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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ПРОВІДНИЙ ЧИННИК  

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 
У статті визначені принципи формування професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів у закладах вищої освіти МВС України.  

Зазначено, що оновлення підготовки працівників правоохоронних органів до професійної діяльності 

зумовлене багатьма чинниками, зокрема запитами суспільства на кваліфікованих фахівців, які вільно 

орієнтуються в потребах сучасності, реагують на виклики часу та здатні до їх професійного осмислення й 

розв’язання. Визначальними характеристиками працівників органів внутрішніх справ нового покоління автор  

вважає сформованість індивідуального стилю професійної поведінки правоохоронця.  

Доведено, що провідну роль у підготовці до професійної діяльності відіграє навчально-виховне 

(освітнє) середовище закладу вищої освіти. Проаналізовані якісні складники розвитку особистості в 

освітній системі.  

На основі аналізу історичних та сучасних джерел автор розкриває проблему формування мотивації 

до професійної діяльності майбутніх фахівців правоохоронних органів, визначає критерії професіоналізму 

фахівця правоохоронного органу.  

У публікації представлений зміст навчання фахівця, який є основним компонентом цього процесу в 

умовах закладу вищої освіти системи МВС України. 

Ключові слова: професійне самовдосконалення, навчально-виховне середовище, заклад вищої 

освіти, принципи навчання, професіоналізм працівника правоохоронного органу, зміст підготовки майбутніх 

правоохоронців. 

 

The article defines the principles of formation of professional self-improvement of future specialists of law-

enforcement bodies in institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is noted that 

the updating of the training of law enforcement officers to professional activities is caused by many factors, in 

particular, the demands of the society by qualified specialists, who are freely oriented to the needs of the present, 

react to the challenges of time and are capable of their professional understanding and solution. In view of this, the 

defining characteristics of the employees of the internal affairs bodies of the new generation are the formation of an 

individual style of professional behavior of the law enforcement officer. It is proved that the educational environment 

of the institution of higher education plays the leading role in the preparation for professional activity. The 

qualitative components of the personality development in the educational system, the content of training, which is the 

main component of this process in the conditions of higher education institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine. 



Pedagogy                                                                                                                                 j 

___________________________________________________________________ 
8     Humanitarium. 2019. Vol. 45, Iss. 2. ISSN 2308-5126 

On the basis of analysis of historical and modern sources, the problem of formation of motivation to 

professional activity of future specialists of law enforcement bodies is disclosed. The criteria of professionalism of a 

specialist of a law enforcement agency are determined. 

Keywords: professional self-improvement, educational environment, institution of higher education, 

principles of training, professionalism of a law enforcement officer, content of training of future law enforcement 

officers. 

 

 

Постановка проблеми. Конституція України проголошує нашу державу 
правовою, у якій одним із головних завдань є створення реально діючого механізму 

захисту прав, свобод та інтересів громадян. Визначальне місце у сфері правового 

захисту в державі посідають правоохоронні органи. Організаційні, правові, 

фінансові і соціальні чинники, швидкий розвиток нових відносин у суспільстві й 
зумовили потребу реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ 

України. Сьогодні виникла гостра потреба в перетворенні силового, авторитарного, 

мілітаризованого відомства, у роботі якого домінували каральний фактор та примус, 
на орган правопорядку європейського взірця. 

Ключові положення щодо реформування правоохоронних органів з огляду на 

специфіку названої системи, а також перспективи підготовки контингенту 
правоохоронців, покликаних реалізовувати професійну діяльність на високому рівні, 

репрезентує низка основних законодавчих і нормативно-правових документів: 

Закони України  «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про національну 

гвардію» (2015), «Про національну поліцію» (2015), Концепція розвитку освіти на 
період 2015-2025 років (2015), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року (2013) тощо.  

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Надійним підґрунтям 
професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у 

закладах вищої освіти України вважаємо наукові праці сучасних дослідників, які 

розглядають: проблеми самоосвіти та професійного самовдосконалення особистості 
(О. Бодальова, М. Бондаренко, О. Василенко, А. Громцевої, А. Ковальова, О. Пєхоти, 

Н. Трофімової, Т. Цехмістрової, Л. Ярової та ін.); взаємозв’язок освіти й самоосвіти 

(О. Арета, О. Кочетовa, В. Селівсенова, М. Солдатенка і т.д.); сутність, структуру та 

зміст самоосвіти (Т. Браже, М. Башкірової, Л. Боженко, М. Заборщикової, 
А. Маркової, П. Пшебильського, Р. Сеульського, Я. Турбовського та ін.), професійну 

підготовку майбутніх фахівців правоохоронних органів (В. Андросюка, 

М. Ануфрієва, А. Бандурка, Я. Бондаренко, Л. Ваврик, Н. Іванової, Ю. Ірхіна, 
О. Каверіна, І. Казанчук, Д. Калаянова, В. Пліско, В. Сокуренко, О. Тогочинського, 

Г. Яворської).  

Виклад основного матеріалу. Оновлення підготовки працівників 

правоохоронних органів до професійної діяльності зумовлене багатьма сучасними 
чинниками, зокрема запитами суспільства на кваліфікованих фахівців, які вільно 

орієнтуються в потребах сучасності, реагують на виклики часу та здатні до їх 

професійного осмислення й розв’язання. Традиційно ефективне здійснення фахової 
діяльності пов’язується з володінням та застосуванням комплексу спеціальних і 

практичних навичок, набутих у результаті спеціальної підготовки, а також власного 

досвіду роботи [Швець, 2014: с. 301].  
Провідну роль у підготовці до професійної діяльності відіграє навчально-

виховне (освітнє) середовище закладу вищої освіти. Якість та продуктивність 

останнього допомагає майбутньому правоохоронцю оцінити власні професійні 
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можливості, рівень своєї компетентності й потенційні ресурси для 
самовдосконалення. Аналіз психолого-педагогічних досліджень дає можливість 

стверджувати, що процес підготовки фахівців правоохоронних органів у закладах 

вищої освіти МВС націлює на всебічне вивчення і бачення об’єктів навчання, 

прогнозування та забезпечення якісних кінцевих результатів, передбачених 
запрограмованими цілями, тобто на формування готовності таких фахівців до 

професійного самовдосконалення [Гаркавцев, 2014: с. 44]. 

Управління професійною підготовкою майбутніх фахівців правоохоронних 
органів в умовах вищої школи з використанням моделей професійного 

самовдосконалення є складним і багатогранним процесом. Пріоритетними в цьому 

контексті є забезпечення та дотримання вимог, декларованих галузевим стандартом 

вищої освіти, організація масового  навчання. 
Якісними характеристиками розвитку особистості в освітній системі 

науковці вважають: зрілість (яку поділяють на навчальну, професійну, особистісну, 

вікову); професіоналізм; цілісність; успішність; високу мотивацію досягнення і 
самовдосконалення; продуктивність; результативність [Гребінь-Крушельницька, 

2011; с. 256]. Серед ознак готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності 

доцільно назвати усвідомлене, мотивоване ставлення до обраного фаху, тривалість 
занурення молодого офіцера у службову діяльність, надійність роботи в напружених 

умовах.  

Саме тому схиляємося до думки Р. Троцького і вважаємо, що професіоналом 

можна визнати фахівця правоохоронного органу, який відповідає таким критеріям: 
прагне оволодіти професією та задоволений нею; опановує фахові норми й еталони, 

котрі досягаються  професійною майстерністю; використовує способи і технології, 

потрібні для ефективної професійної діяльності; намагається індивідуалізувати свою 
працю, а також засобами професії свідомо розвиває власну індивідуальність; досягає 

необхідного рівня професійних якостей, знань та вмінь; бачить перспективу, зону 

свого найближчого професійного розвитку і робить усе можливе для її реалізації; 
відкритий для постійного професійного навчання, накопичення досвіду; соціально 

активний, відданий професії, забезпечує підтримання її престижу навіть у складних 

умовах [Троцький, 2011: с. 250]. 

Основним компонентом цього процесу в умовах закладу вищої освіти 
системи МВС України є змістовий складник, який включає сукупність навчальних 

дисциплін, зафіксованих робочими навчальними планами та програмами. Зміст 

навчання в системі МВС визначається обсягом і науковим рівнем із суспільних, 
фундаментальних та професійно орієнтованих наук, компетентністю студентів.  

Сучасні наукові дослідження проблем професійного навчання майбутніх 

правоохоронців зосереджують увагу переважно на змістових аспектах такої 

підготовки. Визначальними характеристиками працівників органів внутрішніх справ 
нового покоління є: сформованість індивідуального стилю професійної поведінки, 

що ґрунтується на вмінні правоохоронця взаємодіяти з різними соціальними 

інститутами, адміністративними органами, колегами в різних ситуаціях та 
обставинах, слухати людей, здатності налагоджувати посередництво особистості  й 

суспільства, впливати на спілкування та життєдіяльність клієнта, працювати в 

неформальному середовищі тощо. 
Зазвичай зміст фахової підготовки майбутніх правоохоронців передбачає такі 

цикли підготовки, як: гуманітарна, соціально-економічна і природничо-наукова, що 

забезпечує певний освітній рівень; професійна (професійно орієнтована) та 
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практична  покликана разом з попередніми циклами забезпечувати певний 

освітньо-кваліфікаційний рівень. 

У результаті аналізу наукових досліджень щодо підготовки майбутніх 

фахівців правоохоронних органів у закладах вищої освіти МВС України, вирізняють 
низку принципів, дотримання яких оптимізує формування професійного 

самовдосконалення. Проаналізуємо, нашу думку, найбільш важливі з них. Принцип 

свідомості навчання, що базується на свідомому засвоєнні знань, виробленні в 
майбутніх фахівців правоохоронних органів комплексу мотивів навчання 

(пізнавальної мотивації), утвердженні розуміння їх практичної цінності,  потреби в 

професійних знаннях, моделей поведінки, необхідних для майбутньої діяльності, 
який у навчальному процесі реалізується через проєкцію (перенесення) навчального 

матеріалу на конкретну професійну діяльність. Принцип систематичності й 

послідовності випливає з того, що пізнання навколишньої дійсності, зокрема й 

професійної діяльності як її складника, можливе лише в контексті певної системи і 
реалізація цього принципу означає послідовне, відповідне логіці конкретної науки, 

розгортання знань, які відображають зміст майбутньої професійної діяльності, 

демонструють способи її здійснення. Вказаний принцип втілюється через 
міждисциплінарні зв’язки, скеровані забезпечити розуміння та засвоєння знань у 

певній системі. Особливого змісту цей принцип набуває у світлі формування 

професійного самовдосконалення фахівця. Наступним є принцип активності в 
навчанні, що  спирається на закономірності пізнавальної діяльності людини, 

трактування знань як результату самостійної розумової праці особистості. 

Організація освітнього процесу в цьому зв’язку вимагає залучення і стимулювання 

навчальної діяльності курсантів. Важливими умовами застосування названого 
принципу в процесі формування професійного самовдосконалення майбутніх 

фахівців правоохоронних органів є використання активних методів та форм 

навчання, які дають змогу стимулювати пізнавальну діяльність майбутніх офіцерів-
правоохоронців. Не менш важливим у контексті нашого дослідження є принцип 

зв’язку навчання з практичною діяльністю, реаліями життя. Завдяки цьому освіта 

перетворюється на надійну базу, адже майбутній фахівець починає розуміти користь 

і потребу подальшого застосування набутих знань. Перспективною метою, 
суспільною місією закладів вищої освіти є підготовка особистості до активної 

продуктивної професійної діяльності. Особлива роль наведеного принципу у 

формуванні професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних 
органів полягає в максимальному наближенні курсантів до реальних умов 

діяльності, засвоєнні ними компетенцій, необхідних для її ефективного виконання. 

Суттєве значення має принцип забезпечення міждисциплінарних зв’язків, який 
ґрунтується на універсальному зв’язку між явищами науки та передбачає 

налагодження взаємозв’язків між навчальними дисциплінами при розгляді спільних 

або споріднених за змістом питань, урахування специфіки професійної діяльності 

майбутнього фахівця та його індивідуальних якостей [Гаркавцев, 2014: с. 44; 
Юсупов, 2013].  

Слід відзначити, що освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників, 

зокрема майбутніх фахівців правоохоронних органів, обов’язково передбачають 
здатність особистості безперервно підвищувати рівень власної професійної 

діяльності, самостійно вдосконалювати якість професійної компетентності і фахових 

навичок, що вимагає усвідомлення мотивів подальшого професійного 
самовдосконалення. 
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У працях багатьох учених (В. Гриценок, І. Марчук, В. Монастирський, 
В. Сокуренко, В. Пліско, О. Тогочинський, С. Чирик, Г. Яворська) проблема 

формування мотивації до професійної діяльності майбутніх фахівців 

правоохоронних органів досліджується як складник системи професійної освіти 

загалом. При цьому основоположним фактором професійного самовдосконалення 
вважається інтерес до професії та її суспільного значення, що активізується в 

процесі вивчення специфіки професії, її змісту, завдань, соціальної ролі і 

безпосереднього включення майбутніх фахівців правоохоронних органів до 
виконання професійних обов’язків під час навчання у закладі вищої освіти [Пліско, 

2004: с. 103; Сокуренко, 2015: с. 10]  

Мотивацію як динамічну ознаку можливо змінити й скоригувати. Тому 

підготовка майбутніх фахівців правоохоронних органів до професійного 
самовдосконалення має тісно пов’язуватися з формуванням у них позитивної 

мотивації шляхом цілеспрямованого впливу на особистість курсанта.  

Наполягаючи на необхідності вироблення позитивної мотивації до 
професійної діяльності як підґрунтя професійного самовдосконалення майбутніх 

фахівців правоохоронних органів, зауважимо той факт, що на різних стадіях 

професійного становлення (професіоналізації) мотиваційна сфера має різну будову. 
Вибір професії співвідносний із виникненням і закріпленням інтересу до змісту 

майбутньої професії, розумінням її суспільного та індивідуального значення, 

усвідомленням професійного покликання, появою прагнення долучитися до певної 

професійної спільноти, формуванням професійних очікувань.  
Професійне навчання потребує адаптації індивіда до професії, уточнення 

професійних домагань, перегляду мотиваційних настанов. Слід відзначити, що у 

процесі практичного оволодіння професією відбувається пристосування індивіда до 
обраного виду діяльності, «налаштування» на професію, водночас коригуються 

професійні мотиви й цілі, з’являються і закріплюються мотиви оволодіння високими 

нормами, кращими моделями професійної поведінки.  
Професійний розвиток фахівців правоохоронних органів підсилює мотиви 

збільшення індивідуального внеску в професію, прагнення до професійної 

креативності, розширення спектра наявних та відкриття нових особистісних смислів 

у професії, домінування мотиваційних тенденцій, скерованих на інтенсифікацію 
професійної творчості й подальшого поступу. 

Завершення професійної діяльності здебільшого відбувається за двома 

типовими варіантами розгортання життєвого сценарію фахівця, згідно з якими: з 
одного боку, відбувається інтенсифікація мотивації до самореалізації в нових 

формах діяльності (соціальна активність, наставництво, обмін досвідом тощо); з 

іншого  розвивається мотивація до зміни способу життя і діяльності, максимальний 

відхід від колишньої професії [Гребінь-Крушельницька, 2011; Делікатний, 1995; 

Троцький, 2011: с. 250; Шапран, 2012; Юсупов, 2013].  
Висновки. Отже, враховуючи зміст та ознаки проаналізованих етапів 

професійного самовдосконалення, слід наголосити, що професійне навчання 

майбутніх фахівців правоохоронних органів залежить від глибокого і різнобічного 
змісту, принципів, психолого-педагогічних особливостей, форм та методів. Освітній 

процес необхідно організовувати та здійснювати в навчальному закладі таким 

чином, щоб сприяти формуванню в майбутніх фахівців правоохоронних органів 

найбільш повного уявлення про обрану професію, посилюючи в такий спосіб їхню 
мотивацію до професійної діяльності. Важливо забезпечити послідовний перехід 
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майбутніх фахівців правоохоронних органів на вищу стадію професійного 

становлення  професійне самовдосконалення, що стане логічним продовженням і 

успішним завершенням стадії навчання в закладі вищої освіти МВС України. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

 
У статті аналізуються вимоги Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

для освітньої галузі «Технології». Визначається місце та завдання технологічного компоненту в трудовому 

навчанні учнів й звертається увага на його графічну складову.  

Розглядаються деякі умови формування проектно-технологічної компетентності школярів у 

графічній діяльності на уроках трудового навчання. Проводиться аналіз змісту цього навчального предмету 

через призму формування цілісного уявлення про розвиток матеріального виробництва, ролі техніки, 

проектування і технологій обробки матеріалів у розвитку суспільства.  

Анонсована компетентність розглядається на предмет виявлення можливостей формування 

техніко-технологічних знань, умінь і навичок на уроках трудового навчання. При цьому звертається увага на 

методи, які застосовуються у взаємодії вчителя і учня у педагогічному процесі в освітній  галузі «Технологія» 

та дозволяють модернізацію навчання в загальноосвітній школі 

Визначено структуру та характеристики компетенцій учнів базової і повної загальної середньої 

освіти для освітньої галузі «Технології»: розрахунково-графічні; проектно-технологічні; техніко-

технологічні; виробничо-технологічні; творчо-конструкторські, формування яких здійснюється 

технологічним компонентом у вигляді проектування. На основі цього доведено, що у проектній діяльності 

учні базової загальної середньої освіти реалізують графічну складову проектно-технологічної 

компетентності через розуміння і виконання елементів художнього конструювання за графічним 

зображенням або власним задумом, обрання та застосування методів художнього і технічного 

проектування, читання і розуміння графічних зображень, необхідних для виконання завдань проекту, тощо. 

Школярі повної загальної середньої освіти – різних сфер людської діяльності (технологічної, освітньої, 

мистецької, економічної, політичної тощо) та проведення художньо-конструкторського аналізу об’єкта 

проектування і т.п. 

Ключові слова: проектно-технологічна компетентність, освітня галузь «Технології», 

технологічний компонент, проектна діяльність, формування техніко-технологічних знань, умінь і навичок, 

уроки трудового навчання базової і повної загальної середньої освіти, методи, компетенції учнів, 

технологічна компетентність, освітня система, компетенції, графічні зображення.  

 

The article analyzes the requirements of the State standard of basic and complete general secondary 

education for the educational sphere «Technologies». The place and tasks of the technological component are 

determined in the labor education of students and attention is drawn to its graphic component. 

Some conditions of formation of design and technological competence of pupils in graphic activity at the 

lessons of labor training are considered. An analysis of the contents of this educational subject is conducted through 

the prism of forming a holistic view of the development of material production, the role of technology, design and 

technology of materials processing in the development of society. 

The announced competence is considered for the purpose of identifying the possibilities of formation of 

technical and technological knowledge, skills and skills in the lessons of labor training. At the same time, attention is 

drawn to the methods used in the interaction of the teacher and the student in the pedagogical process in the 

educational field «Technology» and allow the modernization of education at a secondary school. 

The structure and characteristics of the competences of the students of basic and upper general secondary 

education for the educational branch «Technologies»: calculation and graphic; design and technological; technical 
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and technological; production-technological; creativity and design, the formation of which is carried out by the 

technological component in the form of design. On its basis is proved that in the project activity students of basic 

general secondary education implement a graphic component of design and technological competence through the 

understanding and implementation of elements of artistic design by graphic representation or own design, the 

selection and application of methods of artistic and technical design, reading and understanding of graphic images, 

necessary for the tasks of the project, etc., students are also full of general secondary education - various spheres of 

human activity (technological, educational, artistic, economic, political, etc.) and conducting of Art and Design 

Analysis of the designing object, etc.  

Keywords: design and technological competence, educational branch «Technologies», technology 

component, project activity, formation of technical and technological knowledge, skills and abilities, lessons of labor 

training of basic and complete general secondary education, methods, competences of students, technological 

competence, educational system, competencies, graphic images. 

 
 

Постановка проблеми. Соціальний запит сучасності зумовлює корінні 

життєві зміни людини, а тому реформування змісту навчання є необхідною умовою 
цього процесу. Причому, освітній процес має орієнтуватися на ключові життєві 

компетентності членів спільноти, оволодіння якими забезпечуватимуть 

самореалізаціє кожного з них в соціальному, професійному, повсякденному житті. 

Особливої ваги ці зміни набувають для учнів та молоді, адже саме стосовно них 
сучасна освіта має забезпечувати виховання компетентної особистості. Характерною 

особливістю останньої повинне бути не лише володіння знаннями, а і сформованість 

необхідних компетентностей, що забезпечують їй здатність мобільно реагувати на 
виклики часу та ефективно взаємодіяти з соціумом в інформаційно-технологічному 

суспільстві, яке постійно і невпинно розвивається. З огляду на це, природною стає 

вимога, щоб  випускник школи був підготовлений до самостійного життя, умів 

використовувати набутий навчальний досвід у професійній діяльності, міг 
комунікувати, критично мислити, самоосвічуватися, та самовдосконалюватися, 

тощо.  

Інвариативною складовою змісту шкільної освіти, яка вирішує означені 
завдання є освітня галузь «Технологія». Вона, у взаємодії з іншими освітніми 

галузями визначає зміст підготовки учнів і досягає своєї мети з формування і 

розвитку проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей 
для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, визначеної 

Державним стандартом освіти. Отже, динамічні соціально-економічні й виробничі 

зміни українського суспільства, та потреба у компетентних фахівцях, здатних до 

вирішення новітніх запитів, зумовлюють актуальність проблеми формування 
проектно-технологічної компетентності учнів, зокрема, і завдяки реалізації 

можливостей її графічної складової. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій показує значущість проблеми формування проектно-технологічної 

компетентності учнів при виконанні мети і завдань однією з обов’язкових освітніх 

галузей – «Технологія» і реалізації можливостей, зокрема, її технологічного 
компоненту, значну частину якого займає графічна складова. 

Компетентнісний підхід, як проблема в освіті, досліджується зарубіжними і 

вітчизняними вченими ще з другої половині ХХ століття Теоретико-методичні 

засади впровадження компетентнісного підходу розглядаються у працях сучасних 
вітчизняних та зарубіжних педагогів – В. Ледньова, І. Лернера. М. Скаткіна, 

О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторського. Дослідженню засад компетентнісного 

підходу до визначення: цілей і змісту освіти, вибору технологій навчання, 
співвідношенню компетенцій і компетентностей присвячені роботи Н. Бібік, 
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М. Бурди, В. Кременя, О. Ляшенка, О. Пометун, О. Савченко та ін. Пошук 
інноваційних шляхів до відбору, структурування та реалізації змісту шкільної освіти 

на засадах компетентнісного підходу знайшли відображення у наукових 

дослідженнях Н. Голуб, Г. Селевка, О. Овчарук та ін. Окремі аспекти формування 

компетентностей у галузі «Технологія» досліджено вітчизняними вченими 
О. Коберником, І. Жерноклєєвим, В. Сидоренком, В. Стешенком, Д. Оршанським, 

М. Піддячим, А. Терещуком, О. Торубарою, А. Циною, В. Юрженком, С. Ящуком 

та ін. 
Мета статті – охарактеризувати процес формування проектно-

технологічної компетентності школярів та обґрунтувати можливості реалізації її 

технологічного компонента у графічній діяльності школярів. 

Виклад основного матеріалу. Поняття компетентності є однією з 
фундаментальних категорій сучасної наукової думки, розуміння якої пройшло 

тривалий еволюційний шлях, обумовлений накопиченням знань про людину та 

навколишнє середовище. Дослівно, воно означає «достатні знання в якій-небудь 

галузі; добру обізнаність з чим-небудь, тямущість» Словник української …, 1973, 

с. 250, а у науково-педагогічному плані – «набуту у процесі навчання інтегровану 

здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що 

можуть цілісно реалізовуватися на практиці» Державний стандарт базової…, 

2012, тобто, започатковує якісно нові результати та перспективи сучасної освітньої 

системи. 
Перш за все це означає, що з точки зору компетентнісного підходу у системі 

загальної середньої освіти слід враховувати особливості загальних критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. Адже проектно-технологічна 
компетентність у них формується освітньою галуззю «Технологія» і реалізується, 

зокрема, її технологічним компонентом, основою якого є трудове навчання. 

Технологічна освіта школярів є не лише необхідною складовою загальної середньої 

освіти, а і необхідною умовою цілісного їх розвитку. При цьому її визначальними, 
новими орієнтирами виступають докорінні суспільні зміни. Саме тому введення 

освітньої галузі «Технології», передбачає залучення учнів до перетворюючої 

діяльності, зорієнтованої на сферу проектування та виготовлення виробів і 

ознайомлення при роботі з різними матеріалами Державний стандарт базової…, 

2012. 

Для цього у змісті технологічного компоненту базової школи цим 
документом передбачені: 

– проектування, що включає, зокрема, «проектні технології як засіб 

інтелектуальної діяльності людини у сфері матеріального виробництва та 

проектування предметів навколишнього природного середовища. Підготовка учнів 
при цьому передбачає визначення ними завдання проекту відповідно до обраної 

проблеми, застосування інформаційно-комунікаційних технології під час 

проектування, розуміння і виконання елементів художнього конструювання за 
графічним зображенням або власним задумом, вибір та застосування методів 

художнього і технічного проектування, читання і розуміння графічних зображень, 

визначення і здійснення відбору інструментів і матеріалів, що необхідні для 
реалізації проекту, презентування та оцінка результатів продуктивної творчої 

діяльності за визначеними критеріями; 
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– технічна та художня творчість, яка має практичне спрямування на 

продуктивну творчу діяльності людини та на трудові традиції українського народу. 
Підготовка учнів передбачає уміння характеризувати основні етапи створення 

технічних пристроїв та особливості технічного і художнього проектування, 

визначення і використання на практиці елементів художньої та технічної творчості 
Для повної загальної освіти цей же компонент представлений тими ж 

елементами, але з поглибленими державними вимогами до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів, що базуються на творчому та критичному мисленні у проектній 

діяльності та характеризуванні впливу проектної діяльності на розвиток різних сфер 
людської діяльності (технологічної, освітньої, мистецької, економічної, політичної 

тощо). 

Тобто, зростаючі вимоги до змісту та якості освіти безпосередньо стосуються 
і графічної підготовки учнів, що можливе при удосконаленні форм і методів 

навчання окремого предмету, який має зайняти відповідне місце у змісті освітньої 

галузі «Технології», адже будь-яка діяльність з виготовлення найрізноманітніших 

виробів, у тому числі й з навчальною метою, починається з креслення, як «мови 
техніки», яка поряд з усною і письмовою мовою служать засобом передачі 

специфічної інформації та комунікації між людьми, об’єднаними технологічною, 

конструкторською і т.п. діяльністю. Адже тільки нерозуміння того, що графічні 
засоби інформації і, зокрема креслення, найбільш точні, вичерпні і лаконічні. Саме 

тому без системного і цілісного вивчення окремого предмету з обґрунтованим для 

базової і повної загальної середньої освіти змістом неможливо забезпечити в учнів 
засвоєння знань та умінь читати і розробляти креслення, як основи продуктивної 

діяльності. Очевидним наслідком роботи школи у цьому плані може стати те, що 

графічні засоби інформації забезпечать не лише успішну участь її випускника у 

будь-якій конкретній сфері людської діяльності, а оволодіння і оперування ними 
сприятиме розвитку творчих можливостей особистості, а отже і розширить його 

конкурентність у сучасному суспільному житті. 

При цьому слід враховувати, що креслення як навчальний предмет має свої 
особливості, які ускладнюють його вивчення, а пов’язане це з тим, що учень має 

навчитися за плоским зображенням креслення детально уявляти об’ємну форму 

зображеного предмета, тобто, виробити розвинені просторові уявлення та 
просторову уяву. Дослідженнями вчених встановлено, що найбільш ефективними 

методами формування такої здатності учнів є вправи на поєднання сприйняття 

реальних предметів, практичної дії з ними і позначуваного їх слова Ройтман, 2002: 

с. 237. 

Цього можна домогтися у процесі творчих пошуків учителів креслення, 

пов’язаних з процесом формування та розвитку графічної грамотності учнів, а тому 

чим досконаліше в методичному відношенні буде відбуватися вивчення предмета, 
тим швидше учні його засвоять, тим краще навчаться читати і виконувати 

креслення. Нажаль, на сьогодні у змісті нової програми з трудового навчання для 

учнів 5-9 класів відповідно до вимог Державного стандарту освітньої галузі 
«Технологія» закладено можливості для реалізації таких змістових ліній: основи 

матеріалознавства; технологія виготовлення виробів; основи техніки, технологій і 

проектування; технологія побутової діяльності Трудове навчання 5-9 класи, 2017. 

Як бачимо, можливості для графічної діяльності учнів на уроках обмежені, а про 

системність і глибину лишається тільки думати. 
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Передбачено, що їх реалізація дозволяє формувати проектно-технологічну 
компетентність, яка характеризується різними рівнями, компетенціями – «суспільно 

визнаними рівнями знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності 

людини» Державний стандарт базової…, 2012. Визначаючи її структуру та 

враховуючи нашу увагу до графічної складової можна виділити розрахунково-

графічні компетенції, які визначатимуть рівень успішності роботи в сфері реалізації 
використовуваних технологій, виконання проектів і графічних облікових завдань та 

творчо-діяльнісні компетенції, які демонструватимуть творчі прояви учня, стосовно 

організації проектної та технологічної діяльності. 

Розрахунково-графічні компетенції проявляється на всіх уроках трудового 
навчання, де застосовується технологія обробки деревини і металів. Відомості про їх 

рівень можна отримати за характером роботи з графічною документацією. 

Оцінювання їх здійснюється традиційно, за встановленими критеріями відповідно до 
сформованості знань про основи графічних побудов та визначення виду графічної 

документації, а також уміннях читати і виконувати ескізи, креслення і технічні 

малюнки. 
Творчо-діяльнісні компетенції яскраво виражені в усіх видах технічної 

творчості учня, коли він виконує моделювання та конструювання 

найрізноманітніших технічних пристроїв та добирає доцільні методи пошуку рішень 

творчих технічних завдань. При цьому легко встановити його рівень знань про 
моделювання та класифікацію технічних моделей, конструювання та етапи 

створення технічних пристроїв, загальні питання технології виготовлення технічних 

пристроїв, методи пошуку творчих технічних рішень і вмінь, моделювати і 
конструювати технічні пристрої із використанням графічної документації, 

розробляти проектно-технологічну документацію на виготовлення цих пристроїв, 

використовувати методи пошуку творчих технічних рішень, користуючись 

графікою. 
Виділені компетенції дозволяють реалізовувати можливості графічної 

складової проектно-технологічної компетентності учнів, а з огляду на те, що 

технологічна освіта здійснюється протягом усього періоду навчання в 
загальноосвітньому навчальному закладі, то робити це тривалий проміжок часу. Тим 

самим, хоч і не системно, але ж можливо підтримувати графічну грамотність на всіх 

трьох ступенях шкільної освіти. У відповідності до структури загальноосвітньої 
школи, за особливостями форм і методів, з урахуванням віку дітей, обсягу та рівня їх 

компетентностей технологічна освіта здійснюється у початковій (1-4 класи), базовій 

(5-9 класи) та повній (10-11 класи) загальній середній школі [Стешенко, 2013:     

с. 2-4].  
Вивчення предмета «Трудове навчання» у 5-9 класах базової школи є 

логічним продовженням початкової освіти, і передбачає створення основи для 

успішного опанування учнями технологіями повної школи та отримання 
професійної освіти в майбутньому. Учні, виконуючи проектно-технологічною та 

інформаційною діяльністю, набуваючи відповідної компетентності реально 

оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань з огляду й на 
графічну підготовку. Зміст трудового навчання забезпечує учням засвоєння знань та 

формування вмінь, необхідних для здійснення успішної професійної діяльності 

[Сидоренко, 2013: с. 2-5].  

У повній школі забезпечується поглиблений рівень технологічної освіти, 
який дозволяє випускникові зреалізувати її мету та мати здатність використати 
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проектно-технологічну компетентність на належному рівні і мобілізовувати 

потенційні творчі можливості в різних видах діяльності. 
Висновки. Зміст сучасної технологічної освіти відображає соціальні виклики 

людства, зумовлені тектонічними зрушеннями його життя. Характеристика процесу 

формування проектно-технологічної компетентності школярів дозволила виділити 
можливості реалізації її технологічного компоненту у графічній діяльності учнів. На 

основі цього визначено місце та завдання технологічного компоненту у трудовому 

навчанні учнів і звернуто увагу на його графічну складову. Перспективним, на наш 

погляд, було б повернення в освітню галузь «Технології» окремого чи інтегрованого 
курсу графічної підготовки з чітко обґрунтованим змістом для різних ступенів 

сучасної школи, що додало б у забезпеченні формування розглянутої компетентності 

школярів. 
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РОЗВИТОК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ОБ’ЄКТНОЇ МОДЕЛІ ПРОГРАМУВАННЯ 

 
У статті на основі аналізу сучасних досліджень як вітчизняних так і закордонних учених здійснено 

спробу узагальнення теоретичних відомостей, що розкривають зміст поняття «обчислювальне мислення». 

Розглянуто ключові характеристики такого типу мисленнєвої діяльності та особливості їх реалізації в 

умовах широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Указано на ефективність розвитку 

обчислювального мислення шляхом впровадження в освітній процес майбутніх учителів основ алгоритмізації 

та програмування. На основі теоретичного аналізу сучасних моделей навчання програмування, здійснено 

спробу обґрунтування реалізації в процесі підготовки об’єктної моделі програмування з метою розвитку 

обчислювального мислення. Такий вибір зумовлений природньою схожістю процесів вирішення задач за 

допомогою обчислювального мислення та технологій, що застосовуються об’єктною моделлю 

програмування, базою для якою є об’єктно-орієнтоване програмування. Основними принципами, що 

покладені в процес вирішення проблеми за допомогою обчислювального мислення є: декомпозиція, 

розпізнавання шаблонів, абстракція та проектування алгоритмів.  

Узагальнено відомості про ключові принципи цього виду програмування ‒ абстракцію, інкапсуляцію, 

наслідування та поліморфізм. Сформульовано теоретичне обґрунтування ефективності використання 

вказаних принципів об’єктно-орієнтованого програмування у процесі розвитку обчислювального мислення 

майбутніх учителів. З’ясовано, що реалізація об’єктної моделі програмування у процесі розвитку 

обчислювального мислення дозволяє забезпечити майбутнього педагога інструментарієм, необхідним для 

вирішення проблем, що виникають у процесі як його професійної так і повсякденної діяльності. Крім того, 

розуміння та ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою збільшити 

ефективність власної діяльності майбутнім учителем, дає змогу йому бути конкурентоспроможним в 

умовах сучасного ринку праці. 

Ключові слова: обчислювальне мислення, абстракція, декомпозиція, інкапсуляція, поліморфізм, 

наслідування, об’єктна модель, об’єктно-орієнтоване програмування. 

 

Іn the article on the basis of the analysis of modern researches of both domestic and foreign scientists was 

made an attempt to generalize the theoretical information revealing the meaning of the concept of «computational 

thinking». The key characteristics of this type of thinking activity and the peculiarities of their realization in terms of 

wide application of information and communication technologies are considered. It is pointed on the efficiency  of the 

development of computational thinking by introducing into the educational process of future teachers the basics of 

algorithmization and programming. On the basis of theoretical analysis of modern programming models was made 

an attempt to substantiate the implementation in the process of preparing an object model of programming in order to 

develop computational thinking. Such a choice made is due to the natural similarity of the problem solving processes 

with the help of computational thinking and technologies used by the object model of programming, the basis for 



Pedagogy                                                                                                                                 j 

___________________________________________________________________ 
20     Humanitarium. 2019. Vol. 44, Iss. 2. ISSN 2308-5126 

which is object-oriented programming. The basic principles behind the problem-solving process with computational 

thinking are decomposition, template recognition, abstraction and designing algorithms. 

General information on the key principles of this type of programming – abstraction, encapsulation, imitation 

and polymorphism, is generalized. The theoretical substantiation of the effectiveness of using these principles of 

object-oriented programming in the process of development of computing thinking of future teachers is formulated. It 

was found out that realization of the object model of programming in the process of development of computational 

thinking allows to provide the future teacher with the tools necessary for solving problems that arise in the process of 

both his professional and everyday activities. Moreover, understanding and effective use of information and 

communication technologies to increase the effectiveness of their future work as a future teacher enables him to be 

competitive in the current labor market. 

Keywords: computational thinking, abstraction, decomposition, encapsulation, polymorphism, imitation, 

object model, object-oriented programming. 

 
 

Постановка проблеми. Стрімкий технологічний розвиток, що 

супроводжується інтеграцією комп’ютерних систем у різноманітні сфери людської 
діяльності зумовлює потребу індивіда в швидких темпах адаптації до нових умов та 

викликів. Адже використання інформаційно-комунікаційних технологій не 

обмежується лише застосуванням персонального комп’ютера для вирішення 

професійних чи побутових питань. У повсякденному житті людину оточує безліч 
комп’ютерів, починаючи від мікросхем RFID (Radio Frequency Identification ‒ 

радіочастотна ідентифікація), мікроконтролерів убудованих у велику кількість 

побутових предметів та закінчуючи різноманітними мобільними, ігровими та 
персональними комп’ютерами. Крім того слід сюди додати технології, пов’язані з 

використанням мережі Інтернет, наприклад, Інтернет речей (Internet of Things, IOT), 

де практично кожен з предметів, може мати вбудовані технології для взаємодії з 

оточуючим світом. 
З огляду на це, в освітній процес усіх рівнів все більше інтегруються предмети 

пов’язані з комп’ютерними технологіями. Згідно із дослідженнями Computing 

Research Association, при підготовці студентів, до навчальних планів включаються 
все більше предметів пов’язаних із комп’ютерними науками та реалізацією більш 

гнучкого підходу в їх послідовності та змісті. Але такий підхід не досягає 

поставленої мети, бо в переважній більшості, подібні предмети зосереджуються на 
будові чи принципі роботи тієї чи іншої комп’ютерної технології і не пояснюють як 

або де її застосовувати.  

Саме тому, переосмислення підходів до підготовки індивіда для ефективного 

життя в умовах комп’ютеризації суспільства через реалізацію відкритості та 
гнучкості освіти та навчанням протягом життя є очевидною та актуальною 

проблемою. Крім того, така підготовка повинна включати формування ґрунтовної 

теоретичної бази та навичок користування інструментарієм, який можуть 
запропонувати інформаційно-комунікаційні технології. І до такої підготовки мають 

бути включені новітні підходи та методики навчання та виховання. Серед яких є 

розвиток обчислювального мислення, як такого, що допоможе підвищити 
ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій людиною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На необхідність перегляду та 

переосмислення методичної системи підготовки майбутніх учителів, зокрема 

інформатики, вказують у своїх дослідженнях В. Биков, Л. Білоусова, М. Жалдак, 
М. Лапчик, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамський та ін. 

Проблематика застосування саме об’єктно-орієнтованого програмування в 

процесі навчання розглядається в роботах вітчизняних учених Л. Гришко, 
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М. Цибулька та ін. й закордонних науковців, зокрема, М. Окура (Mehmet C. OKUR), 
М. Кьолінгом (Michael Kölling) та ін. 

Розвідки Ж. Вінг (Jeannette Wing) І. Лі (Irene Lee), Ф. Мартін (Fred Martin), 

Б. Коултер (Bob Coulter) та інших вказують на перспективність та нагальність 

розвитку обчислювального мислення, як одного з ключових навиків 21 ст.  
Питання розвитку обчислювального мислення є недостатньо висвітленим у 

сучасних дослідженнях. Особливо це стосується підготовки майбутніх учителів та їх 

готовності до виконання професійної діяльності в умовах необхідності використання 
інформаційно-комунікаційні технології. Крім того, вивчення учнями основ 

алгоритмізації та програмування, починаючи з початкової школи, вимагає і від 

учителя розуміння процесів, що стоять за роботою комп’ютерної техніки та 

створенням програмних продуктів. 
Метою нашої статті є узагальнення та теоретичне обґрунтування розвитку 

обчислювального мислення, як компетентісної складової, підготовки майбутнього 

вчителя в межах об’єктної моделі програмування. 
Виклад основного матеріалу. Першим, хто застосував термін обчислювальне 

мислення був Сеймур Пайперт (Seymour Papert) у своїй праці «Mindstorms» у 1984 

році. Він стверджував, що нові знання в учнів є результатом взаємодії вже наявних 
знань та їх досвіду. На основі чого, ним була розроблена теорія конструктивізму, 

суть якої полягала у вдосконаленні процесу навчання «конструюванням значущого 

продукту» учнями. Тобто, обчислювальне мислення, на його думку, включає в себе 

критичне мислення та використання обчислювальних ресурсів комп’ютера, що в 
комплексі мали б сприяти пошуку інноваційних рішень для реальних проблем 

[Papert, 1980: p. 182].  

У 2006 р. Жанетт Вінг (Jeanette Wing) було сформульоване наступне 
визначення: «Обчислювальне мислення передбачає вирішення проблем, 

проектування систем і розуміння поведінки людини, спираючись на основні поняття 

для комп’ютерних наук. Обчислювальне мислення включає цілий ряд розумових 
інструментів, які відображають широту області комп’ютерних наук» [Wing, 2006: p. 

33]. 

Вартим уваги, в контексті нашого дослідження, є визначення сформульоване у 

2009 р. Асоціацією викладачів комп’ютерних наук (Computer Science Teachers 
Association) та Міжнародним товариством технологій в освіті (International Society 

for Technology in Education). Вказується, що обчислювальне мислення ‒ це процес 

вирішення проблем, який включає (але не обмежується) наступними 
характеристиками: 

 формулювання проблеми таким чином, щоб у процесі її вирішення мати 

змогу застосовувати комп’ютер або інші інструменти; 

 логічно організовувати та представляти дані; 

 представлення даних здійснюється через абстракції, такі як моделі та 

моделювання; 

 автоматизація рішень за допомогою алгоритмічного мислення (серія 

впорядкованих кроків); 

 виявлення, аналіз та реалізація можливих вирішень з метою досягнення 

найефективнішої комбінації кроків та використаних ресурсів; 

 узагальнення та використання цього процесу до широкого кола проблем 

[CSTA & ISTE …, 2009: p. 1]. 
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У 2010 р. Національна дослідницька рада США (National Research Council, 

U.S.) провела «Семінар про сферу застосування та природу обчислювального 
мислення» (Workshop on the Scope and Nature of computational thinking). У результаті, 

міжнародним дослідникам не вдалося знайти консенсусу щодо узгодження 

ключових понять проблематики семінару [National Research Council, 2010: p. 8]. 
Згодом, у 2011 р. Жанетт Вінг пояснює обчислювальне мислення ‒ це процеси 

мислення, що беруть участь у формулюванні завдань та їх реалізації, а результати 

подаються у формі, яка може ефективно виконуватися агентом обробки інформації. 

Це визначення містить два важливі аспекти, пов’язані з освітнім процесом: 

 обчислювальне мислення ‒ це процес мислення і є незалежним від 
технологій; 

 обчислювальне мислення ‒ це специфічний тип вирішення проблем, що 

вимагає наявності певних здібностей, зокрема, розробка вирішення проблеми, 

виконавцем якої є комп’ютер, людина чи комбінація цих варіантів [Wing, 2011: p. 2].  
Крім розвідок Жаннет Вінг, у 2012 р. Лондонським королівським товариством 

(The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge) було 

сформульовано інше визначення обчислювального мислення. Згідно з яким, 
обчислювальне мислення ‒ це процес визначення аспектів обчислень у 

навколишньому світі та застосування інструментів і методів з комп’ютерних наук 

для розуміння і пояснення як природних так і штучних систем і процесів [The Royal 

Society, 2012: p. 29]. 
У 2016 р. Асоціацією викладачів комп’ютерних наук було опубліковано 

оновлені стандарти комп’ютерних наук CSTA K-12. Серед решти вказувалося, що 

обчислювальне мислення є методологією вирішення проблем та розширює сфери 
використання комп’ютерних наук у всіх дисциплінах, забезпечуючи чіткі засоби 

аналізу і розробки рішень проблем, що можуть бути вирішені обчислювально. 

Орієнтуючись на абстракцію, автоматизацію та аналіз, обчислювальне мислення є 

базовим елементом більш широкої дисципліни інформатики [Woollard, 2016: p. 5]. 
Крім того, численні дослідження вказують на потенційні переваги 

впровадження обчислювального мислення в освітній процес, зокрема, і шкільний. 

Вважається, що розвиток цього типу мислення може допомогти учням і студентам з 
іншої точки зору розглядати, аналізувати та вирішувати проблеми. Також, воно 

сприятиме ефективному творчому процесу та розумінню технологій, що 

використовуються. Обчислювальне мислення, не зводиться лише до набору навичок, 
а є засобом самовираження себе через цифрові медіа, тобто є потужним 

інструментом для проектування та соціальної співпраці [Lee, 2011: p. 34; Allan, 2010: 

p. 68].  

У контексті нашого дослідження, вважаємо доцільним використати 
узагальнену процедуру застосування обчислювального мислення при вирішенні 

поставленої проблеми: 

 найважливішим і найвищим рівнем мислення у ньому є процес абстракції;  

 алгоритм є абстракцією процесу, що приймає вхідні дані, виконує 

послідовність кроків для забезпечення поставленої мети; 

 обчислювальна техніка забезпечує автоматизацію абстракцій. Тобто 
відбувається процес механізації як абстракцій так і відношень між кількома з них; 

 при вирішенні складного завдання чи створенні комплексної системи 

використовуються абстракція та декомпозиція; 
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 використання абстракції дозволяє визначити закономірності, здійснити 

узагальнення та параметризацію [ISTE & CSTA,  2011: p. 34]. 
Враховуючи той факт, що вже зі школи учні широко знайомляться з 

інформаційно-комунікаційними технологіями, а також в освітній процес активно 

впроваджується вивчення основ алгоритмізації та програмування, це створює нові 

виклики для професійної роботи педагога. Тому, розвиток обчислювального 
мислення у майбутніх вчителів може сприяти їх ефективній самореалізації як в 

професійній так і повсякденній діяльності. Ключовим у цьому процесі є розуміння 

потреб людини та здатність до вирішення поставлених проблем за допомогою 
комп’ютерної техніки, враховуючи її переваги й недоліки в тій чи іншій ситуації.  

У контексті сказаного, варто зауважити, що важливим елементом підготовки 

майбутнього вчителя є здобуття ним навиків створення власного проекту. Одним з 

видів таких проектів є створення власного програмного продукту. Необхідною 
умовою такої діяльності є лише наявність комп’ютерної техніки та 

інструментального програмного забезпечення.  

Відмітимо що, у 2001 р. IEEE-CS (Computer Society of the Institute for Electrical 
and Electronic Engineers) та ACM (Association for Computing Machinery) опублікували 

звіт, де сформульовано наступні моделі навчання програмуванню: 

 об’єктна модель; 

 функціональна модель; 

 модель з охопленням максимальної кількості матеріалу;  

 алгоритмічна модель; 

 апаратна модель [Computing Curricula, 2001: p. 45]. 

