, що характери-
зується специфічними виразними властивостями, 
тлумачить поняття «колаж» А. Векслер. Дослід-
ниця зазначила, що процес створення колажу 
окреслений багатьма художньо-розвивальними, 
освітніми та виховними функціями, особливо 
в роботі з дітьми, школярами й студентами  
(Векслер, 2011: 3).

Отже, колаж – багатокомпонентний, поліас-
пектний і поліфункціональний засіб, що допома-

гає розкрити творчі можливості студента й сприяє 
розвитку його візуального мислення.

На заняттях словесності часто використовуємо 
фотоколаж. Звичайно, ця назва різновиду колажу 
умовна, швидше це колаж, створений за допомо-
гою цифрових технологій із картинок Google чи 
сфотографованих власноруч світлин. На заняттях 
літератури – це яскрава картинка, що захоплює, 
привертає увагу; графічне відображення, яке 
допомагає розібратися в сутності явищ, картин, 
подій тощо.

Фотоколаж створюємо довільним поєднанням 
кількох фотокартинок, інколи не пов’язаних між 
собою за стилем чи змістом. Процес компону-
вання відбувається через накладання світлин одну 
на іншу чи поєднання кількох зображень в одному, 
іноді з елементами графіки (мозаїки) або у формі 
пазла (хаотичного набору різних зображень). 

Із розвитком фотографії з’явилася можливість 
створення колажів із застосуванням спеціальних 
ефектів. Це можна зробити за допомогою різних 
програм, що пропонують у мережі для генеру-
вання колажів. Усе залежить від фантазії автора 
та його бажання створити щось оригінальне. 
Онлайн-сервіси пропонують готові шаблони, 
які можна легко використати під час створення 
власного фотоколажу: досить лише вставити 
необхідні картинки в шаблон і натиснути кнопку 
«створити» («згенерувати»). Одержаний продукт 
можна завантажити на комп’ютер, поділитися 
ним у мережі чи за потреби надіслати електро-
нною поштою.

Розглянемо низку сервісів, що використовуємо 
в процесі створення фотоколажів, наведемо при-
клади використання їх на заняттях словесності. 

Collagelt – безкоштовна та зручна у викорис-
танні програма для автоматичного створення 
колажів усього лише за кілька кроків: треба 
вибрати фото; налаштувати параметри май-
бутнього колажу; попередньо переглянути, що 
вийшло й зберегти результат. Collagelt підтримує 
популярні графічні формами зображень: BMP, 
JPEG, GIF, PNG, ТGА тощо.

Наводимо приклад фотоколажу, створеного 
в програмі Collagelt, що використовуємо під 
час вивчення новели Г. Тютюнника «Три зозулі 
з поклоном» (рис. 1). 

Завдання для студентів: 
Г. Тютюнник вирізняється особливою май-

стерністю у використанні художньої деталі. 
Розкодуйте деталі новели «Три зозулі з поклоном», 
представлені у фотоколажі. Який вид художньої 
деталі використовує автор? Яка деталь, на вашу 
думку, є значущою у творі? Чому? Обґрунтуйте.

Щербатюк В., Коглан О. Фотоколаж як один iз засобiв розвитку вiзуального мислення...
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Рис. 1. Фотоколаж до твору Г. Тютюнника  

«Три зозулі з поклоном». Автор: Щербатюк В. С.

MyCollages.ru (https://mycollages.ru/app/) – сер-
віс, що дає змогу безкоштовно легко та швидко 
створити незвичайні колажі. Їх можна генерувати як 
у комп’ютері, так і в телефоні. Зручний інтерфейс 
російською мовою й глибока система налаштувань 
уможливлює створення власного шаблона колажу 
в комплекті з ексклюзивними фільтрами й ефектами. 

Пропонуємо зразок фотоколажу, створеного 
на сервісі MyCollages до теми «Образи-символи 
в п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім»» (рис. 2). 

Завдання для студентів: 
Перегляньте фотоколаж, де представлено 

основні образи-символи драми Г. Ібсена «Лялько-
вий дім». Випишіть їх і розшифруйте. Які ще сим-
волічні образи ви б додали до колажу? 

Домашнє завдання: розширити фотоколаж, 
пояснити значення окреслених вами образів-символів.

Montagem de fotos (Фотомонтаж) (https://
ua.montagesphoto.com/kolazh). Тут можна зро-
бити не лише колаж, а й віршокартинку – напис 
на фото, обрізати світлину до необхідного роз-
міру, вставити фото в картинку, скачати й зберегти 
у форматі JPEG. Пропонуємо фотоколаж, створе-
ний у згаданій програмі (рис. 3). 

Завдання для студентів:
Перегляньте фотоколаж. Визначте, із яких 

творів української літератури представлено 
закохані пари. Назвіть авторів, жанри творів, 
напрям (течію), у якому працювали митці. Чи 
є екранізації цих творів? Якщо так, то хто й коли 
їх екранізував?

 
Рис. 2. Фотоколаж до теми «Образи-символи  

в п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім».  
Автор: Щербатюк В. С. 

 
Рис. 3. Фотоколаж із теми «Закохані пари  

в українській літературі». Автор: Щербатюк В. С.

Photovisi (https://www.photovisi.com/). Окрім 
звичайного софту, який потрібно встановлювати 
на комп’ютер, у мережі є багато онлайн-серві-
сів для малювання колажів. Якщо час обмеже-
ний і зробити колаж потрібно просто зараз, то 
немає сенсу скачувати спеціальний софт, потім 
його встановлювати і вивчати, якщо все можна 
зробити онлайн. Сервіс Photovisi створений для 
розвʼязання цієї проблеми. Тут усе налаштовано 
на те, щоби з кількох картинок зробити гарний 
колаж за лічені хвилини.

Пропонуємо фотоколаж, створений у Photovisi, 
у якому зашифрований епіграф до твору В. Під-
могильного «Місто» (рис. 4). 

Завдання для студентів:
Розгляньте фотоколаж. Розшифруйте вислів 

із Талмуду. Епіграфом до якого твору україн-
ського письменника він є? Назвіть автора, твір, 
поясніть епіграф. 
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Рис. 4. Фотоколаж до роману В. Підмогильного 

«Місто». Автор: Щербатюк В. С.

Підказка (якщо студентам важко пригадати, 
пропонуємо кілька підказок; із кожною новою 
підказкою зменшується оцінка за відповідь):

1. Письменник належить до діячів «розстріля-
ного відродження».

2. Організував об’єднання «Ланка» (згодом 
перейменоване на МАРС).

3. Твір був написаний у 1927 р., уперше опу-
блікований у Харкові 1928 р. й перевиданий 
1929 р. У 1930 р. вийшов у перекладі російською 
мовою.

4. У центрі твору – маргінальна особистість.
5. Перший урбаністичний роман в українській 

літературі.
6. Основу сюжету становить підкорення голо-

вним персонажем великого міста.
Відповідь: В. Підмогильний «Місто», епіграф: 

«Шість прикмет має людина: трьома подібна 
вона на тварину, а трьома на янгола: як тварина – 
людина їсть і п’є; як тварина – вона множиться 
і як тварина – викидає; як янгол – вона має розум, 
як янгол – ходить просто і як янгол – священною 
мовою розмовляє» (Талмуд. Трактат Авот).

Соломія Павличко зазначала: «Він [автор] зро-
бив тіло головним героєм «Міста» й висунув ідею 
двоїстості людини, яка складається з ангель-
ського і тваринного начал. Герої Підмогильного 
страждають від роздвоєності між душею (розу-
мом, інтелектуальною сферою) і тілом, стате-
вим потягом. Гармонія між цими двома сферами 
дається важко. По суті, вона, на думку автора, 
неможлива».

Fotor (https://www.fotor.com/ru/) – (від 
Everimaging Ltd.) – онлайн-сервіс, де можна обро-
бляти фотографії та створювати колажі. Наявні 

також і мобільні версії. Відразу після відкриття 
опції «зробити колаж» можна обрати необхідний 
шаблон, а потім треба лише завантажити фотогра-
фії, розставити їх в обраний шаблон, за потреби 
додати текст, змінити шрифт, колір фону – і колаж 
готовий. Зберегти результат роботи можна у фор-
матах PDF, PNG, JPG.

Пропонуємо фотоколаж, створений на сервісі 
Fotor (рис. 5).

 Рис. 5. Фотоколаж до вивчення поезії В. Сосюри 
«Любіть Україну». Автор: Щербатюк В. С.

Завдання для студентів: 
Перегляньте фотоколаж. Визначте, вірш 

якого українського поета ХХ століття він ілю-
струє? Прокоментуйте свою відповідь, спираю-
чись на колаж.

BeFunky Photo Editor (від BeFunky INC) 
(https://www.befunky.com/) – це фоторедактор 
у режимі онлайн. У цьому сервісі реєстрація 
не потрібна й можна одразу редагувати фото-
графії та створювати колажі. Ресурсом BeFunky 
дуже легко користуватися, тому проблем під 
час опанування цього сервісу не виникає. Щоб 
створити колаж необхідно завантажити зобра-
ження чи фотографії, обрати макет майбутнього 
колажу й натиснути «автозаповнення», або пере-
містити картинки самотужки. Якщо буде необ-
хідність, то можна додати текст, налаштувати 
колір, відстань, ширину та висоту фону. Заванта-
жити роботу можна у форматі PNG, JPG та PDF, 
а також є можливість зберегти створений колаж 
на Google диск.

Пропонуємо фотоколаж, створений у запропо-
нованому фоторедакторі (рис. 6). 

Щербатюк В., Коглан О. Фотоколаж як один iз засобiв розвитку вiзуального мислення...
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 Рис. 6. Фотоколаж до поезії А. Малишка  
«Пісня про рушник». Автор: Щербатюк В. С.

Завдання для студентів: 
Перегляньте фотоколаж. Визначте автора, 

твір, композитора (якщо є). Розшифруйте 
образи-символи твору, представлені в колажі.

Фотоколаж використовуємо на заняттях словес-
ності в процесі вивчення літературного твору. Це 
може бути колективна чи індивідуальна робота на 
вступному етапі вивчення нової теми (загальної 
характеристики літературного процесу, біографії 
та творчого шляху письменника), під час аналізу 
художнього твору (робота із змістовими компонен-
тами, із сюжетно-композиційними особливостями 
твору, художньо-виражальними засобами тощо), 
на підсумковому етапі як узагальнення вивченого 
матеріалу, під час будь-якої навчальної ситуації, 
якщо необхідно представити деякі продукти освіт-
ньої діяльності. Застосовуємо як уже готові фотоко-
лажі, так і продукуємо їх безпосередньо на занятті. 
Наприклад, під час роботи над «Осінньою піснею» 
П. Верлена можна запропонувати фотоколаж, який 
допоможе студентам відтворити «сюжет» поезії 
(рис. 7). Він також стане в нагоді для вивчення 
напам’ять лірики, буде корисною підказкою під час 
виразного читання вірша (переклад Г. Кочура).

Фотоколаж може стати основою (образом) для 
створення ейдос-конспектів. Студентам пропо-
нуємо переглянути фотоколаж (рис. 8), подумати, 
чому саме такі асоціативні малюнки підібрано для 
колажу, як вони допомагають розкрити ідейний 
зміст твору (чи проблематику, тематику, компози-
цію; відображають особливості художнього світу 
письменника; допомагають аналізувати ліричний 
образ, персонажа, дійових осіб; передають роль 

словесного образу чи художньої деталі у творі). 
Далі пропонуємо розшифрувати фотоколаж 
і створити зі зворотного боку опорний конспект – 
коментар до теми (розгорнуте судження, тлума-
чення власного бачення теми й образів у творі). 

 Рис. 7. Фотоколаж до поезії П. Верлена  
«Осіння пісня». Автор: Щербатюк В. С.

 Рис. 8. Фотоколаж за поезією Г. Аполлінера  
«Міст Мірабо». Автор: Щербатюк В. С.

На етапі узагальнення вивченої теми чи роз-
ділу, під час написання контрольної роботи про-
понуємо фотоколажі-запитання, де за картинками 
треба розшифрувати твір: назвати автора, жанр, 
тему тощо (рис. 9). 

Завдання для студентів:
Перегляньте фотоколаж-запитання. Під-

ключіть візуальне мислення й відтворіть сюжет 
поезії, назвіть автора. Представником якої епохи 
та національної літератури він є? Визначте 
жанр, тематичний різновид поезії.
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Рис. 9. Фотоколаж-запитання для перевірки 

вивчених сонетів Данте. Автор: Щербатюк В. С.

Висновки. Отже, використання фотоколажу на 
заняттях із літературознавчих дисциплін у виші 
сприяє активізації навчального процесу студентів, 
систематизації їхніх знань і закріпленню матері-
алу, що вивчаємо; розвиває розумові та творчі зді-
бності; формує візуальне мислення, зорове сприй-
няття; допомагає працювати над підвищенням 
рівня мотивації пізнавальної активності студен-
тів; розвиває навички проєктної діяльності. Крім 
того, робота з фотоколажем – це переважно гру-
пова робота, а отже, передбачає міжособистісний 
контакт студентів, формує дух команди та вчить 
відповідально і якісно виконувати запропоновані 
завдання.

Звичайно, представлений матеріал не вичер-
пує всіх можливостей використання фотоколажу 
на заняттях із літературознавчих дисциплін, тому 
в перспективі – дослідження техніки колажування 
як ефективного засобу навчання на заняттях сло-
весності.
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л. М. КУЛАКЕВИЧ 
«ЖАНРОВІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВАНТЮРНО-ПРИГОДНИЦЬКОЇ 

ПРОЗИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ»1

Протягом ХХ століття українське літературоз-
навство було зосереджене на творах так званого 
«великого канону», куди потрапляли насамперед 
ідеологічно виважені тексти. Відповідно, про ґрун-
товне і різноаспектне вивчення української аван-
тюрно-пригодницької літератури годі й говорити. 
Актуальність дослідження Людмили Кулакевич 
є очевидною й зумовлена необхідністю цілісного 
осмислення авантюрно-пригодницької літератури 
першої третини ХХ століття як невіддільної час-
тини українського літературного процесу.