Виходячи з характерних особливостей обчислювального мислення, 
наведених вище, і питань присвячених його розвитку, вважаємо за доцільне 

розглянути об’єктну модель навчання програмуванню майбутніх вчителів. Адже ця 

модель ґрунтується на принципах об’єктно-орієнтованих мов програмування та 

дизайну, які надають ефективні інструменти для розвитку цього типу мислення. 
За визначенням Р. Буча: об’єктно-орієнтоване програмування – це 

«методологія програмування, програми в якій є сукупностями взаємодіючих 

об’єктів, кожен з яких є екземпляром певного класу, що входить в ієрархію класів, 
пов’язаних відношенням успадкування. У таких програмах класи зазвичай 

вважаються статичними, а об’єкти мають більш динамічну природу, що підтримує 

механізми динамічного зв’язку та поліморфізму» [Буч, 1998: с. 23]. 
Ключовими принципами об’єктно-орієнтованих мов є: 

 абстракція; 

 інкапсуляція; 

 наслідування; 

 поліморфізм [Кравець. 2012: с. 15].  

Під абстракцією даних в об’єктно-орієнтованому програмуванні розуміють 

надання об’єкту характеристик, що відрізняють його від решти. Тобто в процесі 

розробки, користувачу доступна можливість відділити спосіб використання 
складених даних від деталей, за допомогою яких вони реалізовані, тобто від 

простіших об’єктів. Такий підхід є базовим в об’єктно-орієнтованому програмуванні 

і надає можливість роботи з об’єктами не враховуючи особливостей їх реалізації. 
Крім того, абстракція, використовується при роботі з шаблонами, тобто з 
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абстрактними типами даних, що можуть набувати того чи іншого типу залежно від 

умов їх використання [Okur, 2006: p. 152]. 
Принцип інкапсуляції в об’єктно-орієнтованому програмуванні реалізується 

шляхом ігнорування складності реалізації програмного компонента, що 

використовується. Натомість, користувач взаємодіє з цим компонентом за 
допомогою інтерфейсу, крім того цей принцип дозволяє об’єднати та убезпечити 

ключові елементи як від зовнішнього впливу так і помилкового використання. Крім 

підвищення надійності програми, інкапсуляція допомагає спростити процес 

модифікації програми за рахунок зміни реалізації функцій та збереженні інтерфейсу. 
Базовим елементом до якого застосовуються абстракція та інкапсуляція в 

об’єктно-орієнтованому програмуванні є клас. Такий тип даних, що визначається 

користувачем та об’єднує в собі структуру даних та функції їх обробки. Програми, 
що створюються з урахуванням концепцій об’єктно-орієнтованого програмування 

ґрунтуються на алгоритмах, що описують взаємодію між об’єктами. 

Інший принцип ‒ успадкування ‒ дозволяє створювати ієрархію класів. Тобто 

нащадки мають спільні властивості з предками. Власне успадкування, дозволяє 
описувати лише ті властивості об’єкта, що роблять його унікальним в межах 

власного класу, що додає додаткові рівні абстракції та спрощує код написаної 

програми.  
Поліморфізм дозволяє створювати об’єкти з однаковою специфікацією, але в 

той самий час мати різну реалізацію. Тобто користувачу надається змога 

застосовувати в різних класах ієрархії одне ім’я для позначення схожих за змістом 
дій під час виконання програми. Специфічність дії визначається в залежності від 

конкретної ситуації. Цей принцип об’єктно-орієнтованого програмування дозволяє 

створювати абстрактніші програми та збільшити відсоток коду, що повторно 

використовується. Об’єкти за спільністю властивостей групуються в систему, що 
може мати назву ‒ інтерфейс, клас тощо й мати зовнішнє та внутрішнє вираження. 

Зовнішня спільність проявляється як однаковий набір методів з однаковими 

іменами, а внутрішня спільність – однакову функціональність методів [Буч, 1998: с. 
56].  

Зазначимо, обчислювальне мислення передбачає чотири етапи процесу 

вирішення проблеми: 

 декомпозиція: аналіз проблеми та розкладання її на дрібні частинки; 

 розпізнавання шаблонів: спостереження за шаблонами, тенденціями і 
закономірностями даних; 

 абстракція: визначення основних принципів, що отримані на основі 

розглянутих шаблонів та закономірностей; 

 алгоритм проектування: розробка покрокових інструкцій для вирішення 

проблеми [Wing, 2008: p. 3721]. 

За допомогою подібної методики здійснюється створення алгоритмів і програм 
на основі базових принципів об’єктно-орієнтованого програмування. Тобто 

використовуючи об’єктну модель навчання програмуванню, ми можемо значно 

ефективніше розвивати обчислювальне мислення у майбутніх вчителів.  
Висновки. У результаті проведеного дослідження, нами здійснено 

узагальнення теоретичних знань про зміст поняття «обчислювальне мислення», 

проаналізовано ключові особливості такої мисленнєвої діяльності. Проаналізувавши 
характерні особливості притаманні обчислювальному мисленню, сформульовано 

теоретичне обґрунтування збільшення ефективності розвитку подібного мислення за 
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допомогою підготовки майбутніх учителів на основі об’єктної моделі навчання 
програмуванню. В основу такого підходу має бути покладена природна схожість між 

базовими принципами об’єктно-орієнтованого програмування та основними 

підходами у вирішенні проблем за допомогою обчислювального мислення. Це 

дозволить збільшити ефективність підготовки майбутніх учителів та дасть їм змогу 
розширити власний професійний інструментарій та забезпечить їх конкурентними 

перевагами на ринку праці. 
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД ЯК ОСНОВА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТІВ У КУРСІ «ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН»  

 
У статті проаналізовано й висвітлено частково особливості становлення дослідницького методу в 

історії дидактики, розкрито можливість адаптації методу до сучасних умов у підготовці вчителів-біологів 

у вищих навчальних закладах. Дослідницький метод навчання аж ніяк не «вигаданий», він поступово 

розвивався в процесі росту педагогічної думки і має коріння в минулому. Курс «Фізіологія рослин» забезпечує 

повноту біологічної освіти, цільність ботанічних знань учителя. Частина дослідів, що передбачені 

програмою рекомендовані для проведення у загальноосвітній школі й у позакласній гуртковій роботі. 

Студент удосконалює навички методики проведення лабораторних досліджень, поглиблює знання про 

процеси фотосинтезу, дихання, росту і розвитку рослин, водного обміну та ґрунтового живлення рослин 

тощо, оволодіває вмінням виконувати основні фізіологічні спостереження і давати аналіз отриманих 

спостережень. 

Ключові слова: учитель, біологія, навчальна практика з фізіології рослин, дослідний метод, вища 

школа. 

 

The article analyzes and partly explains the peculiarities of the formation of the research method in the 

history of didactics, reveals the possibility of adapting the method to modern conditions in the preparation of biology 

teachers in higher educational institutions. The research method of teaching is by no means "invented", it gradually 

evolved in the process of growth of pedagogical thought and has roots in the past. 

Research training is based on the biologically determined need of a child, the future biologist teacher to 

learn the world around. It implies not partial use of search methods in education, but a reference to a fundamentally 

new model of learning, where the cognitive activity of the child and student is a priority.  The main feature of the 

research training is to intensify the student’s academic work, giving it a research, creative character, and thus 

transfer students and students to the initiative in organizing their own cognitive activity. So, the research (heuristic, 

inductive) method has gone a long way to development and today is leading in problem learning. 

The course «Physiology of Plants» ensures the completeness of biological education, the integrity of the 

botanical knowledge of the teacher. Part of the experiments envisaged by the program are recommended for 

conducting in general education and in extracurricular work. The student improves the skills of the methodology of 

conducting laboratory studies, deepens knowledge of the processes of photosynthesis, respiration, growth and 

development of plants, water metabolism and ground nutrition of plants, etc, mastering the ability to perform basic 

physiological observations and give an analysis of the observations. 

Keywords: teacher, biology, educational practice in plant physiology, research method, high school. 
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Постановка проблеми. Ще в XVIII ст. женевський пастор Жан Сенеб’є 
задумувався над питанням: чому цей зелений світ зелений? Вивчивши дію сонячного 

світла, він показав, що завдяки процесу утворення кисню і поглинання вуглекислого 

газу, що відбувається в зеленому листі, харчується рослина, а через нього і 

тваринний світ. Так було зроблено одне з великих відкриттів. Але питання щодо 
зеленого забарвлення листя так і залишалося відкритим. 

Учені-природознавці усього світу шукали на нього відповідь. Понад 35 років 

віддав великий російський вчений Климент Аркадійович Тімірязєв вивченню 
зеленого листа. Була відкрита важлива роль пігменту хлорофілу в процесі 

фотосинтезу і значення рослин на Землі. 

Величезна кількість питань задає нам світ рослин. І як цікаво самостійно 

пошукати відповіді на них. Чому стебла рослин ростуть вгору, а корінь вниз? Звідки 
береться цукор в березовому соку? Чому рослини, вирощені на синьому світлі, 

приземкуваті? Чому зелене листя восени жовтіє, червоніє? Чому насіння не 

проростає всередині плоду? Чи можна вивести зі стану зимового спокою «сплячі» 
бруньки? 

Самі по собі досліди прямих відповідей не дають. Але вони допомагають 

добути факти, без яких припущення, здогад так і не стають істинним знанням 
[Батурицкая, 1991]. 

Дослідницький метод навчання аж ніяк не «вигаданий», він поступово 

розвивався у процесі росту педагогічної думки і має коріння в минулому.  

Діюча програма з курсу «Фізіологія рослин» для природничих факультетів 
педагогічних інститутів видана в 1984 році. За цей час фізіологія рослин збагатилась 

як в теоретичному так і в практичному плані. Крім того, в старій програмі відчувався 

помітний розрив між теоретичною частиною і досить примітивною практичною 
(лабораторно-практичні заняття та навчально-польова практика), як за змістом 

матеріалу, так за прийомами та методами дослідження. Для усунення цих недоліків 

професором К. Векірчиком і доцентом Є. Казаковим складено нові програми з 
теоретичного, лабораторно-практичного курсів та навчально-польової практики з 

фізіології рослин як єдиний блок з урахуванням останніх досягнень науки і 

практики. Вони призначаються для спеціальності «Біологія і хімія», а також можуть 

бути використані і для спеціальностей «Хімія і біологія», «Географія і біологія», 
«Біологія і іноземна мова» та інших.  

На основі програми фізіології рослин (автори: К. Векірчик, І. Бутницький, 

С. Пида) розроблений курс «Фізіологія рослин», який має важливе значення в 
системі знань, необхідних вчителю загальноосвітньої школи в його практичній 

діяльності. Курс «Фізіологія рослин» належить до профілюючих дисциплін, оскільки 

його основні розділи входять до складу шкільного курсу ботаніки. 

Не менш важливі для майбутнього вчителя питання, що тісно стикаються з 
питаннями сільського господарства, зокрема таких як азотне живлення, принципи 

застосування бактеріального добрива, фізіологія стійкості рослин до несприятливих 

факторів тощо. Тому метою курсу є засвоєння основних закономірностей життєвих 
процесів, які відбуваються в рослинному організмі, функцій окремих складових 

рослинного організму, їх ролі для рослини, знайомство з рядом висунутих теорій, 

особливостями впливу природних і антропогенних факторів на рослинний організм, 
вивчення проблем пов’язаних із станом і розвитком фізіології рослин на сучасному 

етапі; оволодіння знаннями впливу антропогенного чинника на рослинний організм, 

засвоєння специфіки екології рослин, підвищення жаростійкості, морозостійкості, 
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газостійкості тощо рослин, їх механізму; формування у студентів умінь і навичок 

проведення елементарних дослідів, спостережень. Цей курс повинен забезпечити 
повноту біологічної освіти, цільність ботанічних знань учителя. Частина дослідів, 

що передбачені програмою рекомендовані для проведення у загальноосвітній школі 

й у позакласній гуртковій роботі. 
Фізіологія рослин – наука, що вивчає взаємозв’язки внутрішніх процесів з 

оточуючим середовищем у житті рослини як цілісного організму. Студент повинен 

знати визначення фізіології рослин, основні закономірності життєвих процесів, які 

відбуваються у рослинному організмі, функції окремих складових рослинного 
організму, їх роль для рослини; основні проблеми фізіології рослин на сучасному 

етапі і шляхи їх розв’язання, особливості повітряного, водного, ґрунтового живлення 

рослин, ряд теорій, які пропонуються вченими, критично їх аналізувати. Студент 
повинен орієнтуватися в поняттях основних розділів фізіології рослин, проблемах 

використання і охорони рослинного світу, екологічного моніторингу, в питаннях 

підвищення жаростійкості, морозостійкості, газостійкості тощо рослин, знати 

механізм цих процесів. 
Студент повинен удосконалювати навички методики проведення 

лабораторних досліджень, розбиратися в процесах фотосинтезу, дихання, росту і 

розвитку рослин, водного обміну та ґрунтового живлення рослин тощо. Студент 
повинен вміти виконувати основні фізіологічні спостереження і давати аналіз 

отриманих спостережень. 

Навчальний курс «Фізіологія рослин» має велике пізнавальне і виховне 
значення у підготовці вчителя-біолога. Особливо велике значення має самостійне 

виконання експериментальних робіт, які дозволяють глибше зрозуміти життя рослин 

і закономірності його розвитку.  

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Дослідницький метод навчання 
має більш ніж півтора столітню історію, спеціальним дослідженням якої займався 

Б. Райков [Бризгалова, 1998]. 

Дослідницький метод навчання з середини 50-х років вивчали М. Скаткин, 
М. Махмутов, І. Дорно, Ю. Сенько, В. Успенський, Н. Мочалова, Т. Камишнікова та 

ін. Найбільш послідовно описав його І. Лернер [Бризгалова, 1998]. 

Із сучасних науковців Ангеліна Коробченко у своїй публікації відзначає 
вчених, які зробили значний внесок у розв’язання проблеми залучення учнів до 

дослідницької діяльності. Це такі вчені як О. Герд, М. Стасюлевич, Г. Армстронг, 

Т. Гекслі, які сформулювали загальну ідею дослідницького методу. Безпосередньо 

історію становлення й розвитку дослідницького методу розглядали такі науковці як 
Б. Райков, В. Ульянінський, К. Ягодовський та сучасні дослідники Т. Баранова, 

А. Снєгірьова, С. Бризгалова. Історію розвитку дослідницького методу у шкільній 

біологічній освіті досліджували О. Луньова, Г. Кайбушева, Н. Семчук [Коробченко, 
2013: с. 172]. 

Мета статті полягає у розкритті значення і важливості дослідницького 

методу в підготовці вчителя-біології під час проведення навчально-польової 

практики з фізіології рослин, особливо в умовах впровадження нових форм 
організації навчального процесу, застосуванні новітніх комп’ютерних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Навчальна практика є однією з важливих ланок 

вивчення курсу «Фізіологія рослин», в результаті виконання якої студент одержує 
цілісне і конкретне уявлення про науку фізіологію рослин. Передбачено, що у 

процесі практики студент зобов’язаний проводити спостереження за життям рослин 
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протягом всього вегетаційного періоду, виявити вплив зовнішніх умов на хід 
багатьох процесів росту і розвитку рослин і освоїти методику постановки польових 

експериментів. Свідоме, розумне виконання робіт з навчальної практики дає 

можливість не лише оволодіти методикою експерименту, але й дозволяє набути 

навичок у проведенні дослідів, науково-експериментальної роботи. У подальшій 
своїй роботі учитель-біолог зможе використати поставлені власноруч експерименти 

на уроках, у гуртку, на шкільній навчально-дослідній ділянці. Матеріали, одержані в 

результаті навчальної практики, можуть бути використані у викладацькій роботі при 
проведенні уроків ботаніки, на позакласних заходах тощо. 

Для майбутнього вчителя біології дуже важливим є наявність не лише 

ґрунтовної теоретичної підготовки, але й набутих навичок експериментальної 

роботи, які б він міг застосовувати в класі, на пришкільній навчально-дослідній 
ділянці, в куточку живої природи при організації навчально-дослідної та науково-

дослідницької роботи учнів. Проведення навчально-польової практики з фізіології 

рослин повинно бути спрямоване на те, щоб проілюструвати теоретичний курс і 
закріпити знання студентів у галузі фізіології й екології рослин; навчити студента 

встановлювати зв’язок між явищами в житті рослинного світу та погодними 

умовами; надати студенту елементарні навички дослідницької роботи з об’єктами в 
природі та на дослідницькій ділянці; познайомити студента з постановкою та 

проведенням польових демонстраційних дослідів, які можна використати в школі і 

позашкільних установах еколого-натуралістичної спрямованості. 

Саме тому важливо, щоб майбутній вчитель біології ретельно ставився до 
виконання всіх завдань на польовій практиці з фізіології рослин, під час якої 

набуваються необхідні навички дослідної роботи [Аркушина, 2010]. 

Якщо пригадати історію застосування дослідницького методу у викладанні 
біології, то відомо, що природознавство (входила і ботаніка, і зоологія) почали 

викладати наприкінці XVIII ст. Викладання мало догматичний характер, учні 

набували знань лише зі слів учителя або книжок. При цьому вони пасивно завчали 
навчальний матеріал, що не сприяло розвитку любові до природи. 

У 20-х роках XIX ст. в школах почали застосовувати наочні посібники, а 

наприкінці століття – ще самостійні спостереження, практичні заняття і екскурсії. 

Упровадження різних форм і методів навчання активізувало розумову діяльність 
учнів, розвивало їх пізнавальні здібності. 

На початку 60-х років XIX ст. відомий російський ботанік, професор 

А. Бекетов висловив ряд думок про виховання в учнів спостережливості. Він вважав 
за потрібне проводити досліди, причому найпростіші досліди учні повинні 

проводити самі, безпосередньо спостерігаючи хід життєвих процесів у рослин і 

тварин [Охріменко, 1969: с. 121; Коробченко, 2013: с. 173]. 

У ці ж роки відомий російський цитолог М. Варнек надавав великого значення 
проблемі вивчення організмів у природних умовах під час екскурсій, 

демонстрування дослідів на уроках і самостійної дослідницької роботи учнів. 

Серйозну увагу він приділяв організації шкільних ділянок, теплиць, де б учні могли 
самостійно проводити досліди і спостереження над рослинами. 

Серед педагогів 60-80-х років XIX ст. виділяється К. Сент-Ілер. Він вважав, що 

в основу вивчення природи треба класти самостійну діяльність учнів, що розвинути 
в них спостережливість можна лише тоді, коли вони самі вивчатимуть предмети і 

явища природи і на основі власних спостережень робитимуть доступні для них 

висновки і узагальнення. Він вимагав, щоб учитель наперед не повідомляв учням 
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висновків. 

У другій половині XIX ст. важливу роль у впровадженні дослідницького 
принципу відіграв О. Герд. Він піддав суворій критиці всіх, хто обстоював і 

проводив схоластичне викладання природознавства. Сприйнявши традиції 

революційних демократів і вивчивши праці Ч. Дарвіна, Герд поставив собі за мету 
змінити шаблонне викладання природознавства в школі, накреслити нові шляхи 

[Охріменко, 1969: с. 122]. 

Аналізуючи поширені на той час, методи викладання природознавства, 

О. Герд прийшов до висновку, що застосування їх на уроках не викликає у дітей 
любові до природи. Перед шкільним природознавством він ставить завдання: 

розвинути в учнів любов до природи; викликати і розвинути в учнів інтерес до 

науки; прищепити учням практичні уміння і навички самостійної роботи; кінцева 
мета курсу природознавства – привести учнів до певного світогляду, відповідно до 

сучасних досягнень науки. А здійснити висунуті завдання можна лише активними 

методами викладання. 

О. Герд звертав увагу вчителів на закономірності переходу від відчуття до 
мислення і рекомендував організувати процес вивчення учнями окремих предметів і 

явищ природи так: починати з виділення якісних ознак, потім відтворити їх 

пам’яттю, після чого вияснити суть виучуваного і, нарешті, відобразити її в 
правильних висновках і узагальненнях, перевіряючи самостійними дослідами та 

спостереженнями. 

О. Герд вказував, що всі реальні знання набуті людством шляхом 
спостережень, порівнянь і дослідів, з допомогою висновків та узагальнень, що 

поступово розширюються. Тільки таким способом, а не читанням статей, можна з 

користю передати ці знання і дітям. Учні повинні під керівництвом учителя 

спостерігати, порівнювати, описувати, обговорювати спостережувані факти і явища, 
робити висновки і узагальнення і, де можливо, перевіряти їх простими доступними 

дослідами. Звідси видно, що О. Герд по суті утверджував той принцип, який ми 

називаємо дослідницьким. Він вважав, що всі лабораторні заняття треба проводити 
на основі дослідницького принципу, за яким учень здобуває знання за допомогою 

власних спостережень і дослідів. 

У праці «Живлення рослин» О. Герд виділив частину дослідів для самостійної 
роботи учнів у класі, частину – для демонстрування учителем на уроці в процесі 

пояснення нового матеріалу. Автор вважає, що нема кращого засобу для збудження 

інтересу і розвитку спостережливості і самодіяльності в дітей, як поставити їх у 

становище маленьких самостійних природодослідників. 
Вимога дослідницького підходу до вивчення матеріалу згодом знайшла своє 

відображення в розроблених Гердом екскурсіях у природу. При цьому 

передбачалась самостійна робота і в кінцевому результаті – поглиблення знань, 
здобутих учнями на уроках у класі. Вважається, що О. Герд є основоположником 

дослідницького принципу в методиці природознавства. 

Однак, дослідницький принцип, розроблений О. Гердом, не знайшов широкого 

застосування, бо царський уряд виключив природознавство з навчального плану 
більшості середніх учбових закладів [Охріменко, 1969: с. 122–123]. 

Другий період у розвитку дослідницького принципу починається з кінця XIX – 

початку XX ст., коли цей принцип був практично поставлений у школах. У ці роки в 
галузі методики природознавства працював А. Кирпотенко, який наполягав на 

використанні різних методів викладання, зумовлених змістом навчання. 
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А. Кирпотенко був прихильником самостійних робіт учнів. Він доводив, що досліди 
і спостереження, які учні проводять самостійно в природі, поглиблюють знання, 

збуджують інтерес до вивчення рослин і тварин.  

Питанням самостійної роботи учнів приділяв увагу і В. Половцев. Але він не 

спрямовував викладання природознавства на розкриття законів природи. Особливу 
роль у дальшому розвитку активних методів викладання природознавства в школі 

відіграли комерційні училища, в яких природознавство було широко введено в 

навчальний план. 
Серед викладачів цих училищ, які дбали про запровадження самостійних 

робіт, важливу роль відіграв Л. Никонов, який з 1900 р. організував у Тенішевському 

і Лісному училищах практичні заняття з неорганічної природи в дусі «предметних 

уроків» О. Герда. Л. Никонов написав цінні посібники для проведення демонстрацій, 
дослідів і практичних занять з ботаніки на уроках і в позаурочний час. Він вважав, 

що практичні заняття повинні привчити учнів до самостійної роботи в лабораторії. У 

посібнику «Практичні заняття з ботаніки в школі і вдома» Л. Никонов дав не тільки 
опис великої кількості дослідів по вивченню життя рослин, а й намітив самостійні 

практичні заняття по ознайомленню з життєдіяльністю рослинних форм у природних 

умовах. 
Самостійним роботам учнів великого значення надавав К. Ягодовський 

[Ягодовский, 1923: с. 60–69], який в 1911 р. видав спеціальний посібник «Літні 

роботи з природознавства». Для самостійних робіт учнів у літній період він розробив 

14 тем. Тематика самостійних занять, їх методика сприяють правильному пізнанню 
явищ органічного світу. 

На основі самостійних практичних робіт виникає так званий «моторний» 

(руховий) метод. Б. Райков у 1911 р. визначив його як експериментально-
дослідницький. Проводячи дослід на певну тему, виконуючи певне завдання, учень 

ніби досліджує, відкриває нові для себе факти і явища. 

Б. Райков вважає, що практичні заняття можна проводити двома методами: 
ілюстративним і дослідницьким. Він рекомендує починати практичні заняття з 

ілюстративних робіт і лише обережно вводити роботи дослідницького характеру.  

Термін «дослідницький: метод» уперше запропонував Б. Райков у 1913 р. на 

XIII з’їзді російських природодослідників і лікарів. На його думку, цей метод 
повинен стати основним у процесі викладання природознавства. На думку 

дослідників він недооцінював роль учителя [Охріменко, 1969: с. 123–124]. 

Дальший розвиток дослідницького принципу почався після перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, коли природознавство було запроваджено у всі 

класи радянської школи. Велика увага в перші роки Радянської влади приділялась 

розробці нових програм. Активну участь у складанні програм з біології взяли 

Б. Райков, І. Полянський, Г. Боч та ін. 
У пояснювальній записці до програми зазначалось, що природознавство треба 

викладати «дослідницьким методом». Разом з тим у програмі пояснювалась суть 

дослідницького методу і висувалась вимога підпорядкувати йому зміст навчання з 
природознавства. 

З 1918 р. під редакцією Б. Райкова почав виходити журнал «Естествознание в 

школе», в якому пропагувалась цінність шкільного природознавства і його 
«дослідницького методу». Цей метод Б. Райков вважав основною методичною 

проблемою і відсував на другий план проблему змісту навчання. У цьому питанні 

Б. Райкова підтримували Г. Боч, В. Ульянинський та інші. 



Pedagogy                                                                                                                                 j 

___________________________________________________________________ 
32     Humanitarium. 2019. Vol. 44, Iss. 2. ISSN 2308-5126 

Протягом 1919-1921 рр. було розроблено три програми з природознавства. 

Однак за цей період не було складено жодного підручника з природознавства, а 
тільки перевидавались існуючі, які були написані відповідно до «дослідницького» і 

«біологічного» методів. 

У 1921 р. були опубліковані комплексні програми, схвально зустрінуті 
захисниками дослідницького методу. С. Павлович у комплексних програмах бачив 

широку можливість здійснення цього методу. К. Ягодовський також вважав, що 

комплексні програми дають можливість ефективно використати «дослідницький 

метод» [Охріменко, 1969: с. 123–125]. 
У серпні 1923 р. відбувся І Всеросійський з’їзд з природничо-історичної 

освіти, який поряд з іншими питаннями велику увагу приділив «дослідницькому 

методу». Пропаганді цього методу були присвячені доповіді Б. Райкова, К. 
Ягодовського, В. Наталі й ін. Б. Райков головну увагу звернув на з’ясування суті 

дослідницького методу і дав таке його визначення: «Дослідницький метод – це 

метод умовиводів від конкретних фактів, які учні спостерігають самостійно або 

відтворюють у досліді. Дослідницький метод у природознавстві вчить мислити від 
реальних предметів і явищ, а не від слів, думок, висловлювань інших людей, 

зафіксованих у книжках, документах і різних історичних пам’ятках» [Охріменко, 

1969: с. 125]. 
Основними ознаками дослідницького методу, за Б. Райковим, є: самостійні 

спостереження об’єктів і явищ; оволодіння цими фактами, фіксування їх словом і 

графікою; самостійна (не підказана) побудова висновків. 
Відповідно до дослідницького методу були видані книжки, в яких розроблено 

для учнів самостійні спостереження за тваринами, досліди з усіх тем курсу ботаніки. 

Серед методистів одним із захисників дослідницького методу був 

Б. Всесвятський, який в 1918 р. організував Біологічну станцію юних натуралістів ім. 
К.А. Тімірязєва. Він вважав, що активність учня повинна виражатись у 

дослідницькому, самостійному підході до оволодіння знаннями. За визначенням 

Б. Всесвятського дослідницький метод – це шлях до знання через «пошуки, 
спостереження, досліди, відкриття самих дітей» [Охріменко, 1969: с. 126]. 

У 1927 р. було видано нові комплексні програми, за якими весь навчальний 

матеріал підбирали відповідно до виробничого принципу і дослідницького методу. 
Проти цих програм виступив Б. Райков, який вважав, що головною метою шкільного 

природознавства повинен бути розвиток у дітей культури розуму, тобто розвиток 

формально-логічного мислення. Засобом розвитку такого мислення він вважав 

тільки дослідницький метод. 
Належну увагу пропаганді і впровадженню в практику роботи шкіл України 

дослідницького методу приділив журнал «Шлях освіти», який почав виходити в 

1920 р. У журналі № 11-12 (1924 р.) була вміщена стаття О. Болдовського «Методи 
викладання природознавства в педшколах», в якій він говорить про широке 

застосування дослідницького методу в школах України. На думку автора, екскурсії в 

школі слід проводити відповідно до дослідницького методу. Цю думку він 

обстоював і в статті «Зимові екскурсії в трудшколі». Він докладно розробив 
екскурсію на тему «Життя птахів узимку» відповідно до дослідницького методу. 

Розробці екскурсій за даним методом була присвячена стаття К. Міхно «Екскурсії на 

пасіку як один із засобів вивчення природознавства в школі» («Шлях освіти», 1928, 
№ 12). 

Стаття В. Святогора «Біологічний садок при агрономізованій семирічці та 
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ШСМ» («Шлях освіти», 1928, № 12) розглядає питання про організацію при школах 
біологічних садів і проведення в них самостійних спостережень учнями на основі 

дослідницького методу. 

З перших років Радянської влади і до початку 30-х років основним принципом 

у викладанні біології був дослідницький. У 30-і роки почали переважати досліди, 
побудовані в ілюстративному плані, і тільки в 50-60-х роках знову відновлюється 

дослідницький принцип у постановці навчальних дослідів.  

Протягом багатьох десятиліть дослідницький підхід до вивчення явищ 
навколишньої природи в методиці природознавства розроблявся як дослідницький 

метод. У праці Б. Райкова «Загальна методика природознавства» (1947) 

дослідницький метод трактується як такий, що застосовується при всіх способах 

навчання. 
Дослідницький дидактичний принцип передбачає таку організацію процесу 

навчання, при якій до змісту навчального матеріалу включаються нові проблемні 

питання, об’єкти, процеси, що викликають в учнів пізнавальний інтерес, 
стимулюють до самостійного розв’язання питань різними методами, в тому числі 

методами відповідних наук. При застосуванні цього принципу учні в процесі 

навчання виступають у ролі дослідників, які, користуючись тими чи іншими 
методами, приходять до відкриття фактів і закономірностей, встановлених наукою, 

але ще не відомих для учнів. У цьому випадку дослідження має навчальний 

характер. 

Основним напрямом у подальшому вдосконаленні навчального процесу в вузі 
є активізація пізнавальної діяльності і самостійності студентів. Ця вимога породжена 

всім ходом суспільного розвитку. Сучасне суспільство вимагає виховання молодого 

покоління як активних його членів, здатних творчо застосувати свої знання в праці і 
різних видах суспільної діяльності, самостійно оволодівати знаннями, щоб не 

відставати від розвитку науки. 

Раніше в школі основна увага приділялась ознайомленню учнів з досить 
великою кількістю описового анатомо-морфологічного матеріалу, який подавався, 

як правило, без достатнього аналізу й узагальнень і тому швидко забувався. Тепер 

перед учителями стоїть значно складніше завдання: озброїти учнів загально 

біологічними поняттями, для чого потрібні широкі узагальнення на фоні засвоєння 
окремих фактів. Всьому цьому сприятиме впровадження у викладання біологічних 

предметів дослідницького принципу [Охріменко, 1969: с. 126–128]. Нині 

дослідницький метод значно модернізований. Його називають у сучасній літературі 
«частково пошуковим» або «евристичним» [Коробченко, 2013: с. 176; Джуринский, 

2000].  

Висновки. В умовах реформування вищої освіти і входження України до 

європейського всесвітнього простору розуміння самостійної роботи студентів є 
іншим. Самостійна дослідницька робота стає не лише одним з видів роботи 

студентів над здобуттям знань з певного курсу, але й способом виховання 

особистості, зокрема екологічного. 
Самостійні експериментальні роботи на навчально-дослідній ділянці, в 

польових умовах і в природі мають важливе значення і в тому відношенні, що 

студент спостерігає за рослинами і експериментує з ними безпосередньо в 
природних умовах. Все це сприяє кращому засвоєнню матеріалу всього курсу 

«Фізіологія рослин». 

Важливим є і те, що поруч з основною формою навчально-виховного процесу 
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в школі, якою є класний урок з розповіддю чи бесідою, досить важливими формами 

є лабораторні заняття, екскурсії в природу і на виробництво, практичні заняття на 
навчально-дослідній ділянці, в кутку живої природи, позакласні та позашкільні 

роботи з ботаніки. В усіх цих формах найуспішніше реалізуються методи 

самостійної роботи учнів: спостереження, дослід, навчально-виробнича праця 

тощо. 

Біологія, зокрема фізіологія рослин яка є складовою частиною шкільного 

курсу ботаніки за своїм змістом є наукою експериментальною, тому і в шкільному 

курсі більше уваги треба приділяти навчальним дослідам і спостереженням над 
рослинами як у навчальний час, так і в позакласній гуртковій роботі. 

Особливо ефективними у навчально-виховному відношенні є лабораторні 

заняття, бо тут мислення учнів поєднується з живим спогляданням і практичною 
діяльністю і теоретичні положення набувають у свідомості учнів практично-наочну 

достовірність і переконливість.  

Метою дослідницько-орієнтованої природничої освіти (IBSE) є виховання 

природничо-грамотної людини, яка має уявлення про те, які є природничі науки, яка 
їх роль у суспільстві, як можуть здобуті знання й навички використовуватися надалі 

в повсякденному житті. Дослідницько-орієнтована освіта дає учням, студенту 

можливість дізнатися, як відбувається науковий пошук, навчитися проводити 
дослідження і робити відкриття. В Україні новий етап розвитку дослідницько-

орієнтованого навчання біології розпочався на початку ХХІ століття. Йдеться не про 

наступний виток використання дослідницького методу в біологічній освіті, а про 
принципово відмінний від інших особливий вид навчання [Грицай, 2017: с. 181]. 

Н. Грицай посилається на О. Савенкова у тому, що дослідницьке навчання 

ґрунтується на біологічно зумовленій потребі дитини пізнавати навколишній світ. 

Воно передбачає не часткове використання пошукових методів в освіті, а звернення 
до принципово нової моделі навчання, де пріоритетні позиції займає пізнавальна 

діяльність самої дитини. Головна особливість дослідницького навчання – 

активізувати навчальну роботу дітей, надавши їй дослідницький, творчий характер, і 
таким чином передати учням ініціативу в організації власної пізнавальної діяльності 

[Грицай, 2017: с. 181]. 

Так, дослідницький (евристичний, індуктивний) метод пройшов тривалий 
шлях розвитку й сьогодні є провідним у проблемному навчанні. 
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ВПЛИВ СУСПІЛЬНИХ ЗАПИТІВ НА ПОЯВУ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ У XX-ХXI СТ. 

 
У статті розглядаються деякі аспекти виникнення сучасних систем управління якістю освіти. 

Визначається місце та роль системи вищої освіти в державі, рівень вимог та тенденції розбудови 

інформаційного суспільства на початку XX століття.  

Розглядається вклад американського аналітика У. Шухарта, який заснував методику 

статистичного аналізу виробничого процесу та виявлення браку на виробництві, які згодом були названі 

карти Шухарта.  

Також, приділяється увага теорії якості Е. Демінга, який зробив величезний вплив на відродження 

післявоєнної Японії і США у 80-х роках. Теорії Джозефа М. Джурана – автора «Довідника по управлінню 

якістю» (Handbook for Quality Control), від якої веде свій початок поняття «керування якістю». 

Розглядаються роботи Ісікави, як автора японського варіанту комплексного управління якістю. Геніті 

Тагуті (Genichi Taguchi, нар. в 1924р.) – відомий японський статистик, розвинув ідеї математичної 

статистики планування експерименту і контролю якості. У статті розглядаємо визначення підходу TQM 

та МС ІСО 9004:2000: вимоги, які вони містять до запитів споживачів. Порівнюються основні критерії 

якості вищої освіти, за визначенями Європейської асоціації ENQA (European Network for Quality Assurance) 

та UNESCO-CEPES. 

Ключові слова: якість вищої освіти, історія розвитку критеріїв якості, статичний аналіз, TQM, 

МС ІСО 9004:2000, ENQA, UNESCO-CEPES. 

 

In the article we discuss about the aspects of the emergence of modern quality education management 

systems are considered in the article. The place and role of the higher education system in the state, the level of 

requirements and trends of the development of the information society in the beginning of the XX century are 

determined. 

Over the past decades, the development of the information society in Ukraine and the introduction of state-

of-the-art information and communication technologies in all spheres of public life, as well as in the activities of state 

authorities and local self-government bodies is one of the priority directions of state policy both at present and in the 

future. The level of requirements put forward by the state prior to the training of qualified specialists is constantly 

changing and growing. This tendency is connected with the constant world development of the information society in 

the world, as well as the constant growth of the influence of the field of information and communication technologies 

on all levels of our lives. The contribution of the American analyst U. Shuhart, which is based on the method of 

statistical analysis of the production process and the identification of production shortages, which were subsequently 

named Shuhart cards, are considered. 

Also, attention is paid to the quality theory of E. Dieming, which had a huge impact on the revival of post -

war Japan and the United States in the 80’s. Theories of Joseph M.Juran are the author of the "Handbook for Quality 

Control", from which the concept of "quality management" has its origin. The work of Ishikawa, as the author of the 

Japanese version of integrated quality management, is considered. Geniti Taguchi (Genichi Taguchi, born in 1924) - 

a well-known Japanese statistician, developed the ideas of mathematical statistics for experiment planning and 

quality control. In the article, we consider the definition of the TQM and MS ISO 9004: 2000 approach: the 

requirements they contain to consumer inquiries. The main criteria for the quality of higher education are compared, 

as defined by the European Association for Quality Assurance (ENQA) and UNESCO-CEPES. 

Keywords: higher education quality, history of development of quality criteria, static analysis, TQM, MS 

ISO 9004: 2000, ENQA, UNESCO-CEPES. 
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 Постановка проблеми. Упродовж останніх десятиріч розвиток 
інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя, а також в діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним з 

пріоритетних напрямів державної політики як на теперішній час так і на 
перспективу. Рівень вимог, які висуває держава до підготовки якісних фахівців 

постійно змінюється і зростає. Така тенденція пов’язана з постійною світовою 

розбудовою інформаційного суспільства в світі, а також постійним зростанням 
впливу.  

Місце, яке відводиться вищій освіті, визначає для неї роль провідного 

центру. Більш того, роль університету, як гаранта академічного порядку і 

стабільності може стати навіть ще важливішою. Вже сьогодні, він повинен 
взаємодіяти з освітніми та іншими установами, поступово збільшуючи відкритість 

системи. Тому, на сьогоднішній день, велика увага приділяється підвищенню якості 

вищої освіти, як основному показнику передачі накопичених знань, виховання 
творчого підходу, моральних якостей, внутрішньої культури, здатності сприймати і 

брати активну участь у постійних змінах та самовдосконаленні.  

Стратегічно важливим стає підготовка високопрофесійних кадрів, здатних 
розвивати інформаційно-комунікаційні технології і ефективно використовувати їх на 

практиці. Звичайно, для  успішного вирішення цієї задачі, в першу чергу, необхідне 

наукове забезпечення і практичне впровадження в національну систему освіти 

цілісної концепції запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій, у 
відповідності з міжнародними вимогами до освітніх стандартів і високоефективних 

системоутворюючих механізмів і технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага питанням якості 
вищої освіти в приділялась в роботах В. Журавського, А. Загороднього, 

С. Ніколаєнко, В. Андрущенко, І. Жовтої, Г. Клімової, соціологічних дослідженнях 

В. Кушерець, М. Романенко, Н. Щипачова, з боку інформаційно-комунікаційних 
технологій М. Скиба, М. Семекін, економічного зростання – Дж. Мілль, 

А. Егоришин, Е. Шиндовський. Також, варто відзначити В. Стритинга, Г. Вайза, 

П. Тейлора та Е. Данн. Проблему порівняльного аналізу якості вищої освіти 

досліджували Г. Калінічева, Н. Статінова, Н. Сухова, О. Ворожейкіна. 
Мета статті – розкрити аспекти впливу суспільних запитів на появу та 

розвиток систем управління якістю вищої освіти у ХХ-ХХІ ст. 

Виклад основного матеріалу. Для поступового розвитку освітньої системи 
України важливо розглядати поняття «якість», не лише зі сторони показника 

відповідальності закладів вищої освіти, а також, зі сторони чіткого розуміння, що 

вона не може повноцінно та ефективно реалізовуватись без підтримки загального 

забезпечення та дотримання у всіх сферах життя. Враховуючи що розвиток систем 
управління якістю освіти, як науки, має не таку довгу історію, метою статті буде 

розглянути деякі історичні аспекти які сприяли формуванню «якості», «якості 

освіти», а також їх основним критеріям визначення і показникам. 
На початку використання, поняття «якість» включало в себе традиційний 

економічний показник для оцінки стану суспільства. Потім, дане визначення почало 

характеризувати ступінь задоволення потреб у конкретних умовах споживання тієї 
сукупності властивостей, що явно виражені або потенційно закладені в товар. Ще на 

початку XX ст., американський аналітик У. Шухарт розробив методику 
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статистичного аналізу виробничого процесу та виявлення браку на виробництві, які 

згодом були названі карти Шухарта [Шендеровський,1976: с. 597]. 
Пізніше, найбільш відомим як засновник теорії якості став Е. Демінг. Він 

зробив величезний вплив на відродження післявоєнної Японії і США у 80-х роках. 

Демінг був першим з тих, кого тепер називають «американськими гуру якості», що 
відвідали Японію. Його методи статистичного контролю якості були швидко і з 

ентузіазмом сприйняли японськими інженерами, особливо на рівні виробничих 

підприємств. Їх застосування, стимульовані добре організованою інформацією 

успішних практичних результатах, швидко поширювалася [Демінг, 2011: с. 68-82.] У 
1948 р. у складі Союзу японських учених і інженерів (Union of Japanese Scientists and 

Engineer – JUSE) була організована Дослідницька група з контролю якості (Quality 

Control Research Group). Робота Е. Демінга в Японії наприкінці 40-50-х років 
зумовила просування Японії на шлях лідерства в міжнародному виробництві та 

бізнесі. Подальша робота Демінга і його сподвижників у Сполучених Штатах та 

інших країнах була спробою змінити стиль західного менеджменту. Багато ідей та 

пропозицій щодо запровадження та розвитку TQM увійшли в книгу «Out of Crisis», 
вперше опубліковану в 1982 р. видавництвом «Cambridge University Press». Демінг 

постійно покращує і шліфує свої ідеї, творчо сприймає ідеї інших, а тому дуже 

важко чітко виділити власне його концепції. Можливо, доцільніше було б 
розглядати його діяльність на концептуальному рівні як батька сучасної революції 

якості наставника номер один. Не випадково журнал «Америка» назвав його 

«революціонером капіталізму». Зокрема, говорячи про необхідність трансформації 
американського менеджменту в 80-і роки, він стверджує: «Нездатність менеджменту 

планувати на майбутнє і передбачати проблеми породила зростання трудомісткості, 

втрати матеріалів і машинного часу, все це збільшило витрати виробника і ціну, яку 

покупець повинен платити. Споживач не завжди бажає відшкодовувати ці втрати. 
Неминучим результатом є втрата ринку». Який же вихід для менеджменту? 

«Кожному робити все, на що він здатний, – не відповідь. Спочатку необхідно, щоб 

люди знали, що робити. Потрібні глибокі зміни. Перший крок у перетворенні – це 
навчитися, як змінювати. Довгострокова прихильність пізнання нового і нової 

філософії потрібно від будь-якого менеджера, який прагне до перетворення. Боязкі 

та легкодухі люди, які чекають швидких результатів, приречені на розчарування» 
[Економічна енциклопедія, 2002: с. 283]. 

Е. Демінг розглядає свої 14 ключових принципів-заповідей як основу 

перетворення американської промисловості. Вони ж були основою уроків для 

вищого японського менеджменту в 1950 р. Демінг підкреслює, що прийняття цих 14 
заповідей і дії щодо їх здійснення говорять про те, що менеджмент має намір 

залишатися в бізнесі і ставить метою захистити інвестора і зберегти робочі місця. Ці 

заповіді доречні як  малим підприємствам, так і  великим; як у сфері обслуговування, 
виробництва, так і в освіті [Демінг, 20011: с. 68-82]. Вони доречні до будь-якого 

підрозділу в будь-якого підприємства:  

1) сталість мети – поліпшення продукції та обслуговування; 

2) нова філософія для нового економічного періоду шляхом пізнання 
менеджерами своїх обов’язків і прийняття на себе лідерства на шляху до змін.  

Е. Демінг пропонує план дій, що складається з семи пунктів, починаючи з 

освоєння менеджментом кожного з пунктів і боротьби зі «смертельними 
хворобами», якими піддана більшість компаній у західному світі: 
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1) керівництво бореться з «смертельними хворобами» і перешкодами, 
погоджує поняття та напрямки планів; 

2) керівництво збирається з духом і внутрішньо налаштовується на рух в 

новому напрямку; 

3) керівництво пояснює співробітникам компанії, чому зміни необхідні;  
4) вся діяльність компанії розбивається на етапи (стадії), при цьому кожен 

наступний етап є як би замовником попереднього. Постійне поліпшення методів 

роботи повинно здійснюватися на кожному етапі, і кожен етап повинен працювати в 
напрямку якості; 

5) як можна швидше будується організаційна структура, яка буде працювати 

на постійне поліпшення якості; 

6) кожен співробітник може взяти участь у вдосконаленні роботи на будь-
якому етапі; 

7) будується система якості (Демінг вважає, що для цього потрібна участь 

досвідчених статистиків) [Демінг, 2011: с. 423-424]. 
До найбільш цінних досягненням Е. Демінга слід віднести теорію глибинних 

знань, що включає теорії: систем, варіабельності (мінливості), психології і пізнання. 

Глибинні знання демонструють системний підхід до менеджменту якості, що 
враховує варіабельність (статистичний характер) всіх процесів, а також здібностей 

людей, їх поведінкові особливості, у тому числі прагнення до досягнення 

результатів, отримання визнання і радості від роботи. Дуже важлива роль теорії 

знань (пізнання) для розуміння концепцій безперервного поліпшення, яка була 
протиставлена панівної ідеї оптимальної якості, тобто того рівня якості, 

покращувати який невигідно. Така точка зору передбачала обмеженість ресурсів і не 

враховувала, що отримання нових знань істотно розширює можливості пошуку 
нових рішень. Нові знання постійно змінюють уявлення щодо оптимального рівня 

якості і направляють його в бік інтересів споживача. 

Не менш відомий, ніж Е. Демінг, американський фахівець в області якості, 
Джозеф М. Джуран – академік Міжнародної академії якості (МАК). У 1951 р. у 

США вийшла його книжка «Довідник по управлінню якістю» (Handbook for Quality 

Control), від якої веде свій початок поняття «керування якістю». У 1964 р. була 

видана відома книга Джурана «Революція в управлінні підприємством» [Вікторов, 
2004: с. 208-214]. 

Дж. Джуран першим обґрунтував перехід від контролю якості до управління 

якістю. Їм розроблена знаменита «спіраль якості» (спіраль Джурана) – позачасова 
просторова модель, яка визначила основні стадії безперервних робіт з управління 

якістю і послужила прообразом багатьох що з’явилися пізніше моделей. 