Л. Кулакевич починає своє дослідження із сис-
тематизації наукових визначень, критичних праць 
і рецензій на авантюрні та пригодницькі твори 
й осмислення теоретичних аспектів понять «аван-
тюрний / пригодницький роман / жанр / проза / 
література», у результаті чого пропонує свої уточ-
нені визначення таких дискурсивних термінів, як 
пригода, авантюра, авантюризм / пригодництво, 
пригодницький твір, авантюрний твір, авантюрно-
пригодницький твір. Свої дефініції авторка ілю-
струє всесвітньо відомими художніми текстами 
і фільмами.

У наступних чотирьох розділах Л. Кулакевич 
з’ясовує генезу, характер та особливості розвитку 
української авантюрно-пригодницької прози пер-
шої третини ХХ ст., простежує її жанровий спектр, 
визначає жанрові особливості, охарактеризовує 
авантюрно-пригодницьку прозу першої третини 
ХХ століття як цілісний художньо-естетичний 
феномен. Для ілюстрації своїх тез Л. Кулакевич 
обирає твори, які ще не були предметом спеці-
альних досліджень («Оповідання про Софочку 
й Джима» Д. Бузька, «Нас було троє» О. Досвіт-
нього, «Заради неї» І. Дніпровського, «Пригоди 
Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших», «Подо-

рож ученого доктора Леонардо і його майбутньої 
коханки прекрасної Альчести у Слобожанську 
Швайцарію» М. Йогансена, «Зруйноване гніздо» 
А. Кащенка, «Вуркаган» Є. Мякоти, «Роксоляна, 
жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, 
завойовника і законодавця» О. Назарука, «Вітер 
з гір» С. Скляренка, «Князь Барціла» і «Чорний 
ангел» О. Слісаренка, «Господарство доктора 
Гальванеску», «Останній Ейджевуд» та «Пів-
тори людини» Ю. Смолича, «Життя та диво-
вижні пригоди козака Миколи на безлюдному 
острові» І. Федіва та Вал. Злотопольця, «Пригоди 
професора Вільяма Вокса на острові Ципанго» 
Л. Чернова, «Проникливість лікаря Піддубного» 
Ю. Шовкопляса, «Штаб смерті» і «Страшна мить» 
Ґео Шкурупія, «Золоті лисенята» Ю. Шпола, «На 
уходах» А. Чайковського).

Авторка виходить з цілком очевидного факту, 
що у 20–30 роки ХХ ст. українська культура 
вперше отримала можливість рухатися в різ-
них напрямах відповідно до читацьких запитів 
на гостросюжетну прозу. Залучаючи до аналізу 
твори зарубіжного кіно і літератури, Л. Кулаке-
вич доводить, що у виборі тем та образів україн-
ські письменники були типологічно співвідносні 
з пошуками світового мистецтва. Через аналіз 
конкретних художніх творів дослідниця визначає 
нові для української літератури першої половини 
ХХ ст. принципи поетики і стилістики, сюжети, 
теми, проблеми, жанри, образи. У монографії 
послідовно показано, що формування жанрової 
палітри українського авантюрно-пригодницького 
дискурсу відбувалося на перехресті двох дис-
курсів (народницько-романтичного і модерніст-
ського), об’єднувальними чинниками яких були 
перегляд літературних традицій і творення нової 
літератури, пошук та виховання власного читача.

Л. Кулакевич удалося знайти власний інтер-
претаційний підхід до українського літературного 

1 Кулакевич Л. М. Жанрові стратегії української авантюрно-
пригодницької прози першої третини ХХ століття : 
монографія. Дніпро : Свідлер А. Л., 2020. 380 с.
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процесу першої третини ХХ століття як інтен-
сивної взаємодії з кінематографом, що позначи-
лося насамперед на тематиці і жанрово-стильовій 
системі літератури (запозичення кінематографіч-
них фабул, типових мотивів, амплуа кіноакторів, 
сценарних прийомів, побудова творів за мон-
тажним принципом, колажування тощо). Дослід-
ниця виявляє спільне для багатьох українських 
письменників обігрування канонів німого кіно, 
орієнтованість на німецьке експресіоністичне 
кіно і готичну естетику жаху, прийоми створення 
саспенсу за рахунок хронотопу, кінематографіч-
них прийомів гри світла і тіні, звукових дета-
лей, кліфхенгеру, уникання героями небезпеки 
в останній момент тощо. Опрацьовуючи критичні 
статті 20–30 років ХХ ст., спогади письменників, 
авторка монографії цілком обґрунтовано припус-
кає, що письменники-модерністи, маючи на меті 
«розхитати» усталені літературні жанри, свідомо 
розробляли свої твори за сценарною структурою, 
використовуючи прийоми монтажу, крупного 
плану, багатоепізодичність, просторово-часові 
зсуви, максимальну стислість діалогів і перева-
жання описів дій героїв.

На особливу увагу заслуговує підрозділ 3.3  
«Екшен versus бойовик в українській літературі», 
де авторка монографії досліджує історію побу-
тування термінів «бойовик» та «екшен». Спи-
раючись на здобутки світових літератури і кіно, 
Л. Кулакевич небезпідставно стверджує, що тер-
мін «екшен» для означення кіножанру і наро-
дження останнього слід прив’язати до 1914 року, 
коли одночасно видруковувалися частини роману 
«Небезпечні пригоди Поліни» і знімалися серії 
фільму за участю популярної актриси німого кіно 
Пірл Вайт (с. 162). На думку дослідниці, термін 
«бойовик» як український еквівалент терміна 
“action” є не зовсім удалим, оскільки звужує сег-
мент творів, які можна включити до цього жанру, 
адекватнішими були б терміни «пригодник», 
«дійовик» чи навіть «подієвик» (с. 164). При 
цьому вона зауважує, що про бойовик доцільніше 
говорити як більш пізню модифікацію вестерну, 
адже в обох жанрах використовуються сюжетні 
конструкції і тип героя європейського лицар-
ського роману, однак, відповідно до реалій амери-
канського життя, де давній родовід утратив свій 
сенс, шляхетного лицаря було послідовно замі-
нено на ковбоя / трапера / шерифа / спецназівця  
(с. 163). Для ілюстрації своїх тез Л. Кулакевич оби-
рає роман Юрія Смолича «Останній Ейджевуд» 
та оповідання Івана Дніпровського «Заради неї», 
які вийшли майже одночасно (1926 року) і запо-
чаткували в українській літературі жанр екшену. 

Обидва тексти проаналізовано в монографії через 
призму естетики німого кіно. Оповідання І. Дні-
стровського «Заради неї» (ВАПЛІТЕ. 1927. № 1. 
С. 15–38) є цінною для української літератури зна-
хідкою дослідниці. На думку останньої, художні 
засоби цього твору відсилають до експресіонізму: 
«Похмурі урбаністичні пейзажі, ворожість світу 
і відчуття фатальної приреченості героїв у ньому 
відсилають до німецького експресіоністичного 
кіно початку ХХ століття, у якому художньо опри-
явнено тривожне, болісне світовідчуття, зумов-
лене Першою світовою війною» (с. 176).