Дж. Джуран є автором концепції AQI (Annual Quality Improvement) – 

концепції щорічного поліпшення якості. Поліпшення якості, вважає Джуран – це 
перевищення вже досягнутих результатів роботи в області якості, пов’язане з 

прагненням людини встановити новий рекорд. У філософії менеджменту 

безперервне поліпшення передбачає, що на зміну політиці стабільності приходить 
політика змін.  

Головна увага в концепції AQI зосереджується на стратегічних рішеннях, 

більш високої конкурентоспроможності і довгострокових результати. Для реалізації 
концепції AQI на підприємстві розробляється комплекс заходів, що передбачає: 

 складання щорічної програми поліпшення якості; 

 розробку методів поліпшення якості його вимірювання і оцінки; 
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 навчання статистичних методів і їх впровадження в практику; 

 вдосконалення організації робіт в адміністративній сфері. 

Дж. Джураном сформульовані основи економічного підходу до забезпечення 

якості. 
Каору Ісікава (Kaom Ishikava – 1915-1990 рр.) – видатний японський фахівець 

в області якості. Діяльність Ісікави невіддільна від історії управління якістю в 

Японії. Він, автор японського варіанту комплексного управління якістю, найбільш 
характерними його особливостями є: загальне участь працівників в управлінні 

якістю; введення внутрішніх регулярних перевірок функціонування системи якості; 

безперервне навчання кадрів; широке впровадження статистичних методів контролю 

[Економічна енциклопедія, 2002: с. 285]. 
Геніті Тагуті (Genichi Taguchi, нар. в 1924 р.) – відомий японський статистик, 

розвинув ідеї математичної статистики планування експерименту і контролю якості 

[Егоришин, 2002: с. 68-82]. 
Головне у філософії Тагуті – це підвищення якості з одночасним зниженням 

витрат. Згідно Тагуті, економічний фактор (вартість) та якість аналізуються спільно. 

Обидва фактори пов’язані загальною характеристикою, званої функцією втрат. При 
аналізі розглядаються втрати як з боку споживача, так і з боку виробника. Методи 

Тагуті дозволяють проектувати вироби і процеси, не чутливі до впливу так званих 

«шумів», тобто змінних факторів, що викликають розкид значень параметрів, які 

важко, неможливо або дорого змінити. Таку стійкість прийнято називати 
робастністю (від англ. robust – міцний, стійкий). Тагуті акцентує увагу на етапах, що 

передують проектування вироби, оскільки саме на них вирішується завдання 

досягнення робастності [Егоришин, 2002: с. 68-82]. Заслуга Тагуті полягає в тому, 
що він зумів знайти порівняно прості і переконливі аргументи і прийоми, які 

зробили планування експерименту в області забезпечення якості реальністю. Саме в 

цьому бачить сам Тагуті головну особливість свого підходу. 

Як бачимо, серед засновників немає європейців. Це викликає певну і 
зрозумілу стурбованість європейських фахівців. Зокрема, проф. Тоні Бенделл з 

Великобританії відзначає, що більшість гуру з США, а ті концепції якості, які мають 

японське походження, також потрапили в Європу через США. Однак з точки зору 
споживача, європейська концепція якості означає щось більше, ніж американське 

відповідність призначенням. Згідно з необхідністю дотримуватись умови 

відповідності, сфера обслуговування відтворює ідентичні ресторани (поширена у 
світі мережа швидкого харчування Макдональд), готелі (наприклад Хілтон), яким 

бракує стилю і характеру. У виробничому секторі традиційна європейська концепція 

якості також включає гарний естетичний дизайн і хороший інженерний задум поряд 

з необхідною функціональністю. Таким чином, концепція якості для Сполученого 
Королівства та Європи – це щось більше, ніж просто адекватне повторення того, що 

існує в американських теоріях. Цю концепцію необхідно розвивати, або британської 

промисловості доведеться конкурувати і на своєму, і на європейському ринках в 
«американських умовах», певною мірою неприйнятних для Великобританії 

[Економічна енциклопедія, 2002: с. 281]. 

Бове і Тілл дають таке визначення підходу TQM: «Загальне керування якістю 

– це філософія організації, яка заснована на прагненні до якості і практиці 
управління, яка призводить до загального якості, звідси якість – це не те, що вам 

доводиться відслідковувати або додавати на якомусь етапі виробничого процесу, це 

сама сутність організації». Більшою мірою підходи TQM викладені в МС ИСО 
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9004:2000, що містить мінімум вимог для задоволення запитів споживачів. Головна 
відмінність полягає в тому, що TQM є вершиною сучасних методів управління 

якістю та орієнтована на підвищення якості виробів, коли вже є якийсь досягнутий 

рівень, а впровадження стандартів ІСО серії 9000 швидше спрямоване на зниження 

ймовірності зробити щось невірно [Ярмаченко, 1996: с. 15-19]. 
TQM перенесений в освіту, отримав назву Total Quality Education (TQE). 

Метою застосування TQE є досягнення більш високої якості освіти. TQЕ-це 

«орієнтована на студента навчальна філософія безперервного поліпшення якості», 
«процес, який фокусується на задоволенні вимог і очікувань замовника, 

безперервного поліпшення, розподіл відповідальності зі службовцями і виключення 

витрат з переробок». TQE припускає наявність і розвиток демократичних відносин 

між учасниками освітнього процесу. 
TQЕ – це стратегічно інтегрований підхід, спрямований на покращення всіх 

компонентів навчального процесу ,починаючи від вступної компанії, формування 

контингенту, аналізу, затвердження та постійного вдосконалення освітньо-
професійних програм, практичної підготовки, надання кваліфікації та розподілу 

випускників. В управлінні якістю, на основі TQЕ, визначальними  для сучасної 

системи вищої освіти є десять  факторів: 
1) Безпосередня зацікавленість у результатах та участь вищого керівництва. 

2) Стратегічне планування, визначення перспективних потреб на 

випускників, вимог до ОКХ. 

3) Організація навчального процесу націлена на якість. 
4) Залучення до розробки системи всіх працівників, командна робота. 

5) Систематична налагоджена система навчання якості всіх працівників. 

6) Комплексна система управління на основі широкого впровадження ІТ. 
7) Дієвий контроль навчального процесу, документообігу, інфраструктури. 

8) Належне ресурсне забезпечення. 

9) Інформація та аналіз. 
10) Орієнтація навчального процесу на запити споживачів [Національне 

акредитаційне агентство…]. 

Виходячи з філософії управління якістю на основі TQM формулюється 

стратегія і політика, які описують фундаментальні цілі і завдання керівництва 
освітньої установи. Стратегія визначає, яким чином має розвиватися потенціал 

вищого і як він повинен використовуватися для досягнення поставлених цілей. 

Оперативні цілі формуються керівництвом на основі визначеної політики і стратегії 
вищого навчального закладу. Вони конкретизують поставлені цілі і служать для 

визначення дій по їх реалізації. Таким чином, філософія управління на основі TQЕ 

визначає  політику і цілі  керівництва. Вона задає показники для розробки системи 

управління та системи виконання рішень. 
Європейською асоціацією по забезпеченню якості вищої освіти ENQA 

(European Network for Quality Assurance), згідно наказів Конференції міністрів-

учасників Болонського процесу, сформульовані наступні визначення «Стандартів і 
рекомендацій по забезпеченню якості вищої освіти в Європейському просторі» ESG 

– European Standards and Guidelines: 

1) визначити загальну структуру систем якості освіти і навчання на 
загальноєвропейському, національному та інституціональному рівнях; 

2) підтримувати розвиток гарантії і удосконалення якості вищої освіти в 

європейському освітньому просторі; 



Pedagogy                                                                                                                                 j 

___________________________________________________________________ 
42     Humanitarium. 2019. Vol. 45, Iss. 2. ISSN 2308-5126 

3) підтримувати взаємну довіру,і, таким чином, підтримувати визнання і 

мобільність в рамках національних кордонів; 
4) підтримувати взаємну довіру, і, таким чином, визнавати мобільність в 

рамках державних кордонів; 

5) надавати інформацію по забезпеченню якості освіти в європейському 
просторі вищої освіти. 

Принципи забезпечення якості за міжнародними стандартами ESQ ENQA: 

1) ЗВО несуть відповідальність за якість наданої освіти і забезпечення ії 

надання; 
2) забезпечення якості відповідає потребам різних систем вищої освіти, вузів 

і студентів; 

3) забезпечення якості вищої освіти підтримує розвиток культури якості; 
4) система забезпечення якості вищої освіти бере до уваги потреби і 

очікування студентів та інших зацікавлених у процесі навчання сторін [Жовта,2003: 

с. 22-30]. 

Г. Клімова, в своїй статті «Якість вищої освіти: Європейський вимір» 
визначає, що поняття «якість» носить багатоаспектний характер у залежності від 

об’єкта і галузі, які розглядаються. Стосовно вищої освіти воно має різні значення у 

залежності від вимог сторін, які зацікавлені в діяльності вузу: держави, 
роботодавців, студентів, професорсько-викладацького складу, від якості тієї 

академічної галузі, яку треба оцінити, а також, від історичного періоду в розвитку 

вищої світи тощо [Клімова, 2016: с. 204]. 
У межах проекту UNESCO-CEPES «Стратегічні показники вищої освіти в 

ХХІ столітті» відображені такі основні підходи до визначення якості вищої освіти:  

1) Якість вищої освіти, як зверхність (високий рівень складності програми, 

процедур тестування студентів, імідж ВНЗ не тільки на національному, але й на 
міжнародному рівні).  

2) Якість, як відповідність поставленим цілям (відповідність загально-

прийнятим стандартам, визначеним акредитаційним органом, з акцентом на 
досягнуті результати освітнього процесу або навчальної програми).  

3) Якість, як задоволення споживача (виправдання очікувань споживачів: 

студентів, батьків, суспільства в цілому та інших зацікавлених сторін). 
4) Якість, як синонім покращення (процес, спрямований на постійне вдо- 

сконалення, розвиток відповідальності вищого навчального закладу за краще 

використання його інституційної автономії та свободи) [Національне акредитаційне 

агентство…]. 
Висновки. Отже, кожен із наведених підходів має свої переваги й обмеження 

в залежності від певного етапу розвитку вищої освіти, національної специфіки 

сприйняття, також вимог, що висуваються ринком праці. Але, пріоритет розвитку 
підвищення показників в освіті залишається за об’єднанням та ефективним 

використанням людського потенціалу, комп’ютерних технологій і інформаційних 

ресурсів, задля здійснення функцій контролю та управління процесами на різних 

організаційних рівнях. Ефективність функціонування всіх підсистем в значній мірі 
залежить від культури, а також всіх існуючих переконань: правил і традицій, що 

забезпечують єдність установи та його пристосованість до зовнішнього оточення. 

Подальше дослідження зазначеної наукової проблеми вимагає розкриття таких 
аспектів, як аналіз методів контролю якості, вивчення системно-запроваджених та 

планомірно-організованих робіт по забезпеченню якості у всіх ланках вищої освіти, 
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зв’язок особистого внеску із загальними результатами, вдосконалення системи 
менеджменту якості в цілому. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ 

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
У статті розглянуто теоретичні основи формування та розвитку дослідницьких умінь у майбутніх 

фахівців з охорони праці. Дослідницька діяльність формує вміння для подальшого особистісно-професійного 

зростання компетентного фахівця. Визначено, що розв’язання системи творчих завдань та здійснення 

пошукової діяльності позитивно впливає на формування дослідницьких умінь студентів.  

Науково-дослідницька діяльність студентів є засобом професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Вона актуалізує креативні можливості особистості в аспекті вироблення власного погляду на шляхи 

розв’язання проблемної виробничої ситуації, розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідницькі 

навички. 

Розв’язання проблеми формування дослідницьких умінь потребує комплексного та системного 

підходу. Результативність процесу формування дослідницьких умінь зумовлюється його організацією.  

Ключові слова: дослідницькі уміння, фахівці, охорона праці, професійна підготовка, дослідницькі 

завдання, дослідницька компетентність. 

 

The article deals with the theoretical principles of formation and development of research skills in future 

specialists in labor protection. Research activity forms the ability for further personal and professional development 

of a competent specialist. It is determined that the positive influence on the formation of research skills of students is 

to involve students in solving the system of creative tasks and the pursuit of search activities aimed at understanding 

the students of their actions. The solution of creative tasks is one of the main elements of the formation of research 

skills. 

Research activities of students are a means of training future professionals. It actualises creative possibilities 

of the individual in the aspect of developing his or her own point of view on the ways of solving the problematic 

production situation, develops creative thinking, individual abilities, research skills of students, allows for  the 

training of initiative specialists, develops scientific intuition, depth of thinking, creative approach to the perception of 

knowledge and practical application in solving set tasks. 

Solving the problem of developing research skills requires a comprehensive and systematic approach. The 

effectiveness of the formation of research skills is determined by its organization. At the first stage of the organization 

of teaching and research activities, the student teaches them to isolate the problem in a given situation. At the second 

stage of formation of students of research skills involves the use of research tasks. At the third stage of formation, 

students of research skills use research experimental tasks. 

Among the pedagogical approaches that will contribute to the effective formation of the research skills of 

future specialists in labor protection, it is defined: personal, task and activity. 

Keywords: research abilities, specialists, labour protection, professional preparation, research tasks, researc

hcompetence. 

 

 

Постановка проблеми. Процес підготовки студентів передбачає опанування 
майбутніми фахівцями комплексу знань та формування умінь, серед яких особливе 

місце займають дослідницькі. 

У творчо-дослідницькій навчальній діяльності використовуються такі 

інтелектуальні здібності, як допитливість, здатність до розробки гіпотези, легкість 
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генерування ідей, гнучкість думок, оригінальність мислення, вміння знаходити 
аналогії [Гловин, 2007: с. 45]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації 

дослідницької діяльності студентів займалися науковці В. Андрєєв, Н. Амеліна, 

Б. Зиков, І. Каташинська, В. Литовченко та ін. 
У своєму дослідженні А. Нізовцев наголошував, що формувати дослідницькі 

вміння у студента означає створювати такі умови для його дослідницької діяльності, 

за яких прогнозовані компоненти вмінь залучаються до діяльності та внутрішньо 
розвиваються з урахуванням набутого досвіду студента, його індивідуальності, 

здібностей і бажань [Нізовцев, 2010: с. 33]. 

Метою статті є висвітлення теоретичних засад формування дослідницьких 

вмінь у майбутнього фахівця з охорони праці. 
Виклад основного матеріалу. Дослідницькі вміння науковці тлумачать як 

сукупність систематизованих знань, умінь і навичок особистості, поглядів і 

переконань, які визначають готовність студента до творчого пошукового вирішення 
пізнавальних завдань. 

Слід зазначити, що науково-дослідницька діяльність студентів є засобом 

професійної підготовки майбутніх фахівців, оскільки, з одного боку, передбачає 
розв’язання проблемних практичних ситуацій, а з іншого, – актуалізує креативні 

можливості особистості в аспекті вироблення власного погляду на шляхи виходу з 

проблемної виробничої ситуації. Це найбільш ефективний метод підготовки якісно 

нових фахівців у вищій школі. Науково-дослідницька діяльність студентів 
максимально розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідницькі 

навички студентів, дає можливість здійснювати підготовку ініціативних фахівців, 

розвиває наукову інтуїцію, глибину мислення, творчий підхід до сприйняття знань 
та їх практичне застосування у виконанні певних завдань [Дробиш, 2015: с. 635–

636]. 

Для залучення студентів до дослідницької діяльності необхідно стимулювати 
їх до творчого виконання дослідницьких завдань. Таким чином не тільки краще 

засвоюються знання з певної дисципліни, а й розвивається нестандартне мислення, 

кмітливість, наполегливість та творчий підхід до цього процесу. Дослідницькі 

завдання спонукають студентів до самостійних пошуків різних варіантів рішення, 
висування припущень, гіпотез, цілеспрямованих спроб їх підтвердження, відкидання 

гіпотез, які не підтвердилися, і заміни іншими, до послідовного осмислення. 

Виявляючи, усвідомлюючи й виправляючи свої помилки у процесі виконання 
дослідницьких завдань, студенти навчаються самостійно мислити. У процесі 

формування умінь у виконанні дослідницької роботи викладач має розвинути творчі 

здібності майбутнього фахівця [Павлюк, 2016: с. 27–29]. 

У своєму дослідженні О. Рогозіна [Рогозіна, 2007] виділяє п’ять рівнів 
мотивації дослідницької діяльності та позитивного ставлення до виконання 

навчально-дослідницьких завдань. 

Перший рівень – дуже низький, споглядальний. Студент не виявляє ініціативи 
до самостійних дій, пошуку пояснень та доведення фактів, явищ, які він спостерігає, 

та не прагне до самостійного вивчення додаткової літератури з проблеми. Студент 

має незначний інтерес до виконання нескладних дослідницьких завдань, бувають 
спроби самостійного пояснення досліджуваних фактів та явищ, нерідко вони 

самостійно встановлюють причинно-наслідковий зв’язок, спостерігається інтерес до 

вивчення додаткової літератури [Рогозіна, 2007: с. 48]. 
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Другий рівень – низький, споглядально-діяльний. Студент має незначний 

інтерес до виконання нескладних дослідницьких завдань, бувають спроби 
самостійного пояснення досліджуваних фактів та явищ, нерідко вони самостійно 

встановлюють причинно-наслідковий зв’язок, спостерігається інтерес до вивчення 

додаткової літератури [Рогозіна, 2007: с. 48]. 
Третій рівень – середній, діяльнісний. Цьому рівню притаманний інтерес, 

бажання, прагнення до навчально-дослідницької діяльності. Позитивна мотивація 

студентів до дослідницької роботи, хоча й невисокого рівня, спостерігається 

періодично [Рогозіна, 2007: с. 49]. 
Четвертий рівень – високий, діяльнісно-дослідницький. Значно зростає інтерес 

та прагнення студента до дослідницької діяльності. Він прагне до вирішення 

проблемних питань, виконання дослідницьких завдань за власною ініціативою 
[Рогозіна, 2007: с. 49]. 

П’ятий рівень – дуже високий, дослідницький. У студентів цього рівня 

систематично та яскраво виражений інтерес до досліджень. Вони постійно 

виконують складні завдання науково-дослідницького спрямування. На цьому етапі 
можна говорити про сформованість стійкого дослідницького інтересу [Рогозіна, 

2007: с. 49]. 

Мотиваційний компонент у структурі навчально-дослідницької діяльності 
покликаний виконувати такі функції: активізуючу, спрямовуючу, регулюючу 

[Рогозіна, 2007: с. 49]. 

У своїй дисертаційній роботі Н. Гловин [Гловин, 2007] аналізує такі групи 
дослідницьких вмінь: 

– операційні дослідницькі, до яких відносять розумові прийоми й операції, що 

використовуються в дослідницькій діяльності: порівняння, аналіз і синтез, 
абстрагування та узагальнення, висунення гіпотези, співставлення; 

– організаційні дослідницькі, що включають застосування прийомів 

організації в науково-дослідній діяльності, планування дослідної роботи, проведення 

самоаналізу, регуляцію власних дій у процесі дослідницької діяльності; 

– практичні дослідницькі, що включають опрацювання літературних джерел, 

проведення експериментальних досліджень, співставлення фактів, подій та обробку 

даних спостережень, впровадження результатів у практичну діяльність; 

– комунікативні дослідницькі, що передбачають застосування прийомів 

співробітництва в процесі дослідницької діяльності, для здійснення взаємодопомоги, 

взаємоконтролю [Гловин, 2007: с. 22–23]. 
На кожному занятті має відбуватися процес формування й розвиток 

дослідницьких умінь у студентів. Можливо навіть формувати дослідницькі вміння у 

процесі контролю знань та навичок студентів; під час тестування або виконання 
творчих завдань [Павлюк, 2016: с. 34]. 

Формування пошуково-дослідницьких умінь у процесі виконання завдань 

реалізується через такі уміння: 

– пошуково-мобілізаційні: оперативно змінювати свої дії відповідно до 

навколишнього оточення; 

– конструктивні: уміння проектувати навчальну ситуацію; уміння складати 

перспективні плани своєї діяльності, творчі програми і алгоритми дій для виконання 
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системи педагогічних завдань; уміння планувати професійну діяльність з 
урахуванням умов її протікання; 

– пошуково-інформаційні: уміння шукати й обробляти інформацію для її 

подальшого використання; уміння обирати найраціональніші методи і способи 
обробки інформації; уміння використовувати інформацію залежно від умов її 

застосування; 

– аналітико-інтелектуальні: уміння усвідомлено уявляти педагогічні явища як 

систему, осмислювати кожен елемент системи з іншими елементами; уміння 

висувати гіпотези, формулювати докази, спростування, міркувати логічно й 
обґрунтовано; уміння слідувати алгоритму для вдосконалення певних розумових дій; 

уміння застосування здобутих знань з урахуванням характеру діяльності, яка 

здійснюється; 

– прогностичні: уміння прогнозувати результати діяльності; уміння визначати 

близькі, середні й далекі перспективи в професійному становленні майбутніх 

фахівців; уміння розробляти плани конкретних професійно-орієнтованих ситуацій; 

– дослідницько-творчі: уміння використовувати у своїй професійній 

діяльності імпровізацію; уміння прийняття неординарних рішень; уміння 
здійснювати психолого-педагогічне дослідження педагогічного процесу; уміння 

самостійно знаходити варіанти рішень; 

– рефлексивні: аналізувати правильність поставлених цілей, конкретизація їх у 

завдання; уміння оцінювати завдання, що реалізуються; уміння аналізувати причини 

труднощів під час реалізації поставлених завдань; 

– оцінні: уміння використовувати різноманітні методи оцінки професійної 

діяльності: уміння використовувати різноманітні форми контролю при здійсненні 

професійної діяльності [Кулешова, 2012: с. 58–60]. 
Автор роботи [Рогозіна, 2007] вказує, що важливою умовою забезпечення 

високого рівня дослідницької діяльності студентів є етапність науково-

дослідницьких завдань з урахуванням можливостей і досвіду пізнавальної 

діяльності. На першому етапі виконання дослідницьких завдань увага студентів 
акцентується на формуванні наукового аналізу, опануванні навичок рецензування, 

об’єктивної оцінки наукових джерел. Результати першого етапу можуть бути 

оформлені як огляд літератури з досліджуваної проблеми, доповідей, анотації. На 
другому етапі необхідно створити умови, за яких студент виконував би дослідницькі 

завдання з обраної теми. Виконання завдань дослідницького характеру сприяє 

розвитку творчих здібностей, розвитку потреби та бажання займатися 
дослідницькою діяльністю [Рогозіна, 2007: с. 63]. 

Важливою умовою формування дослідницьких умінь є чіткість мети й етапів 

роботи, яку необхідно виконати. Ступінь сформованості дослідницьких умінь у 

студентів буде визначатися тим, як викладач допоможе їм усвідомити необхідність 
та значущість цієї діяльності в їх професійному виборі. Викладач має обґрунтувати 

завдання для дослідницької діяльності [Рогозіна, 2007: с. 64]. 

Велике значення в системі підготовки майбутніх фахівців з охорони праці 
мають лекції, практичні заняття, консультації, курсові та дипломні проекти. 

На лекційних заняттях потрібно враховувати особливості аудиторії, місце, час 

проведення. Правильно поставлені завдання є основним фактором впливу 
при формуванні дослідницьких умінь студентів [Павлюк, 2016: с. 35]. 
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Завершальним етапом вивчення дисципліни є заключна лекція, на якій 

підбивають підсумки, розповідають про тенденції розвитку відповідної галузі знань, 
зосереджують увагу студентів на практичному використанні засвоєних ними знань 

як у подальшій навчальній роботі, так і в професійній діяльності [Павлюк, 2016: 

с. 36]. 
Практичні заняття теж формують у студентів навички дослідницької роботи, 

оскільки на практичних заняттях використовуються різні методи навчання. 

Для заохочення студентів до дослідницької діяльності практичні заняття 

повинні: 

– давати базові теоретичні знання; 

– виробляти вміння й навички, які мають професійну спрямованість; 

– забезпечувати умови для формування умінь і навичок; 

– навчати студентів раціональним методам застосування вмінь і навичок; 

– заохочувати самостійність у діяльності студента; 

– витримувати систематичність та послідовність у формуванні умінь та 

навичок студентів; 

– розробляти завдання з чіткою професійною спрямованістю; 

– включати в систему практичних занять завдання творчого характеру; 

– контролювати виконання студентами практичних завдань; 

– заохочувати студентів до практичної діяльності [Павлюк, 2016: с. 44–45].  

З точки зору дослідницької діяльності консультація дає можливість студентові 
впевнитися в собі, у своїх результатах, а також за завданням викладача зайнятися 

певним видом діяльності. За спрямованістю її необхідно скеровувати на допомогу 

студентам в оволодінні методологією теми або розділу, а також методами 

самостійної навчальної роботи [Павлюк, 2016: с. 47].  
При підготовці майбутніх фахівців з охорони праці велику увагу приділяють 

виконанню курсових та дипломних проектів. Вони передбачають систематизацію та 

закріплення теоретичних і практичних знань зі спеціальності, а також розвиток 
навичок самостійної роботи. 

Одним з елементів дослідницької діяльності студентів є експеримент, який 

забезпечує науково-об’єктивну й доведену перевірку правильності раніше 
обґрунтованої гіпотези і дає можливість глибше перевірити ефективність 

розроблених алгоритмів виконання завдань, вибрати їх оптимальне сполучення 

та виявити необхідні умови розв’язання дослідницьких задач. Експеримент є 

комплексом методів дослідження.  
Ефективність формування навчальних дослідницьких умінь та навичок 

у студентів залежить від умілого використання викладачем різноманітних форм, 

методів, засобів навчання й забезпечує раціональне чергування репродуктивного, 
пояснювально-ілюстративного, частково-пошукового та дослідницького методів; 

раціональне співвідношення фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи з 

урахуванням диференціації навчання; органічне поєднання традиційних і сучасних 

засобів навчання [Павлюк, 2016: с. 141].  
Висновки. Важливою умовою формування дослідницької компетентності 

студентів є організація їх активної навчально-дослідницької діяльності. Доведено, 

що формування дослідницької компетентності ефективно відбувається в процесі 
виконання дослідницьких завдань. Серед педагогічних підходів, які сприятимуть 
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ефективному формуванню дослідницьких умінь майбутніх фахівців з охорони праці 
визначено: особистісний, задачний та діяльнісний. 
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УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ 

 
У статті розкрито головні умови, щодо застосування мультимедійних посібників, подано етапи 

підготовки та створення мультимедійних посібників, а також висвітлено переваги використання 

мультимедійних посібників у процесі навчання географії, на основі власних досліджень.  

Доведено, що ефективнішим у викладанні природничих дисциплін, зокрема географії є мультимедіа-

підхід, заснований на використанні декількох взаємодоповнюючих інформаційних технологій. Сьогодні ні у 

кого не викликає сумніву той факт, що електронні навчальні посібники дозволяють збагатити шкільний  

освітній курс, доповнюючи його можливостями комп’ютерних технологій, і роблять його, таким чином, 

цікавішим і привабливішим для учнів. Виключно висока міра наочності представленого матеріалу, 

взаємозв’язок різних компонентів курсів, комплексність та інтерактивність роблять електронні навчальні 

посібники з географії незамінними помічниками, як для учня, так і для вчителя. Розробка  мультимедійних  

посібників з використанням інноваційних технологій є перспективним напрямком.  

Ключові слова: мультимедійні технології, мультимедійні засоби навчання, навчальний процес, 

мультимедійні презентації, електронний навчальний атлас, мультимедійні посібники, географія, пізнавальна 

діяльність учнів, інформаційно-комунікаційні технології, географічна освіта. 

 

The main conditions for the using of multimedia manuals are opened in the article, the stages of 

preparation and creation of multimedia manuals are gave, and also the advantages of using multimedia manuals in 

the process of teaching of geography, on the basis of their own researches are elucidated in it . 

The more effective in teaching natural sciences, in particular geography, is a multimedia-approach based 

on the use of several complementary information technologies, is proved. Today, is the fact that electronic manuals 

can enrich of  the school educational course, complementing it with the capabilities of computer technologies, and 

make it, thus, more interesting and attractive for pupils. The extremely high measure of clarity of the presented 

material, the relationship different  components of the courses, complexity and interactivity make of electronic 

manuals from geography indispensable aides, as for the pupil and teacher. The development of multimedia manuals 

with using innovative technologies is a perspective direction. 

The ability to work with information increases the competitiveness of the pupil the first in the educational 

environment, and later in the field of his professional activity, formed of the ability to self-improvement, independent 

search, creativity, changing of the relationship «teacher-pupil», there is an atmosphere of cooperation, partnership is 

revealed in the article. Contributes to the formation of personality, capable not only to search and creativity, but also 

fruitful communication and manifestations of tolerance in relations with people. 

The using of multimedia teachingmanuals in geography lessons is a means of increasing the motivation of 

pupilss to study the subject and improving of  the quality of knowledge. This leads to the activation of cognitive 

activity of pupils, the development of their creative thinking, the formation of active position of the individual in 

modern information society. The using of  considering means ensures the development of creative abilities of 

schoolchildren and the desire to continue of independent and cognitive work. The using of information and 

communication technologies in the teaching of geography in secondary school allows to achieve a new quality of 

knowledge. 

The using  of multimedia manuals makes possible of  all human senses for achieve new things, forms a 

colourful, big image of the object it studying, creates of associative links, contributing of the best assimilation of the 

material in question. Multimedia, teaching manuals activate of previously acquired knowledge, develop of logical 

thinking, allow to strengthen of  the creative component of educational work. Increase of qualification of geography 

teachers in the field of information and communication technologies is a necessary condition for reformation of 

school geographical education. 



                                                                                                                               Педагогіка 

________________________________________________________________________________

Humanitarium. 2019. Том 45, Вип. 2. ISSN 2308-5126                                                    51 

Keywords: multimedia technologies, multimedia means of education, educational process, multimedia 

presentations, electronic educational atlas, multimedia manuals, geography, cognitive activity of students, 

information and communication technologies, geographical education. 

 

 
Постановка проблеми. В умовах переходу до інформаційного суспільства 

зміни відбуваються в усіх сферах нашого життя. Відбувається впровадження 

комп’ютерної техніки в процес навчання географії. На сучасному етапі діє державна 
програма комп’ютеризації шкіл, здійснюється забезпечення комп’ютерної техніки й 

підключення шкіл до мережі Інтернет. Перед шкільною географією стоїть завдання 

вдосконалення програм, розробки стандартів географічної освіти, нових концепцій 

навчання й виховання людини XXI ст. з інтенсивним та ефективним використанням 
географічних знань. 

Комп’ютер у навчальному процесі є не лише джерелом інформації, а й 

засобом навчання й тим інструментом, що дозволяє активізувати процес 
пізнавальної діяльності, сприяє розвитку гнучкості мислення, формує вміння учнів 

орієнтуватися й адаптуватися в сучасному світі. Виховання цих якостей учителем 

практично є неможливим без використання інформаційних технологій у викладанні 

географії. 
Уміння працювати з інформацією підвищує конкурентоспроможність учня 

спочатку в освітньому середовищі, а згодом і в галузі його професійної діяльності, 

формується здатність до самовдосконалення, самостійного пошуку, творчості, 
змінюються стосунки «учитель – учень», виникає атмосфера співпраці, партнерства. 

Сприяє формуванню особистості, здатної не лише до пошуку й творчості, але й 

плідного спілкування і проявів толерантності в стосунках з людьми [Заєць, 2014: с. 
6–9]. 

Основна мета сучасної географічної освіти полягає у всебічному розвитку 

особистості учня з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та 

потреб через формування географічної культури, як основи світосприйняття, 
світогляду та діяльності. Сьогодні завдання вчителя полягає в тому, аби відібрати зі 

своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, 

трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити дослідницький, 
пошуковий характер, що сприятиме розвитку мислення та розумових творчих 

здібностей учнів [Пехота, 2004: с. 44–46]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблемам 
впровадження й ефективного застосування педагогічних технологій присвячено 

чимало наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників ними є: 

С. Бондарь, Б. Блум, Д. Брунер, І. Дичківська, Дж. Кэррол, К. Мередит, 

Л. Пироженко, О. Пометун. Такі вчені, як Н. Лєскова, С. Кобернік, С. Пальчевський, 

Г. Пустовіт, А. Сиртенко, Б. Чернов в останніх публікаціях розглядали певні аспекти 

інноваційних підходів у викладанні географії. Технологія проблемного навчання 
заснована була на теоретичних положеннях американського філософа, психолога і 

педагога Дж. Дьюї. 

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють більш ефективно 

використовувати час при роботі з доповідями, рефератами, науковими роботами. 
Неможливо уявити самостійну дослідницько-пошукову діяльність учня без 

Інтернету. Самостійна робота з Інтернетом допомагає учню долати лінощі думки, 
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виробляє здатність критично мислити, а не користуватись чужими думками, 

готовими результатами [Кушнаренко, 2014: с. 52].  
Досвідчені педагоги використовують мультимедіа для розробки навчальних 

технологій та створення сучасних ефективних засобів навчання та вдосконалення 

ефективності навчального процесу. Науковці довели, що заняття із застосуванням 
мультимедія – барвисті, наочні, динамічні та краще запам’ятовуються, але 

зазначають, що розумно мультимедійний супровід занять і традиційні методи 

викладання [Пометун, 2004: с. 192]. 

На сьогодні вже набуто певний досвід застосування мультимедійних 
технологій під час вивчення географії, який свідчить про невпинний інтерес вчителів  

до пошуку шляхів ефективного використання вищезазначених технологій як засобу 

розвитку пізнавальної активності учнів.  
Мета статті – з’ясувати умови ефективного використання різноманітних 

мультимедійних посібників та розкрити особливості їх використання у процесі 

навчання географії в школі. 

Завдання полягає у дослідженні теоретичних підходів і практики 
використання елементів мультимедійних засобів у навчальному процесі. Аналізу 

проблеми використання мультимедійних посібників на уроках географії. З`ясувати 

практичний стан використання мультимедійних  методів навчання на уроках 
географії. Розглянути можливості мультимедійних посібників, як засобу підвищення 

пізнавальної активності учнів. 

Виклад основного матеріалу. У навчальний процес шкіл України все 
частіше впроваджуються мультимедійні засоби навчання. В широкому сенсі 

«мультимедіа» означає спектр інформаційних технологій, що використовують 

різноманітні програмні та технічні засоби з метою найбільш ефективного впливу на 

користувача (що став одночасно і читачем, і слухачем, і глядачем). Завдяки 
застосуванню в мультимедійних продуктах і послугах одночасної дії графічної, аудіо 

(звукової) і візуальної інформації ці засоби володіють великим емоційним зарядом і 

активно включають увагу користувача (слухача). Дані засоби навчання дають змогу 
створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної 

освіти, залучитися до світового інформаційного простору. І у цьому середовищі 

наголос робиться не на вивчення фактологічного матеріалу, а більше на розвиток 
навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості. 

Географія дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших 

методів і прийомів роботи з інформацією. При цьому можна вибрати для постійного 

застосування найоптимальніші з них. Крім того, географія має також інші 
специфічні особливості, які дають можливість застосовувати мультимедійні засоби з 

найбільшою ефективністю. До них належить відповідність певного масиву 

інформації до визначеної території. Викладання географії пов’язане з використанням 
величезного обсягу найрізноманітнішої інформації, що робить застосування 

мультимедійних технологій особливо ефективним. З її допомогою створюється база 

даних про всі материки й частини світу, найбільші країни, регіони, міста тощо. 

Загалом, виходячи із загальних засад методики викладання географії, 
мультимедійні засоби використовуються з метою:  

а) демонстрування й розкриття особливостей і закономірностей розвитку 

географічних явищ; б) показу певної території, її комплексної характеристики й 
виділення характерних особливостей; в) демонстрування різних схем, карт, графіків, 

таблиць, фотографій, тощо; г) контролю знань, умінь і навичок учнів;  
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б) проведення географічних ігор.  
Використання мультимедійних засобів на уроках географії відбувається 

завдяки таким методам, як:  

– системний аналіз; 

– методи передачі, збереження та захисту інформації;  
– безпаперові технології;  

– методи колективного використання різноманітних інформаційних ресурсів. 

Вищезазначені методи дають можливість учителю географії досягти 
дидактичної мети, застосувати як окремі методи навчальної роботи, так і 

спроектувати навчальне середовище [Пирогов, 2011: с. 7–8]. 

Застосування всіх видів мультимедійних засобів навчання спрямоване на 

підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення шкільних предметів, зокрема 
географії. Це веде до активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх творчого 

мислення, формування активної позиції особистості в сучасному інформатизованому 

суспільстві. Використання зазначених засобів забезпечує розвиток творчих 
здібностей школярів і бажання продовжити самостійну і пізнавальну роботу. 

Важливе місце на уроках посідають мультимедійні презентацій. Презентація 

– це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок – слайдів, на кожній з яких 
можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео - аудіо фрагменти, 

анімацію, 3D – графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Ця 

мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних 

образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному 
порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні у 

школярів системи образного мислення [Бученко, 2007: с. 54]. Кожен учитель знає, як 

відбувається запам’ятовування інформації: якщо інформація сприймається тільки 
слухом, засвоюється 20% її обсягу; якщо лише за допомогою зору, запам’ятовується 

30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання «включення» слухового й 

зорового каналів інформації учень спроможний засвоїти до 60% інформації. А 
застосування мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення, 

відео, зображення та ще й улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким 

чином, використання мультимедіа значно сприяє засвоєнню навчальної інформації 

кожним школярем. 
Систематичне використання мультимедійних презентацій на уроці сприяє: 
– підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; 

– зростанню продуктивності уроку; 
– реалізації міжпредметних зв’язків; 

– структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань 

учнів; 

– зміні ставлення школярів до комп’ютера, вони починають сприймати його 
не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-

якій галузі людської діяльності. 

Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і 
на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, 

повторення, контролю. Щоб підготувати презентацію слід дотримуватись певних 

правил, крім того вона розробляється поетапно. 
Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації : 

1. Структуризація навчального матеріалу. 

2. Складання сценарію реалізації. 
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3. Розробка дизайну презентації. 

4. Підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис 
аудіофрагментів). 

5. Підготовка музичного супроводу. 

6. Тест-перевірка готової презентації. 
Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним 

вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, 

послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення 

мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи 
класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних 

мультимедійних презентацій. Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу 

на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно 
на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення 

до суті питання, що викладається на ньому [Бученко, 2007: с. 54]. 

Отже, за умови якщо презентація розроблена з дотриманням усіх правил то 

мультимедійна інформація, яка міститься в ній відрізняється чіткістю, лаконічністю, 
доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну 

думку. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття 

буде образним, наочним, цікавим, життєвим. 
Презентація дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність. 

Вона дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних 

образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічній 
послідовності. Під час використання презентацій задіяні різні канали сприйняття 

учнів, що дозволяє закласти інформацію не тільки у фактографічному, а й в 

асоціативному вигляді в пам’ять учнів. 

Крім зазначених переваг, використання презентацій на уроці географії дає 
можливість: 

– використати повноекранне відео, яке несе великий обсяг інформації, та й 

всі ми знаємо, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути; 
– використати значну кількість таблиць, малюнків, діаграм, портретів 

вчених, фотографій, карт, схем; 

– активізувати сприйняття учнів за рахунок звукових та зорових 
демонстрацій; 

– виділити головний зміст; 

– під час пояснення не витрачається час на запис на дошці; 

– під час пояснення вчитель не повертається до дошки, таким чином не 
втрачається контакт з класом; 

– учням легше відповідати, коли вони спираються на відображений на 

екрані план відповіді. 
Отже, мультимедійна презентація може містити текстові матеріали, 

фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення й дикторський супровід, 

відеофрагменти й анімацію, тривимірну графіку. Перевага комп’ютерної презентації 

полягає в полегшенні праці викладача й упорядковуванні та збереженні наочного 
матеріалу, необхідного для конкретного заняття. Комп’ютерна презентація не зможе 

замінити роботу викладача з класною дошкою, але значно спростить роботу під час 

демонстрації наочного матеріалу.  
Ще одна безперечна перевага презентації перед розповіддю полягає в тому, 

що за необхідності можна повернутися до інформації, яку не зрозуміли учні. 
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Наприклад, з дошки запис або схему вже стерто, а деякі учні не встигли їх 
опрацювати. У цьому разі викладачеві доведеться перервати розповідь і повернутися 

до попереднього матеріалу, що, природно, порушить хід викладу матеріалу й 

відверне інших учнів від роботи. А з допомогою комп’ютера лише за одним 

натиском можна повернутися до будь-якого незрозумілого моменту [Заєць, 2014: с. 
9]. 

Крім того існує велика кількість і інших електронних наочностей які можуть 

використовуватись на різних етапах уроку географії. В цьому випадку ми 
розглядаємо принцип наочності як стимул в організації активної пізнавальної 

діяльності учнів та опиратися на представлені в засобах наочності образи, моделі, 

знаки. Комплекс інтерактивних й аудіовізуальних засобів виступає як стимулятор, 

що спонукує до пізнання, розвитку інтересу, уяви, що створює емоційну сферу 
навчання. До прикладу популярності набуває використання на уроках географії 

електронних навчальних атласів. 

Електронний навчальний атлас з географії − це інтерактивний 
картографічний твір, зміст якого відповідає навчальним програмам, а засоби 

зображення та оформлення − віковим психологічним особливостям учнів, які 

інтегрують картографічне зображення з різноманітним текстом, фото- й 
відеоматеріалом, мають також підвищені аналітичні можливості. І головна перевага 

цих сучасних засобів у тому, що вони дозволяють підняти рівень викладання 

предмета за рахунок вирішення комплексу питань збільшення інформативності карт 

з одночасним забезпеченням простоти й легкості сприймання картографічного 
матеріалу. Електронний атлас забезпечує педагогічні та методичні можливості 

картографічного видання, робить його цікавим для сильного та зрозумілим для 

слабкого учня [Колмичков, 2006:     с. 7–11].  
Прикладом електронних наочностей є Бібліотека електронних наочностей з 

географії (7–11 класи), яка також набуває все більшої популярності, містить наочні 

матеріали і медіа об’єкти декількох категорій: 
– фотографії конкретних географічних об’єктів з текстовими коментарями 

(наприклад, фото вулкана, природних комплексів Землі та ін.); 

– схеми, діаграми, таблиці, що відображають будову географічних об’єктів, 

сутність географічних явищ і процесів, їх якісні й кількісні характеристики 
(наприклад, схема розповсюдження теплових, кліматичних поясів та повітряних 

мас); 

– анімації та відеоролики, що відображають географічні процеси або явища з 
текстовими або звуковими коментарями (наприклад, глобальні проблеми людства, 

сучасні географічні дослідження та ін.); 

– інтерактивні картосхеми, конструктори контурних карт, моделі форм 

рельєфу з текстовими та звуковими коментарями. 
Застосовувати мультимедійну техніку, можна у будь-якій послідовності, 

перейти від одних об’єктів до інших, виділити головні фрагменти, скомпонувати 

кілька сюжетів, що дає змогу порівнювати, робити логічні висновки, узагальнювати 
та синтезувати, прогнозувати кінцевий результат. 

Висновки. Використання мультимедійних посібників навчання на уроках 

географії є засобом посилення мотивації учнів до вивчення предмету та підвищення 
якості знань. Це веде до активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх 

творчого мислення, формування активної позиції особистості в сучасному 

інформатизованому суспільстві. Використання розглянутих засобів забезпечує 
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розвиток творчих здібностей школярів і бажання продовжити самостійну і 

пізнавальну роботу. Застосування інформаційних і комунікаційних технологій при 
викладанні географії в середній школі дозволяє досягти нової якості знань. 

Використання мультимедійних технологій дозволяє задіювати всі органи чуття 

людини для досягнення нового, формує барвистий, об’ємний образ об’єкта, що 
вивчається, створює асоціативні зв’язки, сприяючи кращому засвоєнню 

розгляданого матеріалу. Мультимедійні, навчальні посібники активізують одержані 

раніше знання, розвивають логічне мислення, дозволяють підсилити творчу 

складову навчальної  праці. Підвищення кваліфікації вчителя географії в галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій – необхідна умова реформування шкільної 

географічної освіти [Кирилюк, 2011: с. 124]. 

Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні раціональної 
побудови методичної системи навчання з використанням мультимедіа, а її 

вирішення дозволяє забезпечити навчання учнів географії універсальними засобами 

для формування ключових компетенцій. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СВІТУ 

 
У статті розглянуто концепцію мультикультуралізму як передумову підготовки майбутніх 

учителів філологічних спеціальностей у контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів  у світі. 

Визначено концепції  підготовки кваліфікованих майбутніх спеціалістів філологічних спеціальностей у 

площині  мультикультуралізму. Виокремлено основні принципи основні напрямки професійного становлення 

майбутніх учителів філологічних спеціальностей у практиці вищої школи, що включають  ознайомлення 

студентів з проблемами становлення та розвитку мультикультурних суспільств, різними аспектами 

спілкування і стосунків між людьми в них. Охарактеризовано засоби підготовки студентів до 

міжкультурної комунікації в ході вивчення іноземних мов,  формування у майбутніх учителів філологічних 

спеціальностей інтересу до професійної діяльності, підготовка студентів до використання педагогічних 

технологій в освітньому процесі для вирішення конкретних навчально-виховних завдань.  Розглянуто сучасне 

реформування системи  освіти України як один з компонентів євроінтеграційного процесу, де набуває 

актуальності питання використання міжпредметних зв’язків між викладанням іноземних мов і 

міжкультурною комунікацією. Проаналізовано зв’язок між  викладанням іноземних мов і міжкультурною 

комунікацією з позицій мультикультуралізму. Комунікативний аспект розглядається як основа взаємодії 

майбутніх фахівці філологічних спеціальностей,   який передбачає реалізацію мети  спілкування між різними 

соціокультурними групами. Застосування знань про іншомовний соціум забезпечують  широкий спектр  

міжкультурного спілкування, формують готовність студентів до якісного міжкультурного ділового 

спілкування, до міжнародного професійного співробітництва. Навчання кваліфікованих фахівців філологічних 

спеціальностей у сфері мультикультуралізму спрямоване на засвоєння іноземної мови на внутрішньому рівні; 

застосовувати на практиці навички та знання іноземної мови; покращення інтелектуального, 

загальнокультурного рівня майбутніх фахівців; для занять особистим розвитком; застосування етичних 

норм спілкування та їх застосування на практиці. 
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Ключові слова: мультикультуралізм, міжкультурної комунікації, майбутні учителі філологічних 

спеціальностей, професійне становлення, міжнародне професійне співробітництво, педагогічні технології.  