Заслуговує на увагу аналіз повісті Ґео Шкурупія 
«Страшна мить», яку авторка монографії вважає 
першим українським горором. Л. Кулакевич вказує 
на художні складники, які дають їй підстави від-
нести твір до вказаного жанру: повість вибудову-
ється як «низка напружених епізодів, що виклика-
ють у читача містичний жах і переживання за долю 
героя» (с. 216), різка й алогічна зміна подій, від чого 
твір сприймається як «нарізка» містично жаских 
і натуралістично непривабливих ситуацій, «нату-
ралістичний опис спотворених хворобою і смертю 
людських тіл» (с. 218), саспенс, що виформовується 
за допомогою зорового і звукового ряду, «кінемато-
графічні прийоми гри світла й тіні, що вияскравлю-
ють метафізичну сутність якщо не всіх, то принай-
мні більшості персонажів» (с. 219) тощо.

У монографії багато уваги приділено аналізу 
науково-фантастичного роману Юрія Смолича 
«Господарство доктора Гальванеску» (1928). 
На думку Л. Кулакевич, указаний твір за своїми 
жанровими ознаками є трилером з елементами 
екшену. У монографії послідовно показано, що 
характерну для трилеру емоційну – напруже-
ність – Ю. Смолич передає насамперед за допо-
могою саспенс-гачків, звукових і зорових обра-
зів з ефектом несподіванки, деталей хронотопу, 
притаманних готичній естетиці жаху. Жанрова 
приналежність оприявнюється на рівні сюжету 
(несподіванки, випадковості, непорозуміння, 
заплутування героїв злочинцем, проникнення 
героїні у таємничі споруди, викриття злочин-
ної діяльності румунського науковця, ризиковані 
й екстремальні ситуації під час утечі, перестрілки, 
несподівана допомога, полон і чудесний самопо-
рятунок тощо), що загалом було новим для укра-
їнської літератури першої третини ХХ століття. 
Дослідниця акцентує, що використані в романі 
мотив допомоги в останній момент, кліфхенгер як 
художні прийоми були новаторськими для україн-
ської літератури початку ХХ століття.

Цінною знахідкою є й оповідання Л. Чернова 
«Пригоди професора Вільяма Вокса на острові 
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Ципанго», яке Л. Кулакевич осмислює через при-
зму дискурсу Дефо. Аналізуючи текст, дослід-
ниця звертає увагу на те, що в українському варі-
анті типові для робінзонади мотиви рятування від 
смерті під час кораблетрощі, ізольованого острова 
зчеплено з мотивами протистояння справжніх 
і псевдоістинних цивілізаційних принципів, попе-
редження про небезпеку стати на власній землі 
упослідженими під тиском чужої культури, утрати 
ідентичності. Цілком обґрунтовано авторка моно-
графії означує оповідання Л. Чернова як квазіро-
бінзонаду, оскільки в ньому відкидається міф про 
позитивний досвід виживання в малопристосова-
них умовах, перемогу культурного виховання над 
тваринними інстинктами, і задається новий век-
тор – духовне деградування людини в цивілізова-
ному світі. Дослідниця переконливо доводить, що 
за своїми структурними особливостями (поділ на 
частини і розділи та їх номінування, панорамне 
зображення, уповільнений виклад тощо) твір слід 
віднести до жанру романів, а беручи до уваги 
його інтертекстуальність і притчевість, сміливо 
назвати роман «з ключем».

Досліджуючи твори, Л. Кулакевич прина-
гідно здійснює текстологічний аналіз різних 
видань одного твору. Так, вона виявила, що порів-
няно з двома виданнями 20-х років ХХ століття 
у новому виданні роману «Останній Ейджевуд» 
(видавництво «Темпора», 2018) відсутні принци-

пово важливі фрагменти тексту (перипетії у сту-
дії звукозапису, на АТС), що зменшує художню 
цінність твору як зразка жанру екшену. Заува-
жені авторкою мовно-стилістичні відмінності між 
першими й останніми виданнями повістей Вал. 
Злотопольця та І. Федіва «Життя та дивовижні 
пригоди козака Миколи на безлюдному острові» 
(«Син України»), Ю. Смолича «Господарство док-
тора Гальванеску» можна розгорнути в окреме 
наукове дослідження.

Монографія Людмили Кулакевич поповнює 
нечисленний корпус праць про українську масову 
літературу, серед яких монографії Т. Гребенюк, 
І. Кропивко, В. Смирніва, С. Філоненко. Загалом 
книга є завершеним самостійним дослідженням, 
яке має важливе наукове значення, адже заповнює 
лакуну у вивченні жанрового розмаїття аван-
тюрно-пригодницького дискурсу першої поло-
вини ХХ століття, виявленні ґенези та специфіки 
таких жанрових новоутворень авантюрно-пригод-
ницької прози на українському ґрунті, як роман 
фронтиру, істерн, робінзонада, травелог, екшен, 
трилер, друкований серіал, детективний серіал, 
шпигунський роман, роман-квест, чорний роман, 
горор, хронофантастика, крутійський роман. 
Монографія приваблює свіжим і неупередженим 
поглядом на авантюрно-пригодницьку літературу 
першої третини ХХ ст., несподіваними ракурсами 
та оцінками, які пропонує авторка.
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ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНКУРС – КРОК У СУЧАСНІСТЬ ЧИ ЗВОРОТНІЙ ПРОЦЕС 
У МИСТЕЦТВІ: МІРКУВАННЯ, РОЗДУМИ, ЗАПЕРЕЧЕННЯ

Наука дистанційною не буває.
Вона або є, або її немає…

А. Бойчук

Із запровадженням карантинних заходів люд-
ство, перебуваючи в умовах пандемії, змушене 
пристосовуватися до нових умов життя. Це доволі 
нелегко, коли закритий простір заміняє звичні 
повсякденні потреби в побуті, соціумі та суспіль-
стві. «Карантинна депресія» торкнулася багатьох 
людей різних сфер діяльності, зокрема діячів мис-
тецтва. Як заявляє британський письменник, мис-
тецтвознавець Вілл Гомперц: «Ми не комп’ютери 
і немає абсолютного попадання у творчості, але 
є грамотна оцінка ситуації, і це принаймні наша 
власна оцінка, вона надає роботі індивідуальності 
й душі» Актуальність цього періоду лише в інно-
ваціях та розширенні технічних можливостей, 
які дозволяють синхронно рухатися з сучасністю 
та наздоганяти час. Невдоволеними цими під-
ходами являється більша частина тих, хто звик 
працювати наживо. Проблема безпосередньо 
торкнулася артистів: оперних співаків, солістів 
філармонії, диригентів та їхніх творчих колекти-
вів, акторів театрів, масових діячів та всіх, хто 
причетний до мистецтва. Крім овацій, які залиши-
лися за кадром крокує низка інших проблем, які 
для кожного професійного виконавця стали опо-
ром для самореалізації. 