 

The article considers the concept of multiculturalism as a prerequisite for the training of future teachers of 

philological specialties in the context of integration and globalization processes in the world. The concept of 

preparation of qualified future specialists of philological specialties in the field of multiculturalism is determined. The 

basic principles of the professional formation of future teachers of philological specialties in the practice of higher 

education are set out, including familiarizing students with the problems of formation and development of 

multicultural societies, various aspects of communication and relations between people in them. The means of 

preparation of students for intercultural communication in the course of studying foreign languages, formation of 

interest in professional activity of future teachers of philological specialties, preparation of students for the use of 

pedagogical technologies in the educational process for solving specific educational and educational tasks is 

described. The current reform of the educational system of Ukraine is considered as one of the components of the 

European integration process, where the issue of the use of interdisciplinary connections between teaching foreign 

languages and intercultural communication becomes relevant. When teaching a foreign language, the foundations of 

another culture are recognized, as each foreign word reflects a different culture; each token has a certain image, due 

to the linguistic historical tradition of the people. There is a close link between the teaching of foreign languages and 

intercultural communication. From the standpoint of multiculturalism, the communicative aspect is considered as a 

basis for the interaction of future specialists in philological specialties mastering key information about the process 

of communication, which involves active social interaction of individuals, follow the rules and norms aimed at 

achieving the goal of communication between different socio-cultural groups. The training of qualified specialists in 

philological specialties in the field of multiculturalism is aimed at mastering a foreign language at the domestic level; 

apply skills and knowledge of a foreign language in practical activities; improvement of the intellectual, general 

cultural level of future specialists; for occupation by personal development; application of ethical norms of 

communication and their application in practice. 

Keywords: multiculturalism, intercultural communication, future teachers of philological specialties, 

professional formation, international professional co-operation, pedagogical technologies. 

 
 

Постановка проблеми. З активним розвитком глобалізації у єдиному 

світовому просторі представники різних етнокультур визнають значні зміни й в його 
історико-соціологічній концепції. Однією з концепцій глобального суспільства є 

розробка  теорії мультикультуралізму, що стверджує  невідворотність  інтеграційних 

процесів  різних культур та їх асиміляції.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Концепт мультикультуралізму у 

наукових працях досліджується останні кілька десятиліть. На теренах української 

наукової площини питання впливу міжкультурної комунікації та міжкультурної 

комунікативної компетенції у вищій школі при  вивченні та викладанні іноземних 
мов, підготовці майбутніх вчителів філологічних спеціальностей займалися 

Литовченко Н., Манакін В., Каніболоцька О., Тупченко В. та інші. Реформування 

системи  освіти України, як один з компонентів євроінтеграційного процесу, де 
набуває актуальності питання використання міжпредметних зв’язків між 

викладанням іноземних мов і міжкультурною комунікацією, зв’язок між  

викладанням іноземних мов і міжкультурною комунікацією науковці розглядають з 

позицій мультикультуралізму та комунікативний аспект, як основа взаємодії 
майбутніх фахівці філологічних спеціальностей, що передбачає реалізацію мети  

спілкування між різними соціокультурними групами.  

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз поняття мультикультуралізм 
та визначити вплив суспільно-політичних мультикультурних процесів на 

особливості концепції підготовки майбутніх вчителів філологічних спеціальностей.   

Виклад основного матеріалу. Суспільно-політичні процеси кінця ХХ – 
початку ХХІ століття та історичні обставини розвитку призвели до поширення у 

суспільстві явища  як мультикультуралізм. Так як  соціо-культурні норми 

суспільства набувають розвитку виключно у системній взаємодії мовних, 
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культурних та соціально-історичних аспектів різних етнічних груп, проблему 
мультикультуралізму слід розглядати як теоретичну ідеологему. Спосіб реалізації 

етнонаціональної політики держави, визначають наукові підходи до 

мультикультуралізму як соціального феномена та його практичні (політичні) 

складові, аналізуються сучасні типології прикладних моделей [Горбунова, 2009: 
с. 38]. 

Мультикультуралізм передбачаєм врахування  відмінностей етнокультур 

практикою неконфліктного співіснування в одному життєвому просторі значної 
кількості культурних груп. Таким чином, мультикультуралізму включає в себе різні 

теоретико-методологічні підходи, різноманіття  поглядів щодо розв’язання 

соціальних, політико-правових проблем, формування мультикультурального 

суспільства відповідно до сучасних соціально історичних особливостей. 
Розглядаючи культуру як засіб самореалізації, розвитку та 

самовдосконалення особистісних та комунікативних навичок індивіда, можна 

диференційовано підійти до розуміння історичних форм культури освітніх процесів. 
Ключова роль учителів у модернізації європейської освіти підкреслюється в рамках 

усіх фундаментальних документів, що визначають сутність сучасної освітньої 

політики ЄС. Це і резолюція Єврокомісії «Про розвиток неперервної освіти», і «План 
дій щодо розвитку професійних умінь та професійної мобільності», і Болонська та 

Копенгагенська декларації, і План розвитку дистанційної освіти, і багато інших. 

Визначення стратегічних напрямів розвитку педагогічної освіти стало пріоритетом 

діяльності спеціальної групи європейських експертів – «Удосконалення освіти 
вчителів та інструкторів» (Working group A «Improving the Education of Teachers and 

Trainers»), яка перш за все сформулювала вимоги до формування широкого спектру 

нових компетентностей учителя, зумовлених змінами у політичному, соціальному, 
культурному, технологічному та економічному житті сучасного європейського 

суспільства Розробка єдиних стандартів якості педагогічної освіти, професійного 

розвитку та педагогічної діяльності є запорукою того, що всі національні освітні 
системи рухаються у напрямі все більшої відповідності діяльності вчителя 

актуальним потребам суспільного життя національних держав та Європейського 

регіону в цілому [Сбруєва, 2007: с. 2]. 

Сучасне реформування системи освіти України є одним з компонентів 
євроінтеграційного процесу. Тому набуває актуальності питання використання 

міжпредметних зв’язків між викладанням іноземних мов і міжкультурною 

комунікацією. При викладанні курсу іноземної мови пізнаються основи іншої 
культури, оскільки кожне іноземне слово відображає іншу культуру, за кожною 

лексемою стоїть певний образ, зумовлений мовною історичною традицією народу. 

Сучасний стан професійного становлення майбутніх учителів філологічних 

спеціальностей має низку особливостей. Перш за все актуальним є вивчення 
студентами закономірностей функціонування сучасного мультикультурного 

суспільства та відповідної моделі поведінки і спілкування між людьми. Професійна 

діяльність майбутнього фахівця передбачає комплексне і варіативне використання 
теоретичних знань та практичних умінь. Кожне професійне завдання, по суті, є 

міждисциплінарним, інтегральним і вимагає системного аналізу, побудови цілісної 

моделі його вирішення. Сказане пояснює, чому підготовка фахівців, необхідних 
державі і націлених на успішну трудову діяльність, неможлива без дотримання 

інтегративного підходу в професійній освіті.  
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Професійне становлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей 

визначається різними аспектами. Набуває актуальності вивчення майбутніми 
педагогами  функціонування сучасного мультикультурного суспільства та 

формування  рефлекторної  моделі функціонування та комунікації   в ньому.  

Майбутні вчителі філологічних спеціальностей повинні сприймати явище 
мультикультуралізму як проблему стратегії та ідеології, що стверджує значимість 

існування різноманітних культурних форм. Передумовою такої підготовки студентів 

є інтеграційні та глобалізаційні процеси у світі, що об’єктивно ведуть до змішування 

різних етносів й етнічних культур. Існування на межі різних культур, взаємодія з 
ними вимагає від вчителів-філологів діалогічності, розуміння, поваги до культурної 

ідентичності інших людей та формування відповідних рис у  підростаючого 

покоління [Козловець, 2011: с. 152-154]. 
Соціальне оточення студентів філологічних спеціальностей дає змогу 

оцінити їхній соціальний статус, визначити основні ролі. Заклади вищої освіти 

залучають майбутнього вчителя філологічних спеціальностей до виконання 

професійних дій, що забезпечує активізацію його самостійності. Протягом періоду  
навчання студенти приєднуються до системи соціально-трудових відносин та сфери 

професійного спілкування. Таким чином, контактна група активізує, сприяє 

застосуванню  та вдосконаленню професійних навичок та  інтересів особистості. 
За сприятливого середовища в закладі освіти, яке сприяє розвитку моральних 

якостей, соціально значущих цінностей, розкриттю творчого потенціалу  

особистості, оновленням змісту наявних і появою нових гуманітарних дисциплін, 
упровадженням новітніх педагогічних  технологій, переорієнтацією  всього  

освітнього процесу на оволодіння  прийомами професійно-педагогічної  діяльності,  

спрямованої на формування наукового світогляду й гуманістичних та 

мультикультурних ідеалів. 
Аналіз змісту професійної підготовки дає можливість визначити низку 

професійно важливих характеристик майбутнього вчителя філологічних 

спеціальностей: 
– має знання з історії, сучасного стану та перспектив розвитку філологічної 

науки; 

– володіє українською мовою; 
– володіє іноземною мовою; 

– обізнаний із сучасними проблемами мовознавства; 

– знає український фольклор; 

– має знання з української і зарубіжної літератури; 
– володіє основними методами лінгвістичного й літературознавчого аналізу;  

– володіє теорією і методикою навчання філологічних дисциплін; 

– знає основи національної культури, традицій та звичаїв свого народу; 
– обізнаний з основами національної культури інших країн, традицій і 

звичаїв народів світу (відповідно до специфіки іноземної мови); 

– уміє користуватися різноманітними джерелами для здійснення професійної 

діяльності та навчання; 
– здатен здійснювати рефлексивний аналіз; 

– уміє здійснювати аналіз психолого-педагогічного стану учня й колективу;  

– уміє планувати та проводити заняття в різних формах тощо. 
Головними цілями підготовки майбутніх вчителів філологічних 

спеціальностей до міжкультурної комунікації є такі  
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– систематичне викладення основних проблем міжкультурної комунікації, 
оволодіння основними поняттями і термінологією; 

– розвиток культурної сприйнятливості, здатність до правильної 

інтерпретації конкретних проявів комунікативної поведінки в різних культурах; 

– формування практичних навичок і вмінь в спілкуванні з представниками 
інших культур [Тупченко, 2013: с. 199-204]. 

Між викладанням іноземних мов і міжкультурною комунікацією існує тісний 

зв’язок. З позицій мультикультуралізму комунікативний аспект розглядається як 
основа взаємодії майбутніх фахівці філологічних спеціальностей  засвоюють 

ключові відомості про процес спілкування, котрий передбачає активну соціальну 

кооперацію  взаємодію індивідів, слідують  правилам і нормам, що мають за мету 

реалізацію мети  спілкування між різними соціокультурними групами.  
Формування комунікативних  навичок  та засобів їх реалізації у майбутніх 

учителів філологічних спеціальностей вимагає наявності  наступних  моральних 

якостей: терпимість, доброзичливість, повага до людей, тактовність і чемність. 
Культура спілкування має велике значення  для встановлення оптимальних  

соціально-психологічних  зв’язків у суспільстві, трудовому колективі,  освітньому 

процесі та побутовій сфері.  
У результаті вивчення іноземної (живої) майбутні вчителі мають вільно 

володіти  поняттями, методами та прийомами; володіти необхідним дидактичним 

матеріалом з відповідних дисциплін, враховуючи міжпредметні зв’язки; толерантно 

мобілізувати учнів на виконання завдань; використовувати здобуту інформацію, 
збагачувати власну культуру в різноманітних аспектах трудової діяльності, бути 

соціально активним  членом  суспільства,  бути відкритим в умовах чесної рівності 

можливостей для усіх громадян, у тому числі й незалежно від статі, раси, етнічної 
належності чи соціального походження, розуміти потреби  суспільства як форми 

соціальної кооперації.  

Підготовка майбутніх вчителів філологічних спеціальностей включає  
вивчення сукупності невербальних засобів комунікації, історичних та національних 

традицій народів країн, мови яких вивчаються. Значно полегшує взаємовідносини із 

представниками іншомовних груп розуміння мови жестів, що  дає змогу частково 

компенсувати незнання мови завдяки вмінню правильно її  трактувати,  
Завдання навчання іноземних мов як засобу комунікації між представниками 

різних народів і культур полягає в тому, що мови повинні вивчатися в нерозривній 

єдності зі світом і культурою народів, що говорять на цих мовах. До основних 
компонентів подібної іноземної культури, які повинні засвоїти студенти філологи 

належать наступні елементи, що мають відповідне національно-специфічне 

забарвлення: 

– традиції, а також обряди, які можна сприймати як традиції; 
– традиційно-побутова культура; 

– повсякденна поведінка; 

– національна картина світу, яка відображає специфіку сприйняття 
навколишнього світу; 

– художня культура, яку можна також віднести до елементів етнографії та 

етнології [Верещагін, 1980: с. 320]. 
Комунікацію, як  міжособистісний процес обміну  інформацією за 

допомогою різних вербальних і невербальних комунікативних засобів, майбутні  

вчителі філологічних спеціальностей розглядають   як  соціально зумовлений процес 
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обміну думками і почуттями між людьми в різних сферах їхньої пізнавально-

трудової й творчої діяльності, що реалізується головним чином за допомогою 
вербальних засобів комунікації.  

Вагомими цілями підготовки майбутніх вчителів філологічних 

спеціальностей  до міжкультурної комунікації є: 
– систематичне викладення основних проблем міжкультурної комунікації, 

оволодіння основними поняттями і термінологією; 

– розвиток культурної сприйнятливості, здатність до правильної 

інтерпретації конкретних проявів комунікативної поведінки в різних культурах; 
– формування практичних навичок і вмінь у спілкуванні з представниками 

інших культур [Тупченко, 2013: с. 200-201]. 

У процесі вивчення міжкультурної комунікації між представниками різних 
націй і культур студенти засвоюють елементи, яких слід уникати, щоб не зіпсувати 

спілкування ще до його початку: нетактовне для певної культури звертання до 

людини; різнобій тлумачень та мовних порівнянь; помилкове вживання міжмовних 

омонімів, які спричинюють непорозуміння, комічні ситуації, а часом навіть 
конфлікти [Манакін, 2012: с. 288]. 

Майбутні вчителі філологічних спеціальностей  повинні бути готовими до 

міжкультурного спілкування із представниками інших країн, уміти знаходити 
нестандартні рішення у незнайомих міжкультурних ситуаціях. У навчальній 

діяльності студентів філологічних спеціальностей найважливішу роль відіграє усна 

комунікація.  
Інтерактивні методи (ділові та рольові ігри, дискусії тощо) дають 

студентам змогу опанувати мистецтво ведення переговорів з іноземцями, розвивати 

вміння і навички працювати командно, з урахуванням культурних особливостей 

ділового партнера [Литовченко, 2015: с. 76].  
Володіння іншомовним кодом, за допомогою якого майбутні учителі  

філологічних спеціальностей успішно здійснюватимуть міжкультурно-професійну 

взаємодію, передбачає формування не тільки практичних навичок усного мовлення, 
а й професійно важливих концептів іншомовної культури, що визначають специфіку 

суспільної й ділової поведінки, детермінованої впливом історичних традицій і 

звичаїв, способу життя тощо. Лінгвосоціопсихологічні та культурологічні знання 
про іншомовний соціум створюють широкий контекст міжкультурного спілкування, 

формують перцептивну готовність студентів до ефективного міжкультурного 

ділового спілкування, до міжнародного професійного співробітництва 

[Каніболоцька, 2011: с. 100]. 
Підготовка кваліфікованих спеціалістів філологічних спеціальностей у 

площині мультикультуралізму спрямована на оволодіння іноземною мовою на 

побутовому рівні; застосовувати навички та знання  іноземної мови у практичній  
діяльності; підвищення інтелектуального, загальнокультурного рівня майбутніх 

спеціалістів; для занять особистісним розвитком; застосування етичних норм 

комунікації та їх застосування на практиці. 

Висновки. Основні напрямки професійного становлення майбутніх 
учителів філологічних спеціальностей у практиці вищої школи включають 

ознайомлення студентів з проблемами становлення та розвитку мультикультурних 

суспільств, різними аспектами спілкування і стосунків між людьми в них,  
підготовку студентів до міжкультурної комунікації (спілкування) в ході вивчення 

іноземних мов,  формування у майбутніх учителів філологічних спеціальностей 
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інтересу до професійної діяльності, підготовка студентів до використання 
педагогічних технологій в освітньому процесі для вирішення конкретних навчально-

виховних завдань. Це дає можливість розглядати мультикультуралізм як передумову 

підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей у контексті 

інтеграційних та глобалізаційних процесів  у світі. 
Перспективи подальших наукових досліджень. Перспектива подальших 

наукових досліджень полягає у активному розвитку формування концепції 

підготовки  майбутніх вчителів філологічних спеціальностей з позиції впливу 
міжкультурної комунікації та політики міжкультуралізму.  
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ПРО РОЗВИТОК ДНІПРОВСЬКОЇ СТРУННО-СМИЧКОВОЇ ШКОЛИ  
XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 
У статті науково обґрунтовано етапи розвитку Дніпровської струнно-смичкової школи XX–

початку XXI століття у контексті музичної педагогіки. Розроблено періодизацію феномену регіональної 

музичної освіти, визначені лідери школотворення. З початку ХХ століття до 1950-х років відбувається 

ранній етап регіоналізації Дніпровської струнно-смичкової школи, що характеризується перенесенням на 

регіональний ґрунт педагогічних традицій Московської та Петербурзької струнно-смичкових виконавсько-

педагогічних шкіл. Упродовж другого етапу (1960-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) відбувається стабілізація 

регіональної своєрідності Дніпровської струнно-смичкової школи. У третій період зрілого школотворення в 

діяльності Дніпровської струнно-смичкової школи (1992–2018 рр.) зростає методичний, науковий, 

виконавський ресурс регіональної підготовки фахівців-музикантів, а школа набуває власного обличчя і 

неповторності. 

Ключові слова: Дніпровська струнно-смичкова школа, музична освіта, школотворення, лідер, 

регіональна підготовка фахівців-музикантів. 

 

In the article the stages of development of the Dnipro stringed school XX - the beginning of the XXI century 

in the context of musical pedagogy.  The periodization of the phenomenon of regional musical education is developed, 

school leaders have been identified. In the early period of its regionalization (from the beginning of the 20th century 

to the 1950s), the author’s teaching techniques were formed under the influence of the Moscow and St. Petersburg 

stringed-pupils performing and pedagogical schools, which led to transfer to the Dnipro regional soil of pedagogical 

traditions, among which we call high-level requirements interpretations of works, creative search as the main task of 

teaching, principles of purposeful involvement of students in the artistic and performing process. The leaders of 

school-making the first period became Ya.A. Zastrabsky, A.I. Yampolsky, M.B. Lieberman. During the second phase - 

the stabilization of the regional peculiarity of the Dnipro stringed school (1960s of the XX century - 1991), the string 

department is rapidly developing, in the training of specialists, the fundamental works of Ukrainian teachers-

methodists are used. The leader of school-making period is L.S. Brusova. In the third period of mature school 

creation in the activity of the Dnipro stringed school (1992-2018) a powerful pedagogical resource of teachers 

working at the music school, and since 2004 - the conservatory, was replenished by young teachers-graduates of the 

Dnipropetrovsk Academy of Music named after M. Glinka. The methodical, scientific, and executive resources of 

regional training of musicians are growing. The leader of this period of school formation is O.O. Lutsenko, head of 

the string department since 2016, author of a productive methodology of preparation, devoted to the cause of a 

creative person. The evolution of the Dnipro stringed school took place; the school has its own face and uniqueness. 

Keywords: Dniprovska stringed school, musical education, school formation, leader, regional training of 

musicians. 

 

 
Постановка проблеми. На тлі тотальної глобалізації соціального простору 

регіональне культуротворення сприймається як унікальний соціокультурний 

феномен, тісно пов’язаний з проблемою збереження культурної пам’яті та 
культурної ідентичності нації. Актуалізація даного напрямку педагогічних 

досліджень почалася у роки незалежності України: сучасні вітчизняні науковці 

прагнуть створити якомога повнішу картину становлення української педагогіки 

мистецтва – не абстрактну, а конкретизовану іменами, датами, подіями, 
особливостями регіональних систем професійної музичної освіти. Актуальним 
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напрямком історії мистецької педагогіки є музично-педагогічна регіоналістика, 
спрямована на наукове дослідження музично-педагогічних традицій державного 

процесу школотворення, які історично склалися у певних географічних зонах і 

володіють специфічними рисами.  

Дніпро є культурно-історичним регіоном півдня України, в якому, 
починаючи з кінця ХІХ ст. утворилась потужна музично-педагогічна традиція. 

Упродовж ХХ – початку ХХІ сформувалась регіональна система професійної 

музичної освіти, однак необхідність вивчення її педагогічного досвіду є актуальною 
і сьогодні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усвідомлення виконавської 

школи як національно-освітнього феномену ініційоване результатами дисертаційних 

досліджень Н. Гуральник [Гуральник, 2008], Ж. Дедусенко [Дедусенко, 2002], 
М. Давидова [Давидов, 2010] та ін. Зокрема, розгляд музично-освітньої галузі як 

концепту дозволяє виокремити в контексті її розвитку педагогічні надбання 

української фортепіанної школи ХХ ст. (Н. Гуральник) і, відповідно, інші, у тому 
числі регіональні, виконавсько-педагогічні школи. Зокрема, науковцем 

запропоновано методологію дослідження феномену на основі системи методів, 

зокрема: джерелознавчий, ретроспективний, компаративно-історичний та 
хронологічний, аналітико-порівняльний, структурно-системний та генетичний, що, 

на нашу думку, створює перспективу для використання даних методів при аналізі 

регіональних мистецько-педагогічних явищ [Гуральник, 2008: с. 4].  

Мистецтвознавча розробка Дніпровщини як субрегіону південно-східної 
України на сьогодні представлена дисертаціями В. Мітлицької (музичне життя 

Катеринославщини середини ХІХ – початку ХХ ст.) [Мітлицька, 2000], С. Щітової  

(взаємодія гетерогенності та адитивності в регіональній музичній культурі 
Дніпропетровщини) [Щітова, 2006]; Т. Медведнікової (генезис та еволюція 

Дніпропетровської піаністичної школи) [Медведнікова, 2009], С. Хананаєва 

(взаємодія композиторської, виконавської та педагогічної шкіл у фортепіанному 
мистецтві Придніпров’я) [Хананаєв, 2009], О. Світличної (художнє життя 

Катеринослава – Дніпропетровська кінця ХІХ – початку ХХ століття) [Світлична, 

2009]. Ґрунтовним дослідженням Дніпропетровської академії музики імені 

М. Глінки є монографія І. Рябцевої [Рябцева, 2016]. Колективами авторів створено 
дослідження з історії навчальних музичних закладів регіону (Дніпропетровська 

консерваторія імені М. Глінки 1898-2008, перевидання 1898–2018) 

[Дніпропетровська, 2018]. Однак, цілісне дослідження розвитку Дніпровської 
струнно-смичкової школи XX – початку XXI століття у контексті музичної 

педагогіки досьогодні не здійснене. 

Мета статті – дослідити розвиток Дніпровської струнно-смичкової школи 

XX – початку XXI століття у контексті музичної педагогіки. 
Виклад основного матеріалу. Виявляючи динаміку становлення 

Дніпровської струнно-смичкової школи, необхідно розглянути вплив історичних 

факторів на формування означеного регіонального мистецько-педагогічного 
феномену, традиції викладання фахових дисциплін, формування педагогічних ідей, 

принципів, технік музикантів-інструменталістів –представників школи. Відомо, що 

заснування Катеринославського музичного училища відбулось у 1898 р., коли 
головною Дирекцією ІРМТ (Імператорського Російського Музичного Товариства) на 

основі клопотання Д. Губарєва та М. Лівена було відкрито у Катеринославі 

відділення ІРМТ з музичними класами фортепіано, скрипки віолончелі та співу. 
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Директором Катеринославського музичного училища був призначений випускник 

Санкт-Петербурзької консерваторії по класу віолончелі та співу Д. Губарєв.  
У 1901 р. музичні класи ІРМТ були реорганізовані в музичне училище. На 

струнному відділі утворено клас контрабасу, з 1904 р. – клас ансамблю, оркестрової 

гри та квартету. Історичні документи зафіксували той факт, що у доповіді 
Д. Губарєва, присвяченій реорганізації музичних класів, директор училища 

відзначав, що музичне училище, як повноправний середній навчальний заклад, при 

проходженні учнями повного курсу, матиме право видавати атестат. Навчальний 

план Катеринославського музичного училища було запозичено у Санкт-
Петербурзькій консерваторії. Отже, фундамент Катеринославської струнно-

смичкової школи створили викладачі музичного училища, які працювали у цей 

період, зокрема: В. Солнишкін (скрипка), В. Пергамент (скрипка), І. Алєксєєнко 
(скрипка), І. Мікульський (скрипка), М. Лівен (альт), Д. Губарев (віолончель), 

А. Ямпольський (віолончель) [Медведнікова,2008: с. 8-21]. З історією формування 

струнно-смичкової школи Катеринославщини пов’язані блискучі імена Ю. Ейдліна, 

Л. Когана, Г. П’ятигорського, А. Ямпольського, які досьогодні відбиваються у 
культурній пам’яті регіону. Так, у 1936 р. засновано обласну філармонію, яка нині 

носить ім’я Л. Когана. 

Одними з найяскравіших представників досліджуваного феномену, лідерами 
Катеринославської струнно-смичкової школи можна вважати Я. Застрабського та 

А. Ямпольського. Я. Застрабський у 1904 р. закінчив Одеське музичне училище з 

класу віолончелі, у 1904–1905 рр. продовжив навчання у Петербурзькій 
консерваторії, а з 1905 р. – у Лейпцізькій консерваторії у класі професора 

Ю. Кленгеля. Отже, музично-педагогічного професіоналізм митця є 

багатокомпонентним, заснованим на різнонаціональних складових, що вплинуло на 

подальшу результативність його педагогічної діяльності у регіоні. У 1909 р. митець 
повертається до Катеринославу, де починає активну концертну та педагогічну 

діяльність упродовж п’ятдесяти років [Медведнікова,2008: с. 92]. 

Інший лідер Катеринославської струнно-смичкової школи – А. Ямпольський 
навчався у Санкт-Петербурзькій консерваторії за класом скрипки. Після закінчення 

консерваторії митець працював ад’юнктом професора Л. Ауера, концертмейстером 

симфонічного оркестру графа О. Шереметьєва. Упродовж 1913-1920 рр. 
А. Ямпольський працює у Катеринославі: викладачем гри на скрипці у приватних 

навчальних закладах, Катеринославському музичному училищі, ректором 

Катеринославської консерваторії. З 1920 р. переїжджає до Москви і працює 

помічником концертмейстера оркестру Великого театру, викладачем Московської 
консерваторії, професором, засновником скрипкової школи [Дніпропетровська, 

2018: с. 33]. 

Зазначимо, що в становленні музично-педагогічного професіоналізму 
А. Ямпольського поєдналися різні національні традиції навчання, що призвело до 

плідного поштовху у становленні струнно-смичкової школи Катеринославщини 

(Дніпровщини).  

Спадкоємність педагогічної діяльності лідерів Дніпровської струнно-
смичкової школи надалі втілилась у плідній роботі їх учнів – А. Ваксмана, 

І. Баженова, А. Тушмалова, М. Лібермана [Медведнікова,2008: с. 94]. А. Ваксман, 

вихованець Московського музично-педагогічного інституту імені Гнесіних, 
працював на Дніпровщині викладачем класу альта та скрипки. Серед його відомих 

учнів – М. Богуславський. І. Баженов своєю плідною музично-педагогічною 
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дяльністю на Дніпровщині здійснив вагомий внесок у створення та формування 
контрабасової школи України. А. Тушмалов – учень П. Ямпольського, випускник 

Московської консерваторії імені П. Чайковського з класу професора Д. Циганова 

виховав відомих у світі музикантів – І. Хачбабяна, Р. Ноделя. 

Матвей Бенціонович Ліберман (1924–2017) – талановитий музикант- 
виконавець й педагог-методист, працюючи у регіоні, став яскравим лідером 

регіональної струнно-смичкової школи, викладачем зі світовим ім’ям. У 1949 р. він 

закінчив Московську державну консерваторію імені П. Чайковського з класу 
професора Д. Ойстраха і, починаючи з цього року, працював у Дніпропетровському 

державному музичному училищі та ДМШ №1. Як прекрасний методист, 

М. Ліберман проявив себе як чудовий організатор методичної роботи з викладачами 

ДМШ Дніпропетровська і області. Серед учнів М. Лібермана, які продовжили 
педагогічну справу педагога, можна відзначити А. Венжегу, О. Баженова, 

Л. Брусову, О. Брусіловського. З 1966 р. М. Ліберман викладає у Новосибірській 

державній консерваторії імені М. Глінки, а з 1990 р. отримує посади професора 
Ієрусалимської та Тель-Авівської консерваторій. Його учнями є лауреати 

міжнародних конкурсів – А. Бараховський, О. Тростянський, О. Шустін. Досягнення 

М. Лібермана-педагога отримали високу оцінку світової громадськості: у 2009 р. він 
був нагороджений премією і медаллю Платона Міжнародного Біографічного Центру 

у Лондоні за видатні досягнення в галузі музичної освіти [Либерман, 2014]. Митець 

є автором ряду праць методичного спрямування, серед яких: «Культура звуку 

скрипаля» (у співавторстві з М. Берлянчіком) (1985), «Деякі питання розвитку 
техніки лівої руки скрипаля» (2006), «Культура скрипкового тону» (у співавторстві з 

М. Берлянчіком) (2011) та ін.  

Я. Застрабський, А. Ямпольський, М. Ліберман були не тільки видатними 
музикантами, лідерами виконавської справи, які здійснювали подвижницьку 

просвітницьку роботу в Катеринославському (Дніпровському) регіоні як солісти – 

камерні виконавці, а також вони вплинули на регіональні педагогічні тенденції 
струнно-смичкової підготовки, започаткували процес адаптації виконавсько-

педагогічних традицій Московської та Петербурзької шкіл до регіонального 

культурно-мистецького ґрунту. 

Отже, з початку ХХ століття до 1950-х років відбувається ранній етап 
регіоналізації Дніпровської струнно-смичкової школи. Викладацький склад 

Катеринославського (Дніпропетровського) музичного училища представлений 

видатними музикантами-виконавцями, педагогами, авторські методики навчання 
яких формувалися, передусім, під впливом Московської та Петербурзької струнно-

смичкових виконавських шкіл. Це призвело до перенесення на дніпровський 

регіональний ґрунт педагогічних традицій, серед яких назвемо вимоги високого 

рівня інтерпретацій творів, креативного пошуку як головного завдання навчання, 
принципів цілеспрямованого залучення студентів до художньо-виконавського 

процесу, систематичності, наочності, доступності, індивідуалізації процесу 

навчання,  використання технік емоційної драматургії, музичних узагальнень, 
виразності інтонування на струнному інструменті, що підтверджується появою 

методичних розробок викладачів-інструменталістів, створених у регіоні. 

Упродовж другого етапу – стабілізації регіональної своєрідності 
Дніпровської струнно-смичкової школи (1960-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) струнний 

відділ починає стрімко розвиватися. Викладачами працюють: Л. Біляєва (вихованка 

Московської державної консерваторії імені П. Чайковського), І. Євмінова 
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(Новосибірської державної консерваторії імені М. Глінки), Г. Логвин (Харківської 

державної консерваторії), Є.Є. Фурсін (аспірантури Київської державної 
консерваторії імені П. Чайковського), Е. Чічікалов (Московського музично-

педагогічного інституту імені Гнесіних), Н. Шевченко (Львівської державної 

консерваторії імені М. Лисенка).  
У 1960-1970-х рр. до педагогічного складу відділу приходять викладачі, які 

вже навчалися в Дніпропетровську і після закінчення консерваторій повернулися у 

регіон. Серед них: Л. Брусова – учениця М. Лібермана та вихованка Московської 

державної консерваторії імені П. Чайковського з класу Б. Бєлєнького; П. Вискарка – 
учень А. Ямпольського та А. Тушмалова, вихованець Московської державної 

консерваторії імені П. Чайковського, В. Зюмбровський – учень Я. Застрабського й 

випускник Одеської державної консерваторії, А. Михайлов – учень М. Лібермана, 
вихованець Київської державної консерваторії імені П. Чайковського, В. Стрельцов 

– учень А. Ваксмана, випускник Київської державної консерваторії імені 

П. Чайковського [Медведнікова, 2008: с. 96-100]. Посиленню процесу регіоналізації 

сприяє той факт, що у Дніпропетровському музичному училищі імені М. Глінки, 
окрім представників російських скрипкових шкіл, починають працювати 

випускники вищих музичних навчальних закладів України – Львова, Харкова, 

Одеси, повертаються випускники Дніпропетровського музичного училища. Отже, 
можна свідчити про зміцнення української струнно-смичкової школи у 

національному і регіональному, зокрема, дніпровському вимірах. 

Викладачі А. Михайлов та В. Стрельцов починають викладати курси 
методики навчання гри на інстументі та історії виконавського мистецтва, зміст яких 

упродовж радянського періоду базувався на основі навчальних програм, 

затверджених Міністерством культури СРСР, Всесоюзним методичним кабінетом  

навчальних закладів мистецтв і культури. 
У цей період починає зростати рівень української скрипкивої педагогіки. 

З’являються науково-методичні розробки  російських та українських викладачів 

О. Горохова, В. Заранського, Б. Которовича, Н. Семеняк, В. Стеценка, 
О. Шульпякова, О. Юр’єва, Ю. Янкелевича. Усі всі автори були адептами 

комплексного підходу в навчанні, що й характеризує даний період буття феномену 

регіональної струнно-смичкової школи. Розвиток скрипкового мистецтва у 1960–
1970-х рр. ініціювався також використанням музикантами в скрипковій методиці 

досягнень попередніх педагогічних систем навчання гри на скрипці, які були 

сформовані на основі тривалого накопичення музичного досвіду [Ядловська, 2008: 

с. 14-15]. 
Педагогічні погляди А. Михайлова та В. Стрельцова базувалися на 

фундаментальних працях вітчизняних викладачів-методистів; викладачі ретельно 

пояснювали студентам фізіологічну основу раціонального навчання, формування 
рухової діяльності виконавської техніки на струнно-смичкових інструментах, вчили 

відчувати й аналізувати ігровий апарат, розбиратися у формі музичного твору, 

засобах інтерпретації. 

Безперечними лідером цього періоду стає Людмила Сергіївна Брусова – 
учениця М. Лібермана, вихованка Московської державної консерваторії імені 

П. Чайковського з класу професора Б. Бєлєнького. З 1973 р. Л. Брусова призначена 

завідувачем струнного відділу. Вона була безумовним авторитетом структурного 
підрозділу, представником найкращих традицій скрипкової школи. При обговоренні 

виступів влучно визначала виконавські проблеми кожного студента, уважно 
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констатувала творче зростання особистості, докладно зупинялася на проблемах 
удосконалення ігрового апарату, особливостях інтерпретації, допомагала викладачам 

вибудовувати план вирішення виконавських завдань. Л. Брусовою було впроваджено 

практику письмової фіксації етапів творчого розвитку кожного студента. Методика 

викладача була прогресивною, що підтверджують перемоги студентів її класу на 
всеукраїнських конкурсах. Серед них: І. Холкіна, Я. Терещенко, В. Лесь, 

І. Чернявський, Ю. Глуховський, Є. Проненко, Т. Кашицька, О. Ліб, Т. Бунєєва, 

Р. Яцун [Медведнікова, 2008: с. 104]. Л. Брусовою був ініційований конкурс для 
студентів III-IV курсів музичних училищ України, який існує й донині: з 2017 р. він 

носить ім’я засновника – Людмили Сергіївни Брусової і за статусом є 

всеукраїнським. 

Потужним джерелом регіоналізації Дніпровської струнно-смичкової школи 
на другому етапі існування феномену є поповнення викладацького складу 

навчальних закладів регіону місцевими силами. Стрімко розвивається вища музична 

освіта в Україні, видаються фундаментальні методичні праці українських педагогів. 
До викладацького складу струнного відділу Дніпропетровського музичного училища 

імені М. Глінки повертаються його випускники, що здобули вищу освіту в 

консерваторіях України, отже, можна заявляти про стабілізацію регіональної 
своєрідності Дніпровської струнно-смичкової школи у 1960-х-1991 рр. Панівні 

педагогічні традиції та ідеї цього періоду спираються на структуризацію і практичне 

застосування методичних розробок, інтегративних зв’язків знань з циклу історико-

теоретичних дисциплін з музичним виконавством, зокрема, основним музичним 
інструментом. Дніпровська струнно-смичкова школа цього періоду впроваджує: 

принципи опори на національні та регіональні музичні традиції, цілісності,  

поетапності роботи над твором; регіональні методики аналізу музичних творів, 
передусім, у художньому контексті, що в цілому підтверджує стабілізацію 

регіональної своєрідності Дніпровської струнно-смичкової школи. 

Третій період в діяльності Дніпровської струнно-смичкової школи (1992–
2018 рр.) ми визначаємо як етап зрілого школотворення. У 1990-х рр. на струнному 

відділі Дніпропетровського державного музичного училища імені М. Глінки 

починають викладати І. Осенєва – учениця Л. Брусової, вихованка Харківського 

інституту мистецтв імені І. Котляревського та аспірантури Санкт-Петербурзької 
державної консерваторії імені М. Римського-Корсакова; Н. Плетнер – учениця 

Г. Чеха та В. Зюмбровського (Львівська державна консерваторія імені М. Лисенка), 

К. Крамчанінова (Одеська державна консерваторія імені А.В. Нежданової). 
Т. Медведнікова зазначає, що, починаючи з 1990-х років дисципліна «Педагогічна 

майстерність» починає входити до складу державних іспитів. Викладачами-

методистами І. Осенєвою і Н. Плетнер було розроблено лекційні курси з методики 

викладання гри на інструменті та історії виконавського мистецтва [Медведнікова, 
2008: с. 104]. Ці лекційні дисципліни викладались на III-IV курсах навчання в 

музичному училищі.  

З 2000-х років на відділі працюють вихованці: Харківського університету 
мистецтв імені І.П. Котляревського та асистентури-стажування у закладі (автор 

статті – учениця Л. Біляєвої, О. Кутакова – учениця І. Євмінової), аспірантури 

Київської національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (Г. Окань, 
В. Галіченко), Одеської державної консерваторії імені А.В. Нежданової та 

асистентури-стажування (В. Яценко, О. Шамраєв). Відділ також поповнився 

молодими викладачами – випускниками Дніпровської академії музики імені 
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М. Глінки – Н. Проненко, Є. Проненко, М. Ємець, М. Самокіш, К. Цацин, 

М. Шапран, М. Устенко, М. Обмелько, К. Дармін, С. Ярошенко, що дозволяє 
засвідчувати потужний регіональний педагогічний ресурс Дніпровської струнно-

смичкової школи. 

Зростає й методичний ресурс струнно-смичкової підготовки фахівців, у тому 
числі й регіональний: широко використовувались праці О. Агаркова, Л. Ауера, 

І. Браудо, Й. Войко, Н. Гарбузова, Л. Гінзбурга, Е. Каміларова, С. Майкапара, 

К. Мостраса, Т. Погожевої, Б. Струве, М. Фейгіна, К. Флеша, І. Ямпольського, 

К. Давидова, Р. Сапожнікова, Ю. Янкелевича, а також українських скрипалів-
педагогів (О. Юр’єв «Скрипкові штрихи як засіб артикуляції в сонатах і партітах 

Й. Баха для скрипки соло», «Виражальні можливості скрипкових штрихів», «Нариси 

історії та теорії смичкової культури скрипаля»; В. Стеценко «Методика навчання гри 
на скрипці», «Джерела розвитку скрипкового концерту», «Закономірності 

інтонування на скрипці» та ін.).  

У змісті теоретичної та методичної підготовки фахівців задіяний досвід 

А. Ямпольського, який починав своє музичне навчання в Катеринославі у класі 
І. Алексєєнка – одного із засновників вітчизняної скрипкової школи. Серед учнів 

Ямпольського – Л. Коган, Б. Гольдштейн, Ю. Ситковецький, І. Безродний, Е. Грач, 

Ю. Янкелевич, О. Горохов та ін. Покоління скрипалів виховуються на розробках 
викладача («Про метод роботи з учнем», 1959, «До питання про виховання культури 

звуку скрипаля», 1968) та значного репетруарного доробку. Важливим професійним 

значенням у підготовці студентів є педагогічна практика, у зміст якої входить 
вивчення музичного репертуару ДМШ та педагогічних принципів і методів його 

опрацювання.  

З 2006 р. у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки починає 

працювати автор статті.  Нами розроблені і викладаються лекційні курси: «Аналіз 
виконавських стилів», «Історія виконавської майстерності», «Методика викладання 

гри на спеціальному інструменті», «Методичний семінар з педагогічної практики», 

«Спеціальна педагогічна підготовка майбутнього викладача основного музичного 
інструмента», у змісті яких, зокрема, вивчаються нові методики викладання (метод 

Сузукі, Г. Зілвея «Кольорові струни», Шейли Нельсон, альтернативні форми та 

методи  проведення уроків за фахом), розглядаються основи монтування, акустики 
струнно-смичкових інструментів. Вийшли друком статті з проблем 

звуковидобування на скрипці, передумов народження жанру струнного квартету, 

формування жанру струнного квартету у творчості Й. Гайдна.  

У цей період викладачами М. Самокішем видано статті («До питання 
психології музично-виконавського процесу», «До питання причинно-наслідкових 

передумов переводу студентів-скрипалів на альт»); М. Шапраном розроблено і 

викладається курс лекцій з методики викладання фахових дисциплін, оновлено курс 
історії виконавського мистецтва; Є. Проненко, Н. Проненко видано монографію 

«Матвій Ліберман», К. Крамчаніновою – навчальний посібник «Концертні етюди і 

каприси для альта»; В. Кузіковим, В. Кузіковою, О. Кутаковою – навчальний 

посібник «Вивчення технічних складностей в оркестрових партіях (клас скрипки)». 
Отже, у цей період буття Дніпровської струнно-смичкової школи активізується 

педагогічний аспект діяльності її представників. 

Лідером цього періоду ми вважаємо О. Луценко, яка почала працювати на 
струнному відділі з 2008 року, з 2016 р. є його завідувачем. Студенти викладача 

постійно стають лауреатами конкурсів: ім. Л. Брусової, ім. Л. Когана (м. Дніпро), 
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ім. Ю.  Хілобокова (м. Кропивницький), «Подільський водограй» (м. Вінниця), 
«Львівський віртуоз» (м. Львів), «Pro Art» (м. Хмельницький). З ініціативи 

О. Луценко упродовж навчального року проводяться відкриті майстер-класи, 

фестивалі за участю видатних виконавців сучасності, здійснюються творчі проекти 

та концерти за участю викладачів та студентів відділу. О. Луценко є засновником та 
учасником квартету викладачів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки 

«D’Art». Панівними принципами методики викладання О. Луценко є створення 

творчої атмосфери на уроці з основного музичного інструменту, поетапне розкриття 
виконавсько-педагогічного потенціалу студентів, акцент на оригінальному 

художньому втіленні задуму композитора, стильова точність виконання. 

Висновки. На основі поданих міркувань можна констатувати, що упродовж 

ХХ – початку ХХІ століть формується та розвивається національно-педагогічний 
феномен Дніпровської струнно-смичкової школи. Нами визначено три періоди її 

розвитку. У ранній період її регіоналізації (з початку ХХ століття до 1950-х років) 

авторські методики навчання формувалися під впливом Московської та 
Петербурзької струнно-смичкових виконавсько-педагогічних шкіл, що призвело до 

перенесення на дніпровський регіональний ґрунт педагогічних традицій, серед яких 

назвемо вимоги високого рівня інтерпретацій творів, креативного пошуку як 
головного завдання навчання, принципів цілеспрямованого залучення студентів до 

художньо-виконавського процесу. Лідерами школотворення першого періоду стали 

Я. Застрабський, А. Ямпольський, М. Ліберман. Упродовж другого етапу – 

стабілізації регіональної своєрідності Дніпровської струнно-смичкової школи   
(1960-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) струнний відділ стрімко розвивається, у підготовці 

фахівців використовуються фундаментальні праці українських викладачів-

методистів. Лідером школотворення періоду є Л. Брусова. У третій період зрілого 
школотворення  в діяльності Дніпровської струнно-смичкової школи (1992–2018 рр.) 

потужний педагогічний ресурс викладачів, що працювали в музичному училищі, а з 

2004 р. – консерваторії,  поповнився молодими викладачами – випускниками 
Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки. Зростає методичний, науковий, 

виконавський ресурс регіональної підготовки фахівців-музикантів. Лідером цього 

періоду школотворення є О. Луценко, завідувач струнного відділу з 2016 р., автор 

результативної методики підготовки, самовіддана справі творча людина. Еволюція 
Дніпровської струнно-смичкової школи відбулася, школа набула власне обличчя і 

неповторність. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
Гуральник, 2008 – Гуральник Н.П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної 

педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні  аспекти. Монографія. – К.: НПУ, 

2007.– 460 с. 

Давидов, 2010 – Давидов М.А. Виконавське музикознавство. Енциклопедичний довідник / М.А. Давидов. – К.: 

Національна музична акдемія України ім. П.І. Чайковського, 2010. – 399 с. 

Дедусенко, 2002 – Дедусенко Ж.В. Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції / 

Ж.В. Дедусенко // Автореф. дисс. ... канд. мист-ва. – К., 2002. – 20 с. 

Дніпропетровська, 2018 – Дніпропетровська академія музики ім.М.Глінки (1898-2018). Монографія/ Під заг. 

Редакцією Д.Г. Мельника. – Дніпропетровськ: Україна, 2018. – 272 с. 

Либерман, 2014 – Либерман Матвей Борисович [Електронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/  

Медведнікова, 2008 – Дніпропетровська консерваторія ім. М.Глінки. 1898-2008 [нариси] / під. заг. ред. 

Т.О.Медведнікової /Дніпропетровськ: Арт-Прес. – Д., 2008. – 208 с.  

Медведнікова, 2009 – Медведнікова Т.О. Дніпропетровська піаністична школа. Генезис та еволюція./ 

Т.О. Медведнікова // Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства. – Одеса, 2009. – 22 с. 

Мітлицька, 2000 – Мітлицька В.А. Музичне життя Катеринославщини середини ХІХ – початку ХХ ст./ 

В.А. Мітлицька // Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства. – Харків, 2000. – 19 с. 



Pedagogy                                                                                                                                 j 

___________________________________________________________________ 
72     Humanitarium. 2019. Vol. 45, Iss. 2. ISSN 2308-5126 

Рябцева, 2016 – Рябцева Ірина. Дніпропетровська академія музики: джерела: До 120-річчя заснування 

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки / Ірина Рябцева. – Дніпро: Ліра, 2016. – 240 с. 

Світлична, 2009 – Світлична О.М. Художнє життя Катеринослава – Дніпропетровська кінця ХІХ – початку 

ХХ століття / О.М. Світлична // Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства. – Харків, 2009. – 22 с. 

Хананаєв, 2009 – Хананаєв С.В. Взаємодія композиторської, виконавської та педагогічної шкіл у 

фортепіанному мистецтві Придніпров’я / С.В. Хананаєв // Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства. 

– Одеса, 2009. – 16 с. 

Щітова, 2006 – Щітова С.А. Взаємодія гетерогенності та адитивності  в регіональній  музичній культурі 

дніпропетровщини: від витоків до сучасності / С.А. Щітова // Дис. ... канд. мист-ва / Одеська 

державна консерваторія ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2006. – 223 c. 

Ядловська, 2008 – Ядловська З.Г. Українське скрипкове мистецтво 60-80-х рр. XX ст.: тенденції розвитку/ 

З.Г. Ядловська // Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. – К., 2008. – 22 с. 

 

REFERENCES 
Huralʹnyk, 2008 – Huralʹnyk N.P. Ukrayinsʹka fortepianna shkola KHKH stolittya v konteksti rozvytku muzychnoyi 

pedahohiky: istoryko-metodolohichni ta teoretyko-tekhnolohichni aspekty. Monohrafiya. – K.: NPU, 

2007.– 460 s.  

Davydov, 2010 – Davydov M.A. Vykonavsʹke muzykoznavstvo. Entsyklopedychnyy dovidnyk / M.A. Davydov. – K.: 

Natsionalʹna muzychna akdemiya Ukrayiny im. P.I. Chaykovsʹkoho, 2010. – 399 s.  

Dedusenko, 2002 – Dedusenko ZH.V. Vykonavsʹka pianistychna shkola yak rid kulʹturnoyi tradytsiyi / ZH.V. 

Dedusenko // Avtoref. dyss. ... kand. myst-va. – K., 2002. – 20 s. Dnipropetrovsʹka, 2018. – 

Dnipropetrovsʹka akademiya muzyky im.M.Hlinky (1898-2018). Monohrafiya/ Pid zah. Redaktsiyeyu D.H. 

Melʹnyka. – Dnipropetrovsʹk: Ukrayina, 2018. – 272 s.  

Lyberman, 2014 – Lyberman Matvey Borysovych [Elektronnyy resurs]. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/  

Medvednikova, 2008 – Dnipropetrovsʹka konservatoriya im. M.Hlinky. 1898-2008 [narysy] / pid. zah. red. 

T.O.Medvednikovoyi /Dnipropetrovsʹk: Art-Pres. – D., 2008. – 208 s.  

Medvednikova, 2009 – Medvednikova T.O. Dnipropetrovsʹka pianistychna shkola. Henezys ta evolyutsiya./ T.O. 

Medvednikova // Avtoref. dys. ...kand. mystetstvoznavstva. – Odesa, 2009. – 22 s.  

Mitlytsʹka, 2000 – Mitlytsʹka V.A. Muzychne zhyttya Katerynoslavshchyny seredyny KHIKH – pochatku KHKH st./ 

V.A. Mitlytsʹka // Avtoref. dys. ...kand. mystetstvoznavstva. – Kharkiv, 2000. – 19 s. 

Ryabtseva, 2016 – Ryabtseva Iryna. Dnipropetrovsʹka akademiya muzyky: dzherela: Do 120-richchya zasnuvannya 

Dnipropetrovsʹkoyi akademiyi muzyky im. M.Hlinky / Iryna Ryabtseva. – Dnipro: Lira, 2016. – 240 s.  

Svitlychna, 2009 – Svitlychna O.M. Khudozhnye zhyttya Katerynoslava – Dnipropetrovsʹka kintsya KHIKH – 

pochatku KHKH stolittya / O.M. Svitlychna // Avtoref. dys. ...kand. mystetstvoznavstva. – Kharkiv, 2009. 

– 22 s.  

Khananayev, 2009 – Khananayev S.V. Vzayemodiya kompozytorsʹkoyi, vykonavsʹkoyi ta pedahohichnoyi shkil u 

fortepiannomu mystetstvi Prydniprovʺya / S.V. Khananayev // Avtoref. dys. ...kand. mystetstvoznavstva. – 

Odesa, 2009. – 16 s.  

Shchitova, 2006 – Shchitova S.A. Vzayemodiya heterohennosti ta adytyvnosti v rehionalʹniy muzychniy kulʹturi 

dnipropetrovshchyny: vid vytokiv do suchasnosti / S.A. Shchitova // Dys. ... kand. myst-va / Odesʹka 

derzhavna konservatoriya im. A.V. Nezhdanovoyi. – Odesa, 2006. – 223 c.  

Yadlovsʹka, 2008 – Yadlovsʹka Z.H. Ukrayinsʹke skrypkove mystetstvo 60-80-kh rr. XX st.: tendentsiyi rozvytku/ 

Z.H. Yadlovsʹka // Avtoref. dys. kand. mystetstvoznavstva. – K., 2008. – 22 s. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



                                                                                                                               Педагогіка 

________________________________________________________________________________

Humanitarium. 2019. Том 45, Вип. 2. ISSN 2308-5126                                                    73 

УДК 341.221.4:378(4-11)             DOI 10.31470/2308-5126-2019-45-2-73-79 

Ірина Мигович, 

кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри романо-германської філології, 

Державний заклад «Луганський 

національний університет  

імені Тараса Шевченка». 

Iryna Myhovych, 

Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor 

 of Roman and Germanic Philology Chair, 

State Institution «Luhansk Taras Shevchenko 

National University».

E-mail: irina.migovich@gmail.com 

ORCID 0000-0003-0060-5387 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВІДНОСНО 

ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

 
На основі результатів кейсового дослідження системи менеджменту інституційної політики 

інтернаціоналізації діяльності одного з класичних закладів вищої освіти Польської Республіки – 

Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) доведено, що міра 

розвитку інституційної політики інтернаціоналізації закладу вищої освіти залежить від інституційної 

культури установи, яка в свою чергу частково формується під впливом географічних особливостей 

розташування – територіального межування з сусідніми країнами, а також від економічного потенціалу 

регіону дислокації. Обґрунтовано, що інтернаціоналізація – це не просто сучасний процес провадження 

освітніх послуг, а ресурс розвитку вищої освіти, спрямований на створення системи, що відповідає 

міжнародним стандартам, оперативно реагуючої на виклики сучасного глобалізованого середовища. 

Ключові слова: система вищої освіти, менеджмент освітньої діяльності, інституційна політика 

освітньої установи, інтернаціоналізація. 

 

National systems of higher education in the countries of Eastern Europe for a considerable period of time 

have been developing under the influence of totalitarian educational model. However, reforms in the field of higher 

education that started at the end of the 20th century indicated steady changes in the development of national higher 

education systems in these countries within the Bologna process, such as: changing the admission criteria to classical 

universities, independent curricula formation and organization of educational process, eradication of nomenclature 

system of appointment to academic positions, establishing of collective management bodies with the participation of 

teachers and students, etc. We consider these factors as the basis for gradual implementation of internationalization 

trend in the work of classical universities of Eastern Europe. Following J. Knight, we view internationalization as the 

process of integrating intercultural aspects in education, research and service-providing processes at institutions of 

higher education. Being looked upon through the time frame of the end of the 20th – beginning of the 21st centuries, 

which is proved to be quite disturbing in the countries mentioned, this process is considered to be promising from the 

standpoint of the analysis of change of the national systems of higher education under the influence of globalization. 

Based on the case study of the institutional internationalization policy management system of one of the classical 

higher education institutions of the Republic of Poland – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej), the fact has been proved that the level of institutional internationalization policy depends 

on institutional culture, which, in turn, is formed partially under the influence of geographical peculiarities of 

location - territorial bounding with neighboring countries, as well as economic potential of the region of dislocation. 

It has also been substantiated that internationalization is not a mere modern process of providing educational 

services, but a resource of higher education system development aimed at establishing a system that meets 

international standards and responds to challenges of modern globalized world. 

Keywords: higher education system, management of educational activity, institutional policy of educational 

institution, internationalization. 

 

 
Постановка проблеми. У глобалізованому просторі сучасного суспільства 

надання освітніх послуг є однією з важливих з економічної точки зору експортних 

галузей для країн – лідерів на міжнародному ринку освітніх послуг. Усвідомлення 
того факту, що вища освіта – це товар, який можна продавати в глобальних 

масштабах, називаємо одним з тих чинників поступової реконструкції національних 

систем вищої освіти, які і нині впливають на консолідацію глобального академічного 
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простору вищої освіти та європейського простору вищої освіти (European Higher 

Education Area – EHEA). Поширення економічної активності європейських держав за 
межі національних кордонів відкрило Європі нові фінансові ринки та зробило 

доступною міжнародну мобільність. Приватні підприємства та бізнеси змогли 

працювати у будь-якій частини світу, розробляючи та віддалено пропонуючи свої 
товари і послуги. Важкій промисловості та виробництву в більшості країн Східної 

Європи протягом останніх десятиліть приділено мінімум уваги з боку національних 

урядів. На цьому тлі наявне зростання конкурентоспроможності сфери знань. 

Наслідки таких змін в зовнішньоекономічному житті країн мають вирішальне 
значення для національних систем вищої освіти – в якості виробників та 

розповсюджувачів знань національні заклади вищої освіти (ЗВО) стають провідними 

стейкхолдерами (stake-holders) та рушійною силою міжнародної 
конкурентоспроможності та економічного зростання країн. Такі змінені реалії 

функціонування ЗВО в свою чергу спричиняють зміни менеджменту діяльності 

освітніх установ в контексті реалізації ними інституційних політик 

інтернаціоналізації. Розглянемо це на прикладі кейсового аналізу діяльності одного з 
класичних університетів Польської Республіки – Університету Марії Кюрі-

Склодовської в Любліні (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). 

Мета статті. Пропонована стаття присвячена аналізу взаємозв’язку та 
взаємовпливу системи менеджменту класичної освітньої установи та інституційної 

політики інтернаціоналізації закладу. Дослідження проведене на прикладі вивчення 

роботи Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польська Республіка.  
Виклад основного матеріалу. Університет було засновано через три місяці 

після припинення нацистської окупації Любліну. Група вчених зі Львова спільно з 

польськими дослідниками, які пережили окупацію Любліну, почали працювати у на 

той час Люблінському католицькому університеті (спеціалізувався на гуманітарних 
науках). На його базі 23 жовтня 1944 р. Польський комітет національного звільнення 

започаткував Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Польська реформа 

організаційної структури закладів вищої освіти 70-х рр. вплинула і на університет – 
77 кафедр було реорганізовано у 21 інститут, які було розділено на ті, що 

займаються викладацькою, і ті, що займаються науковою діяльністю. Станом на 

сьогодні в структурі університету функціонує 11 факультетів у Любліні та кампус у 
м. Пулава. Освітня пропозиція включає понад 80 програм англійською мовою та 

більше 250 спеціалізацій. У 2017 академічному році в університеті навчалося понад 

1600 іноземних студентів, була наявна 181 угода про співробітництво з 

закордонними інституціями вищої освіти та широкий вибір варіантів міжнародних 
стажувань [History, 2017: c. 2]. 

Офіційний сайт університету дає можливість ознайомитися зі Стратегією 

інтернаціоналізації 2016 – 2021 років, в якій окреслені цілі, перспективні джерела 
фінансування, система менеджменту та шляхи реалізації процесу відповідно до 

компонентів системи вищої освіти – на рівні надання освітніх послуг та на рівні 

провадження дослідницької діяльності. Окремі розділи присвячено питанням 

мобільності студентів, викладацького та адміністративного персоналу, а також 
створенню спеціального міжнародного простору (International Space), який власне 

робить можливою імплементацію процесу інтернаціоналізації в університеті 

[Internationalization Strategy, 2017]. 
Серед стратегічних цілей, які привернули нашу увагу, назвемо: розвиток 

дослідницького потенціалу у напрямку зміцнення міжнародного наукового 
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співробітництва, інтернаціоналізацію процесу навчання і викладання, розвиток 
міжнародних компетентностей студентів, збільшення зовнішнього фінансування 

наукових досліджень і навчання, збільшення кількості іноземних студентів. 

Окреслені цілі відповідають теоретичним положенням щодо процесу 

інтернаціоналізації національних систем вищої освіти. Щодо менеджменту, в 
документі мова йде про створення команди осіб на факультетах, відповідальних за, 

зокрема, координацію конкретних заходів та програм таких, як Erasmus+, грантові 

програми наукових досліджень і навчання, набір іноземних студентів тощо. Діапазон 
роботи таких міжнародних факультетських команд окреслено крізь призму огляду 

фінансових ресурсів для реалізації процесу інтернаціоналізації. Імпонує нам також і 

те, що акцент в документі зроблено на інформаційному компоненті, який 

передбачає: популяризацію інформації, візуальну ідентифікацію, адміністрування 
веб-сторінок факультетів (у тому числі англійською та російською мовами), 

присутність в соціальних мережах, підготовку рекламних матеріалів, розробку 

планів інформаційних і рекламних заходів, циклічні рекламні заходи, наприклад, 
щорічні наради з міжнародними партнерами тощо. Розширення мережі міжнародних 

партнерів заплановане, зокрема, за рахунок використання індивідуальних наукових 

контактів викладачів факультетами та університетом в цілому. 
Підтримуємо і окреслені в документі ідеї стосовно інтернаціоналізації 

досліджень та навчання. Так, щодо досліджень, документ наголошує на таких 

аспектах: створення нових або приєднання до існуючих дослідницьких 

консорціумів, співпраця з міжнародними організаціями та фондами підтримки освіти 
і науки, визначення стратегічних з географічної точки зору регіонів, які є 

перспективними для окремих факультетів у науково-дослідній діяльності, розробка 

програм міжнародних наукових стажувань студентів по окремим факультетам тощо. 
В розрізі «навчання» інтернаціоналізація має відбуватися через викладання окремих 

модулів або освітніх програм іноземними мовами, збільшення кількості програм 

подвійного диплому, активнішу співпрацю з програмою Erasmus+, розширення 
освітньої пропозиції на програми післядипломної освіти для іноземних студентів, 

підтримку навчальних поїздок студентів відповідно до міжнародних проектів, що 

проводяться з закордонними університетами-партнерами тощо. 

Ми вже зазначали, що документ говорить і про створення так званого 
міжнародного простору на факультетах як середовища, що сприятиме 

інтенсифікації міжнародної діяльності факультетів у всіх можливих напрямках. 

Умови, названі для цього, є такими: розвиток мовних компетентностей студентів та 
викладачів університету, підтримка польських студентів університету, які 

виїжджають за кордон, і іноземних студентів, які приїжджають навчатися в 

університет (консультування, т’юторство тощо), створення системи юридичних 

послуг для іноземних студентів, що передбачає і допомогу в питанні зарахування на 
навчання, створення стипендіальної системи для іноземних студентів університету, 

розвиток мовних та міжкультурних компетентностей адміністративного персоналу, 

що займається роботою з іноземними студентами та викладачами, зокрема шляхом 
проведення семінарів, навчальних курсів, візитів до університетів-партнерів тощо, 

створення умов для соціокультурної інтеграції іноземних студентів, створення 

системи моніторингу іноземних студентів та постійного контакту з ними після 
закінчення навчання, створення програми регулярних візитів закордонних 

професорів, координовані дії щодо промоції міжнародного іміджу університету 

через соціальні мережі, наукові заходи, такі як відкриті лекції англійською мовою 
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відомих діячів та інші заходи з промоції, удосконалення інформаційної системи 

університету з використанням англійської мови, надання інформації бібліотечним 
сервісом університету англійською мовою. 

Фінансова підтримка названих напрямків має відбуватися: з бюджетних 

джерел, таких як програми підтримки інтернаціоналізації вищої освіти Міністерства 
науки і вищої освіти, Національного наукового центру та Національного центру 

досліджень і розробок; шляхом отримання коштів Європейського Союзу для 

досліджень та інтернаціоналізації вищої освіти; шляхом отримання коштів від 

приватних спонсорів, фондів та міжнародних організацій за межами Європейського 
Союзу; внаслідок співпраці з владними структурами міст та провінцій. 

Не зважаючи на наявність стратегічного документу з інтернаціоналізації в 

університеті, сайт університету не дає можливості отримати інформацію про офіс 
міжнародного співробітництва як загально університетську структуру. На кожному 

факультеті існує власний структурний підрозділ, який контролює та сприяє розвитку 

міжнародної діяльності факультету, участі студентів і викладачів в програмах 

мобільності, збільшенню кількості угод про співробітництво з закордонними 
освітніми установами. Отримавши консультацію від декана факультету політичних 

наук, професора, Івонни Хофман [Leadership, 2017], ми знайшли підтвердження 

викладеному – в університеті факультети реалізують заходи щодо 
інтернаціоналізації навчання і досліджень всередині власне структурних підрозділів, 

додаткові структури чи підрозділи університетського рівня відсутні, факультети 

керуються університетською візією щодо інтернаціоналізації, проте мають 
автономію відносно шляхів її реалізації. Так, до складу адміністративних органів 

того же таки факультету політичних наук входить посада заступника декана з питань 

досліджень та міжнародного співробітництва, на офіційному сайті факультету наявні 

окремі сторінки, присвячені інтернаціоналізації та роботі в рамках програми 
Erasmus+, перелік білатеральних угод з університетами-партнерами за кордоном та 

програм подвійного диплому [Statistics, 2017]. Кожний факультет має координатора 

програми Erasmus+, надає перелік курсів та освітніх програм іноземними мовами. 
Для нашого дослідження така модель організації міжнародної діяльності 

представляла собою певний виклик, оскільки для отримання статистичної інформації 

відповідно до виокремлених нами критеріїв ми зверталися до окремих факультетів, а 
надані ними дані, які були подекуди фрагментарними (рік початку вибірки – 2004), 

зводили до загально університетського рівня шляхом додавання. Тим не менш 

вважаємо отримані показники об’єктивними і такими, що дозволяють на їхній основі 

розробити матрицю інституційної системи інтернаціоналізації Університету Марії 
Кюрі-Склодовської в Любліні. 
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За підсумками аналізу твердимо, університет є особливим з точки зору 

структурної організації міжнародної діяльності – перейняв британську модель 
роботи і передав функції міжнародного офісу на факультети. Територіальне 

розташування установи вплинуло на національний склад і кількість іноземних 

студентів університету – переважна їхня більшість з України та Білорусі. Наведені 
дані свідчать про щорічне зміцнення міжнародного потенціалу університету, на що 

вказує і четверта позиція в національному рейтингу 2017 року за показником 

«інтернаціоналізація» серед аналізованих нами освітніх установ [Perspektywy, 2017]. 

Інституційна політика інтернаціоналізації для університету є засобом забезпечення 
якості освіти та досліджень. Реалізація цієї політики дає можливість студентам 

здобути навички, які допомагають їм ефективно діяти на міжнародному ринку праці, 

спілкуватися в умовах полікультурного суспільства, розв’язувати проблеми 
міжнародного характеру на основі принципів толерантності і спроможності 

виступати захисниками миру і стабільності. 

У процесі реалізації інституційної політики інтернаціоналізації університет 

ставить перед собою низку завдань, таких як: збільшення кількості іноземних 
студентів, збільшення показників мобільності всіх типів, впровадження освітніх 

програм і курсів іноземними мовами, європеїзованих курсів,  впровадження спільних 

з іноземними партнерами програм тощо. Щодо форм реалізації поставлених завдань, 
називаємо такі: мобільність всіх типів, програми професійного розвитку 

викладацького та адміністративного складу університетів, міжнародна співпраця в 

дослідницькій діяльності, набір іноземних студентів, мовна підготовка для 
іноземних студентів, розробка спільних з закордонними партнерами 

інтернаціоналізованих освітніх програм і курсів, спільні аспірантські та докторські 

студії тощо. SWOT-аналіз стану розвитку інституційної політики інтернаціоналізації 

університету дозволяє говорити про такі принципи функціонування політики: 
універсальність стратегічного, діяльнісного, системного аспектів; публічність; 

об’єктивність; систематичність; субсидіарність (узгодження делегованих 

повноважень і відповідальності). 
Менеджмент діяльності університету в контексті реалізації інституційної 

політики інтернаціоналізації передбачає наявність: стратегії (візії), форм та процедур 

забезпечення процесу інтернаціоналізації, розподіл повноважень щодо реалізації 
інституційної політики інтернаціоналізації між усіма учасниками освітнього 

процесу; наявність ресурсів для реалізації політики та інформаційних систем для 

ефективного управління окремими напрямками політики; інших процедур та заходів, 

визначених спеціальними документами ЗВО.  
Висновки. Таким чином, інституційну політику інтернаціоналізації освітньої 

установи розглядаємо як процес набуття ЗВО міжнародної перспективи відповідно 

до трьох аспектів – цільового, процесуального та структурного, а також як 
здійснення діяльності, яка передбачає залучення вищої адміністрації до розробки 

бачення такої перспективи для інституції в цілому. Перспективу подальших 

досліджень вбачаємо в порівняльному аналізі роботи декількох освітніх установ 

Польської Республіки, а також класичних університетів декількох країн Східної 
Європи. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
У статті досліджено проблему модернізації змісту математичної освіти учнів початкових класів 

на основі досвіду країн Європейського Союзу. Розглянуто типову модель освітньої системи в країнах ЄС, 

схарактеризовано модель державного стандарту та навчальних програм із математики, виокремлено 

компетенції, характерні для навчальних програм. Розглянуто процеси оновлення педагогічної та 

математичної освіти в Україні. Визначено змістові лінії математичної освітньої галузі Державного 

стандарту початкової освіти; теоретично обґрунтовано та розкрито компетентнісну спрямованість 

оновлених навчальних програм з математики. Здійснено перелік математичних знань, відображених у 

вигляді термінів, уявлень, понять, законів, залежностей, властивостей, які повинні  засвоїти учні початкових 

класів; наведено приклади розумових та практичних умінь, які формуються в учнів початкової школи; 

виокремлено рівні навчальних досягнень учнів та вимоги до оцінювання усних та письмових відповідей учнів. 

Проаналізовано підходи до процесів модернізації початкової математичної освіти в Україні. 

Ключові слова: математична освіта, модернізація, компетентнісний підхід, компетенції, 

державний стандарт, навчальні програми, змістові лінії. 

 

The article deals with the problem of modernizing the content of mathematical education of the primary 

school students on the basis of the experience of the European Union countries. It is determined that a person-

centeredch, integration, informatization, competence approach also apply to the primary education. The typical 

model of the educational system in the EU countries is considered, which includes a list of general objectives and 

objectives of teaching the particular subjects, a basic curriculum that divides a studytime between the subject 

fields/subjects, standards of the subject areas that determine the minimum content of curricula and the succession of 

study the educational material, requirements to the level of the students’ progress in the subject areas of the 

educational subjects. The processes of updating the pedagogical and mathematical education in Ukraine are 

considered. It is indicated that the main goal of education is a comprehensive development of the student’s 

personality, his talents, abilities, competencies and cross-cutting abilities. It is stated that humanitarization and 

humanization, person-centered model of education, reforming and modernization are to ensure the proper quality of 

mathematical education, the fundamentality of mathematical training, the formation of a mathematical style of 

thinking, the effectiveness of the mathematical knowledge’s application. The model of the state standard and 

educational programs in Mathematics is characterized, the competencies characteristic for the curricula are singled 



Pedagogy                                                                                                                                 j 

___________________________________________________________________ 
80     Humanitarium. 2019. Vol. 45, Iss. 2. ISSN 2308-5126 

out. The purpose of the mathematical educational branch is defined, which consists in the formation of mathematical 

and other key competencies, the development of thinking, the ability to recognize and simulate the processes and 

situations in everyday life, which can be solved by using the mathematical methods. The content lines of the 

mathematical educational branch of the State standard of primary education are determined; the competence 

orientation of updated educational programs in Mathematics is theoretically grounded and revealed. A list of the 

mathematical knowledge displayed in the form of terms, impressions, concepts, laws, dependencies, properties, which 

must be learned by the primary school students, is accomplished; examples of the mental and practical skills that are 

formed in the primary school students are given; levels of the students’ educational achievements and the 

requirements for the assessment of the students’ oral and written responses are identified. The approaches to the 

modernization of primary mathematical education in Ukraine are analyzed. 

Keywords: mathematical education, modernization, competence approach, competencies, state standard, 

curricula, content lines. 

 

 

Постановка проблеми. Модернізація змісту освіти в Україні відбувається на 

основі досвіду країн Європейського Союзу. Усі світові тенденції та інновації 
стосуються і початкової ланки освіти, зокрема: особистісно-орієнтований підхід, 

інтеграція, інформатизація, компетентнісний підхід. Адже в українській системі 

освіти переважав знаннєвий підхід, при якому результатом навчання була сукупність 

накопичених школярем знань, умінь і навичок. У сучасному інформаційному 
суспільстві формується нова система цінностей, у якій володіння знаннями, 

уміннями й навичками є необхідним, але й недостатнім результатом навчання. 

Головна мета освіти полягає у всебічному розвитку особистості учня, її талантів, 
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь. Початкова математична освіта теж 

потребує оновлення змісту навчання. Ці проблеми вказують на необхідність 

вивчення й використання позитивних результатів зарубіжного досвіду для розбудови 

початкової школи та інтеграції України в єдиний освітній простір. Ураховуючи вище 
сказане, переконуємося, що дана проблема є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан початкової математичної 

освіти, проблеми та пошук шляхів їх вирішення є предметом вивчення вітчизняних і 
зарубіжних методистів, науковців, учителів-практиків. Дослідженням проблем 

початкової математичної освіти та її порівнянням з європейською займаються 

Л. Коваль, О. Локшина. Питанню оновлення змісту навчання математики в 
початковій школі присвячені розвідки М. Богдановича, О. Гайштута, Л. Коваль, 

М. Козак, Я. Короля, О. Корчевської, Л. Кочиної, М. Левшина, Н. Листопад, 

С. Логачевської, О. Митника, С. Скворцової та ін. Хоча вивченням проблем 

початкової математичної освіти та пошуком шляхів підвищення ефективної 
підготовки молодших школярів займається низка науковців, більш детального та 

ґрунтовного аналізу потребує її стан на сучасному етапі. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розкриття проблеми 
модернізації змісту математичної освіти в початковій школі. 

Виклад основного матеріалу. Стандартизація змісту освіти країн 

Європейського Союзу є ефективним інструментом забезпечення якості освіти. 
Стандарти, що використовуються країнами ЄС, працюють за допомогою двох 

компонентів – інваріантної та варіативної частини, які забезпечують особистісне 

засвоєння кожним учнем достатнім мінімум знань та вмінь, а також окреслюють 

результати, яких учень повинен досягти в процесі навчання. Типова модель 
освітнього стандарту в країнах Євросоюзу включає: «перелік загальних цілей і цілей 

навчання окремих предметів; базовий навчальний план, який розподіляє навчальний 

час за предметними галузями/предметами; стандарти предметних галузей, які 
визначають обов’язковий мінімум змісту навчальних програм та послідовність 
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вивчення навчального матеріалу; вимоги до рівня успішності учнів з предметних 
галузей навчальних предметів» [Локшина, 2009: с. 129]. Характерною ознакою 

типової моделі стандарту є те, що він не є незмінним, а постійно змінюється 

відповідно до суспільних вимог до освіти. Для навчальних програм із математики 

країн ЄС характерні такі види компетенцій: засвоєння базових навичок і алгоритмів 
діяльності, розуміння математичних понять і принципів, застосування математики в 

ситуаціях реального життя, спілкування на математичні теми та вміння мислити 

математично. Порівнюючи цілі та завдання вивчення початкового курсу математики, 
можна побачити їхню злагодженість з вимогами, що існують в країнах 

Європейського Союзу. 

Вивчаючи досвід учителів початкової школи в навчанні математики та 

наукові дослідження, які проводяться в Україні та в країнах Європейського Союзу, 
переконуємося, що математичні знання необхідні в науково-практичній діяльності 

людства.  

Під впливом викликів сучасності, як стверджує О. Локшина, математична 
складова перетворилася на математично-технологічну, адже, крім традиційної 

математики, яка вивчається в усіх країнах Європейського Союзу з 1-го класу, вона 

збагачується на такі предмети або теми, як інформаційно-комунікаційні технології. 
В усіх країнах ЄС математика ‒ окремий предмет у розкладі початкової школи, на 

яку відводиться 3‒4 години на тиждень; акцент при навчанні робиться на трансляції 

таких понять, як число, форма, величини та на формування прикладних навичок 

застосування теоретичних знань [Локшина,2009: с. 174]. ІКТ-грамотність у 
європейських країнах є необхідним інструментом для подальшого успішного 

навчання кожного учня. За умови включення цього предмета до стандарту 

початкової освіти знання та вміння можуть транслювати учням як у форматі 
окремого навчального предмета, так і під час навчання інших. У більшості країн 

Європейського Союзу інформаційно-комунікаційні технології використовують як 

засіб навчання перш за все базових умінь читання, письма та лічби. 
Як бачимо, процеси розбудови початкової математичної освіти мають свої 

особливості, але вони невіддільні від процесів оновлення педагогічної та 

математичної освіти в Україні. Сучасна педагогічна наука висвітлює напрями 

перебудови відповідно до державних стандартів та через практичне впровадження 
нових технологій навчання. Гуманітаризація та гуманізація, особистісно орієнтована 

модель навчання, реформування та модернізація повинні забезпечити належну якість 

математичної освіти, фундаментальність математичної підготовки, формування 
математичного стилю мислення, дієвість застосування математичних знань. 

Модернізація змісту освіти – це перебудова певної сторони навчального 

процесу, які не змінюють основ існуючої структури математичної освіти. Процеси 

модернізації початкової школи полягають в осучасненні знань традиційних 
складових та запровадженні нових. 

Т. Фадєєва визначає різні підходи у сучасних процесах модернізації 

початкової математичної освіти: теоретико-методологічний, який характеризує 
теоретичні основи розвитку математичного мислення; інтуїтивно-практичний, який 

зорієнтований на засвоєння учнями математичних понять, законів і переслідує 

практичну мету: виконувати арифметичні дії, розв’язувати задачі, рівняння, 
будувати геометричні фігури тощо. Когнітивний підхід сприяє розвитку процесів 

мислення та інтелектуальних операцій; інформаційно-логічний підхід формує 

функції навчання з позицій інформатики. 
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Над розробкою та удосконаленням програм і методичного забезпечення 

початкового курсу математики працювали М. Бантова, Г. Бельтюкова, 
М. Богданович, П. Ерднієв, Н. Істоміна, Я. Король, Л. Кочина, Л. Коваль, 

Н. Листопад, Л. Петерсон, С. Скворцова, О. Онопрієнко та ін. 

Науковці вважають, що для модернізації змісту початкової математичної 
освіти потрібно реалізувати такі ідеї, як використання Державного стандарту як 

основного механізму нормативної регуляції змісту, реалізації його вимог щодо 

математичного розвитку молодших школярів; організацію навчання математики в 

початковій школі на принципах гуманізації, цілісності, наступності, 
загальнолюдських і національних цінностей, потреб загальнокультурного розвитку 

молодших школярів; збагачення змісту математичної підготовки молодших 

школярів мотиваційним, виховним і розвиваючим матеріалом; активного 
впровадження компетентнісного, особистісно-діяльнісного підходів під час навчання 

молодших школярів; варіативності реалізації змісту початкової математичної освіти 

шляхом упровадження інноваційних технологій, що забезпечує технологізацію 

змісту та процесу навчання молодших школярів; побудови підручників математики 
для молодших школярів таким чином, щоб вони включали завдання, які спрямовані 

на формування ключових і предметних (математичних) компетентностей кожного 

випускника початкової школи та ін. [Коваль, 2011: с. 15]. 
Навчання математики в початкових класах має будуватися відповідно до 

вимог Державного стандарту початкової освіти, який розроблено відповідно до мети 

початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів 
початкових класів. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно-

зорієнтованого та компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення вимог 

до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, 

загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані 
початкової школи [Державний стандарт…, 2018: с. 92]. На основі Державного 

стандарту складено дві типові освітні програми початкової освіти (під керівництвом 

Р. Шияна та О. Савченко) відповідно до освітніх галузей, визначених Державним 
стандартом початкової освіти. У програмах конкретизовано зміст навчального 

матеріалу за двома циклами (1-2 і 3-4 класи) і подано відповідні вимоги до 

обов’язкових та очікуваних результатів навчання [Типова освітня програма…, 2018: 
с. 122, 190]. Обидві програми містять однакові змістові лінії. Відрізняються 

програми рівнем інтеграції освітніх галузей до навчальних предметів та визначенням 

очікуваних результатів навчання: у типовій програмі Р. Шияна є розбивка на 1-й та 

2-й класи, а в програмі О. Савченко очікувані результати навчання подаються у кінці 
циклу, тобто після 2-го класу. Зміст навчання у програмі О. Савченко зазначено 

поряд із очікуваними результатами навчання, а у програмі Р. Шияна орієнтовний 

зміст подано після результатів кожної змістової лінії. На основі типової освітньої 
програми або на основі Державного стандарту заклад початкової освіти складає 

власну освітню програму, яка схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником. Для організації освітнього процесу на основі 

освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план. 
Зазначимо, що кожна освітня галузь має освітній потенціал, необхідний для 

формування ключових компетентностей. Зокрема, математична освітня галузь дає 

змогу сформувати такі компетентності: «спілкування державною мовою – уміння, 
що виробляється у процесі навчання математики, а саме лаконічно та зрозуміло 

формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; спілкування 
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іноземними мовами – зіставляти математичний термін або буквене позначення з 
його походженням з іноземної мови; основні компетентності у природничих науках і 

технологіях – моделювати процеси, що відбуваються в навколишньому світі; 

інформаційно-цифрову компетентність – діяти за алгоритмом і складати алгоритми; 

уміння вчитися – доводити правильність певного судження та власної думки; 
ініціативність і підприємливість – здійснювати раціональний вибір; соціальну та 

громадянську компетентності – робити висновки з отриманих результатів 

розв’язування завдань соціального змісту; обізнаність та самовираження у сфері 
культури – естетично зображувати фігури, графіки, рисунки; екологічну грамотність 

і здорове життя – ощадливо користуватися природними ресурсами» [Бібік, 2018: с. 

16-17]. 

Математична освітня галузь реалізується в курсі початкової школи через 
навчальний предмет – математику. Метою математичної освітньої галузі є 

формування математичної та інших ключових компетентностей, розвиток мислення, 

здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які 
можна розв’язувати із застосуванням математичних методів [Державний 

стандарт…, 2018: с. 95]. Відповідно до базового навчального плану початкової 

освіти, що міститься у Державному стандарті, математична освітня галузь належить 
до інваріантної складової з 140 годинами на рік у кожному класі початкової школи. 

«Молодші школярі дістають початкові уявлення про ті принципи і закони, які 

лежать в основі математичних чинників, що вивчаються. Це, насамперед, стосується 

десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на 
початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками» 

[Богданович, 1999: с. 18]. 

Складники математичної компетентності – обчислювальні уміння і навички; 
уміння й навички розв’язування задач; застосування властивостей, правил, 

алгоритмів, залежностей; виконання вимірювань та геометричних побудов – є 

об’єктами поточної і підсумкової перевірок навчальних досягнень учнів початкової 
школи з математики. Навчальні досягнення учнів у 1-2 класах підлягають 

формальному (вербальному) оцінюванню, у 3-4 – формальному та підсумковому 

(бальному) оцінюванню. Виділяють 4 рівні навчальних досягнень учнів: початковий 

(І рівень), середній (ІІ рівень), достатній (ІІІ рівень) і високий (ІV рівень), якісна 
характеристика яких для усних відповідей та письмових робіт подана у орієнтовних 

вимогах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти з предметів інваріантної складової навчального плану. 
Зауважимо, що учні початкової школи повинні засвоїти початкові 

математичні знання, відображені у вигляді: термінів (одноцифрові числа, доданок, 

сума, чисельник, знаменник тощо); уявлень (натуральний ряд чисел, числовий вираз 

і його значення, рівняння з однією змінною, довжина, відстань, периметр тощо); 
понять (десяток, задача, розряди і класи чисел, дріб, площа фігури); законів 

(переставний і сполучний закони додавання і множення, розподільний закон 

множення); залежностей (між компонентами і результатами дій, між швидкістю, 
часом і відстанню тощо); властивостей (частки, прямокутника) тощо [Онопрієнко, 

2014: с. 10]. 

Учні в початковій школі навчаються визначати кількість одиниць кожного 
розряду; усно обчислювати в межах ста; застосовувати вивчені закони і властивості 

арифметичних дій під час обчислень; здійснювати перевірку щодо правильності 

виконаних арифметичних дій; знаходити значення числових виразів; розв’язувати 
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рівняння з однією змінною та ін. Серед практичних умінь виділяємо уміння записати 

й прочитати числа в межах мільйона; письмове виконання арифметичних дій у 
межах мільйона, ділення з остачею; побудова прямокутного трикутника, 

прямокутника (квадрата) з указаними довжинами сторін; вимірювання часових 

проміжків за допомогою годинника та ін.  
Прості уміння молодших школярів за умови належної практики 

перетворюються в навички діяльності, що полягають у здатності виконувати будь-

які дії автоматично. У початковому курсі математики учні формують навички 

порядкової лічби чисел, додавання у межах 10, базоване на знанні складу числа, 
виконання табличного множення, скороченого запису одиниць вимірювання 

величин та ін. Кожен із цих компонентів, що входять до структури компетенції, 

відображений у її змісті та назві. 
Висновки. Отже, незважаючи на зусилля науковців і педагогів щодо 

підвищення якості навчання математичної освітньої галузі, потрібно більш 

результативно впроваджувати такі виклики: врахування індивідуальних 

особливостей і потреб учнів; ранній, ще з довкілля, початок математичної 
підготовки учнів; адаптація змісту підручників з математики для початкової школи 

до розвантажених і модернізованих навчальних програм; професійний розвиток 

учителів початкових класів; впровадження навчальних стратегій та інформаційно-
комунікаційних технологій на уроках математики; залучення батьків до формування 

числової грамотності молодших школярів. Перспективним вбачається вивчення 

шляхів подолання зазначених труднощів з метою використання позитивного досвіду 
країн Європейського Союзу в українській системі освіти. 
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РІВЕНЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК 

ДЕТЕРМІНАНТА КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

 
Стаття присвячена висвітленню проблеми міжособистісного спілкування та розвитку 

комунікативних умінь підлітків, а також дослідженню впливу комунікабельності особистості на 

виникнення конфліктів у підлітковому віці. Саме міжособистісне спілкування і є провідною діяльністю цього 

віку, а конфліктологічна активність підлітків найчастіше пов’язана з постійною переоцінкою цінностей, 

яка відбувається в процесі спілкування з соціальним оточенням, формуванням самосвідомості, появою певних 

установок, стереотипів і власного бачення ситуації. У статті описане дослідження, яке демонструє рівень 

комунікабельності учнів, рівень їхнього комунікативного контролю, рівень конфліктності, а також стиль 

поведінки в конфліктній ситуації. Розроблено автором методичні рекомендації для батьків і вчителів щодо 

розвитку комунікативної компетентності та психопрофілактики виникнення конфліктів у підлітковому 

віці. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, міжособистісне спілкування, комунікабельність, 

конфлікт, стиль поведінки у конфлікті, комунікативний контроль, профілактика конфліктів.  

 

This article is about the problem of interpersonal communication and the development of communicative 

skills of adolescents. The interpersonal communication and the construction of interpersonal interlocutors with a 

social environment is the leading activity of adolescence. Conflict activity of adolescents is most often associated with 

revaluation of values that occurs in the process of communicating with the social environment, the formation of self-
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consciousness, the emergence of certain settings, stereotypes and their own vision of the situation. One of the reasons 

for conflicts in adolescence is that they can not build, explain or argue their own opinion. Тherefore, there is a need 

for the development of communicative knowledge, skills and abilities of counterparts. Сommunication skills will help 

teens to prevent conflicts in their everyday life. 

This article describes the research about influence of communicability of the person on the resolution of 

conflicts. 79 students participated in this research (42 girls and 37 boys, aged 12-14 years). We use four methods: 

Methods for assessing the level of communicability (V. Ryakhovsky test), Methods of self-control evaluation in 

communication (M.Snayder), Test diagnostic the level of conflict of personality and a method for determining the 

behavior style in conflict Test K. Thomas. In the research we identified the level of pupil’s communication skills, the 

level of their communicative control, the level of conflict of adolescents and the style of behavior that they choose in a 

conflict situation. We create and describe recommendations for parents and teachers on the development of 

communicative competence and prevention of conflicts in adolescence. We found that the low level of development of 

communicative skills of adolescents may also be related to the lack of communication between parents with children, 

therefore, we see further scientific activity in the study of this problem, as well as the reasons for its occurrence. 

Keywords: communicative competence, interpersonal communication, sociability, conflict, style of conflict 

behavior, communicative control, prevention of conflicts. 

 

 

Постановка проблеми. Спілкування відіграє важливу роль у житті кожної 

людини. Ми активно спілкуємось у сімейному колі, у дитячому садочку, згодом у 
шкільному колективі та з друзями, навчаючись в університеті та на роботі. Із 

кожним віковим періодом наша комунікація виходить на новий рівень та відіграє 

більш вагому роль. Згодом саме від комунікативної компетентності й буде залежати 
вміння будувати і висловлювати власну думку, знаходити спільну мову з людьми, 

аргументувати власну позицію, навички коворкінгу та певною мірою успішність 

професійної діяльності. 

Високий рівень розвитку комунікативних навичок дозволяє особистості не 
лише легко взаємодіяти в суспільстві, а навіть запобігати конфліктам та вирішувати 

конфліктні ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на увагу до проблеми 
комунікативної компетентності особистості. Протягом останніх десяти років цю 

проблему активно вивчають зарубіжні дослідники (Д. Адріан, Л. Бахман, М. Доррі, 

Ф. Лейл, А. Палмер та ін.), російські науковці (Л. Булигіна, Л. Войтенко, 

О. Желнова, Ю. Жуков, С. Курілова, О. Шумілова та ін.) і українські вчені (Т. Дрозд, 
Т. Кобзар, І. Когут, C. Маща, О. Низовець, Ю. Паскевська, Л. Пляка, О. Смирнова, 

І. Черезова). Дослідженням комунікативної компетентності у контексті її впливу на 

вирішення конфліктів займалися М. Авдєєва, А. Аросланова, Т. Євтушенко, 
Н. Ларіна, Л. Онуфрієва, Л. Пашко, С. Ренке, О. Руденко, О. Тармаєва, К. Тутова та 

ін. вчені. 

Мета статті полягає у виявленні кореляції рівня комунікативної 
компетентності особистості з виникненням конфліктів у підлітковому віці та 

розробці рекомендацій для батьків та вчителів щодо розвитку комунікативних 

навичок та психопрофілактики виникнення конфліктів у підлітковому віці.  

Виклад основного матеріалу. Із віком потреба особистості в спілкуванні 
поглиблюється і стає все більш значущою. Одним із піків такого розвитку є саме 

підлітковий період. Потребу в спілкуванні можна пояснити декількома причинами. 

Найбільш важливою із них, на думку А. Мудрика, є постійний фізичний і розумовий 
розвиток, і в зв’язку з цим розширення інтересів підлітка, зростання інтересу до 

світу [Мудрик, 2001: с. 114]. Також провідною діяльністю цього вікового періоду є 

міжособистісне спілкування у колі батьків, вчителів, друзів чи однолітків, яке, у 
свою чергу, потребує відповідних знань, умінь і навичок. 
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Необхідно зазначити, що комунікативна компетентність являє собою вміння 
спілкуватися як усно, так і письмово, доводити власну думку, адаптуватися в 

мовному середовищі в будь-якій соціальній ситуації; вона забезпечує можливість 

безпосереднього спілкування. Тому оволодіти комунікативною компетентністю 

надзвичайно важливо саме в підлітковому віці. Адже у цей віковий період 
спілкування – одна з найважливіших потреб, яка супроводжується сукупністю 

переживань. 

У працях А. Реана виокремлено три основні функції спілкування підлітків: 
1) важливе специфічне джерело інформації; 2) специфічний вид міжособистісних 

стосунків, який виробляє необхідні навички соціальної взаємодії; 3) специфічний 

вид емоційного контакту, який дає відчуття емоційного благополуччя [Реан, 2003 : 

с. 266]. 
Низький рівень розвитку комунікативних знань, умінь та навичок не дає 

можливості підлітку повною мірою реалізувати всі функції спілкування. Варто 

також зазначити, що окрім спілкування з ровесниками, провідною діяльністю цього 
віку є побудова міжособистісних стосунків з оточенням. 

Негативний вплив на процес взаємодії дитини з батьками, вчителями та 

однолітками мають міжособистісні конфлікти. Конфлікти в психологічній науці 
традиційно визначають як зіткнення протилежно налаштованих сторін, інтересів, 

думок, поглядів, установок, серйозні розбіжності. Вони часто виникають через 

низький рівень комунікативних знань, умінь і навичок. Причиною виступає саме 

недостатнє уміння правильно, логічно і лаконічно побудувати, висловити чи 
аргументувати власну думку, а також низький рівень комунікативного контролю та 

невміння слухати співрозмовника. Через це домовитися, словесно вирішити 

ситуацію чи знайти компроміс стає просто неможливо. Тому вважаємо за необхідне 
дослідити взаємозв’язок комунікативної компетентності з виникненням конфліктів у 

підлітковому віці. 

У ході проведеного нами дослідження рівня розвитку комунікативної 
компетентності та особливостей конфліктологічної поведінки, у якому взяли участь 

учні 8-А, 8-Б, 8-В класів Білоцерківської спеціалізованої школи № 9 з поглибленим 

вивченням іноземних мов – (кількість досліджуваних – 79 осіб, з них: 42 дівчини і 37 

юнаків, – віком 12-14 років), ми за допомогою Методики оцінки рівня 
комунікабельності (тест В. Ряховского) [Зозуляк-Случик, 2011: с. 153] оцінили рівень 

комунікабельності обстежуваних. Проаналізувавши дані, ми отримали такі 

результати (таблиця 1). 
Для зручності сприймання і розуміння ми об’єднали деякі рівні і встановили, 

що: 

Низький рівень комунікабельності продемонстрували 29 осіб – 37 %. Ці 

показники свідчать, що таким учням складно знаходити спільну мову з однолітками, 
висловлювати власну думку і аргументувати її.  

Середній рівень комунікабельності ми діагностували в 39 осіб – 50 %. Такі 

діти досить комунікабельні, готові до нових знайомств, легко товаришують один з 
одним.  

Високий рівень комунікативної компетентності мають лише 11 осіб – 13 %. 

Ці учні зазвичай активні, постійно беруть участь у різних конкурсах та заходах 
самодіяльності, люблять виступати на сцені. Для них не є проблемою домовитись зі 

співрозмовником і отримати бажане. 
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Таблиця 1 

Співвідношення рівня розвитку комунікативних навичок у підлітків 

(за методикою В. Ряховского) 

Результати методики Кількість осіб % 

Дуже низький рівень 0 0% 

Низький рівень 13 17% 

Помірний рівень 16 20% 

Середній рівень 26 33% 

Достатній рівень 13 17% 

Високий рівень 11 13% 

Дуже високий рівень 0 0% 

Хочемо зазначити, що, проаналізувавши результати нашого дослідження, ми 

констатували, що ці показники є наслідками цілого ряду причин, серед яких: 

тривожність учнів, невпевненість у собі, недостатня кількість спілкування, невміння 
доводити і аргументувати власну позицію, конфлікти і непорозуміння з батьками, 

відсутність підтримки з боку батьків та інших. 

Також за допомогою Методики оцінки самоконтролю у спілкуванні 

(М. Снайдера) [Райгородский, 1998: с. 558] ми вивчили рівень комунікативного 
контролю учнів. Результати дослідження за методикою представлені на рисунку 1. 

Рис. 1. Співвідношення рівня розвитку комунікативного самоконтролю у 

підлітків (за методикою М. Снайдер) (у%). 
 

Зокрема нами встановлено, що: 

11 осіб – 14 % мають низький комунікативний контроль. Такі учні поводять 

себе нестримано на уроках, не обмежують себе у висловлюваннях, – як на адресу 
однолітків, так і на адресу людей старших за віком. Така поведінка часто пов’язана з 

проблемами у вихованні, а також із неадекватною самооцінкою особистості. Такі 

підлітки досить часто використовують нецензурну лексику в спілкуванні. 