Слово «дистанція» часто вживане у спортив-
ній галузі, коли йдеться про відстань. Та сьо-
годні у «дистанційному» режимі перебуває увесь 
світ та всі галузі надання послуг, зокрема освіта 
та культура, які і без дистанції мають чимало 
питань з огляду на якість освіти з вуст школярів 
та студентів. Незрозумілість між тими, хто вчить, 
і тими, хто диктує, як вчити, була є і буде завжди. 
Вчитель в українській школі, як виявилося, – 
не завжди той, хто «мав би знати все», але і не 
той, кого готові почути і змінити вектор освітніх 
невдалих реформ (спроб). Про те, що дистанційна 
освіта в школах – неефективна, зауважують як 

вчителі, так і батьки, чия дитина, якнайменше 
почала втомлюватися від щоденного інтерактив-
ного режиму. Та це далеко не найбільше питання 
без відповіді МОН. Незрозумілими є такі аргу-
менти:

− неврахування соціального рівню вчителя 
та учня, масова відсутність комунікативного осна-
щення для забезпечення діджиталізації в освіт-
ньому процесі;

− географічне положення вчителя та учня 
й відсутність інтернет-покриття;

− методичне обмеження вчителя у викорис-
танні звичних форм роботи, наслідком чого може 
стати спад потенційного росту вчителя, а відтак 
психолого-емоційне виснаження та розчарування 
у професії;

− змушення виходити за межі свого комфорту, 
що з часом спричинить психологічну нестійкість 
у дітей;

− обмеження від звичайних потреб спілку-
вання та норм щасливого дитинства. 

Власне, ключовим елементом у цьому постає 
відсутність контролю, розрізненість навчаль-
них платформ, мала ефективність сприйняття 
та розуміння матеріалу учнями, напружений 
режим самоосвіти та самопідготовки, до якого не 
звикло українське школярство.

Викладачам початкової мистецької освіти також 
є про що сказати, адже гра на інструменті чи спів 
онлайн, а відтак робота з оркестром чи хором, – це 
нонсенс, який виходить за рамки здорового глузду. 
Сольфеджіо, теорія музики – не менш важливі 
предмети, без яких унеможливлюється опанування 
музичним мистецтвом сповна. Як теоретик за 
першим фахом на власному досвіді переконалася 
у складності доступного викладу тієї чи іншої теми 
в дистанційному режимі. Передусім це зумовлено 
складністю самого предмету, який повинен вклю-
чати в собі 30% теорії та 70% практичного засво-
єння матеріалу на всім звичних формах навчання. 
Предмет, який діти і без дистанційних ускладнень 
не полюбляють, прогнозує нульову успішність, 
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а повинен сприйматися як невіддільна частка 
музики та виконавства загалом.

Переконана, ближче до закінчення навчаль-
ного року, із труднощами стикнулися і керівники 
закладів початкової мистецької освіти, які повинні 
були в гуманний спосіб обдумати подальший план 
роботи та вивести нову формулу здач та критеріїв 
оцінювання, контрольних заходів тощо. З боку 
контролю такого процесу відеорежиму також є свої 
перепетії, з якими першими зустрічаються викла-
дачі старшого покоління. Далеко не кожен вчитель 
ДМШ може дозволити собі надсучасний смартфон 
чи ноутбук, в якому і закладений весь дистанцій-
ний процес. Та й саме навчання, яке воно?

Мистецькі ЗВО також перебувають у розгу-
бленості освітніх впроваджень цього часом не 
визначеного періоду. З одного боку – це довготри-
валий карантин, який студенти умовно назвали 
канікулами. Доволі рідко зустрінеш того, який 
безперервно готується до сесій і вчасно виконує 
всі завдання. Хоча самостійна робота передбачена 
у програмових вимогах, але до такої її кількості 
не був готовий навіть відмінник. І хоча з ІТ тех-
нологіями більшість підлітків на «ти», тут також 
не обходиться без проблем. Варто зазначити, що 
це професійні заклади освіти, які дають «квиток 
у життєву дорогу», і освітній процес прагне якіс-
ного забезпечення для тих, кому незабаром вчити 
інших. 

Також фахівців турбує злободенне питання 
аналізу інструментальної гри та вокального вико-
навства під час карантину, адже звук, який не 
маємо змоги відчути наживо, стає просто техніч-
ною одиницею, яка не дає змогу сприйняти всю 
красу фактури та гармонії, а головне – мелодич-
ної глибини. Попри все, відеоролик (новий вид 
академ-контролю) не може передбачити правиль-
ності виконання важливих елементів в сукупності 
постановки та аплікатури. Багато хто помиля-
ється, думаючи, що новітня онлайн-платформа 
(Zoom, Google Classroom, Moodle, Edmodo) або 
телефонний додаток (Viber, Telegram, Messenger) 
здатні замінити живе сприйняття. Що стосується 
вокалістів, тут теж не менше розбіжностей між 
живим звуком та звукозаписом. Постає питання: 
«Навіщо від вокалістів вимагати резонування 
звуку, коли всі процеси професійного звукоутво-
рення втрачаються у технічній базі?» Тим паче, 
якісне вокальне виконавство мало би викликати 
«ефект мурашок» у слухача, натомість викликає 
хвилю обурення та обговорення серед викладачів-
вокалістів.

Варто звернутися до одного із напрямів 
діяльності та малоефективності дистанційного 

режиму – конкурси та фестивалі (організатори 
та різного роду малоавторитетні мистецькі інсти-
туції), котрі за час карантину зросли немов «гриби 
після дощу», викликаючи ажіотаж та продукуючи 
«кількісний показник» молозатребуваних учасни-
ків-переможців різних напрямів та рівнів виконав-
ського мистецтва, продукують псевдопереможців, 
псевдоучасть «за завісою», і головне – неможли-
вість бачити та чути учасників таких мистець-
ких псевдоакцій на YouTube-каналі, де зазвичай 
ми спостерігаємо ротацію виконавців, концерти, 
майстер-класи тощо відомих конкурсів та фести-
валів України.

Поява такої кількості нових конкурсів викликає 
резонанс у мистецтвознавців. Бізнес на записаних 
відеороликах процвітає. Перебуваючи дома, кон-
курсант в один день може «побувати» у Києві, 
Херсоні чи навіть Відні. Статистика лауреатів 
також примножилася, а їхній рівень – рівень пере-
січного академконцерту. Переможці дистанцій-
них конкурсів-фестивалів заполонили соціальні 
мережі, пропагуючи фіктивне мистецтво в осе-
редках молоді. 

Найгостріше питання стоїть до учасників: «Чи 
всі “умовні” лауреати дистанційних конкурсів 
зможуть підтвердити свої здобуті результати на 
концертній естраді та професійних виконавських 
конкурсах (із живою демонстрацією виконавської 
вправності)?». Адже виступ наживо зумовлений 
рядом різних потрясінь, передусім психологічних, 
викликаних переживанням, контактом з публікою 
тощо. Саме виконання програми також вимагає 
дотримання часового регламенту, де потрібно 
показати всю набуту майстерність з першої 
спроби у відведений час. Саме через такі «анти-
умови» дистанційний конкурс є зручним для 
учасників різного виконавського рівню. Оскільки 
кількість спроб для запису необмежена, а одне 
відео можна репродуктувати відразу на десяток 
дистанційних конкурсів. Переживання при цьому 
процесі мінімалізується, оскільки вся публіка на 
даному етапі – це об’єктив камери смартфону. 