45 – 57 % мають середній комунікативний контроль. Такі люди щирі, але не 
стримані у своїх емоційних проявах, зважають у своїй поведінці на оточення. Ці учні 

досить легко приймають сторону і модель поведінки людини, яка є для них 

авторитетом і має певний вплив. 
23 – 29 % учасники мають високий комунікативний контроль. Такі люди 

легко входять у будь-яку роль, гнучко реагують на зміну ситуації, добре відчувають і 

навіть можуть передбачити враження, яке вони справляють на оточення. Ці учні 
тактовні, контролюють свої висловлювання і з повагою спілкуються з іншими. 
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Наступним кроком – за допомогою Тесту діагностики рівня конфліктності 
особистості [Зозуляк-Случик, 2011: с. 162], – ми визначили рівень конфліктності 

кожного учня. Результати методики представлені на рисунку 2. 

Рис. 2. Співвідношення рівнів конфліктності особистості у підлітків ( у %). 

 

Проаналізувавши отримані результати, ми можемо зробити такі висновки: 
Низький рівень мають 13 осіб – 16 %. Такі підлітки тактовні й миролюбні, 

уникають суперечок, конфліктів і критичних ситуацій – у школі та вдома. Проте 

інколи їх можуть називати пристосуванцями через те, що ті не прагнуть відстоювати 
свої права, прислуховуючись до чужих рішень. 

Середній рівень має 51 особа – 65 %. Таких учнів – вважають конфліктними 

людьми. Але насправді вони конфліктують тільки в тому випадку, якщо немає 

іншого виходу й інші засоби вирішення проблеми вичерпані. Вони – твердо 
відстоюють власну думку, не виходячи при цьому за рамки коректності. Усе це 

викликає до них – повагу. 

Високий рівень демонструють 15 осіб – 19 %. Суперечності і конфлікти – це 
повітря, без якого – такі підлітки не можуть жити. Вони люблять критикувати інших, 

але тоді, коли їм – це вигідно. Якщо ж вони чують зауваження на свою адресу, готові 

«з’їсти живцем» того, хто критикує. Їхня критика – заради критики, а не заради 

справи. Досить важко доводиться тим, хто поруч з ними в школі та вдома. Їхня 
нестриманість відштовхує людей. 

Також ми визначили стиль поведінки в конфлікті кожного учня за 

допомогою Тесту К. Томаса [Карелина, 2001: с. 69] (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Співвідношення стилю поведінки в конфліктній ситуації у підлітків 

(за методикою «Тест К. Томаса») . 

Стиль поведінки у 

конфліктній ситуації 
Кількість осіб % 

Суперництво 13 16% 

Співробітництво 14 17% 

Компроміс 21 28% 

Уникнення 17 21% 

Поступливість 14 17% 
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Стиль суперництва (конкуренції) 13 осіб (16 %) – такий підліток, – дуже 

активний і воліє йти до вирішення конфлікту власним шляхом. Він не дуже 
зацікавлений у співпраці з іншими людьми, зате здатен на вольові рішення. 

Для стилю співробітництва – 14 осіб (17 %) характерна активна робота з 

вирішення проблеми, яка поєднує бажання максимально задовольнити як свої 
інтереси, так і інтереси іншої сторони.  

Стиль компромісу – 21 особа (28 %) полягає в тому, що кожна зі сторін 

поступається частиною своїх інтересів, очікуючи того самого від іншої сторони.  

Стиль пристосування – 14 осіб (17 %) означає, що особистість діє спільно з 
іншою людиною, навіть не намагаючись відстоювати власні інтереси.  

Стиль уникнення – 17 осіб (27 %) – даний стиль реалізується тоді, коли учень 

не відстоює свої права, не співпрацює ні з ким для вироблення рішення проблеми 
або просто уникає  конфлікту. 

Проаналізувавши отримані результати, ми встановили, що підлітки 

використовують всі стилі поведінки в конфліктній ситуації, але перевагу вони 

зазвичай надають стилю компромісу або уникнення, рідше трапляється стиль 
суперництва, співробітництва та пристосування. Учні з високим рівнем 

комунікабельності найчастіше обирають стиль співробітництва чи компромісу, з 

середнім і низьким рівнями – суперництва, уникнення і пристосування. 
Застосувавши коефіцієнт кореляції Пірсона, який становить rxy = -

2622.57 / (58.17 x 54.54) = -0.827 7 3, ми довели, що рівень комунікативної 

компетентності у групи досліджуваних корелює з рівнем конфліктності особистості. 
Що нижчим є рівень комунікабельності особистості, то вищою є ймовірність 

виникнення конфліктів у підлітковому віці. 

Таким чином, спираючись на отримані нами результати теоретичного та 

емпіричного дослідження, ми встановили, що низький рівень комунікативної 
компетентності впливає на виникнення конфліктів у підлітковому віці, тому виникає 

необхідність у розробці й впровадженні методичних рекомендацій для батьків та 

вчителів щодо розвитку комунікативних навичок та психопрофілактики виникнення 
конфліктів у цій віковій групі. 

Спираючись на роботи Л. Булигіної [Булыгина, 2013: с. 147], О. Касьянової 

[Касьянова, 2008: с. 79], О. Прозорої [Прозорова, 2000: с. 191], С. Банькіної 
[Баныкина, 1997: с. 57] та І. Долженко [Долженко, 2006: с. 34], ми розробили 

методичні рекомендації для батьків та вчителів щодо розвитку комунікативної 

компетентності та психопрофілактики виникнення конфліктів у підлітковому віці.  

Рекомендації для батьків: 
1. Підтримуйте і провокуйте комунікативну активність підлітка, формуйте 

комунікативний досвід – цікавтеся справами в школі, його хобі та інтересами.  

2. З метою розвитку понятійного апарату та кругозору підлітка, – заохочуйте 
його до читання та перегляду розвиваючих передач. 

3. Разом із дитиною відвідуйте кіно, виставки, театри тощо. Після перегляду 

обов’язково цікавтеся враженням дитини про побачене чи почуте, разом аналізуйте 

конфліктні ситуації з фільму чи вистави. 
4. Беріть до уваги відмінність ціннісних орієнтацій у зв’язку з віком (теорія 

поколінь) – враховуйте цінності та інтереси підлітка. 

Рекомендації для вчителів: 
1. Давайте можливість дитині аргументувати власну позицію та вислухайте 

всіх учнів класу, які були залучені до суперечки чи стали її свідками – на виховній 
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годині обговоріть ситуацію, що склалася, і разом із учнями шукайте можливі шляхи 
її вирішення. 

2. Не вирішуйте проблеми в підвищеному емоційному стані, обговоріть 

ситуацію з учнями. При обговоренні слідкуйте за їхнім емоційним станом, 

контролюйте їхню поведінку, не давайте можливості переходити на крик. 
3. Організовуйте тренінги та майстер-класи із залученням спеціалістів, які 

формуватимуть у дітей навички попередження і виходу з ситуацій конфлікту. 

4. На виховних годинах демонструйте уривки з дитячих фільмів та 
мультфільмів, де є конфліктна ситуація та обговоріть її з учнями, шукайте справжні 

причини конфлікту та можливі шляхи його вирішення. 

Висновки. Рівень комунікативної компетентності має безпосередній вплив на 

рівень конфліктності особистості. Що нижчий рівень комунікабельності, то вища 
ймовірність виникнення конфліктів у підлітковому віці. Відповідно, високий рівень 

розвитку комунікативних знань, умінь і навичок дозволяє особистості не лише 

ефективно розв’язувати конфліктні ситуації, що склалися, але й активно запобігати 
їхньому виникненню. У ході бесіди з учнями ми встановили, що низький рівень 

розвитку комунікативних навичок підлітків може бути також пов’язаний із 

недостатньою кількістю спілкування батьків із дітьми, тому подальшу наукову 
діяльність ми вбачаємо в дослідженні цієї проблематики, а також причин її 

виникнення. 
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SMART-ОСВІТА ЯК ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТИ ПРОГРЕСИВНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті обґрунтовано необхідність впровадження smart-освіти як відповіді на запити 

прогресивного суспільства. Розкрито сутність smart-освіти як комплексу елементів освітньої системи, що 

набувають цілісності завдяки Інтернет-мережі задля реалізації мети та змісту освіти. З’ясовано, що 

smart-освіта як інновація спрямована насамперед на більш раціональне вирішення актуальних освітніх задач 

за допомогою використання вже наявних ресурсів та засобів – таких як Інтернет, гаджети, мультимедійні 

пристрої – в навчальних цілях. Виокремлено основні риси концепції smart-освіти: індивідуалізація освітнього 

процесу; вмотивованість до навчання; адаптивність імплементації; технічне й технологічне розмаїття. 

Обґрунтовано, що smart-освіта завдяки прогресивності та повноцінному залученню технологій і 

гаджетів в процес навчання здатна вплинути на студентів позитивним чином, при цьому інноваційність 

освітнього середовища є одним із ключових мотиваційних важелів впливу. Саме інноваційність та 

індивідуалізацію освіти необхідно позиціонувати як альтернативу застарілому баченню в площині 

формальної вищої освіти. 

У результаті проведеного дослідження доведено, що вітчизняна освітня система знаходиться в 

кризовому, трансформаційному стані. При цьому, перебуваючи на зламі століть, етап трансформації 
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знаходить своє відображення як в освітній так і в економічній, соціальній, демографічній та культурній 

сферах життя України. Вважаємо, що саме концепція smart-освіти є вагомим кроком назустріч вирішенню 

цих проблем. Розглядаючи її як можливість модернізувати застарілу освітню парадигму, можемо 

зауважити, що дана концепція цілком здатна реагувати на численні виклики сучасного соціуму.  

Ключові слова: професійна підготовка, освітня парадигма, smart-освіта, концепція smart-освіти, 

інтернет, гаджети, мультимедійні пристрої, індивідуалізація освітнього процесу; вмотивованість до 

навчання; адаптивність; технічне й технологічне розмаїття.  

 

The article substantiates the need for the introduction of smart education in response to requests from a 

progressive society. 

The essence of smart education is revealed as a complex of the educational system elements, which acquire 

integrity through the Internet to realize the goals and content of education. It has been found that smart-education as 

an innovation is aimed primarily at a more rational solution of actual educational problems through the use of 

already available resources and means - such as the Internet, gadgets, multimedia devices - for educational purposes. 

The main features of the smart education concept are highlighted: individualization of the educational process; 

motivation to learn; implementation adaptability; technical and technological diversity. 

It is substantiated that smart-education due to the progressiveness and full involvement of technologies and 

gadgets in the learning process can affect students in a positive way, while the innovativeness of the educational 

environment is one of the key motivational levers of influence. It is innovativeness and individualization of education 

that must be positioned as an alternative to outdated vision in the plane of formal higher education. 

As a result of the study it was proved that the domestic educational system is in a crisis, transformational 

state. At the same time, being at the turn of the century, the stage of transformation is reflected both in the 

educational and in the economic, social, demographic and cultural spheres of life in Ukraine. We believe that the 

concept of smart education is a significant step towards solving these problems. Considering it as an opportunity to 

modernize an outdated educational paradigm, we can see that this concept is fully capable of responding to the many 

challenges of modern society. 

Keywords: professional training, educational paradigm, smart-education, concept of smart-education, 

Internet, gadgets, multimedia devices, individualization of the educational process; motivation to learn; adaptability; 

technical and technological diversity. 

 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі вітчизняна вища школа 

переживає черговий виток переосмислення поняття й змісту освіти, її завдань та 

концептуальних засад функціонування. Адже початок третього тисячоліття був 
ознаменований численними новаціями та відкриттями, котрі значною мірою 

випереджають освітню галузь, даючи все більше підстав для пошуку альтернатив у 

неформальній освіті, незважаючи на її переважну невпорядкованість та відсутність 
системності в процесі навчання.  

Одним із вирішальних чинників зміни існуючого стану речей є зміна 

поколінь – поява та повноцінна інтеграція в соціум покоління міленіалів, котре 

висловлює все більше скептицизму та занепокоєння стосовно застарілої системи, 
котра не здатна зробити з них конкурентоспроможних фахівців, а також не 

відповідає сучасним вимогам в контексті інноваційності, креативності та практичної 

цінності. На превеликий жаль, доводиться відзначати той факт, що інтелектуальний 
потенціал молодого здобувача знань не реалізовується сповна за існуючих умов, тож 

цілком логічним є втілення принципово нової освітньої концепції, яка стане 

ключовим чинником реформування вітчизняної освітньої системи вищої школи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблема 

підготовки та становлення сучасного фахівця вищої школи в контексті філософії та 

змісту освіти аналізується в працях В. Кременя та І. Зязюна; дослідження 

В. Тихомирова та О. Семеніхіної та Р. Гуревича аналізують smart-освіту з 
концептуальної точки зору, а інформаційно-комунікаційні технології як чинник 

реформування вищої освіти розглянутий в публікаціях таких вчених як В. Биков, 

О. Спірін, Є. Полат, І. Роберт, М. Козяр та ін.  
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Мета статті – здійснити аналіз існуючого стану освіти вищої школи та 

теоретично обґрунтувати перспективність впровадження концепції SMART- освіти в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу. Науковці В. Воронкова та О. Кривлюк, 

поняття «smart» характеризують як властивість об’єкта, що характеризує інтеграцію 
у даному об’єкті певної сукупності раніше не поєднуваних елементів, що 

здійснюється за допомогою всесвітньої мережі Інтернет [Воронкова, 2017].  

Відповідно до цього, можемо означити smart-освіту як комплекс елементів 

освітньої системи, що набувають цілісності завдяки Інтернет-мережі задля реалізації 
мети та змісту освіти. smart-освіта як інновація направлена насамперед на більш 

раціональне вирішення актуальних освітніх задач за допомогою використання вже 

наявних ресурсів та засобів – таких як Інтернет, гаджети, мультимедійні пристрої – в 
навчальних цілях. 

Концепція smart-освіти побудована на основі загальних характеристик smart-

освіти у різних країн світу та сенсу поняття «smart». Виходячи з цього «суть 

розумної освіти полягає у створенні інтелектуальних середовищ за допомогою 
інтелектуальних технологій, щоб можна було полегшити smart-педагогіку, з метою 

надання персоналізованих навчальних послуг, розширення навчальних можливостей 

стуудентів і таким чином розвитку талантів мудрості, які мають кращі ціннісні 
орієнтації, вищу якість мислення і більш розвинені управлінські навики» [Zhu, He, 

2017: p. 6]. 

Smart-освіта становить таку освітню парадигму, що лежить в основі системи 
освіти нового типу. Реалізація парадигми смарт-освіти спрямована на процес 

одержання компетентностей і компетенцій для гнучкої і адаптованої взаємодії з 

соціальним, економічним і технологічним середовищем. Smart-освіта повинна 

забезпечити можливість використання переваг глобального інформаційного 
суспільства щодо забезпечення освітніх потреб та інтересів [Гуревич, 2016: с. 75]. 

Парадигма smart-освіти передбачає гнучкість, яка припускає наявність 

великої кількості джерел, максимальну різноманітність мультимедіа (аудіо, відео, 
графіку), здатність швидко і просто налаштовуватись під рівень і потреби слухача. 

Вона передбачає активний обмін досвідом та ідеями, персоніфікацію курсу в 

залежності від його завдань і компетенцій суб’єктів навчання, економію часу на 
доопрацювання вже наявного навчального контенту замість створення його з нуля. 

Крім цього, smart-освіта бачиться легко керованою, як із середини кожним 

навчальним закладом через гнучкість навчального процесу, так і ззовні, тобто 

постійно живиться зовнішніми джерелами [Семеніхіна, 2013].  
G. J. Hwang зазначає, що потенційні критерії smart навчального середовища 

включають контекстне забезпечення, спроможне пропонувати миттєву та адаптивну 

підтримку студентів, а також здатне адаптувати інтерфейс та зміст предмету. 
Розумне навчальне середовище не лише дозволяє студентам отримувати доступ до 

різноманітних ресурсів і взаємодіяти з навчальними системами в будь-який час і в 

будь-якому місці, але й надає необхідні навчальні настанови, пропозиції або 

допоміжні засоби для них у правильній формі, в потрібний час і в потрібному місці 
[Hwang, 2014].  

Термін «smart» є абревіатурою і розшифровується як самостійне, мотивоване, 

адаптивне, збагачене ресурсами, з вбудованими технологіями (Self-directed, 
Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology embedded) навчання [Корсунська, 

2013: с. 78]. 
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Згідно з цим, можемо визначити основні риси концепції smart-освіти:  
– індивідуалізація освітнього процесу – дозволяє викладам оптимізувати 

матеріал у відповідності до обдарованості та рівня засвоєння окремо для кожного 

студента; 

– вмотивованість до навчання – виважений підхід до здобуття знань 
гарантує високу ефективність даного процесу, відповідно до цього мотивація 

відіграє ключову роль як у відношенні студента до навчання, так і в усвідомленні 

викладача кінцевої мети та можливих викликів в ході діяльності; 
– адаптативність імплементації – виходячи з широких можливостей 

роботи в мережі Інтернет, в тому числі, як на встановленому програмному 

забезпеченні, так і на онлайн-платформах, освітній процес тепер зосереджений на 

засвоєнні та осмисленні знань, а не на пошуках доступних для викладача ресурсів;  
– технічне й технологічне розмаїття – наявність нових прогресивних 

засобів навчання дозволяє підвищувати його продуктивність та раціоналізувати 

існуючі освітні підходи. 
Таким чином, можна констатувати, що smart навчальне середовище робить 

акцент на навчальному, персоналізованому, адаптивному, інтерактивному, 

контекстно-орієнтованому і всюди доступному навчальному сервісі з вбудованими 
інструментами для спільної роботи. При цьому розумне навчальне середовище 

спрямоване на підтримку реалізації ефективного, результативного та значимого 

навчання [Zhu, Yu, Riezebos, 2016: p. 6]. 

Основними принципами smart-освіти є: по-перше, використання в освітній 
програмі актуальної інформації для вирішення навчальних завдань. У сучасному 

глобалізованому світі швидкість і об’єм інформаційних потоків швидко зростає, 

тому наявні навчальні матеріали потрібно постійно оновлювати, щоб вони 
відповідали вимогам реального часу і готували студентів до вирішення практичних 

завдань у реальних робочих ситуаціях. По-друге, організація самостійної 

пізнавальної, дослідницької та проективної діяльності студентів. Цей принцип є 
визначальним для підготовки спеціалістів готових до творчого пошуку рішень 

професійних завдань, самостійної інформаційної та дослідницької роботи. По-третє, 

процес навчання повинен бути безперервним і включати навчання в професійному 

середовищі, з використанням засобів професійної діяльності. Студенти повинні 
взаємодіяти з професійним співтовариством, спостерігати за вирішенням проблем 

професіоналами. По-четверте, надання студентам широких можливостей для 

вивчення освітніх програм, індивідуалізація навчання [Мельник, 2014].  
Smart-освіта передбачає генерацію нових знань, ідей, розвиток smart-

середовища, smart-суспільства – інтелектуального середовища людей, які спеціально 

підготовлені для того, щоб здійснювати та реалізовувати новітні ідеї та концепції. 

Багато країн світу таких як Корея, Японія, Австралія, Нідерланди заявили про smart-
ідею як національну ідею всього суспільства 

Обгрунтування smart-освіти, запропоноване Ю. Дехтярьовою, зводиться до 

наступних пунктів [Дехтярьова, 2018]: 
Визнання нових джерел пізнання. Поряд з традиційними (лекція, семінар та 

ін.) заслуговують на перехід у формальну площину й джерела, пов’язані з роботою 

глобальній мережі на основі сучасних технологій та засобів комунікації.  
Видозміна ролі викладача. Створення нової адаптивної системи контролю 

успішності, а також завдяки smart-технологіям відбувається трансформація образу 
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викладача: тепер він не концентрується на подачі матеріалу, а корегує індивідуальну 

освітню траєкторію студента в його самостійній дослідницькій діяльності. 
Розмиття граней між науковим, освітнім і повсякденним знанням. 

Раціоналізація пошуків нових знань згідно вимог часу виходить на новий рівень, тож 

вміння вдало орієнтуватися в інформаційному просторі також є однією з прерогатив 
реформування змісту освіти. 

Сучасні освітні тренди уже формують базу для змін стратегій у галузі освіти 

у бік smart-освіти. Велика кількість електронних навчальних матеріалів, інтернет-

курсів, зокрема Coursera, Musk, які характеризуються 8000 годин контенту та 60 млн 
закачувань, свідчать не лише про популярність електронних освітніх ресурсів, але й 

про глобалізацію навчання. Це є свідченням поступового розмиття фізичних рамок 

закладів вищої освіти, технологій традиційного навчання, невідворотність змін у 
функціонуванні навчальних закладів та використовуваних ними технологіях 

навчання [Семеніхіна, 2013].  

Заслуговують на увагу виокремлені закордонними науковцями Zhi-Ting Zhu, 

Ming-Hua Yu та Peter Riezebos десять ключових особливостей smart навчального 
середовища: 

1. Інформація про місцезнаходження: знати місце розташування в режимі 

реального часу; 
2. Контекстна інформація: дослідження різних сценаріїв та інформації про 

діяльність; 

3. Соціальна спрямованість: відчуття соціальних відносин; 
4. Оперативна сумісність: встановлення стандартів між різними ресурсами, 

послугами та платформами; 

5. Безперервне підключення: забезпечення безперервної службу, при 

підключенні будь-якого пристрою; 
6. Адаптивність: спрямовання навчальних ресурсів відповідно до специфіки 

доступу, вподобань і попиту; 

7. Поширення: забезпечення візуального і прозорого доступу до навчальних  
ресурсів та послуг; 

8. Повний запис: запис усіх даних про шляхи навчання до бази, щоб зробити 

глибокий аналіз, а потім дати розумну оцінку, пропозиції та надати інший сервіс на 
вимогу; 

9. Природна взаємодія: передача почуттів мультимодальної взаємодії, 

включаючи визнання положення та виразу обличчя;  

10. Високий рівень залученості: занурення у досвід багатосторонньої 
взаємодії в багатому технологічному середовищі [Zhu, Yu, Riezebos, 2016: p. 11-12]. 

Smart-освіта володіє найбільш цінним для сучасного суспільства 

компонентом – індивідуалізацією, що поєднується із гнучкістю навчання. По-перше, 
це дозволяє зосередитись майбутньому фахівцю на тих аспектах обраної професійної 

діяльності, котрі становлять для нього більший інтерес, водночас з цим, не 

втрачаючи при цьому послідовності вивчення матеріалу; по-друге, виходячи з 

повноти технічних засобів, які з легкістю може освоїти молода людина, освітній 
процес з рутинних занять перетворюється на повноцінну сучасну підготовку до 

подальшого виходу на ринок праці з використанням найбільш актуальних 

прогресивних технологій, що використовуються й роботодавцями. Тож освіта 
завдяки даній концепції стає більш наближеною до реального життя, при цьому 

суттєвим чином збільшує власну практичну цінність. 
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Окремої уваги, на думку авторів, заслуговує розгляд мотиваційного аспекту 
сучасних здобувачів знань у вищій школі. Як попередньо зазначалось, представники 

нового покоління внаслідок тенденцій глобалізації та можливостей комунікаційного 

середовища є куди більш вибагливими споживачами, в тому числі – й освітніх 

послуг. Адже вони вважають сучасну освітню систему неспроможною реагувати на 
численні виклики глобалізованого суспільства: високу динаміку змін, гнучкість 

задля раціоналізації часу й зусиль, відкритість до реформування та здатність 

формувати в студентів випереджальне мислення. Оскільки інформаційний простір 
наповнюється шаленими темпами, засвоєні сьогодні відомості можуть піддаватись 

неабияким сумнівам завтра, і втратити актуальність вже через місяць.  

Втім smart-освіта завдяки прогресивності та завдяки повноцінному 

залученню технологій та гаджетів у процес навчання здатна вплинути на студентів 
позитивним чином: інноваційність освітнього середовища є одним із ключових 

мотиваційних важелів впливу. Саме інноваційність та індивідуалізацію освіти 

необхідно позиціонувати як альтернативу застарілому баченню в площині 
формальної вищої освіти. 

Сьогодні існує багато різних типів технологій, що використовуються для 

підтримки та вдосконалення навчання, які включають як апаратне так і програмне 
забезпечення. До апаратних засобів належать такі матеріальні об’єкти, як: 

інтерактивна дошка, смарт-стіл, електронна сумка, мобільний телефон, переносні 

смарт-пристрої, сенсори та ін. Програмне забезпечення включає всі види навчальних 

систем, засоби навчання, інтернет-ресурси, освітні ігри, які використовують 
соціальні мережі, навчальну аналітику, візуалізацію, віртуальну реальність тощо. 

При цьому, метою будь-якого smart навчального середовища є забезпечення 

багатого, персоналізованого і цілісного навчального досвіду для студентів, що 
базується на використанні різних технологій [Zhu, Yu, Riezebos, 2016: p. 12]. 

На нашу думку, перехід університетів до smart-освіти є логічною відповіддю 

на сучасні виклики у сфері вищої освіти. Даний перехід має відбутися шляхом 
логічної і природньої перебудови навчального процесу відповідно до вимог ринку та 

включати наступні етапи: дистанційна освіта, електронне навчання, мобільне 

навчання, smart-освіта. При цьому smart-освіта включає в себе позитивні надбання 

всіх попередніх етапів та спрямована на забезпечення студенто-орієнтованого 
навчання на основі інтерактивної взаємодії з навчальними матеріалами в будь-якому 

місці та в будь-який час, включає можливості неформальної освіти та участі в 

освітньому процесі професійних співтовариств, контекстно-орієнтовану 
спрямованість та можливість отримати миттєву адаптивну підтримку. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження доведено, що вітчизняна 

освітня система знаходиться в кризовому, трансформаційному стані. При цьому, 

перебуваючи на зламі століть, етап трансформації знаходить своє відображення як в 
освітній так і в економічній, соціальній, демографічній та культурній сферах життя 

України. Вважаємо, що саме концепція smart-освіти є вагомим кроком назустріч 

вирішенню цих проблем. Розглядаючи її як можливість модернізувати застарілу 
освітню парадигму, можемо зауважити, що дана концепція цілком здатна реагувати 

на численні виклики сучасного соціуму. 
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ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 
У статті розкрито проблему технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Виділено дві групи інклюзивних технологій: організаційну і педагогічну. Досліджено, що організаційні 

технології пов’язані з етапами організації інклюзивного процесу: це технології проектування і 

програмування, технології командної взаємодії вчителя та спеціалістів, технології організації 

структурованого, адаптованого і доступного середовища. Серед педагогічних технологій виділено такі: 

технології диференційованого навчання та індивідуалізації освітнього процесу; технології корекції 

навчальних труднощів, що виникають у дітей в освітньому процесі; технології, спрямовані на формування 

соціальної компетенції; технології оцінювання досягнень учнів.  

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, інклюзія, когнітивний 

розвиток дітей, Нова українська школа, психологічні особливості, психологічний супровід, освітній процес, 

інформаційно-комп’ютерні технології, соціальна адаптація. 

 

The education system in Ukraine is considered as the basis of national and spiritual revival of society, with 

the main task to educate and upbring future generations of citizens, including people with disabilities who are able to 

preserve and enhance the values of national culture and civil society, to develop and strengthen ind ependent social 

and legal state. One of the promising areas of education for children with disabilities is their inclusive education in 

general secondary education institutions, psychological support for the development and training of these children, 

their successful social adaptation and inclusion in the life of society. 

The article highlights two groups of inclusive technologies: organizational and pedagogical. 

Organizational technologies are connected with the stages of organizing an inclusive process: these are design and 

programming technologies, technologies of teamwork between a teacher and specialists, technologies for organizing 

a structured, adapted and accessible environment. 

Among the pedagogical technologies we can identify those that can be successfully used in inclusive 

practice by a teacher in class: the technologies of differentiated learning and the individualization of the educational 

process; technologies of correction of educational difficulties encountered among children during the educational 

process; technologies aimed at the formation of social competence; technologies of appraisal of achievements of 

students.  

Keywords: children with special educational needs, inclusive education, inclusion, cognitive development 

of children, new Ukrainian school, psychological characteristics, psychological support, educational process, 

information and computer technologies, social adaptation. 
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Постановка проблеми. Система освіти в Україні розглядається як основа 

національного і духовного відродження суспільства. Її основне завдання полягає у 
вихованні покоління людей, які здатні оберігати та примножувати цінності 

національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати 

незалежну, соціальну та правову державу як складову європейської та світової 
спільноти. Сучасною світовою тенденцією є прагнення соціальної адаптації осіб з 

особливостями психофізичного розвитку. У нашому суспільстві починає 

формуватися нова культурна й освітня норма – повага до людей з фізичними та 

інтелектуальними вадами. Згідно зі статутом Організації Об’єднаних Націй, 
Всесвітньої декларації про права людини, діти-інваліди мають рівні права і 

можливості з іншими людьми. Прийняті Генеральною асамблеєю ООН Конвенція 

про права дитини та Декларація про права інвалідів визначили пріоритети в правах 
дітей з особливими освітніми потребами на освітні, медичні послуги, професійну 

підготовку та трудову діяльність (за даними Всесвітнього банку – це 10-12 % 

населення) [48-я сессия…, 2008: с. 44; Аналитическая записка…, 2010]. У нашій 

державі впродовж десятиліть існувала освітня політика, яка базувалась на 
принципах роботи системи закладів загальної середньої освіти для «здорових» дітей 

та так званих спеціальних шкіл для «дітей з особливими освітніми потребами». 

Останні мали чітку і диференційовану систему освітніх закладів восьми типів – для 
кожної категорії дітей, що мають особливості психофізичного розвитку (глухих, 

слабочуючих, сліпих, слабозорих, дітей з порушеннями опорно-рухової сфери, 

затримкою психічного розвитку, обмеженими розумовими можливостями, 
мовленнєвими вадами). Одним із перспективних напрямків реформування 

спеціальної освіти означених категорій дітей є їх інклюзивна освіта в закладах 

загальної середньої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що фахівці різних 
галузей знань вивчають шляхи, можливості та способи переходу від системи 

спеціальних навчальних закладів до інклюзивної моделі освіти, яка виправдала себе 

у багатьох країнах світу. Велику увагу різним аспектам цих проблем приділяли 
Н. Бастуй, М. Ворон, К. Журавель, А. Колупаєва, В. Козлова, І. Луценко, Ю. Найда, 

М. Шеремет. Необхідність соціальної, культурної і освітньої інклюзії дітей з 

особливими освітніми потребами підкреслюється в роботах С. Алексєєва, 
С. Альохіна, Л. Годовнікова, Н. Малофєєва, М. Семаго. Протягом останнього 

десятиліття вітчизняні науковці, зокрема М. Бондар, Т. Євтухова, І. Іванова, 

В. Синьова, О. Столяренко, А. Шевчук та інші присвячують свої праці дослідженням 

проблеми залучення дітей з особливими проблемами до навчання в закладах 
загальної середньої освіти. 

Метою статті є визначення сутності інклюзивної освіти, проведення 

аналізу проблеми організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої 
освіти та розкритті технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Виклад основного матеріалу. За останні роки в Україні відбувається істотна 

зміна відношення суспільства до осіб із проблемами здоров’я та особливостями 

психофізичного розвитку. Стає зрозумілим, що психофізичні порушення не 
заперечують людської суті, здатності відчувати, переживати, набувати соціального 

досвіду. Назріла необхідність в розумінні проблем дітей з особливими освітніми 

потребами, у пошані і визнанні їх прав на освіту, бажанні і готовності включити їх в 
дитяче співтовариство. Кожній дитині необхідно створити сприятливі умови 

розвитку, які враховують її індивідуальні освітні потреби і здібності. Це допоможе 



                                                                                                                        Педагогіка 

________________________________________________________________________________

Humanitarium. 2019. Том 45, Вип. 2. ISSN 2308-5126                                                    101 

звільнити таких дітей від соціальної ізоляції, сприятиме здоровій взаємодії їх з 
іншими дітьми та розвитку позитивного, терпеливого, толерантного, лояльного 

ставлення до них з боку оточуючих. Соціалізація дуже важлива для кожної 

маленької людини, а особливо для дитини з обмеженими можливостями. І саме 

школа має відіграти важливу роль в процесі адаптації її до життя.  
Під інклюзією (від «inclusion» – включення) розуміють залучення дітей з 

особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір, пристосування 

освітнього процесу до потреб усіх учнів, зокрема і таких, що мають особливі освітні 
потреби. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, яка ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за 

місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах закладу загальної середньої освіти. Інклюзія – це політика та 
процес, який дає змогу всім дітям брати участь у всіх програмах та визначається в 

зусиллях, спрямованих на введення дітей у регулярний освітній простір. Відмінність 

такого підходу полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, аби воно 
враховувало й пристосовувалось до індивідуальних потреб людей, а не навпаки. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – всі 

діти є цінними й активними членами суспільства. 
Виходячи з даних Всесвітнього банку, Інститут Юнеско з Інформаційних 

технологій в освіті (IITE) у своїй аналітичній записці за жовтень 2010 р. зазначав, що 

кількість дітей-інвалідів молодших 16 років оцінюється в 140-165 мільйонів, 62 

мільйони – це діти молодшого шкільного віку [Аналитическая записка…, 2010]. 
В Україні кількість дітей-інвалідів, за даними Уніан, понад 165 тисяч чоловік 

[Аналитическая записка…, 2010]. В школах для дітей з вадами розвитку в 2008 році 

навчалось 66 661 (шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят одна) дитина. Водночас, 
за офіційними даними, «на березень 2010 року до закладів загальної середньої освіти 

було інтегровано 103 тисячі дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі 

45 тисяч дітей-інвалідів. На 1 березня 2011 року в Україні в закладах загальної 
середньої освіти створено близько 536 спеціальних класів, які охоплюють майже 6 

тисяч дітей. Ці дані, з одного боку, свідчать про достатньо швидкі темпи 

впровадження інклюзивного навчання в практику закладів загальної середньої освіти 

України, а з другого – про тенденцію не стільки до реалізації справжнього 
інклюзиву, скільки про механічне переміщення дитини із спеціалізованої школи в 

спеціалізований клас при закладі загальної середньої освіти. Подібний підхід, 

всупереч його зовнішній привабливості (адже дитина залишається в сім’ї, не 
відривається від батьківської опіки), все ж не вирішує основного завдання інклюзиву 

– соціалізацію дитини, повноцінне включення її в колектив здорових дітей, розвиток 

здібностей жити в суспільстві, відчувати свою спорідненість із ним. Адже мета  

інклюзиву – не механічне переведення учня з одного типу навчального закладу до 
іншого, а спроба такої організації життя дитини, за якої вона навчиться відчувати 

себе не гіршою за інших, спроможною, попри особливості свого фізичного стану, 

вільно вибудовувати успішний проект власного життя на основі розуміння своєї 
соціальної значущості. Результатами інклюзії повинно стати: надання учням 

можливості постійно й активно брати участь в усіх заходах загальноосвітнього 

процесу; адаптація до життя в соціумі та подолання стереотипів; індивідуальна 
допомога, включена в загальний процес навчання таким чином, щоб не 

відокремлювати і не ізолювати учня [Атаков, 2003; Воронов, 2016; Жаворонков, 

2005; Материалы по инклюзивному…, 2008]. Поставлені завдання досить точно 
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відображають мету інклюзії – забезпечення дітей з особливими потребами якісним 

навчанням та всебічним розвитком. 
Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, 

яка досить складна, але відповідає його здібностям. Інклюзія враховує потреби, так 

само як і спеціальні умови, і підтримку, що необхідні учню та вчителям для 
досягнення успіху. В інклюзивній школі кожного приймають і вважають важливим 

членом колективу, що надає особливій дитині впевненості в собі і виховує в інших 

дітях чуйність та розуміння. Учня з особливими потребами підтримують однолітки 

та інші члени шкільного співтовариства для задоволення його спеціальних освітніх 
потреб. Більшість дітей з відхиленнями в розвитку, всупереч зусиллям сім’ї, 

спеціалістів, суспільства з їх навчання та виховання, коли виростають, залишаються 

непідготовленими до включення в соціальноекономічне життя. Разом з тим, 
результати досліджень та практика свідчать про те, що кожна людина, яка має вади у 

розвитку, може, за відповідних умов, стати повноцінною особистістю, розвиватися 

духовно, матеріально себе забезпечувати і бути корисною для суспільства [Атаков, 

2003; Ворон, 2006; Колупаєва, 2009; Материалы по инклюзивному…, 2008]. В останні 
роки все більш помітним стає прагнення до змін ситуації, що склалася, стосовно 

дітей з особливими освітніми потребами. Варто відмітити увагу з боку держави 

щодо інклюзивного навчання: починаючи з 1997 року було прийнято ряд 
відповідних Постанов КМУ (№ 346 від 14.05.1997 р., № 963 від 14.06.2000 р., № 872 

від 15.08.2011 р., № 635 від 18.07.2012 р.), наказів, листів Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України (наприклад, накази № 1087 від 01.12.2008 р., № 912 
від 01.10.2010 р., лист № 1/9-529 від 26.07.2012 р.), Закон № 6437 про внесення змін 

до закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими 

освітніми потребами до освітніх послуг від 23.05.2017 р., Про внесення змін до 

Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими 
освітніми потребами до освітніх послуг № 2145-VIII від 05.09.2017 р., Наказ МОН 

України від 23.04.2018 р. № 414 «Про затвердження типового переліку спеціальних 

засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, 
які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої 

освіти», Наказ МОН України від 12.06.2018 р. № 627 «Про затвердження типової 

освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для 
дітей з особливими освітніми потребами». 

Прийнятий у 2017 році Закон України «Про освіту» є новаторським та 

відкриває широке поле впровадження інклюзії у системі освіти. У жовтні 2017 року 

Міжнародний фонд «Відродження» та «Благодійний фонд Порошенка» підписали 
Меморандум про співпрацю в межах Ініціативи з впровадження інклюзивної освіти в 

Україні.  

У 2017 році Міністерство освіти і науки України розробило й затвердило 
концепцію «Нової української школи», яка передбачає високу мету – вчителі 

набудуть нових компетентностей, які зроблять школу такою, до якої приємно ходити 

учням, де прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись 

висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. В основу 
концепції покладено педагогіку партнерства: співпраця між учителем, учнем і 

батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу. 

У Новій українській школі кожен вчитель вмітиме працювати з дітьми з 
особливими освітніми потребами. Завдання «розроблення та запровадження 

обов’язкового курсу для всіх педагогічних працівників щодо особливостей роботи з 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://www.irf.ua/allevents/news/irf_poroshenko_memorandum/
http://nus.org.ua/
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дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання» 
включено до Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження «Нової української 

школи» і вже затверджено розпорядженням Кабміну. 

Фонд «Відродження» підтримав ініціативу «Благодійного фонду 

Порошенка» з розробки і впровадження нового курсу з інклюзивної освіти для 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів. У рамках спільної ініціативи 

планується, що курс буде адаптовано для перепідготовки і підвищення кваліфікації 

вчителів. 
Однак проблема виховання та реабілітації дітей з вадами розвитку 

залишається складною. Потрібна розробка нових теоретичних підходів до їх 

навчання та інтеграції в суспільство. Зауважимо, що в Україні система інклюзії має 

зовсім маленький досвід. Одне з теоретичних осмислень цього підходу міститься у 
статті О. Понятковської «Такие же как все». Авторка підкреслює значущість 

інклюзії, говорить про проблеми її впровадження та про зарубіжний досвід з цього 

питання [Понятковская, 2004: с. 10]. На Заході система інклюзивної освіти 
знаходиться на більш високому рівні і теоретично розроблена набагато краще. 

Можна відмітити такі праці, як «Удосконалення освіти» (Іmprovivg Education. The 

Promise of Inclusive Schools) Національного Інституту вдосконалення міської освіти 
США, «Інклюзивна освіта при обмежених ресурсах» (Sue Stubbs. Inclusive Education 

Where There are few resources, 2002) та ін. Сьогодні існує вже досить багато освітніх 

закладів, що перейшли на інклюзивну освіту. Але ще залишається багато перепон 

для реалізації проекту з впровадження інклюзивної освіти в заклади загальної 
середньої освіти. Основні з них: різномаїтість категорій дітей з особливими 

освітніми потребами: від незначних порушень, наприклад, слуху – до глибокої 

затримки у розвитку; психологічний бар’єр – страх перед невідомим, страх шкоди 
інклюзії для інших учасників процесу, негативні настанови, забобони, небажання 

змін, психологічна неготовність до роботи з «особливими» дітьми; архітектурна 

недоступність освітніх закладів; діти з особливими освітніми потребами часто 
визнаються нездатними до навчання; більшість вчителів та директорів шкіл 

недостатньо обізнані з проблемами входження дітей з особливими освітніми 

потребами в освітній процес у звичайних класах; батьки дітей з особливими 

освітніми потребами не знають, як відстоювати права своїх дітей на освіту і 
відчувають страх перед системою освіти та соціальної підтримки. Таким чином, 

інклюзивна освіта – прогресивний спосіб освіти, який має великі перспективи в 

сучасному суспільстві. Для реалізації потрібні теоретичні обґрунтування, методи, які 
ще мають бути створені. Крім того, потрібні спеціалісти, які будуть втілювати цей 

проект в життя, бо далеко не всі сучасні педагоги здатні перебудуватися на нову 

систему. Інклюзивна освіта – важливий проект, який потрібно розвивати, 

вдосконалювати та втілювати в життя, якому потрібна підтримка держави, 
спеціалістів, батьків і педагогів. На думку багатьох спеціалістів [Атаков, 2003; 

Воронов, 2016; Жаворонков, 2005; Как нам…, 2008; Колупаєва, 2009; Материалы по 

инклюзивному…, 2008; Понятковская, 2004; Прихожан, 2010; Софій, 2007; Pastor, 
2009; Riding, 1991; Rogers, 1993], інклюзивна освіта – новий етап в розвитку освіти 

взагалі. Адже в державних освітніх закладах часто не враховуються здібності кожної 

конкретної дитини. Це пов’язано з переповненістю класів, педагоги просто не в 
змозі шукати підхід до кожного з 25-35 учнів, а тим більш, коли таких класів 

декілька. У той же час інклюзивна освіта дає можливість включати в систему освіти 

дітей-інвалідів, що ставить на новий рівень соціальну підтримку цієї категорії 
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громадян. Крім того взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, 

мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими освітніми 
потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні 

моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до 

розвитку та цілеспрямованого використання нових знань та вмінь. Взаємодія 
«здорових» дітей і дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах 

сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, сприяє розвиткові емпатії, 

толерантності, об’єктивній оцінці власних можливостей, формуванню реалістичного 

світогляду. Базуючись на результатах міжнародних досліджень, досвіді 
інтегрованого та інклюзивного навчання в нашій державі, – можна стверджувати, що 

таке навчання корисне не лише для дітей з особливими освітніми потребами, а й для 

їхніх однолітків, батьків. Воно сприяє розвиткові емпатії, толерантності, об’єктивній 
оцінці власних можливостей, формуванню реалістичного світогляду. Інклюзія 

передбачає особистісно орієнтовані методи навчання, в основі яких – індивідуальний 

підхід до кожної дитини з урахуванням усіх її індивідуальних особливостей 

(здібностей, особливостей розвитку, типів темпераменту, статі, сімейної культури 
тощо). Інклюзивне навчання вимагає гнучкої, індивідуалізованої системи навчання 

дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах закладів загальної 

середньої освіти за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальним 
планом, і кожна дитина повинна бути забезпечена медико-соціальним та психолого-

педагогічним супроводом. Залучення дітей з особливостями психофізичного 

розвитку до закладів загальної середньої освіти передбачає позитивний вплив на 
широке коло близьких для них людей: батьків, інших членів родини. Входження 

дитини в коло своїх однолітків може сприяти поступовій зміні і психічного стану 

їхніх батьків – послаблюватиме напруженість, покращуватиме емоційний стан, 

підвищуватиме ефективність освітньої корекційної роботи. Активна, мотивована, 
ціннісно-орієнтована і керована участь батьків в освітньому процесі буде 

обумовлювати зменшення їхніх тривог і страхів, мобілізовуватиме сили на щоденне і 

перспективне досягнення успіху, по-новому структуруватиме світосприйняття цілої 
родини, близьких до неї людей. Інклюзивна освіта – цe визнання індивідуальних 

особливостей кожної дитини, яка передбачає «підстроювання» системи навчання 

особистість, а не особистість під систему. Переваги отримають усі діти, в 
інклюзивних класах частіше використовуються нові підходи до навчання, 

застосовуються варіативні форми, методи і технології виховання. 

Під технологіями інклюзивної освіти розуміємо ті технології, які ведуть до 

створення умов для якісної, доступної освіти всіх без винятку дітей. Можна виділити 
дві великі групи інклюзивних технологій: організаційну і педагогічну. Організаційні 

технології пов’язані з етапами організації інклюзивного процесу: це технології 

проектування і програмування, технології командної взаємодії вчителя та 
спеціалістів, технології організації структурованого, адаптованого і доступного 

середовища. 

Серед педагогічних технологій можна виділити ті, які можуть бути успішно 

використані в інклюзивній практиці вчителем на уроці: 
1. Технології диференційованого навчання та індивідуалізації освітнього 

процесу. 

2. Технології корекції навчальних труднощів, що виникають у дітей в 
освітньому процесі. 

3. Технології, спрямовані на формування соціальної компетенції. 
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4. Технології оцінювання досягнень учнів. 
Навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів повинно бути на 

кожному уроці. Наприклад, на уроках літературного читання учням, відповідно до 

рівня їхнього розвитку, пропонуються різновиди перекaзу: хтось може переказувати 

«близько до тексту», хтось може розповісти з опорою на картинки, але є і такі діти, 
яким переказ зовсім не дається. У цьому випадку вчитель може використовувати 

ілюстрації-слайди, на яких, поряд з малюнком, є текст з пропущеними словами. 

Учень повинен сам згадати їх і вставити в свою розповідь. Після такої роботи багато 
дітей вже переходять до переказу з опорою на картинки, ну а наступна мета – 

переказ «близько до тексту». На уроках математики диференціація виражається в 

різнорівневих завданнях, як за складністю, та і за самостійністю їх виконання. 

Диференційний підхід у навчанні при фронтальних формах організації навчальної 
діяльності фактично не може бути здійснено. Саме групова та робота «у парах» 

найкраще допомагає розвитку комунікативних здібностей учнів. Включення дитини 

з особливостями в групову роботу носить поступовий і послідовний характер. 
Основними критеріями ефективності групової роботи на занятті в інклюзивному 

класі буде не орієнтація на успіх: «хто більше і краще», а орієнтація на узгодженість, 

взаємодопомогу, підтримку, спільне прийняття рішень, здатність знаходити 
компромісне рішення. Ці ж критерії стають головними не лише на уроках, але і на 

виховних та загальношкільних заходах. Одним з основних технологій інклюзивної 

освіти є формування навичок потрібних у житті, або соціальної компетенції (навичок 

взаємодії, взаємодопомоги, продуктивної діяльності і т.д.). Можна виділити 3 типи 
технологій, спрямованих на підвищення соціальної компетенції: пряме навчання 

соціальним навичкам; формування соціальних навичок через наслідування, 

організація групових видів активності, в тому числі і ігрових. Технологія 
оцінювання досі викликає багато суперечок серед педагогів. Як показує досвід, не 

завжди вчителі інклюзивного класу звертають увагу на витрачені зусилля дитини під 

час виконання завдання. Не знаючи, як оцінити роботу – перехвалюють або 
недооцінюють результати. У цьому випадку учень не розуміє, за якими критеріями 

оцінювали його роботу. Також ця позиція неминуче викликає нерозуміння серед 

однокласників «особливої» дитини. Тому дуже важлива взаємодія педагога з 

батьками, фахівцями психолого-педагогічної підтримки. Учитель, психолог, батьки 
можуть допомогти дитині стати більш компетентним у цьому питанні: заздалегідь 

ознайомити дитину з матеріалом, підготувати наочні посібники, познайомити 

дитину з критеріями оцінки навчальної діяльності. 
Інклюзивна освіта – прогресивний спосіб навчання, який має великі 

перспективи в сучасному суспільстві, і це дає надію, що кожна дитина з обмеженими 

можливостями зможе реалізувати право на отримання якісної освіти, адаптованого 

до його можливостей і потреб, знайти своє місце в житті і реалізувати свій життєвий 
шанс і потенціал. 

Висновки. Однак, досягти визначених цілей інклюзивної освіти без залучень 

сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій практично неможливо. І справа 
зовсім не у поганій підготовці вчителів до роботи з «особливими» дітьми (ця 

проблема вирішується простим запровадженням спеціальних навчальних дисциплін 

до програм педагогічних закладів вищої освіти), і не у потребі постійного 
моніторингу стану здоров’я дітей з обмеженими можливостями – це завдання МОЗ. 

Головна складність полягає у самій специфіці хворих дітей: вони фізично не здатні 

постійно перебувати в класі, сидіти на всіх уроках, бути присутніми на всіх 
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шкільних заходах. До того ж сам процес навчання має проходити ніби на двох 

рівнях – пояснення для більшості класу повинне супроводжуватись паралельним 
уточнюючим навчанням особливої дитини. При цьому всі інші діти не повинні бути 

«включені» в це додаткове пояснення, оскільки усвідомлення «різності» 

отримуваної інформації може породжувати відчуття «нерівності» серед 
однокласників. Досягти подібного можливо лише за умови включення додаткового 

інформаційного каналу, комп’ютерного зв’язку між учителем і учнем, учнем з 

особливими потребами та однокласниками; створення ефекту присутності дитини на 

уроці навіть за умови її фізичної відсутності в класі. Залучення новітніх 
інформаційних технологій дозволить вирішити головну проблему інклюзії – 

гармонійне включення особистісно-орієнтованих методів навчання з класно-

урочною системою та реалізацію завдань інтенсивного розвитку когнітивних 
здібностей дітей-інвалідів, їх соціалізацію. 
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НАРОДНІ ПРИРОДООХОРОННІ ТРАДИЦІЇ  

ЯК СИСТЕМНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

 
У статті проаналізовано народні природоохоронні традиції як системне педагогічне явище. 

Обґрунтовано, що історична стійкість етносу забезпечила постійність його взаємодії з природним 

середовищем, в ході якої природоохоронні традиції зафіксували найбільш характерні значимі риси локальних 

екологічних систем, головні їх природні компоненти.  

Доведено, що основою формування народних природоохоронних традицій є духовний характер 

взаємодії народу з навколишнім природним середовищем, який сформувався протягом більш ніж 

тисячолітнього періоду під впливом християнського світогляду.  

З’ясовано системність народних природоохоронних традицій з точки зору їх функціональності та 

змістовності. Обґрунтовано, що системність народної традиції дбайливого ставлення до природного 

середовища зумовлена природними факторами. Цей висновок зроблений на основі того, що історична 

стійкість етносу забезпечила постійність його взаємодії з географічним середовищем.  

Ключові слова: традиції, звичаї, народні природоохоронні традиції, народні традиції 

природоохоронного виховання. 

 

The article analyzes the national nature traditions as a systemic pedagogical phenomenon. It is grounded 

that the historical stability of the ethnos ensured the continuity of its interaction with the natural environment, during 

which the nature traditions recorded the most characteristic features of local ecological systems, their main natural 

components. 

It is proved that the basis of the formation of folk nature conservation traditions is the spiritual nature of 

the interaction of the people with the natural environment, which was formed during more than a thousand years 

under the influence of the Christian world outlook. 

The systematic nature of folk nature conservation traditions is determined from the point of view of their 

functionality and content. 

It is substantiated that the system of folk tradition of careful attitude to the natural environment is due to 

natural factors. This conclusion is based on the fact that the historical stability of the ethnic group ensured the 

continuity of its interaction with the geographical environment. During this long interaction traditions recorded the 
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most characteristic, significant and persistent features of the local ecological system, the main natural components - 

space factors, relief, soil, climate, water, flora and fauna. Environmental conservation tradition is a kind of system of 

systems, that is, it acts as a tradition of traditions 

The essence of concepts «folk nature conservation traditions», «raditions of nature protection education in 

folk pedagogy» is revealed. 

The structural components of the ethnic experience of folk nature conservation traditions are 

distinguished: spiritual (Christian outlook, Orthodox worldview); informative (knowledge about nature and 

ecological representations of the people); valuable (value orientations in the system «man-nature»); normative 

(system of installations, rules and norms of behavior in nature); activity (life in unity with nature and its Creator, 

ways of rational use of nature, forms of nature protection activities). 

Keywords: traditions, customs, national nature traditions, national traditions of nature protection 

education. 

 

 

Постановка проблеми. Проблема взаємодії людського суспільства і 

природи є однією з актуальних проблем сучасності, успішне вирішення якої 
залежить від рівня екологічної культури кожної особистості, кожного народу та 

рівня суспільної свідомості в цілому. На нинішньому етапі відбувається 

переосмислення сутності екологічної проблеми з точок зору загальнолюдської та 
загальнонародної. Такий підхід сприяє пошуку нових оптимальних шляхів її 

вирішення на основі дослідження і відродження суспільно-історичного досвіду та 

культурно-педагогічних надбань нашого народу. Актуальність проблеми 

дослідження визначається значним науково-практичним потенціалом багатовікового 
народного педагогічного досвіду з природоохоронного виховання дітей та молоді, 

сконцентрованого у народних природоохоронних традиціях, що сформувалися у 

процесі тривалого історичного періоду. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні історико-педагогічні 

дослідження різних аспектів педагогічних поглядів народу здійснювали С. Бабишин, 

Т. Мацейків, В. Мосіяшенко, М. Стельмахович, Є. Сявавко. В їх дослідженнях 
проаналізовано і узагальнено історичний досвід народу у вихованні дітей та молоді, 

виявлено головні ідеї, основні принципи, засоби української народної і педагогіки, 

особливості їх прояву в сучасних умовах. 

Важливе значення для розуміння суті традицій як форм суспільного досвіду, 
закономірностей їх становлення та функціонування мають праці В. Афоніної, 

Ю. Бромлея, Е. Гірусова, М. Денисюк, В. Левченка, В. Плахова, Є. Маркаряна та 

інших. 
Етнографічні аспекти народних традицій, пов’язаних з духовним життям та 

господарською діяльністю народу відображено у працях етнографів XIX – 

XX століття Г. Булашева, О. Воропая, І. Верхратського, Б. Грінченка, 
М. Драгоманова, Н. Заглади, П. Іванова, З. Кузелі, М. Максимовича, 

М. Могилевського, Я. Новинського, Н. Сумцова, В. Скуратівського, П. Чубинського. 

Педагогіку народного календаря досліджували В. Мосіяшенко, В. Кузь, Ю. Руденко, 

З. Сергійчук; народні знання про природу – В. Куйбіда. 
Науково-практичне значення для визначення основних шляхів і форм 

творчого застосування історичного досвіду народної педагогіки в сучасному 

екологічному вихованні школярів мають праці О. Біди, В. Вербицького, Р. Вережак, 
Г. Волошиної, В. Гонзуль, Р. Дуб, О. Захлєбного, І. Зверевої, І. Суравегіної, 

О. Кондратюк, Г. Яцук, а також дослідження А. Бегеки, Р. Науменко, Л. Різник, 

Л. Руденко, С. Іващенко, В. Титаренко, Л. Хоменко, З. Шевців, у яких вказується на 

необхідність використання народно-педагогічних засобів в екологічному вихованні 
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молодих школярів на основі засвоєння народних традицій бережливого ставлення до 

природи. 
Мета статті – розкрити сутність народних природоохоронних традицій як 

системного педагогічного явища. 

Виклад основного матеріалу. З визнанням пріоритету загальнолюдських 
цінностей у вихованні підростаючих поколінь у педагогічній теорії сформувалось 

більш глибоке розуміння суті процесу виховання та ролі в ньому народних виховних 

традицій. Широке розуміння «загальної та вічної» категорії виховання включає 

засвоєння молодшими поколіннями життєвого досвіду взаємовідносин з природою, 
загальнолюдських християнських духовних цінностей. У практиці народної 

педагогіки цей процес відбувається в результаті сприйняття дітьми та молоддю 

системи народних традицій, які здійснюють постійний зв’язок між природою, 
народом та особистістю. 

Науковий підхід до традицій полягає в тому, що вони розглядаються як 

об’єктивне суспільно-історичне явище, властиве не лише матеріальній, а й духовній 

сфері. універсальна форма збереження та механізм передачі у спадок педагогічного 
досвіду [Енциклопедія освіти, 2008: с. 914]. 

Сам термін «традиція» (traditio), у перекладі з латинської – «передача», у 

найбільш широкому розумінні означає історичну спадкоємність об’єктивних 
суспільних явищ, закономірний зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім їх 

станом, передбачає певну логіку в їх розвитку. 

Аналіз наукових досліджень, історичних та археологічних даних свідчить 
про те, що природоохоронні традиції не були характерними для суспільства з 

моменту початку його існування. Історичні умови для їх виникнення склались на 

певному етапі суспільного розвитку. У висвітленні даного питання важливим є 

висновок В. Афоніної, Ю. Бромлея, Е. Маркаряна про те, що головними умовами 
виникнення будь-якої традиції є: 

 наявність історичної спільності людей – виробника і носія традиції; 

 необхідність закріплення результатів колективної діяльності людей; 

 формування ціннісного ядра традиції [Афоніна, 1986: с. 311]. 

Ю. Бромлеєм обґрунтовано двосторонній характер відносин етносу і 

природного середовища його проживання. А це в свою чергу дозволяє розглядати 
етнос і середовище його проживання як певну цілісність – «етноекологічну систему» 

[Бромлей, 2008: с. 254]. 

Відповідно до вищесказаного, об’єктивні фактори становлення і розвитку 
досліджуваних традицій були детерміновані обома складовими етноекологічної 

системи – як природною, так і етнічною. 

З точки зору Ю. Бромлея та Р. Подольного, для ранніх етапів розвитку 

етносу, періоду його формування, була характерна найбільша залежність всіх сторін 
матеріальної та духовної культури від природних чинників, що пояснюється його 

адаптацією до своєї екологічної ніші. Рельєф, грунтово-кліматичні умови, 

особливості водних, мінеральних і біологічних ресурсів значним чином визначають 
етнічні особливості культурно-господарського розвитку: головні види трудової 

діяльності, землеробську та ремісничу спеціалізацію і пов’язаний з ними характер 

природокористування. Господарська спеціалізація кожного народу історично 
зумовлена співвідношенням в момент виникнення цієї спеціалізації двох факторів: 

рівня соціально-економічного розвитку та характеру природного середовища... 
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В разі їх тривалої стабільності система господарства, що склалась, стає 
традиційною... [Бромлей, 1990: с. 48]. 

Опосередковано природні умови здійснюють вплив також на специфіку 

побуту, обрядів, звичаїв, загальноприйняті норми і правила поведінки в природі. 

Більшість народних традицій містять певні норми поведінки по відношенню до 
природи, але одні з них стають причиною порушення екологічної рівноваги, інші 

зберігають досвід пристосування до природних умов, врахування природних 

факторів у господарській діяльності, підтримання рівноваги в навколишньому 
природному середовищі. 

Отже, не всі народні традиції є природоохоронними, а лише ті, які 

акумулюють позитивний народний досвід гармонійного співжиття з природою і 

спрямовані на збереження навколишнього природного середовища. Для означення 
даних традицій ми використовуємо паралельні терміни, які мають синонімічне 

значення в аспекті нашої проблеми з певними смисловими відтінками: «народні 

природоохоронні традиції», «народні традиції дбайливого ставлення до природи». 
Системність народної традиції дбайливого ставлення до природного 

середовища також зумовлена природними факторами. Цей висновок зроблений на 

основі того, що історична стійкість етносу забезпечила постійність його взаємодії з 
географічним середовищем. У ході цієї тривалої взаємодії традиції зафіксували 

найбільш характерні, значимі та стійкі риси локальної екологічної системи, головні 

природні компоненти – космічні фактори, рельєф, грунт, клімат, воду, рослинний і 

тваринний світ. Природоохоронна традиція є своєрідною системою систем, тобто 
виступає як традиція традицій. 

Основою формування народних природоохоронних традицій є духовний 

характер взаємодії народу з навколишнім природним середовищем, який 
сформувався протягом більш ніж тисячолітнього історичного періоду під впливом 

християнського світогляду, системи цінностей, ідеалів, мотивів, поглядів і 

переконань, сутність яких полягає у любові до Бога, до всієї природи, створеної 
Творцем і до ближнього, як до самого себе. 

Одночасно природоохоронні традиції відображають також суспільний 

характер взаємодії в системі «етнос-природа». Ця взаємодія завжди опосередкована 

конкретною колективною трудовою діяльністю людей. У ході активної трудової 
діяльності народ змінює і перетворює природу, знаходить оптимальні форми 

господарської діяльності в природному середовищі, емпірично виробляє способи 

раціонального природокористування. 
У зв’язку з тим, що процес трудової взаємодії етносу з природою 

безперервний і у сферу виробництва постійно залучаються різноманітні природні 

багатства, успішний розвиток господарства стимулюється наявністю потенційних 

природних ресурсів, а їх виснаженість, навпаки, затримує економічний ріст і 
об’єктивно вимагає гармонізації взаємовідносин з природою, активізує діяльність, 

спрямовану на її збереження. 

Важливою особливістю народних природоохоронних традицій є те, що на 
будь-якому етапі історичного розвитку вони прогресивні за своїм змістом і 

спрямованістю, втілюючи важливі моральні норми та принципи співжиття людини з 

природою, правила поведінки, які перевірені на практиці багатьма поколіннями і є 
загальноприйнятими, традиційними. Досліджувані традиції належать до 

загальнонародних моральних цінностей. Вони втілюють інтереси народу в цілому, 

забезпечуючи не лише його існування, але й успішний історичний розвиток. 
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Отже, становлення та розвиток народних природоохоронних традицій 

зумовлено комплексом взаємопов’язаних між собою духовних, природно-
географічних та господарсько-економічних факторів. 

Виходячи з сучасних поглядів на традиції, виділяємо такі структурні 

компоненти етнічного досвіду народних природоохоронних традицій: 

 духовні (християнський світогляд, православне світобачення); 

 інформативні (знання про природу та екологічні уявлення народу); 

 ціннісні (ціннісні орієнтації в системі «Творець-людина-природа»); 

 нормативні (система установок, правил і норм поведінки в природі); 

 діяльнісні (життя у єдності з природою та її Творцем, способи 
раціонального природокористування, форми природоохоронної діяльності). 

Аналіз історико-педагогічної та етнографічної літератури свідчить, що 

вихідними для народної педагогіки були традиційні світоглядні уявлення народу про 

єдність та взаємовплив людини і природи, а складовою частиною педагогічного 
ідеалу – відповідальне, бережливе ставлення до природи рідного краю. Єдність 

народу з природою була помічена переважною більшістю географів та етнографів 

XVIII – початку XX ст. 
Функціональний аналіз народних виховних традицій дозволяє виділити їх 

складові елементи – народні традиції, звичаї обряди, свята, символи, (ритуали) усну 

народну творчість. У народній педагогічній системі останні виступають як головні 
засоби виховання та навчання особистості. 

Основою природоохоронного виховання дітей та молоді впродовж століть 

були народні природоохоронні традиції, через які передавались знання про природу, 

екологічні уявлення народу, його погляди та цінності в системі «Творець – людина – 
природа». Традиції регулювали духовні цінності особистості, необхідні для 

позитивної поведінки у природному середовищі. Через сприйняття молоддю 

природоохоронних традицій здійснювався вплив на свідомість, дітей та молоді. 
Відбувалось формування стійких поглядів і переконань в необхідності дбайливого 

ставлення до природи та формування відповідних якостей особистості. 

Будучи результатом акумуляції етнічного досвіду, традиції виступали для 

молодших поколінь системою моральних установок та ціннісних орієнтацій. Для 
означення найвищих цінностей в системі «Творець – людина – природа» у народній 

педагогіці традиційно використовувалось поняття «Святий». «Святими» в уявленнях 

народу є Творець і його творіння (Сонце, Небо, Земля, вода, рослини, тварини та 
хліб). Через ці поняття формувалось уявлення про «святість», тобто цінність, усієї 

природи. 

Традиції були також головним механізмом регулювання поведінки молоді у 
природі. Включаючи заборони негативної поведінки у формі розповідей чого «не 

годиться» робити та пояснень про наслідки певних вчинків, традиції надавали 

поведінці кожної дитини певної спрямованості у відповідності з народними 

вимогами. 
Важливою формою регуляції поведінки молоді виступали природоохоронні 

звичаї, які конкретизували кожну традицію. Педагогічною особливістю звичаїв є те, 

що вони являють собою стандартизовану форму наслідування поведінки старших. 
Механізм передачі досвіду за допомогою звичаю полягає в закріпленні певного 

комплексу дій по відношенню до природи через повторення вже відомих зразків для 

наслідування прикладу дорослих. 
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Звичаї, як форми поведінки, пов’язані з діяльністю практичного характеру. 
Вони передавали підростаючим поколінням конкретні зразки позитивної поведінки 

по відношенню до природи та ознайомлювали з конкретними видами 

природоохоронної діяльності. Через дотримання природоохоронних звичаїв 

відбувалося вправляння молоді у позитивних діях по відношенню до природи та 
формування навичок раціонального природокористування. 

Слід відмітити, що дотримання природоохоронних звичаїв не було «сліпим» 

та «в силу звички». Більшість звичаїв були пов’язані з конкретними зразками усної 
народної творчості (легендами, переказами, повір’ями) виховного характеру, які 

спонукали природоохоронну діяльність. Наприклад, звичай приваблення лелек був 

пов’язаний з циклом народних повір’їв про те, що лелеки селяться лише поблизу 

добрих людей і приносять щастя в оселю. Етнограф Д. Мордовцев, помітивши 
зв’язок між повір’ями та звичаями народу, стверджував, що народ повністю 

застосовує на практиці свій народний світогляд по відношенню до навколишньої 

природи. 
Традиції та звичаї виступають у народній педагогічній системі як дві 

взаємопов’язані форми виховного впливу на особистість. Вони виконують спільну 

орієнтувально-регулятивну функцію по відношенню до молодших поколінь. 
Здійснюючи безпосередній вплив на свідомість людини, традиції регулюють 

поведінку через світоглядні уявлення, ідеали та цінності. 

Функціонування народних свят та обрядів, у рамках народних виховних 

традицій було зумовлено об’єктивними духовними та практичними педагогічними 
потребами, а саме – необхідністю передачі наступним поколінням духовного та 

господарського досвіду. 

Обряди як сукупність традиційних символічних колективних дій, 
спрямованих на ознаменування, відзначення та закріплення в індивідуальній і 

колективній свідомості найбільш значимих явищ природи, найважливіших подій в 

житті людини і сільської общини, сприяли цілісному чуттєво-понятійному й 
образно-емоційному сприйманню духовних цінностей традицій. Це відбувалось 

завдяки виникненню різноманітних форм обрядових дій у результаті варіативного 

поєднання основних компонентів обрядів: вербально-мовного, музичного, дієво-

динамічного, зовнішнього. 
У процесі обрядів відбувалось естетичне сприйняття людиною існуючої 

природної дійсності, яке супроводжувалось виникненням емоцій, переживань, 

почуттів, їх взаємним підсиленням і спрямуванням у відповідне традиції русло. 
Завдяки поєднанню зовнішнього впливу на свідомість з емоційним «підкріпленням» 

забезпечувалось переведення знань у компоненти внутрішнього світу особистості – 

судження, погляди та переконання щодо природи. 

Народні свята мали важливе виховне значення, оскільки відображали головні 
зміни в природі на протязі року. Весняні свята включали зустріч весни та прильоту 

птахів, вшанування землі, що пробуджується від зимового сну. До літнього циклу 

народних свят було приурочено вшанування води. що дає життєдайну силу 
рослинам, вшанування Святої Трійці у період апогею в розвитку вегетації природи, 

шанування тварин під час «звірових свят». Осінній період був пов’язаний в 

вшануванням Бога, який дав людині врожай, а також включав свята, пов’язані з 
підготовкою птахів та тварин до зими. Зимові свята символізують вшанування Різдва 

Христового та бажання заручитися підтримкою Творця на майбутній 

сільськогосподарський сезон. 
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Якщо окремі традиції та звичаї мали конкретне спрямування на виховання 

бережливого ставлення молоді до окремих компонентів природи (землі, води, 
рослин, тварин), народні свята, з педагогічної точки зору, були 

багатофункціональними, оскільки виховні впливи здійснювались відразу в кількох 

напрямках. 
Обрядова форма традицій синтезувала в собі різні напрямки 

природоохоронного виховання і сприяла вихованню дбайливого ставлення до 

природи як до єдиного цілого. Характерною особливістю народних свят і обрядів 

була їх наочність, широке використання символів, які унаочнювали основні ідеї 
духовних традицій. Через систему символів і виразну емоційну форму прояву 

народного світогляду (музику, пісні, танці, театралізовані дійства) обрядовість 

викликала у молоді той комплекс морально-естетичних почуттів, на основі якого 
відбувалось засвоєння духовних цінностей і формування природоохоронних якостей 

особистості. 

Формування природоохоронних якостей забезпечувалось включенням 

особистості у цілеспрямовану діяльність у відповідності з ціннісними і 
нормативними компонентами традицій через систему звичаїв, які детально 

регламентують поведінку і трудову діяльність дітей та молоді у природному 

середовищі в різних життєвих ситуаціях. У результаті засвоєння традицій і 
дотримання звичаїв відбулось формування певної спрямованості особистості, однією 

з важливих рис якої є відповідальне ставлення до природного середовища. 

Висновки. Таким чином, формування у молодших поколінь дбайливого 
ставлення до природного середовища в народній педагогіці відбувалося в результаті 

органічного поєднання всіх засобів виховання, включаючи природоохоронні 

традиції, звичаї, народну обрядовість, усну народну творчість з природоохоронним 

змістом. Народні природоохоронні традиції виникли в результаті гармонійного 
життя та активного господарського освоєння людиною природного середовища. Їх 

формування відбувалось протягом тривалого історичного періоду під впливом 

духовних, природних і соціально-господарських факторів. Народні природоохоронні 
традиції є способом вироблення, збереження та передачі із покоління в покоління 

позитивного етнічного досвіду нашого народу у взаємовідносинах з навколишнім 

природним середовищем. 
Традиціями природоохоронного виховання у народній педагогіці вважаємо 

увесь практичний виховний досвід народу, що включає педагогічний ідеал, цінності, 

шляхи, засоби, форми, методи і прийоми виховання бережливого, відповідального 

ставлення до природи, які склалися історично і передавалися з покоління в 
покоління через природоохоронні традиції, звичаї, обряди, свята, символи, ритуали, 

народний календар, усну народну творчість. Народні природоохоронні традиції є 

системним педагогічним явищем з точки зору їх функціональності та змістовності. 
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РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

(ДОСВІД ТУРЕЧЧИНИ) 

 
У статті розглядаються проблеми неформальної освіти відповідно до досвіду Туреччини. Дається 

загальне визначенні поняття неформальної освіти та способи її впровадження. Висвітлюються основні 

завдання створення та підтримання неформальної освіти як найбільш демократичної та гуманістичної, 

ніж інші види освіти, що передбачає врахування інтересів особистості та її потреб, сприяє здобуттю 

освіти всіма охочими, незалежно від віку, статі, соціального стану та місця проживання. Аналіз наукових 

досліджень вчених Туреччини щодо розвитку неформальної освіти країни та її значення для навчання молоді 

й дорослих надає нам можливість стверджувати, що заходи цього виду освіти направлені перш за все на 
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формування (у молоді) та розвитку (у дорослих) ключових компетентностей особистості. При цьому 

особливої уваги приділяється володінню рідною та іноземною мовами, математичній та екологічній 

компетентностям, цифровій грамотності та вмінням і здібностям навчатися впродовж життя. 

Перспективами подальших розробок є аналіз моделей дистанційного навчання для неформальної освіти 

Туреччини, виокремлення проблем та позитивного досвіду. 

Ключові слова: неформальна освіта, позашкільна освіта, навчання впродовж життя, ключові 

компетентності, дистанційне навчання, освітня реформа, освітня політика, конкурентоспроможність 

молоді 

 

The article deals with the problems of non-formal education in accordance with the experience of Turkey. 

The general definition of the concept of non-formal education and its implementation methods are given. There are 

highlighted the main tasks of creating and supporting of non-formal education as the most democratic and humanistic 

then other types of education. It involves taking into consideration the interests of the individuals and their needs. As 

well as it contributes the receiving of education by everyone who has desire, regardless of the age, gender, social 

status and a place of residence. The analysis of Turkish scientific studies about development of non-formal education 

in the country and its importance for the education of youth and adults allows us to state that the activities of this type 

of education are first of all directed to formation (at young people) and development (at adults) of the key 

competences of the individual. One of the main tasks that has to be set during the implementation of the educational 

policies of any country is the formation and development of key competencies of the individual (communication by the 

native language, competence at natural and technical sciences, information and digital competence, life skills, 

communication by the foreign language , mathematical competence, initiative and entrepreneurship, social and civic 

competence, awareness and self-expression in the culture sphere, environmental literacy and healthy life) for 

providing its competitiveness in the global labor market and its lifelong learning. Also, it is significant for improving 

and maintaining stable economic development, as well as for getting the high qualified workers. At the same time, it 

is important to introduce not only formal education, that is provided by the “educational programs in accordance 

with the levels of education, branches of knowledge, specialties (professions) and provides the achievement of the 

education results of the corresponding level of education and getting the qualifications which are determined by the 

legislation"  but also informal, which has the main goal - to ensure the formation of personality skills and abilities in 

accordance with its abilities and scientific interests. Taking into consideration all above mentioned, it i s interesting to 

analyze the experience of countries, in particular Turkey, in which special significance is given to the informal 

education, at the same quantity as to the formal education, for the formation and development of key competencies of 

the individual. Prospects for further development are the analysis of distance learning models of Turkish non-formal 

education, identifying problems and positive experiences. 

Keywords: non-formal education, extracurricular education, lifelong learning, key competences, distance 

learning, educational reform, educational policy, youth competitiveness. 

 

 

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Одним із 
основних завдань, що має ставитися при проведенні освітньої політики будь-якої 

країни, є формування та розвиток ключових компетентностей особистості 

(спілкування рідною мовою, компетентності у галузях природничих та технічних 

наук, інформаційно-цифровая компетентність, уміння навчатися впродовж життя, 
спілкування іноземною мовою, математична компетентність, ініціативність і 

підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність та 

самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя) для 
забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку праці та її навчання 

впродовж життя для удосконалення і підтримання стабільного економічного 

розвитку країни, а також для отримання високваліфікованих кадрів [Концепція нової 

української школи, 2016]. При цьому важливим стає впровадження не тільки 
формальної освіти, що забезпечується «освітніми програмами відповідно до 

визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і 

передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти 
результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що 

визнаються державою», а й неформальної, що має основну мету – забезпечувати 

формування в особистості вмінь і навичок відповідно до її здібностей, здатностей та 
наукових інтересів. З цього приводу цікавим є аналіз досвіду країн, зокрема 
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Туреччини, в яких неформальній освіті відводиться особливе значення, на рівні з 
формальною освітою, для формування та розвитку ключових компетентностей 

особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема створення та 

підтримання неформальної освіти розглядалася вітчизняними науковцями 
О. Биковською (проаналізовано Теоретико-методичні основи позашкільної освіти 

молоді в Україні та Польщі [Биковськa, 2006]), Е. Гусейновою, Ю. Лук’яновою 

(обґрунтовано роль неформальної освіти для безперервної освіти дорослих 
[Гусейнова, Лук’янова, 2012]), Н. Горук (проаналізовано досвід впровадження 

неформальної освіти в США [Горук, 2011]), В. Давидовою (проаналізовано досвід 

використання неформальної освіти дорослих у навчальних гуртках Швеції 

[Давидова, 2008]), Р. Науменко (проаналізовано державну політику в Україні щодо 
регулювання розвитку позашкільної освіти як неформальної [Науменко, 2013]), 

В. Стрижалківської (проаналізовано роль неформальної освіти для підтримки 

обдарованих дітей у Чехії [Стрижалківська, 2015]) та ін.; дослідниками Туреччини 
A. Soykana, E. Atasoy (проаналізовано історію та перспективи розвитку 

неформальної освіти Туреччини [Soykana, Atasoy, 2012]), Hideki Marayuam 

(досліджено використання неформальної освіти в Туреччині згідно з освітніми 
програмами ООН для сталого розвитку країн [Hideki, 2008]), Meryem Tanriöver 

(обґрунтовано роль неформальної освіти як складника базової структури 

національної системи освіти Туреччини [Tanriöver, 2016]) та ін. 

Мета статті – визначити роль неформальної освіти Туреччини у розвитку 
ключових компетентності особистості та виокремлення позитивного досвіду для 

його можливого використання в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна національна освітня 
система Туреччини, як і України, включає в себе формальну, неформальну та 

інформальну види освіти. Держави визнають ці види освіти, створюють умови для 

розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а 
також заохочують до здобуття освіти всіх видів. При цьому, неформальна освіта у 

країнах Європейського Союзу (ЄС) визнається найбільш демократичною та 

гуманістичною, ніж інші види освіти, оскільки передбачає врахування інтересів 

особистості та її потреб, сприяє здобуттю освіти всіма охочими, незалежно від віку, 
статі, соціального стану та місця проживання [A Memorandum on Lifelong Learning, 

2000]. 

Слід відмітити, що в Туреччині неформальна освіта на державному рівні 
починає розвиватися на початку 70-их років 20-го століття, коли був затверджений 

Базовий закон національної освіти № 1739 (англ. Basic Law of National Education). 

В цьому законі вперше зазначалося, що освіта включає в себе два види – формальну 

і неформальну.  
До прийняття закону № 173, вчені Туреччини Abdullah Soykana, Emin Atasoy 

[Soykana, Atasoy, 2012] першим важливим кроком щодо підвищення значення 

неформальної освіти визначають створення у 1955 році Асоціації збереження 
природи (англ. The Turkish Association for the Conservation of Nature (абревіатура з 

турецької мови TTKD). Члени Асоціації започаткували журнал «Природа і людина», 

тренінги та семінари з проблем екології, неформальне навчання з біології та екології 
для бажаючих підвищити свій рівень обізнаності з даних сфер науки. 

Науковці [Soykana, Atasoy, 2012] також відмічають важливу роль щодо 

розвитку ключових компетентностей особистості, заснованої в Анкарі у 1989 році, 
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Дослідницьку асоціацію сільського середовища та Лісового господарства, в межах 

якої впроваджувалося неформальне навчання у таких галузях як лісництво, сільське 
господарство, харчова промисловість, геологія, хімія, машинобудування, соціологія, 

економічна наука, ландшафтна архітектора, банкірська справа. Основними цілями 

цієї Асоціації є ідентифікація та вирішення сільських екологічних проблем, 
починаючи з вирубки лісів, дослідження та проведення освітніх заходів з метою 

формування громадської думки в світлі досліджень та запропонованих рішень 

проблеми через неформальні навчальні гуртки «Дендрологія та школа екології лісу» 

(англ. Dendrology and school of forest ecology) та «Школа екології ґрунту» (англ. 
school of soil ecology). У 2005 році Асоціація провела в Анкарі семінар з метою 

створення основи для природоохоронних заходів, спрямованих на дітей, та 

підвищення обізнаності у цій темі дорослих. 
Серед заходів щодо впровадження неформальної освіти у систему освіти 

Туреччини слід відмітити заснування в 1992 році відповідно до ініціативи Головного 

управління молоді та спорту і національної освіти Туреччини (англ. Ministries such as 

Youth, Sports and National Education), Турецької скаутської федерації (англ. Turkish 
Scouting Federation). Федерації, що продовжує свою діяльність у рамках Головного 

управління молоді та спорту і національної освіти Туреччини, у 2006 році була 

надана автономії. Вона – єдина організація в Туреччині, що є членом Всесвітньої 
організації скаутського руху (англ. World Organization of Scouting Movement, 

WOSM) та Всесвітньої асоціації дівчат-скаутів (англ. World Association of Girl 

Scouts, WAGGGS). Основними завданнями цієї неформальної навчальної організації 
є популяризація скаутського стилю життя, активної життєвої позиції молоді;  

залучення дітей і молоді до здорового та активного способу життя; навчання 

працювати та вирішувати проблеми в групах; розвиток творчих здібностей молоді. 

Галузі, на які більш за все звертається увага при навчально-виховному процесі у 
скаутських гуртків: топографія; орієнтування на місцевості (вдень, вночі); в’язання 

вузлів; ловля риби; плоти та каное; основи першої медичної допомоги; дослідження 

природи та екології країни; формування екологічної; таборування; поведінка та 
правила проведення експедиції та ін. 

З огляду на вищезазначене, звернемо увагу, що в межах неформальної освіти 

у Туреччині, згідно з дослідженнями історії розвитку цього виду освіти турецькими 
вченими [Soykana, Atasoy, 2012], важливими проблемами вбачаються забезпечення 

додаткового навчання молоді та дорослих з питань екології, лісництва, сільського 

господарства, харчової промисловості, геології, хімії, машинобудування, соціології, 

економічної науки, ландшафтної архітектори, при цьому, найбільш уваги 
приділяється природничо-математечним дисциплінам та технологіям. 

Крім цих проблем, Zülfiye Doğa Ortaköylü Uysalli [Zülfiye Doğa Ortaköylü 

Uysalli, 2017], досліджуючи тему розширення можливостей жінок за допомогою 
програм неформальної освіти в Туреччині (англ. Empowerment of women through 

non-formal education programs in Turkey) виокремлює такі завдання неформальної 

освіти: навчити читати і писати дорослих, які не опанували ці навички; забезпечити 

цих осіб базовими знаннями і, якщо вони проходили будь-яку офіційну програму 
освіти, побудувати їх план навчання впродовж життя на базі придбаних знань 

останнього рівня, якого вони досягли під час навчання. 

Ще одним важливим завданням, що здійснюється за допомогою 
неформальної освіти в Туреччині, є підтримка розвитку професійної освіти (англ. 

Vocational education). Відповідно до потреб ринку праці Туреччини та світу, 
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створюються курси професійної підготовки, зокрема особливої уваги приділяють 
дистанційному навчанні при університетах Туреччини [Simone Haasler, Eva Anslinger 

& Franziska Laudenbach, 2018].  

Курси професійної підготовки тривають від двох до чотирьох років, залежно 

від характеру професії. Теоретична освіта в рамках навчальних програм складає 30% 
від загальних занять, решта 70% припадає на практику професійного навчання. 

Теоретичне навчання здійснюється в центрах професійно-технічної освіти, 

професійно-технічних навчальних закладах або освітніх центрах, що пропонуються 
підприємствами, практичні заняття проводяться на робочих місцях реального 

виробничого середовища. 

Ті, хто закінчують курси професійної підготовки, можуть продовжити 

навчання для отримання вищої кваліфікації, а ті, хто не навчався на таких курсах, 
можуть пройти підготовку до вищої майстерності за умови, якщо вони працювали у 

відповідному секторі протягом п’яти років. Ті, хто має сертифікат про закінчення 

професійних курсів, можуть працювати за спецальністю 1-3 роки та, після цього 
періоду, скласти іспит з майстерності. 

Слід відмітити, що одним із суттєвих позитивних впливів на розвиток 

неформальної освіти в Туреччині є створення системи дистанційного навчання 
[Murphy, 1992]. Так, з 1982 року в країні існує дві основні форми дистанційної освіти 

– це факультет відкритої освіти (Open Education Faculty, OEF) в університеті 

Анадолу в Ескішехірі (англ. Anadolu University in Eskisehir) та відкрита середня 

школа (англ. Open High School, OHS), що діє під керівництвом Міністерства 
національної освіти.  

Факультет відкритої освіти (http://home.anadolu.edu.tr/~udemiray) проводить 

дистанційне навчання з економіки та ділового адміністрування. Кафедри економіки 
та бізнес-адміністрування факультету відкритої освіти були реорганізовані в 

економічний факультет та факультет управління бізнесом у 1993 році.Факультет 

відкритої освіти постійно розширює свої можливості, що забезпечує доступ до 
дистанційного навчання громадянам Туреччини, які проживають в інших країнах. 

Відкрита середня школа (http://maol.meb.gov.tr) створені для учнів, які не 

можуть відвідувати формальні навчальні заклади з будь-яких причин, наприклад, 

перевищення віку для формальної освіти, за станом здоров’я та ін. 
У 1995/1996 навчальному році була впроваджена професійно-технічна 

відкрита освіта (https://www.anadolu.edu.tr/en/academics/vocational-schools) з метою 

забезпечення освітою людей, які здобули початкову освіту, але не отримали 
професійного навчання з будь-якої причини, а також формування професійних вмінь 

та навичок тим, хто не мав можливості відвідувати вищі навчальні заклади.  

Нижче на рис. 1 відображено роль неформальної освіти у рішенні основних 

проблем навчання молоді та дорослих, що виокремлено відповідно до 
проаналізованої наукової літератури. 
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Рис. 1. Схема щодо ролі неформальної освіти у рішенні основних проблем 

навчання молоді та дорослих, що виокремлено відповідно до проаналізованої 

наукової літератури Туреччини (авторське бачення) 

 
Згідно з схемою на рис. 1 неформальна освіта Туреччини має особливу роль 

у навчанні молоді, загалом учнів, що здобувають середню освіту, та у навчанні 

дорослих, зокрема як навчання впродовж життя. 
Неформальна освіта для молоді надає можливість вирішувати такі проблеми: 

навчання молоді у часи дозвілля щодо їхніх хобі та інтересів; забезпечення навчання 

учнів за їхніми здібностями, здатностями та науковими інтересами; отримання 

учнями додаткових вмінь і навичок для майбутньої професії та кар’єри; навчання 
обдарованих учнів; навчання молоді відповідно до прогалин у їхньої освіті. 

Неформальна освіта для дорослих надає можливість вирішувати такі 

проблеми: подолання неосвіченості населення; підвищення кваліфікації; отримання 
додаткових вмінь і навичок для підвищення якості та результативності професійної 

діяльності; подолання дескримінації щодо працевлаштування жінок. 

Так, аналіз наукових досліджень вчених Туреччини щодо розвитку 

неформальної освіти країна та її значення для навчання молоді й дорослих надає нам 
можливість стверджувати, що заходи цього виду освіти направлені перш за все на 

формування (у молоді) та розвитку (у дорослих) ключових компетентностей 

особистості. При цьому особливої уваги приділяється володінню рідною та 
іноземною мовами, математичній та екологічній компетентностям, цифровій 

грамотності та вмінням і здібностям навчатися впродовж життя. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок. Отже, в 
Туреччині активно проводяться освітні реформи, основними цілями яких є 

підготовка конкурентоспроможної молоді для ринку праці в рідній країні та будь-

якій країні світу. Впровадження освітньої політики щодо навчання впродовж життя; 

забезпечення необхідною освітою всього населення Туреччини для підготовки 
якісних спеціалістів у будь-якій галузі. Міністерство освіти Туреччини прагне 

розширити мережу центрів та закладів дистанційного навчання з метою надання 

відповідних освітніх послуг для хворих людей та мігрантів. 
Неформальна освіта є необов’язковою та не має організований та 

систематичний характер, вона може здійснюватися поза межами навчальних освітніх 

закладів. До сфери неформальної освіти належать індивідуальні заняття під 
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керівництвом тренерів чи репетиторів, тренінги та курси, дистанційні курси та ін. 
Ця освіта не обмежується віком, часовими рамками та не вимагає професійних 

навиків чи інтелектуальних здібностей учасників. Заклади чи організації, що 

займаються неформальною освітою, зазвичай, не присуджують кваліфікацій і не 

провадять формального оцінювання навчальних досягнень учасників. У цьому 
секторі найчастіше застосовують інноваційні підходи, апробують новаторські 

методики та технології навчання. 

Неформальна освіта забезпечує гнучкий шлях для студентів, які не можуть 
відвідувати структуроване, повне шкільне навчання формальної початкової та 

середньої освіти. Неформальне навчання в Туреччині здійснюється за допомогою 

відкритої освіти, де студенти мають доступ до онлайн матеріалів та курсів, 

забезпечують можливість двічі на рік скласти іспит із вивчених ними дисциплін для 
акредитації. Важливу роль також відіграють курси професійної підготовки, що 

надаються мережею громадських та навчальних центрів, у тому числі шкільними 

установами під керівництвом Міністерства освіти. Послуги неформальної освіти 
допомагають студентам продовжувати і закінчувати свою базову освіту, керувати 

їхньою подальшою освітою, підготовкою кадрів та можливостями для 

працевлаштування. 
Перспективами подальших розробок є аналіз моделей дистанційного 

навчання для неформальної освіти Туреччини, виокремлення проблем та 

позитивного досвіду. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті розкрито зміст, функції та складові компоненти поняття психологічної готовності 

студента до фахової діяльності як індикатора успішності його професіоналізації. Запропоновано розширене 

тлумачення психологічної готовності особистості студента до фахової діяльності як загальної 

спрямованості на професійну діяльність у річищі життєвої самореалізації. Проаналізовано результати 

реалізації програми гармонізації становлення особистості майбутнього фахівця за вектором формування 

психологічної готовності до професійної діяльності. Зафіксовано висхідну динаміку психологічної 

готовності до професійної діяльності у студентів експериментальних груп. Підтверджено ефективність 

рефлексивно-проектувальної технології як засобу формування психологічної готовності студентів до 

майбутньої фахової діяльності. Доведено, що високий рівень психологічної готовності випускника до  

професійної діяльності забезпечується не стихійним чи супутнім освітнім впливом, а формується внаслідок 

цілеспрямованого психологічного супроводу професіоналізації студента.  

Ключові слова: професіоналізація, психологічна готовність до професійної діяльності, студент, 

майбутній фахівець, професійне становлення, професійне навчання, становлення особистості фахівця, 

гармонізація професійного становлення.  

 

The problem of the formation of students’ psychological readiness to future professional activity was 

considered in the article. It was found, that professional studying is a leading stage for professional becoming of 

future specialist. A psychological readiness to future professional activity is an important indicator of a becoming of 

a specialist’s personality. The content, functions and constituents of the concept of students’ psychological readiness 

for professional activity were considered in the article. The students’ psychological readiness to professional activity 

is interpreted as their general orientation to professional activity in conditions of life self-realization.  

The results of the implementation of the program of harmonization of future specialist’ personality 

becoming were analyzed. This program was implemented at the Boris Grinchenko Kyiv University, 185 students of 

the first, third and fourth year were involved in the formation program.  The program of harmonization of students’ 

professional becoming combines individualization, professionalization and universalization as vectors of its 

realization. The ascending dynamics of psychological readiness for professional activity was fixed in students of 

experimental groups. The highest growth rates were found among the students of the third experimental group. These 

students were studied the course «Psychology of self-knowledge and professional self-realization». The effectiveness 

of reflexive and projective educational technology as a means of formation of students’ psychological readiness to 

future professional activity was been confirmed also. It was proved, that the high level of psychological readiness of a 

graduate to professional activity is not formed spontaneously. A purposeful psychological support for the student’ 

professionalization is forms his readiness to professional activity. So, effectiveness of external management of the 

dynamics of students’ psychological readiness to future professional activity is proved.  

Keywords: professionalization, psychological readiness to future professional activity, student, future 

specialist, professional becoming, professional studying, becoming of a specialist’s personality, harmonization of 

professional becoming. 
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Постановка проблеми. Методологічним підґрунтям реалізації професійної 

підготовки вітчизняними закладами вищої освіти є компетентнісний підхід, який 
здебільшого традиційно втілюється у засвоєному випускником соціально 

визначеному наборі фахових знань, умінь і навичок, що забезпечують адаптацію 

особистості  в межах певної спеціалізації. На цьому тлі формування ряду 
особистісних надбань майбутніх фахівців зберігає супутній характер. Результатом 

цього є суперечності між високим рівнем професійної компетентності та низьким 

рівнем фахової мотивації випускників закладів вищої освіти. Також не втрачає 

актуальності, незважаючи на багаторічний досвід вивчення зарубіжними та 
вітчизняними психологами, проблема психологічної готовності майбутнього фахівця 

до професійної діяльності. Сформованість цієї готовності постає платформою для 

успішності адаптації початківця до умов професійної діяльності. Відповідно, 
моніторинг ступеня психологічної готовності студента до майбутньої фахової 

діяльності є важливим прикладним завданням закладів вищої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд дослідників наголошують на 

вагомій ролі фахового навчання у загальному професіогенезі особистості. Досить 
чітко й об’ємно сформулювали вектори розвитку особистості студента як 

майбутнього фахівця білоруські психологи М. Дьяченко та Л. Кандибович. 

Дослідники вважали, що під час фахового навчання у студента:  
- міцніє професійна спрямованість, розвиваються необхідні здібності;  

- вдосконалюються, «професіоналізуються» психічні процеси, стани, досвід; 

- зростає почуття обов’язку, відповідальність, професійна самостійність, 
більш рельєфно постає індивідуальність студента, його життєва позиція; 

- зростають домагання студента в межах своєї майбутньої спеціальності; 

- на основі інтенсивної передачі соціального і професійного досвіду та 

формування необхідних якостей збагачується соціальна, духовна й моральна зрілість 
особистості майбутнього фахівця; 

- активізується самовиховання студента у формуванні якостей, досвіду, 

необхідних йому як майбутньому суб’єкту професійної діяльності; 
- зміцнюється професійна самостійність і готовність до майбутньої фахової 

діяльності [Дяченко, 1989: с. 47]. 

Аналізуючи феномен готовності випускника закладу вищої освіти до 
професійної діяльності, доречно відрізняти її від поняття професійної придатності. 

Вищевказані психологи зробили акцент на психологічній платформі готовності як 

сформованому бажанні, прагненні працювати за фахом. Дослідники розкривали 

зміст психологічної готовності через інтегральні характеристики особистості 
майбутнього педагога, що включають в себе інтелектуальні, емоційні та вольові 

властивості, професійно-моральні переконання, потреби, звички, знання, вміння і 

навички, педагогічні здібності. У структуру психологічної готовності до 
педагогічної діяльності вищезазначені вчені включили такі компоненти, як 

мотиваційний, орієнтаційний, пізнавально-оперативний, емоційно-вольовий, 

психофізіологічний та оцінювальний [Дяченко, 1989: с. 101]. 