Інша справа – відеоконкурс. Форма конкурсу, 
яка також має підтекст дистанційності, проте 
умови запису кардинально відрізняються і прове-
дення такого туру – аргументоване. Таких відео-
конкурсів зовсім не багато в Україні, але вони є, 
точніше, вони тимчасово перетворилися на такий 
формат, не понижаючи якості оцінювання вико-
навської майстерності учасників, зберігаючи кон-
тент фаховості журі та власну репутацію.

Таким чином, мінімальні зусилля, середня тех-
нічна база та домашні умови запису – це ідеальне 
середовище для самореалізації тисячі виконавців, 
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які після такого успіху навряд чи захочуть кудись 
їхати і грати чи співати зі сцени. При тому навіть 
фінансові витрати «в нікуди» нікого не обурюють. 
Як бачимо, питання «дистанційності» як сталого 
явища не розкриті, не вдосконалені і головне не 
узаконені для повсякденного вжитку як в освіті, 
так і в культурі. Тому це обнадіює!

Підсумовуючи думки з боку власних спостере-
жень на правах музичного критика, можу заува-
жити, що явище «дистанційності», а зокрема дис-
танційного конкурсу чи фестивалю, не потрібне 
і вважається «віртуальною розвагою» та брудним 

відмиванням коштів, бізнесом у рамках культури 
і ганебним ставленням до мистецтва, як до невід-
дільної частки українського культуротворення. 
Щонайгірше, неготовність до самоосвіти, не праг-
нення до самовдосконалення та лінь створили так 
звані «умови безвихідності» під час пандемії, 
де швидким і одностайним рішенням проблеми 
стала поява величезної кількості незаконних дис-
танційних конкурсів. Проте ніхто не задумався, 
що ці нововведення стають першими кроками до 
знищення культури як явища, яке формується на 
засадах винятково живого соціуму. 

Бойчук А. Дистанцiйний конкурс – крок у сучаснiсть чи зворотнiй процес у мистецтвi:...
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДРОЗДОВСЬКОГО ДМИТРА ІГОРОВИЧА 
«ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНІ КОМПЛЕКСИ Й ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ 

ПАРАМЕТРИ БРИТАНСЬКОГО ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО РОМАНУ»1

Процеси інтеґрації України до світового нау-
кового простору та участь українських фахівців 
у міжнародних проєктах передбачають наявність 
у вітчизняному гуманітарному середовищі певної 
«критичної маси» автентичних наукових праць. 
У матеріалах наукових конференцій друкуються 
розвідки українських дослідників із різних аспек-
тів літературознавства. Попри все, досліджень 
системного характеру, особливо в царині зарубіж-
ного літературознавства, практично не зустрінеш. 

Монографію кандидата філологічних наук, науко-
вого співробітника відділу західних та слов’янських 
літератур Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка 
Національної академії наук України Дроздовського 
Дмитра Ігоровича «Проблемно-тематичні комп-
лекси й філософсько-естетичні параметри бри-
танського постпостмодерністського роману» при-
свячено темі, яка, на нашу думку, формує сучасну 
тканину художньої прози і значною мірою окреслює 
вектори подальшого розвитку художнього письма. 
Британський постпостмодерністський роман впли-
нув на філософію і поетику світової прози так, як 
жоден інший жанр літератури, і як жодна інша наці-
ональна література. 

У рецензованій монографії теорія постпост-
модерністської прози розглядається у двох спо-
лучених площинах: філософській і літературоз-
навчій. Автор представляє філософські концепції, 
що набули популярності у постпостмодерніст-
ському романі Великої Британії, й засоби пое-
тики, за допомогою яких ці концепції втілюються 
у художній тканині. Перша частина є головним 
чином змістовним, ідейним складником твору, 
інша – жанрово-феноменологічною, якій автор 
монографії справедливо приділяє головну увагу. 
Виокремлено базові елементи художнього тексту, 

що аналізуються методом структурного аналізу 
у їхньому тісному зв’язку з прагматичним наван-
таженням у тексті.

У першому розділі автор досліджує проблему 
віднаходження сучасним літературним героєм 
власного світобачення у вирі нових філосо-
фій. Другий і третій розділи присвячено аналізу 
«методів» – чистого дискурсу і фрагментарної 
описовості, якими герої доносять до читача суть 
особистого конфлікту із зовнішнім світом. Ці при-
йоми стали типовими для техніки постпостмодер-
нізму, і автор монографії зосереджується на акту-
альній сьогодні проблемі – автентичних рисах, 
що дають можливість зарахувати таку техніку до 
постпостмодернізму власне британського.

Останній розділ роботи присвячено «метафор-
мам», що формально прийшли з іншої художньої 
епохи і, скоріше, з романської естетичної тради-
ції, але в британському постпостмодернізмі стали 
органічними й невіддільними елементами тексту. 
Це мотиви карнавалу й містерії, які британська 
проза активно і плідно переосмислює в світлі 
сучасної філософії і нових літературних форм.

Дослідження базується на широкому теоретич-
ному підґрунті, що складається як із основопо-
ложних праць, так і найсучасніших наукових роз-
відок. На нашу думку, цінність монографії полягає 
в органічному поєднанні філософського й літера-
турознавчого аспекту дослідження постпостмо-
дернізму. Адже цей літературний напрям багато 
в чому є художньою імплементацією нових філо-
софій ХХІ століття. Тому запропонований авто-
ром монографії науковий метод дає можливість 
у повній мірі дослідити і ідейні першовитоки, 
і структурні особливості сучасного роману Вели-
кої Британії.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТЕРМІНА 
(РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ТЕОРІЯ ТЕРМІНА: 

КОНКРЕТИЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПАРАДИГМ»1)

У науковому дискурсі сьогодення великої ваги 
набувають дослідження галузевих терміносис-
тем, оскільки вони є найпомітнішим рушієм удо-
сконалення національних мов. Важливим завдан-
ням українського мовознавства є систематизація 
й унормування термінології та визначення пер-
спектив її подальшого розвитку на підставі вияв-
лення закономірностей її функціонування, дослі-
дження лексико-семантичних парадигм.

Із цього погляду виконання різноаспектних 
монографічних досліджень, що мають на меті 
визначення теоретико-методологічних основ 
і методичних положень сучасних термінологічних 
досліджень, є надзвичайно актуальною. Зокрема, 
доцільність колективного дослідження науково-
педагогічних працівників кафедри української 
мови Національного університету «Львівська 
політехніка» «Теорія терміна: конкретизація лек-
сико-семантичних парадигм» зумовлена потре-
бою проаналізувати особливості лексико-семан-
тичної організації терміносистем в українській 
мові, визначити основні джерела формування 
та розбудови термінологій. Наукова новизна 
монографії полягає в теоретичному обґрунтовані 
засад творення терміносистем різних галузей, 
аналізі витоків і шляхів формування терміносис-
тем, характеристиці лексико-семантичної дифе-
ренціації та особливостей функціонування окре-
мих термінів.

Попри те, що кафедра української мови у Львів-
ській політехніці не є випусковою, її викладачі 
виконали низку термінознавчих досліджень на здо-
буття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук. Так, під керуванням професора Л. Полюги 
написали і захистили кандидатські дисертації 
доценти кафедри О. Литвин та О. Микитюк; під 
керуванням доцента Г. Наконечної захистила дис-
ертацію здобувачка Н. Коцюба («Становлення 

і розвиток української термінології державного 
управління») тощо. Професор Л. Полюга впро-
довж багатьох років був відповідальним редакто-
ром Вісника НУ «Львівська політехніка» (серія 
«Проблеми української термінології»). Терміно-
логи кафедри допомагають профільним фахів-
цям обирати оптимальний варіант найменування 
певних науково-технічних понять з огляду на 
словотвірні, граматичні, правописні та стиліс-
тичні норми літературної мови. Окрім наукової 
та науково-методичної термінознавчої діяльності, 
працівники кафедри беруть участь в акціях, спря-
мованих на популяризацію українського терміна.

Рецензована монографія має на меті уточ-
нити й узагальнити певні аспекти теорії терміна 
з огляду на зростання емпіричного масиву (дослі-
дження Зоряни Куньч, Галини Наконечної, Софії 
Булик-Верхоли); засвідчити характерний взірець 
семного аналізу в ділянці науково-технічної тер-
мінології (дослідження Юлії Теглівець), а також 
показати побутування й метаморфози терміноо-
диниць в ідіолекті певного автора із відповідними 
загальнотермінознавчими висновками (дослі-
дження Оксани Микитюк).

У першому розділі монографії проаналізовано 
основні тенденції опрацювання явищ терміноло-
гізації і детермінологізації в українському термі-
нознавстві. Завдяки цьому дослідженню введено 
в науковий дискурс нові спостереження та висно-
вки про досліджувані явища, розроблено загальну 
методику опису явища детермінологізації, а також 
введено до наукового обігу новий ілюстративний 
матеріал.

Дві опозиційні моделі термінотворення – вико-
ристання власномовних ресурсів та запозичання 
готових номінацій з інших мов охарактеризо-
вано у другому розділі монографії. Доведено, що 
перша модель покликана зберегти автентичність 
терміносистеми, вона застосовує два основні спо-
соби словотвору – лексико-семантичний і мор-
фологічний. У монографії запропоновано кла-
сифікацію запозичених номінацій, що базується 
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на принципі доцільності-недоцільності їхнього 
застосування: давні запозичення, інтернаціона-
лізми, варваризми. Особливо цінним є висновок 
щодо доречності функціонування термінів-сино-
німів та варіантів, а також щодо можливих шляхів 
термінотворення в українській мові.

Третій розділ монографії присвячено мовним 
та позамовним чинникам формування суспільно-
політичної термінології Д. Донцова, який вико-
ристовує для усвідомлення українських державот-
вірних процесів численні мовні засоби (антитезу, 
метафору, синонімний ряд, дефініцію). У цьому 
розділі доведено, що політичний мислитель зде-
більшого вживає іншомовні терміни, часто послу-
говується атрибутивним модифікатором, який 
надає поняттю емоційно-експресивного характеру.

У монографії описано склад і специфіку сис-
темної організації української музичної тер-
мінології: виділено основні тематичні групи, 
визначено особливості лексико-семантичних 
відношень (полісемії, омонімії, гіперо-гіпонімії, 
синонімії, антонімії, паронімії), охарактеризовано 
зміни, які відбулися в складі музичної терміно-
логії української мови, зроблено висновок, що 
сучасна українська музична термінологія – це від-
носно стабільна й закріплена традицією лексико-
семантична система, що безперервно розвива-
ється й поступово вдосконалюється, а її розвиток 
зумовлений факторами суспільно-політичного, 
фахового й мовного характеру.

В останньому розділі монографії на підставі 
польового підходу описано лексико-семантичні 
особливості складених назв із семою ‘вода’ 
в сучасній українській науково-технічній терміно-
логії. Вагомим є висновок, що складені назви із 
семою ‘вода’ притаманні багатьом терміносисте-
мам природничого і технічного циклу.

Список використаних джерел засвідчує ґрун-
товний підхід до опрацювання великої кількості 
лексикографічних, науково-технічних, суспільно-
політичних, культурологічних та лінгвістичних 
матеріалів. Доречним і знаковим є також поданий 
у монографії бібліографічний покажчик праць із 
термінознавства викладачів кафедри української 
мови Національного університету «Львівська 
політехніка».

Дослідження, запропоновані в монографії, 
мають важливе теоретичне та практичне значення. 
Основні положення і висновки доповнюють зна-
ння про лексичну систему в цілому, уточнюють 
деякі поняття термінознавства, виявляють зако-
номірності формування та функціонування спе-
ціальної лексики. Наукові узагальнення роблять 
значний внесок у теорію термінознавства, стаючи 
набутком української лінгвістики. Актуалізова-
ний фактичний матеріал є цінним набутком для 
сучасної лексикографічної практики.

Зазначимо, що монографія «Теорія терміна: 
конкретизація лексико-семантичних парадигм» 
є першою із серії термінознавчих праць кафедри 
української мови Національного університету 
«Львівська політехніка». На цей час вийшли дру-
ком ще дві книги: Український науковий термін: 
діахронний аспект / Куньч З. Й., Фаріон І. Д., Васи-
лишин І. П., Литвин О. Г., Ментинська І. Б. Львів : 
Галицька Видавнича Спілка, 2019. 226 с.; Україн-
ська реальність крізь призму терміна / З. Й. Куньч, 
І. Д. Фаріон, О. Р. Микитюк, Л. В. Харчук, 
Г. П. Городиловська. Львів : Видавництво Львів-
ської політехніки, 2019. 232 с. Результати цих 
досліджень, безсумнівно, сприятимуть подаль-
шому розвиткові українського термінознавства, 
будуть використані в лексикографічній практиці, 
науковій і навчально-виховній роботі.
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ТЄЛЄЖКІНОЇ ОЛЕСІ ОЛЕКСАНДРІВНИ 
«ЗВУК – СЛОВО – ТЕКСТ: МОВА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 

ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ»1

Мова художніх творів завжди перебувала 
в центрі уваги лінгвостилістики, оскільки в ній 
найповніше реалізована естетична функція тієї чи 
іншої національної мови. Дослідники традиційно 
розподіляють художню мову на мову прози, дра-
матургії і поезії. Остання характеризується най-
вищим стилістичним потенціалом, адже поезія 
покликана торкатися найтонших струн людської 
душі, пробуджувати почуття прекрасного. При-
чому, за влучним висловом Л. О. Ставицької, 
«кожна літературна епоха художню норму вико-
ристовує по-своєму, вона її прагматично при-
стосовує і трансформує відповідно до насущних 
культурних і духовних потреб, специфічної есте-
тичної атмосфери доби» (Ставицька, 2000: 20). 
Вищезазначене, а також недостатня розробле-
ність у вітчизняній лінгвістиці питання стилістич-
ного ресурсу мови української поезії кінця ХХ – 
початку ХХІ століття, на нашу думку, об’єктивно 
зумовлюють актуальність рецензованої роботи.

Структура монографії підпорядкована ідеї 
поступального різноаспектного розкриття визна-
ченої проблематики: передмова актуалізує тео-
ретичні підвалини дослідження, стисло визначає 
його зміст і джерельну базу, вступний теоретич-
ний розділ постає підґрунтям для наступних чоти-
рьох частин роботи, результати яких представлені 
у висновках дослідження.

Розділ 1 «Теоретичні засади вивчення поетичної 
мови» містить систематизовану аналітичну інфор-
мацію щодо вивчення поетичної мови в західноєв-
ропейському і східнослов’янському мовознавстві, 
а також теоретичні узагальнення авторки рецензо-
ваної праці про поетичну мову як цілісну систему. 
Справляє позитивне враження те, що О. О. Тєлєж-
кіна, виділивши на підставі загальної теорії систем 
категорійні характеристики поетичної мови як сис-
теми, формулює власне визначення досліджува-

ного поняття: «поетична мова – це складна функ-
ційна система, що ґрунтується на природній мові, 
самооновлюється та самовпорядковується під 
впливом внутрішніх і зовнішніх чинників і тран-
слює естетично насичені смисли». Дослідниця 
також розглядає одну з «матеріалізованих» форм 
«уречевлення» поетичної мови – поетичний текст, 
і потрактовує його як самоорганізовану художню 
єдність, якій властиві категорійні властивості сис-
теми як такої. Це, безперечно, доповнить теорію 
поетичної мови загалом.

У розділі 2 «Український поетичний звукопис 
ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття» увага 
О. О. Тєлєжкіної зосереджена на вивченні повто-
рів голосних і приголосних як фоностилістичного 
прийому побудови поетичного твору. Окрім удо-
кладнення інформації про функціювання асо-
нансів, алітерацій, звуконаслідувань, тавтограм 
і паронімічних атрактантів, авторка визначає осо-
бливості реалізації фонічних повторів, в основі 
яких прямий та обернений паралелізм – еквіфонія 
і метафонія відповідно. Неабияку увагу в цьому 
розділі приділено алітераційним і асонансованим 
епітетам та метафорам, у яких, на думку авторки 
монографії, завдяки співзвучності виникають 
додаткові фоносемантичні зв’язки, а відтак зву-
кові повтори у складі тропів виступають додат-
ковими актуалізаторами семантичних відношень 
і посилюють вплив на реципієнта. О. О. Тєлєж-
кіна розглядає звуки і звукові повтори як елементи 
поетичної мовної гри і стверджує, що «засобами 
фонічної і фонографічної гри українські митці 
пожвавлюють віршовану оповідь і підтверджують 
потенційно невичерпні можливості поетичної 
мови» (с. 72). Авторка монографії відзначає, що 
проаналізовані засоби звукопису, які виступають 
важливими компонентами структурної, компо-
зиційної і ритмомелодійної організації тканини 
українського поетичного тексту, сприяють дина-
мічності звукозображувальної системи україн-
ської поетичної мови.
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У розділі 3 «Лексико-граматичні засоби орна-
ментування мови української поезії ІІ половини 
ХХ – початку ХХІ століття» О. О. Тєлєжкіна вик- 
ладає результати дослідження лексико-синтак-
сичних фігур додавання, лексико-граматичних 
повторів і фігур контрасту як засобів стилістич-
ного увиразнення художньо-поетичної оповіді. 
Дослідниця висновує, що лексико-синтаксичні 
фігури додавання і лексичні фігури контрасту від-
кривають нові можливості інтерпретації певного 
суспільного явища, інакшого прочитання певного 
психоемоційного чи фізичного стану ліричного 
героя, увиразнюють художньо-поетичну опо-
відь і сприяють виробленню оригінальної форми 
висловленої в поетичному тексті. Відзначимо, що 
в цьому розділі О. О. Тєлєжкіна досліджує ана-
диплосис, просаподосис, поліптотон та анноміна-
цію, які дотепер не були предметом висвітлення 
в наукових розробках українських мовознавців, 
що є важливим внеском у розвиток вітчизняної 
лінгвостилістики.

У розділі 4 «Синтаксичний простір україн-
ської поетичної мови ІІ половини ХХ – початку 
ХХІ століття» авторка монографії розглядає осо-
бливості синтаксичної організації обстежуваних 
поетичних текстів, спираючись на розуміння того, 
що «стилістичні фігури синтаксису глибоко врос-
тають в усю мовну структуру, вони додаються, 
добудовуються до лексичних, фонетичних, гра-
матичних засобів, зливаються з ними» (Стиліс-
тика, 1973: 356). У розділі деталізовано поняття 
синтаксичної анафори, епіфори, симплоки та епі-
строфи, які дотепер українські дослідники роз-
глядали епізодично, а також уточнено й удоклад-
нено характеристики інверсії й хіазму. Окрім того, 
досліджено типи гомеотелевта (фігура стилістич-
ного синтаксису, що ґрунтується на повторенні 
однакових формантів (префікс, суфікс, препози-
тивна чи постпозитивна основа, флексія), їхній 
звуковій виразності й однорідності компонентів, 
у яких спостерігаються ці форманти, – визначення 
О. Т.) та з’ясовано особливості його функціювання 
у віршовому тексті, що донині не було предметом 
наукового аналізу в українській лінгвостилістиці. 
Однак авторка чомусь обійшла увагою такі засоби 

надання експресії, як полісиндетон і асиндетон, 
градацію, зевгму, що так само могли стати пред-
метом наукового аналізу в розгляданому розділі, 
значно збагативши його.

У розділі 5 «Українська поетична мова ІІ поло-
вини ХХ – початку ХХІ століття: лексикографічна 
інтерпретація» О. О. Тєлєжкіна наводить автор-
ське бачення проблеми укладання монографіч-
них словників поетичної мови як окремих митців 
(наприклад, «Словник сполучуваності іменників 
у поетичній мові Василя Мисика (на матеріалі 
збірки “Чорнотроп”)», «Тезаурус поетичної мови 
Дмитра Павличка», «Частотний словник слово-
вживання в поетичній збірці Василя Борового 
“Червоне сонце Каєркана”», «Фітоніми в поетич-
ній мові Леоніда Талалая», «Онімний простір 
збірки Василя Герасим’юка “Смертні в музиці”»), 
так і літературно-мистецьких течій (наприклад, 
«Словник художньо-виражальних засобів укра-
їнської поезії 60-х років ХХ століття»). Цілком 
погоджуємося з авторкою монографії, що ство-
рення таких лексикографічних праць дасть змогу 
глибше з’ясувати особливості індивідуального 
художнього стилю того чи того поета, специфіку 
інтерпретації певних мовних одиниць в індивіду-
ально-авторському баченні. Використання праць 
такого взірця в наукових дослідженнях і науково-
навчальній діяльності сприятиме подальшому 
розвиткові письменницького словникарства.

Основний текст рецензованої монографії 
завершують списки джерел фактичного матеріалу  
(181 найменування) і використаних наукових 
праць (376 позицій).

На нашу думку, для повноти монографічної 
праці доцільно було б додати іменний і пред-
метний покажчики, що спростило б орієнтацію 
в пропонованому текстовому обширі. Однак такі 
міркування не применшують теоретичної і прак-
тичної значущості дослідження.

Отже, монографія О. О. Тєлєжкіної «ЗВУК – 
СЛОВО – ТЕКСТ: мова української поезії ІІ поло-
вини ХХ – початку ХХІ століття» є посутнім 
внеском в українську лінгвостилістику, зокрема 
стосовно вивчення стилістичних ресурсів поетич-
ного тексту.
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