Готовність до професійної діяльності разом із фаховою ідентичністю Е. Зеєр 
вважає провідними новоутвореннями ідентифікації як завершального етапу 

професійної освіти. Для випускників важливо знайти професійне поле 

самореалізації, виробити особистісні смисли майбутньої фахової діяльності, 
зорієнтуватись на ринку праці. Психологічними критеріями успішності проходження 

етапу ідентифікації вчений вбачає ототожнення випускника з майбутньою 



                                                                                                                               Педагогіка 

________________________________________________________________________________

Humanitarium. 2019. Том 45, Вип. 2. ISSN 2308-5126                                                    125 

професією, формування готовності до фахової діяльності та розвинуту здатність до 
професійної самопрезентації [Зеєр, 2006: с. 269-271].  

Деталізуючи структуру професіоналізму, Ю. Поваренков визначає її 

компонентами операційний, що виявляється у наявності та задіяності 

кваліфікаційних знань, умінь, навичок, здібностей (професійна компетентність); 
мотиваційний, що зосереджує актуальні для особистості мотиви фахової діяльності 

(професійна спрямованість); смисловий, якому властиві сформована Я-концепція 

професіонала і професійна самооцінка (професійна самосвідомість). Всі ці 
компоненти активно формуються упродовж фахового навчання. Інтегральним 

критерієм успішної фахової підготовки вчений вважає готовність до професійної 

діяльності, що спирається на сформовану фахову мотивацію, компетентність і 

професійно значущі якості особистості [Поваренков, 2002: с. 87]. 
Дослідниця Є. Шипілова зазначає, що поняття готовності до професійної 

діяльності майбутніх психологів має складну структуру, яка включає в себе ряд 

компонентів: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-гностичний, емоційно-вольовий, 
функціонально-діяльнісний і креативний, а також послідовно досягає в своєму 

розвитку таких рівнів, як орієнтувальний, операційний, функціональний і 

рефлексивно-творчий. Учена свідома того, що готовність до професійної діяльності 
є явищем динамічним. Формуючись у процесі фахового навчання, психологічна 

готовність до професійної діяльності студентів-психологів зазнає позитивних 

якісних і кількісних змін, нарощується та виявляється у поступальній динаміці 

переходу від одного рівня до іншого, визначається внутрішнім балансом між її 
компонентами і забезпечує продуктивне вирішення навчальних і професійних 

завдань різної складності та змісту – від репродуктивних до евристичних [Шипілова, 

2007]. 
Психологічна готовність виражається через активне позитивне ставлення до 

перспектив початку професійної діяльності, усвідомлення можливостей її успішного 

здійснення шляхом мобілізації та реалізації особистісного потенціалу. Можна 
розглядати психологічну готовність до фахової діяльності одним із важливих 

чинників успішної адаптації початківця та підґрунтям професійної самореалізації. За 

твердженням Л. Субботіної, готовність не тільки показує можливість, схильність 

суб’єкта діяти на досить високому рівні, але і виступає вирішальною умовою 
швидкої адаптації до праці, подальшого професійного вдосконалення і підвищення 

кваліфікації [Субботіна, 2011: с. 296].  

Таким чином, вищезазначені вчені схильні тлумачити поняття психологічної 
готовності до професійної діяльності лише в контексті стратегії формування 

монопрофесіоналізму студента. Однак ми розглядаємо психологічну готовність до 

професійної діяльності не лише на тлі того фаху, який здобуває студент у закладі 

вищої освіти, а як загальну спрямованість на професійну діяльність у річищі 
життєвої самореалізації. Загалом структура психологічної готовності особистості до 

професійної діяльності складається з когнітивної, емоційної та мотиваційної 

складових. Когнітивна складова містить комплекс уявлень і знань про діяльність, її 
зміст і наслідки. Емоційна складова втілюється у комплексі переживань і ставлень, в 

тому числі можливих страхах і побоюваннях з приводу успішності чи неуспішності 

діяльності. Системоутворюючим ядром психологічної готовності до професійної 
діяльності є зміст мотиваційної сфери випускника, його готовність до 

самоактуалізації та саморозвитку, спрямованість на реалізацію власного творчого 

потенціалу особистості. Індикаторами стійкої психологічної готовності до 
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професійної діяльності постають стійкі інтереси та настанови студента до обраного 

фаху, задоволеність своїм професійним вибором і впевненість в успіху, реалістичне 
уявлення свого професійного майбутнього та визнання значущості фахової 

діяльності для досягнення життєвої мети, почуття професійної та соціальної 

відповідальності. У такому ракурсі психологічна готовність до професійної 
діяльності як особистісне новоутворення випускника постає важливим локальним 

об’єктом цілеспрямованого формувального впливу під час фахової підготовки, що і 

стало предметом нашого дослідження. 

Мета написання статті – опис і аналіз результатів апробації програми 
гармонізації особистісно-професійного становлення студентів у векторі формування 

їх психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Проведене нами емпіричне дослідження 
виявило розповсюдженість складнощів і суперечностей особистісного становлення 

майбутніх фахівців на етапі їх професійної підготовки. Цей факт зумовив доречність 

розроблення й апробації програми гармонізації становлення особистості 

майбутнього фахівця, яка була реалізована у річищі трьох змістових векторів – 
індивідуалізації, професіоналізації й універсалізації. Одним із провідних індикаторів 

успішності реалізації програми постала психологічна готовність студентів до 

майбутньої професійної діяльності.  
Експериментальною базою дослідження став Київський університет імені 

Бориса Грінченка, загальний обсяг вибірки охоплював 185 студентів першого, 

третього та четвертого курсів спеціальностей «Філологія (англійська)», 
«Психологія», «Практична психологія», «Право» та ін. Всі представники обраної для 

експерименту вибірки були поділені на три експериментальні та три контрольні 

групи. Перша експериментальна група, яка складались із 32 студентів першого курсу 

спеціальності «Філологія (англійська)», була залучена до реалізації рефлексивно-
проектувальної технології навчання при викладанні курсу «Психологія». Результати 

впровадження цього напряму програми порівнювались із діагностичними даними 

першої контрольної групи, що охоплювала 32 першокурсників тієї ж спеціальності, 
які вивчали психологію у традиційному режимі її викладання. 

Другий напрям програми передбачав використання атласу професіоналізації 

з 33 студентами четвертого курсу, які опановують педагогічний, психологічний і 
юридичний фах. Ці студенти склали вибірку другої експериментальної групи, 

діагностичні показники якої порівнювались із даними другої контрольної групи з 

аналогічною кількістю осіб і спеціальностей. Представники третьої 

експериментальної групи у складі 27 студентів третього курсу різних 
спеціальностей, були залучені до вивчення спецкурсу «Психологія самопізнання та 

професійної самореалізації». Їх діагностична картина порівнювалась із показниками 

третьої контрольної групи, що об’єднувала вибірку 28 третьокурсників, яким 
вищевказаний спецкурс не викладався.  

Виокремлення та реалізація трьох напрямів реалізації програми гармонізації 

особистісного становлення майбутніх фахівців надали можливість порівняти 

динаміку показників формування психологічних надбань професійної підготовки не 
тільки у представників експериментальних і контрольних груп, а й у учасників 

окремих психолого-педагогічних заходів реалізації програми формувального впливу. 

Первинний діагностичний зріз виявив початкові значення рівня 
психологічної готовності до професійної діяльності у студентів експериментальних і 

контрольних груп. Цілком логічним було те, що загальні показники цього рівня 
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виявились на початку формувального експерименту в першої експериментальної та 
першої контрольної груп досить посередніми, що зумовлено їх статусом 

першокурсників і початком здобуття професії. Як і в першій експериментальній, так 

і в першій контрольній групах кількість носіїв високого рівня готовності до фахової 

діяльності становила лише 6%, близько половини вибірки нараховували носії 
середнього рівня (41% і 44% відповідно), а найчисленнішою зафіксовано підгрупу 

першокурсників з низьким рівнем (53% і 50% відповідно). Детально результати 

дослідження цього критерію викладено у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Діапазон змін готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності  

Дослідницька 

група 

Рівні 

готовності 

Кількість носіїв (%) Статистика 

змін початок 
експерименту 

кінець 
експерименту 

Перша 

експериментальна 

(n=32)  

Високий 6 9 +3 

Середній 41 59 +18 

Низький 53 32  –21 

Перша контрольна 

(n=32) 

Високий 6 3 –3 

Середній 44 47 +3 

Низький 50 50 – 

Друга 

експериментальна 

(n=33) 

Високий 24 61 +37 

Середній 64 36 –28 

Низький 12 3     –9 

Друга  контрольна 

(n=33) 

Високий 24 36 +12 

Середній 67 61 –6 

Низький 9 3 –6 

Третя 

експериментальна 
(n=27) 

Високий 22 78 +56 

Середній 59 22 –37 

Низький 19 – –19 

Третя  
контрольна 

(n=28) 

Високий 21 36 + 15 

Середній 61 46 –15 

Низький 18 18 –  

 

Внаслідок застосування зі студентами першої експериментальної групи 

рефлексивно-проектувальної технології викладання психології у них було 
зафіксовано позитивну динаміку психологічної готовності до професійної 

діяльності. Так, кількість носіїв низького рівня зменшилась на 21% з відповідним 

зростанням на 18% вибірки носіїв середнього рівня та на 3% носіїв високого рівня. 

Не надто вагомі, на перший погляд, зрушення вважаємо абсолютно прийнятними 
для студентів першого року навчання, значні особистісні ресурси яких 

першочергово використані на адаптацію до умов навчання в закладі вищої освіти. Це 

підтверджується і результатами повторного діагностичного зрізу щодо студентів 
першої контрольної групи. Їх показники майже не змінились: на 3% зменшилась 

кількість носіїв високого рівня психологічної готовності до професійної діяльності із 

відповідним поповненням  вибірки студентів з середнім рівнем. 
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Аналіз динаміки готовності студентів до професійної діяльності з 

використанням Т-критерію Вілкоксона засвідчив достовірність змін цього показника 
у першій експериментальній групі (Т=3,606** при р=0,000). У першій контрольній 

групі статистично значущих змін не виявлено, що підтвердило позитивну динаміку 

психологічної готовності до фахової діяльності у студентів першої 
експериментальної групи саме за рахунок застосування рефлексивно-проектувальної 

технології вивчення психології. 

У другій експериментальній і контрольній групах, учасники яких 

завершували бакалаврське навчання, показники психологічної готовності на початку 
формувального експерименту були вищими, ніж у перших групах. Так, кількість 

носіїв низького рівня становила у другій експериментальній та другій контрольній 

групах 24% (табл. 1). Вибірка носіїв середнього рівня, що була найбільшою в обох 
групах, сягала 64% і 67% відповідно. Оптимальний для випускників високий рівень 

психологічної готовності до фахової діяльності виявлено лише у 12% студентів 

другої експериментальної групи та 9% другої контрольної групи. Внаслідок 

системного психологічного супроводу учасників третьої експериментальної групи із 
застосуванням атласу професіоналізації показники їх готовності до фахової 

діяльності значно покращились. Зокрема, зросла на 37 % кількість носіїв високого 

рівня, досягнувши 61% за рахунок зменшення вибірки на 9% носіїв низького рівня та 
на 28% носіїв середнього рівня.  

Позитивна динаміка показників психологічної готовності до фахової 

діяльності зафіксована й у студентів другої контрольної групи. Виявлено зростання 
на 12% кількості носіїв високого рівня при супутньому зменшенні на 6% вибірок 

носіїв низького і середнього рівня. Проте обсяг позитивних зрушень за означеним 

показником, зафіксований у другій контрольній групі, втричі менший, ніж у другій 

експериментальній. Це дає підстави для пояснення детермінації суттєвої позитивної 
динаміки психологічної готовності до фахової діяльності, зафіксованої у другій 

експериментальній групі, саме ефективним формувальним впливом. Застосування Т-

критерію Вілкоксона підтвердило цю тезу, оскільки виявлено високу достовірність 
змін у другій експериментальній групі (Т=3,873** при р=0,000) та помірну – у другій 

контрольній групі (Т=2,449* при р=0,014). 

Найбільш значні позитивні зміни внаслідок реалізації третього вектору 
формувального експерименту виявлено в учасників третьої експериментальної 

групи, які опанували зміст спецкурсу «Психологія самопізнання та професійної 

самореалізації». Перший діагностичний зріз зафіксував, що лише близько п’ятої 

частини третьокурсників мають високий рівень готовності до фахової діяльності 
(22% у третій експериментальній групі та 21% у третій контрольній групі) (табл. 1). 

Частина студентів засвідчила низький рівень на початку експерименту (19% та 18% 

відповідно), а більшість були носіями середнього рівня – 59% студентів третьої 
експериментальної групи та 61% студентів третьої контрольної групи.  

Повторний діагностичний зріз по завершенню формувального експерименту 

виявив сприятливу динаміку психологічної готовності до фахової діяльності у 

студентів обох груп, однак обсяги позитивних зрушень є різними. У студентів 
третьої експериментальної групи анулювалась вибірка носіїв низького рівня, 

зменшилась на 37% кількість носіїв середнього рівня, досягнувши позначки 22%. 

Водночас на 56% поповнилась підгрупа учасників, що засвідчили високий рівень 
психологічної готовності до фахової діяльності, нараховуючи загалом 78%. У третій 

контрольній групі кількість носіїв низького рівня не змінилась. Виявлено зменшення 
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на 15% вибірки носіїв середнього рівня з відповідним поповненням кількості 
студентів з високим рівнем готовності. Повторний зріз зафіксував обсяг їх вибірки 

на позначці 36%. Показники критерію Вілкоксона підтвердили наявність змін в обох 

групах, однак позитивна динаміка психологічної готовності до фахової діяльності у 

представників третьої експериментальної групи є більш вагомою та достовірною 
(Т=4,472** при р=0,000), ніж у студентів третьої контрольної групи (Т=2,005* при 

р=0,046). 

Загалом зазначимо, що професійне навчання сприяє розвитку психологічної 
готовності студентів до фахової діяльності, однак більш-менш виразні позитивні 

зміни зафіксовано лише у старшокурсників. Водночас, обсяг цих змін далекий від 

бажаного, оскільки лише близько третині студентів контрольних груп притаманний 

високий рівень означеної характеристики. Така статистика свідчить про супутній 
характер формування психологічної готовності особистості до фахової діяльності та 

вказує на необхідність впровадження цілеспрямованих заходів формувального 

впливу. Ефективним виразником цього впливу постала рефлексивно-проектувальна 
освітня технологія із застосуванням атласу професіоналізації, що доведено в процесі 

формувального експерименту. 

Висновки. Отже, професійне навчання є значущим етапом професійного 
становлення особистості. Вагомим індикатором успішності професіоналізації 

студента є рівень його психологічної готовності до майбутньої фахової діяльності. 

Це поняття доречно розглядати не лише у ракурсі здобуття певної професії, але як 

загальну спрямованість особистості на самореалізацію у фаховій діяльності. 
Психологічна готовність до професійної діяльності не формується стихійно чи 

автоматично внаслідок фахової підготовки студента, а потребує цілеспрямованого 

психологічного супроводу професіоналізації майбутніх фахівців. Одним із 
провідних напрямів реалізації програми гармонізації становлення особистості 

майбутніх фахівців є підвищення рівня їх психологічної готовності до професійної 

діяльності, висхідну динаміку якої зафіксовано під час формувального 
експерименту.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у встановленні 

характеру зв’язку між психологічною готовністю студентів до фахової діяльності та 

рівнем сформованості їх професійного універсуму.  
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ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРАЦЮ ЯК ДУХОВНУ 

ПОТРЕБУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

 
У статті розглянуто питання актуальності формування у підростаючого покоління духовних 

цінностей. Розкрито важливість педагогічних порад великого педагога Василя Сухомлинського щодо праці, 

як засобу виховання: «високоморальної, гуманістично спрямованої, фізично досконалої, естетично 

розвиненої особистості відданої своєму народові, своїй Батьківщині, яка не є байдужою до горя й біди інших 

людей, яка співчуває іншому та в разі потреби надає йому допомогу». Здійснений ретроспективний аналіз 

праць Василя Сухомлинського дозволив зробити висновок, що педагог надавав великого значення саме 

духовному вихованню дітей і стверджував про те: «що ідеал – це духовна серцевина особистості. Прагнення 

до ідеалу – це перший поштовх, стимул до самовиховання, без якого духовне життя особистості не є 

повноцінним». З огляду на це, вченому-педагогові важливим бачиться розвинути у підлітків, юнаків і дівчат 

здатність бути вихованими, навчити їх виховувати самих себе. Обґрунтовано, що ідеї В.  О. Сухомлинського 

щодо духовного виховання підростаючого покоління засобами праці були, є і будуть актуальними завжди. 

Ключові слова: духовні цінності, високоморальність, ідеал, самовиховання, праця, творча 

особистість, емоційно-естетичне виховання, творча праця. 

 

The article deals with the relevance of the formation of spiritual values in the younger generation. The 

importance of the pedagogical councils of the great teacher Vasily Sukhomlinsky about labor as a means of education 

is revealed: if necessary, assists him. A retrospective analysis of the work of Vasily Sukhomlinsky led to the 

conclusion that the teacher attached great importance to the spiritual education of children and argued that «the 

ideal is the spiritual core of the personality. The pursuit of the ideal is the first impetus, the incentive to self -

education, without which the spiritual life of the individual is not complete». As the term, the word «spirituality» is 

used in such sciences as philosophy, ethics on the definition of different concepts in one way or another tangible to 

the inner world of man. Spirituality is an ideal, to which the person sought and aspires to his own development, 

orientation to higher, absolute values, as well as the manifestation of the maturity of the psyche of the personality of 

the activity of the signaling system. The pedagogical problems of V.O. Sukhomlinsky are related to the problem of the 

formation of the spiritual nature of one of the third places. About the goal of the book of books and statuses, and the 

very same: «The Holy Spirit of the People of Our Hour», «The Spiritual Life of the Collective Collective», «The 

Spiritual Culture», «Creativity Is the Impetus of Spiritual Life» vihiovannya. 

V. O. Sukhomlynsky convinced in his article «Work in the spiritual life of a teenager» What does an idea 

mean: labor is the basis of all-round development? In practical work with children and adolescents, this means that 

from the work there are strong strands of intellectual, moral, aesthetic, emotional, physical development until the 

formation of the ideological, civil basis of the individual. Education and  labor can not be simplified, as practical 

consolidation, verification of the practice of knowledge acquired in the class. This problem is deep and sophisticated: 

mental development - labor, reason - labor. 
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Spirituality as high is opposed to the low, imperfect, vulgar, immoral, sinful. Considering this, it is 

important for a teaching scientist to develop in adolescents, boys and girls the ability to be educated, to teach them to 

educate themselves. It is substantiated that the ideas of Sukhomlinsky on the spiritual education of the younger 

generation were the means of labor that are and will always be relevant. 

Keywords: spiritual values, visokomoralnist, ideal, self-education, work, creative personality, emotional 

and aesthetic education, creative work. 

 

 

Постановка проблеми. Концептуальні положення щодо розвитку глибоко 
духовної та творчої особистості на ідеях національного відродження України 

знайшли відображення у Конституції України, Законах України «Про освіту» (1991), 

Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття» (1994), 
Національній державній комплексній програмі естетичного виховання (2006) та ін. 

Ці та інші документи декларують право кожної особистості на художньо-естетичний 

розвиток, визначають пріоритети національної освіти щодо формування особистості 
на культурних, мистецьких, естетичних, духовних, загальнолюдських і національних 

цінностях. 

Видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський 

стверджував, що «працю називають могутнім вихователем, але її виховна сила ще не 
розкривається тоді, коли руки підлітка чимось зайняті. Праця, відірвана від ідейного, 

інтелектуального, морального, естетичного, емоційного, фізичного виховання, від 

творчості, від інтересів, від багатогранних відносин між вихованцями, стає 
повинністю, яку їм хочеться швидше «відбути», щоб залишилося більше часу на 

більш цікаві справи. 

Великим злом у багатьох школах є те, що праця не стає духовною потребою. 

Це збіднює духовне життя людини в роки становлення його поглядів, переконань. 
Лінь часто розквітає як тяжка біда і порок не тому, що людина нічого не робить, а 

тому, що робота не надихає, чи не одухотворяє його, не залишає позитивного сліду в 

емоційній пам’яті» [Сухомлинський, 1980: с. 612].  
За тлумачним словником української мови слово першооснова духовність 

пов’язана з внутрішнім психічним життям людини, її моральним світом. Як термін 

слово «духовність» використовується у таких науках, як філософія, етика на 
означення різних понять так чи інакше дотичних внутрішньому світові людини. 

Духовність – це ідеал, до якого прагнула й прагне людина у її власному розвитку, 

орієнтація на вищі, абсолютні цінності, а також це є прояв зрілості психіки 

особистості діяльністю сигнальної системи. 
Духовність як високе протиставляється низькому, недосконалому, 

вульгарному, аморальному, гріховному. Незважаючи на абстрактність поняття, в 

узусі дуже часто слово духовність використовується як конкретна якість чи мало не 
реально існуюча субстанція, про що свідчить слововжиток на зразок «людина 

великої духовності», «дефіцит духовності в суспільстві» тощо [Словник української 

мови, 1971: с. 445]. 
Філософи (О. Бердяєв, В. Соловйов, О. Лосєв та ін.) і педагоги (Г. Бриль, 

І. Бужина, О. Барабаш, Н. Кузнєцова та ін.) «духовність» ототожнюють з духовною 

культурою, розглядають її як поведінковий аспект. Інші вчені (М. Каган, 

І. Силуянова, В. Стрєлков, В. Федотов та ін.) вбачають у духовності внутрішню 
якість особистості, один із чинників свідомості людини. 

У педагогічній спадщині В. Сухомлинського проблема формування духовності 

посідає одне з провідних місць. Про це засвідчують його книги і статті, а саме: 
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«Духовний світ людини нашого часу», «Духовне життя шкільного колективу», 

«Духовна культура», «Творчість – могутній стимул духовного життя», «Обмін 
духовними цінностями», «Праця і моральне виховання» і таке інше. Під духовно 

вихованою людиною В. Сухомлинський розумів високоморальну, гуманістично 

спрямовану, фізично досконалу, естетично розвинену особистість віддану своєму 
народові, своїй Батьківщині, яка не є байдужою до горя й біди інших людей, яка 

співчуває іншому та в разі потреби надає йому допомогу» [Сухомлинський, 1980: 

с. 707]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема творення духовного 
світу особистості дитини постає в спадщині В. Сухомлинського як категорія 

педагогіки, психології, філософії. Це відображено в публікаціях про нього і в 

дослідженнях його науково-педагогічної діяльності, зокрема в дослідженнях таких 
науковців: Є. Андреєва, М. Антонець, І. Бех, Л. Бондар, А. Борисовський, Л. Петрук, 

Т. Паніманська, О. Савченко, О. Сухомлинська, М. Ярмаченко. Значним внеском у 

вивчення життя та практичної діяльності, складових педагогічної системи 

В. Сухомлинського стали праці М. Антонця, І. Беха, А. Богуш, М. Богуславського, 
В. Бутенка, М. Вашуленка, Г. Волкова, С. Заволоки, І. Зязюна, В. Кузя, Н. Ничкало, 

М. Мухіна, В. Паламарчук, А. Розенберга, В. Смаля, М. Сметанського, В. Хайруліної 

та ін. 
Окремим аспектам педагогічної системи В. Сухомлинського присвячені 

кандидатські дисертації М. Библюка, А. Бика, Л. Бондар, Т. Будняк, М. Левківського, 

А. Луцюка, Л. Мілкова, І. Остапйовського, Т. Остапйовської, О. Петренко, 
Л. Петрук, Л. Сіднєва, О. Соколовської, З. Шевців, К. Юр’євої. У дослідженнях цих 

науковців визначено внесок В. Сухомлинського у розвиток різних напрямів 

вітчизняної педагогічної науки. Зокрема, широко розроблене В. Сухомлинським 

питання естетичного виховання молодших школярів, що стало предметом наукового 
дослідження Т. Будняк. До розгляду цієї проблеми зверталися також у 

кандидатських дисертаціях Л. Петрук «Виховання школярів засобами народної 

педагогіки у творчій спадщині В. О. Сухомлинського». 
Мета статті – проаналізувати погляди В. Сухомлинського на проблему 

формування духовності у молодого покоління засобами праці. Адже у своїй 

діяльності педагог відводив праці центральне місце у вихованні дітей. Акцентувати 
увагу на його думки про значення праці в розвитку і становленні особистості, 

виховання любові до праці, ставлення до праці, формування внутрішньої потреби в 

праці, радість праці, формування трудової культури як однієї з важливих складових 

духовності людини. 
Виклад основного матеріалу. Науково-педагогічні праці великого 

українського педагога В. Сухомлинського сповнені духовними ідеями, хвилюючими 

роздумами, глибокими поглядами, цінними рекомендаціями щодо духовного 
виховання підростаючого покоління. Василь Олександрович був переконаний у 

тому, що гуманне громадянське суспільство можуть побудувати лише люди гуманні, 

толерантні, здатні до усвідомлення себе як вищої цінності, які мають бажання 

удосконалити життя громадян власної держави. 
В. Сухомлинський вважав, що ідеал – це духовна серцевина особистості. 

Прагнення до ідеалу – це перший поштовх, стимул до самовиховання, без якого 

духовне життя особистості не є повноцінним. З огляду на це, вченому-педагогові 
важливим бачиться розвинути у підлітків, юнаків і дівчат здатність бути 

вихованими, навчити їх виховувати самих себе. «Здатність бути вихованим – це 
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чутливість душі, чутливість серця вихованця до найтоншого відтінку слова 
вихователя, до його погляду, до руху, до посмішки, до задумливості й 

мовчазності...» [Сухомлинський, 1976: с. 496]. 

У своєму творі «Праця у духовному житті підлітка» В. Сухомлинський 

переконував «Що означає ідея: праця – основа всебічного розвитку? У практичній 
роботі з дітьми та підлітками це означає, що від праці йдуть міцні нитки до 

інтелектуального, морального, естетичного, емоційного, фізичного розвитку до 

становлення ідейної, цивільної основи особистості. Навчання і труд не можна 
представляти спрощено, як практичне закріплення, перевірку на практиці знань, 

одержаних на уроці. Ця проблема глибока і витончена: розумовий розвиток – праця, 

розум – праця. Уміле вирішення цієї проблеми у вихованні підлітків має особливе 

значення. Знайти таку працю, яка б розвивала розумові сили і здібності, вводила б 
людину у світ творчості – одна з головних завдань розумового і трудового 

виховання. Праця стає основою гармонійного розвитку особистості також тому, що в 

трудовій діяльності людина стверджує себе як громадянин, переживає почуття 
громадянської гідності. Він відчуває, що здатен добувати не тільки хліб насущний, 

але й матеріалізувати свій розум, свою творчість. Громадянське повинно бути не у 

дзвінкому вислові, а у душі –це одне з найважливіших правил трудового виховання. 
Відчуття громадянської значимості праці – це разом з радістю пізнання, 

світосприйманням надзвичайно сильний емоційний стимул, що одухотворяє нелегку 

працю, а праця тільки тоді виховує, коли вона нелегка. Єдність праці і емоційно-

естетичного виховання досягається тільки тоді, коли людина, пізнаючи світ працею, 
створює красу, стверджуючи цим в собі відчуття краси праці, творчості, пізнання».  

[Сухомлинський, 1976: с. 613]. 

У роботах «Павлиська середня школа», «Духовний світ школяра», «Як 
виховати справжню людину», «Народження громадянина», «Праця і моральне 

виховання» праця викладена В. Сухомлинським як духовно-гуманістична система 

виховання, що ґрунтується на таких методологічних положеннях: а) духовність є 
однією з найвищих цінностей, моральним виміром людської життєдіяльності, 

джерелом її етнічної самостійності; б) на формування духовного світу особистості 

впливають не тільки суспільні відносини, а й специфічне середовище, в якому 

відбувається становлення особистості; в) процес становлення духовної культури 
ґрунтується на принципах комплексного й системного підходів у вихованні, 

включаючи в себе взаємодію об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

Духовність визначається В. Сухомлинським як головний принцип 
життєдіяльності людини, який уможливлює її особисте і суспільне щастя. Людина, 

«яка не визначила свого місця в суспільстві, стає особисто нещасливою, а кожен 

нещасливий – це лихо суспільства» [Сухомлинський, 1976: с. 203]. 

У своїй роботі «Звичка працювати» педагог писав: «В роки отроцтва звичка 
працювати об’єднується з осмисленням ролі праці, як важливої духовної потреби. 

Підліток замислюється над своїм місцем у житті, свідомо прагне виразити свою 

індивідуальність. У цей період важливо не тільки те, скільки і як працює людина, але 
й те, що вона думає про працю». Далі Василь Олександрович стверджував, що 

«Тільки праця у всій своїй багатогранності направлена на пізнання, на 

світосприйняття, на самовираження, самоствердження особистості в творчості, 
тільки насичення вільного часу працею, що збагачує духовне життя, може дати 

людині щастя. Адже без праці людина буде приречена на муки Тантала: в ситуації 

матеріального багатства він залишиться бідним, і як казав Тарас Шевченко, 
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«душеубогим». Отже, В. Сухомлинський переконує, що: «Чим більше працює 

підліток за власним бажанням, тим глибше входить в його духовне життя люба 
робота, тим більше цінить він вільний час і вміє користуватися ним як джерелом 

добра і радості». 

Педагог вважав за необхідне не тільки в період отроцтва, але й з дитинства 
широко залучати учнів до різноманітних видів творчої праці. Природно, що 

виховання працею, на думку вченого, розпочинається за шкільною партою, оскільки 

навчання є найважчою працею для школяра. «Досягнення в творчій праці – пише 

В. Сухомлинський у своєму дослідженні «Формування уявлення про вищу мету 
життя в процесі праці», позначається на всіх сторонах духовного життя дитини. 

Вони сповнюють її життя радістю, допомагають переборювати труднощі, вселяють 

упевненість у своїх силах. Чим більших успіхів добилась людина в отроцтві і юності, 
тим конкретніше уявляє вона своє життя в майбутньому». 

Василь Сухомлинський стверджував, що саме любов до праці – це прояв 

духовного життя. «Буденну, одноманітну, звичайну роботу молодь виконує з 

великим захопленням, якщо в основу її крім значної суспільної мети, покладено ще й 
цікавий творчий задум. Людина не повинна бути тільки виконавцем праці, а й 

творцем праці. Виховна мета праці повинна полягати не тільки в тому, щоб виконати 

певний обсяг роботи, добути певний матеріальний результат, а й у тому, щоб внести 
в звичні трудові процеси щось нове, підняти працю до ступеня творчості. Духовний 

розвиток людини досягає високого рівня тоді, коли вона до моменту вступу в пору 

юності вже матиме певний досвід творчої праці. Дуже важливо, щоб в отроцтві у неї 
зародилась творча думка, захопила свідомість до праці» [Сухомлинський, 1962: 

с. 51]. 

Високу мету виховної роботи В. Сухомлинський вбачав у тому, щоб кожній 

молодій людині дати моральну, розумову, практичну і психологічну підготовку до 
творчої праці. Педагог писав: «В естетичному ставленні до процесу і результатів 

трудової діяльності знаходить свій вияв повнота духовного життя. Людина все 

більше й більше бачить у праці не тільки матеріально-практичну, а й творчу, 
духовну цілеспрямованість. Завдяки цьому праця розглядається не тільки як 

необхідність, але насамперед як вільна діяльність. Чим яскравіше виявлена ця 

сторона праці, тим більше віддана людина улюбленій справі, тим помітніше місце 
займає звичайна, здавалося б, непримітна праця в її духовному житті, тим більше 

прагне вона проникнути в деталі, «секрети» трудової майстерності, тим більше 

зусиль докладає в подоланні труднощів» [Сухомлинський, 1962: с. 131]. 

Висновки. Отже, аналіз процесу виховання в учнівської молоді духовності 
засобами праці в науково-практичній діяльності В. Сухомлинського дозволяє 

зробити висновок, що, за словами педагога: «Багатство духовного життя людини 

усвідомлює і переживає лише в тому разі, коли підвищується культура її праці. 
Критерієм культури праці є поєднання розумових і фізичних зусиль, творчість. 

Це одна з найважливіших умов всебічного розвитку людини». Формування духовних 

цінностей у дитини розпочинається саме в родині і тому надзвичайно цінним 

подальшим дослідженням є проблема моральних та духовних цінностей сім’ї. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІН 

ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
У статті досліджено теоретичні питання та особливості формування комунікативної 

компетентності майбутніх товарознавців у процесі засвоєння дисциплін фахового спрямування у закладах 

вищої освіти. Доведено, що формування комунікативної компетентності майбутніх товарознавців 

передбачає оволодіння навичками усвідомленого спілкування у межах науково-дослідної, організаційно-

управлінської, виробничо-технологічної та професійної галузей, а врахування окреслених особливостей 

сприятиме ефективному формуванню комунікативної компетентності майбутнього товарознавця. 

Визначено: для ефективного виконання професійної діяльності товарознавці повинні мати не лише 

інтегровані фахові знання та вміти їх використовувати, а й досконало володіти знаннями гуманітарного 

циклу, оскільки людина водночас є як суб’єктом, так і об’єктом нерозривно пов’язаного зі спілкуванням 

процесу управління. Акцентовано на  специфічних особливостях формування комунікативної 

компетентності  товарознавців, виявлено взаємозв’язок гуманітарних і фахових дисциплін. Професійні 

якості, як мобільність, комунікабельність та діловитість майбутніх товарознавців, надзвичайно пов’язані з 

його професійною успішністю, яка виявляється в багатьох показниках, а саме: у професійній 

компетентності, постійному фаховому та особистісному зростанні.  
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Ключові слова: компетентність, майбутні товарознавці, комунікаційні взаємодії, професійні 

якості, мобільність, комунікабельність, професійна успішність.  

 

The theoretical questions and peculiarities of formation of communicative competence of future 

merchandisers in the process of learning disciplines of professional directing at the higher educational establishment 

are researched. The formation of communicative competence of future merchandisers researchers involves mastering 

the skills of informed communication within the limits of scientific research, organizational-managerial, production-

technological and professional branches, and taking this peculiarities will contribute to the effective formation of the 

communicative competence of the future merchandiser  is proved in it. It is determined: for the effective execution of 

professional activity of merchandisers should have not only integrated professional knowledge and be able to use 

them, and also have a thorough knowledge of the humanitarian cycle, but the person at the same time is the subject 

and the object of the inextricably linked communication management process. On the specific peculiarities of 

formation of the communicative competence of merchandisers is adviced, and the relationship between humanitarian 

and professional disciplines is identified. Professional qualities, such as mobility, sociability and business of future 

merchandisers, are extremely related to his professional success, which is manifested in many indicators, namely: 

professional competence, constant professional and personal growth. 

Keywords: competence, future merchandisers, communication interactions, professional qualities, mobility, 

professional achievement. 

 

 
Постановка проблеми. Пріорітетними напрямами розвитку освітньої галузі 

України є підвищення якості професійної підготовки педагогічних кадрів, 

стимулювання їхнього професійного становлення та розвитку. Сучасні соціально-

економічні умови й динамічні трансформації в освіті вимагають від випускника 
закладу вищого закладу високого рівня професіоналізму, творчого підходу до 

професійної діяльності,  професійної активності та здатності навчатися впродовж 

усього життя. Нова концепція знання потребує змін педагогічних засобів його 
передачі, а відтак вимагає відповідної підготовки фахівців, здатних на теоретичному 

і практичному рівнях відповідати викликам часу, потребам глобалізованого 

суспільства, запитам сучасної освітньої реальності. 
Підтвердження актуальності проблеми віднайдено в низці нормативних 

документів (Закон України «Про вищу освіту», Національна доктрина розвитку 

освіти України у ХХІ столітті, закон України «Про освіту»), де визначено вимоги до 

професійної компетентності вчителя. У Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні на 2012-2021 рр. наголошується, що «сучасний ринок праці вимагає від 

випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно 

застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, 
переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян». 

Про необхідність розвитку комунікативної компетентності майбутнього 

фахівця зафіксовано в Національній доктрині розвитку освіти (2002), Державній 

національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» (2002), Загальноєвропейських 
рекомендаціях із мовної освіти (2001), Концепції розвитку економічної освіти в 

Україні (2003), законі України «Про освіту» (2017), Концепції розвитку професійної 

освіти і навчання в Україні (2010-2020), Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні (2012-2021). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз довідникової та наукової 

літератури засвідчив, що проблему професійної підготовки у вищій школі 
досліджено вітчизняними науковцями в різних аспектах, а саме: філософія вищої 

освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк); неперервна професійна 

освіта (С. Гончаренко, Н. Ничкало, С. Сисоєва); професійної підготовки майбутніх 

фахівців в умовах вищого навчального закладу (А. Алексюк, В. Бондар, С. Караман), 
зокрема економічного профілю (Н. Бутенко, Т. Поясок, С. Соболєва); формування 
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професійної компетентності майбутніх фахівців (Н. Бібік, О. Пометун, О. Савченко, 
В. Ягупов); розгляду мовленнєвої компетентності фахівців у різних видах 

професійної діяльності (І. Кочан, М. Лісовий, С. Максименко, Л. Мацько, 

В. Пасинюк та ін.). 

Мета статті полягає у визначенні організаційно-методичних основ 
формування комунікативної компетентності майбутніх товарознавців у процесі 

засвоєння дисциплін фахового спрямування. 

Виклад основного матеріалу. Комунікативна компетентність вчителя є 
необхідною умовою ефективної комунікативної діяльності (може бути виміряна та 

оцінена), а професійна комунікативна компетентність учителя – це особистісне 

утворення, яке не є сталою категорією і не може бути виміряне за допомогою 

мовних тестів [Кічук, 2005: с. 48]. 
Реалізація компетентнісного підходу в контексті вищої освіти спрямована на 

підготовку фахівця відповідної галузі, спроможного здійснювати поставлену мету 

творчо й динамічно, використовуючи отримані знання в умовах, які потребують 
прийняття та реалізації нестандартних рішень. Модернізація освіти на 

компетентнісній основі «передбачає цілісний досвід розв’язання життєвих проблем, 

виконання ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій» [Корніяка, 2009: 
с. 187]. 

У сучасній вітчизняній освіті визначився компетентнісний підхід, пов’язаний 

із пошуком нових концептуально-методологічних засад, моделей підготовки 

фахівців із вищою професійною освітою, переосмисленням наявних державних 
освітніх стандартів. Такий перехід зумовлений об’єктивними причинами, оскільки 

процеси інтеграції, глобалізації, прискорені темпи змін соціально-економічних умов 

життя, зростання обсягу інформації спонукають до перегляду вимог якості 
підготовки спеціалістів із вищою освітою. 

Нині компетентнісний підхід є не лише перспективним, а й таким, який 

реально відповідає вимогам сучасності. Тенденція зміни знаннєвої освітньої 
педагогіки на компетентнісну є загальносвітовою й викликана новими економічними 

вимогами, оскільки «вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних 

членів суспільства, здатних адекватно взаємодіяти у виконанні соціальних, 

виробничих та економічних завдань» [Касярум, 2011: с. 14]. 
Ученими розроблено структуру професійної комунікативної компетентності 

педагога, що є похідною від структури комунікативної компетентності особистості, 

яка складається з п’яти компонентів – індивідуально-особистісного, мовленнєвого, 
інтерактивно-практичного, полікультурного та предметно-інформаційного, що 

включають складові комунікативної компетентності, базис яких становлять 

компетенції,  що містять комунікативні знання, уміння, навички, ціннісні ставлення 

та орієнтири. 
Прибічники компетентнісного підходу доводять, що компетентність – це 

інтегрована характеристика якості особистості, результативний блок, сформований 

через досвід, знання, вміння, ставлення, поведінкові реакції, або ж спеціально 
структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх 

набувають у процесі навчання, які дозволяють людині визначати та розв’язувати, 

незалежно від ситуації, проблеми, притаманні певній царині діяльності [Бусел, 2005: 
с. 489]. Експерти Ради Європи вважають, що, оволодівши відповідними 

компетентностями, які охоплюють певний рівень знань, умінь, ставлень, людина 

зможе здійснювати поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види 
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діяльності; ефективно розв’язувати відповідні проблеми, тобто стати спеціалістом, 

здатним реагувати на нові запити часу [Корніяка, 2009: с. 188]. 
Відповідно до завдань нашого дослідження важливо уточнити сутність 

використовуваних дефініцій і визначити на основі зіставлення, порівняння й 

узагальнення наукової інформації, скорегувати понятійну базу та конкретизувати 
поняття, часто вживані як синонімічні. 

Так, укладачі сучасного словника іншомовних слів термін «компетентність» 

витлумачують у двох варіантах: володіння компетенцією; володіння знаннями і 

навичками, що дозволяють оцінювати що-небудь [Бусел, 2005: с. 328]. Автори 
«Великого тлумачнного словника української мови» так пояснюють сутність 

поняття «компетенції»: «питання, у яких будь-хто зможе повною мірою й у 

соціально значущих аспектах її реалізувати» [Касярум, 2015: с. 24]. Беручи до уваги 
наведені визначення, можемо стверджувати, що компетентність є якісним 

показником освітнього процесу. 

У процесі визначення основних психологічних та педагогічних чинників 

формування комунікативної компетентності необхідно виходити з того, що студенти 
повинні оволодіти цією професійною здатністю в умовах ЗВО. За інших обставин – 

у майбутній професійній діяльності – їм доведеться опановувати нею самотужки, 

оскільки знання й уміння є взаємозалежними частинами структури будь-якої 
діяльності. 

Ураховуючи підходи до розкриття формування комунікативної 

компетентності педагогами, що досліджують проблеми професійної освіти, 
виокремлено такі загальні аспекти, на яких наголошує більшість науковців: 

залучення теоретичних професійних знань у реальну навчальну діяльність студента 

як способу досягнення мети у формуванні комунікативної компетентності; сприяння 

творчому застосуванню науково-теоретичних знань і практичних навичок із 
гуманітарних та спеціальних дисциплін; забезпечення продуктивної взаємодії в 

навчальному процесі, що є запорукою розвитку комунікативних умінь; успішний 

соціальний досвід та професійне самовизначення особистості. 
Вважаємо, що такий підхід до формування комунікативної компетентності з 

урахуванням психологічних чинників та аспектів педагогічної специфіки сприятиме 

розвитку пізнавального інтересу майбутніх товарознавців. 
Рівень професійної підготовки товарознавців є найважливішим чинником 

забезпечення взаємозв’язків між безпосереднім впливом на культуру виробництва та 

якістю результатів роботи. Відповідно, культура виробничих відносин та результати 

діяльності товарознавця знаходяться у прямій залежності від рівня сформованості 
комунікативної компетентності фахівця. 

Тому перехід зі статусу студента у статус фахівця супроводжується змінами 

у спрямуванні діяльності, професійній відповідальності. Адже, якщо навчальна 
діяльність передбачає оволодіння знаннями й отримання вмінь та навичок, то на 

практиці основними видами діяльності товарознавців є планування, організація, 

координація та контроль. 

Комунікативна компетентність товарознавців є основою життєзабезпечення 
кожної організації, підприємства, являє живу тканину діяльності, потребує чіткого 

орієнтування у професійній ситуації, відбору тих засобів спілкування, які є найбільш 

ефективними.  
Зауважимо, що специфіка комунікативної компетентності професійного 

навчання зумовлена предметом майбутньої професійної діяльності. Тому можемо 
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стверджувати, що зміст досліджуваного феномена визначатиметься специфічними 
характеристиками професійного спрямування та комунікативними потребами 

фахівців даного напряму підготовки. 

Сучасна система підготовки товарознавців у ЗВО ґрунтується на галузевих 

стандартах вищої освіти (ГСВО) Міністерства освіти і науки України, які 
визначають освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) випускників певних 

напрямів; установлює професійне призначення й умови використання спеціалістів, 

відображає мету й узагальнює зміст освіти і професійної підготовки в формі 
переліку умінь; виявляє місце й роль загальноосвітнього рівня й галузеві 

кваліфікаційні вимоги до випускника вишу. Освітньо-професійна програма (ОПП) є 

нормативною частиною змісту освіти, що установлює вимоги до змісту, обсягу, 

рівня освіти і професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня конкретної 
спеціальності. 

Нині діяльність товарознавця потребує постійного росту через систематичне 

самовдосконалення, формування високого рівня розвитку та самореалізації 
[Корніяка, 2011: с. 187]. Отже, задля ефективного виконання професійної діяльності 

товарознавці повинні мати не лише інтегровані фахові знання та вміти їх 

використовувати, а й досконало володіти знаннями гуманітарного циклу, оскільки 
людина водночас є як суб’єктом, так і об’єктом нерозривно пов’язаного зі 

спілкуванням процесу управління. 

Тому однією зі специфічних особливостей формування комунікативної 

компетентності в товарознавців постає взаємозв’язок гуманітарних і фахових 
дисциплін, оскільки знання й уміння конкретної спеціалізації не обмежуються одним 

спрямуванням. 

Практика висуває до товарознавця такі професійні вимоги: концептуальність 
– здібність адаптуватися до умов фірми, уміння масштабно мислити; оперативність 

– передбачає кваліфіковане розв’язання проблем; аналітичність – уміння 

ефективного використання аналітичних методів, діагностування проблем та 
визначення альтернативних рішень; комунікативність – уміння передавати ідеї усно 

та письмово; комунікабельність – здатність працювати з людьми, знаходити спільну 

мову в процесі спілкування [Касярум, 201: с. 12]. 

Майбутній товарознавець має володіти такою системою здатностей 
розв’язання проблем і завдань соціальної діяльності: засвоювати й реалізовувати 

наукові та культурні досягнення світової цивілізації у відношеннях до різних 

культур, загальнолюдських цін цінностей; критично оцінювати політичні, 
економічні події та явища; володіти державною й іноземною мовами на 

професійному рівні; засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації; 

бути здатним до ефективних комунікаційних взаємодій; системно розуміти 

внутрішній і зовнішній стан діяльності підприємства; розуміти витоки формування 
та інструментарій реалізації внутрішньої й зовнішньої політики держави; знати та 

виконувати норми національного й міжнародного законодавства, уміти захищати 

корпоративні права у відповідних інстанціях; знати загальноприйняті норми 
поведінки й моралі в міжособистісних відносинах; забезпечувати соціальну 

орієнтацію економічної діяльності організації [Савенкова, 2005: с. 17-19]. 

До професійних комунікативних здатностей відносимо такі: знання й уміння, 
що безпосередньо співвіднесені з фаховою підготовкою: орієнтування в 

інформаційному просторі та прогнозування алгоритмів організації пізнавального 

процесу; вміння планувати, передбачаючи наслідки професійної діяльності; 
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прогнозування розвитку виробничої ситуації; володіння професійною 

компетентністю; аналіз змісту економічної діяльності. До особистісних 
комунікативних здатностей належать ті, що охоплюють здатності до здійснення 

професійно зорієнтованої комунікації, до яких належать: керування власною 

поведінкою; прагнення до самовдосконалення (самоосвіта, самопідготовка); 
комунікативна культура мислення та мовлення; творча конструктивна взаємодія 

учасників комунікативної діяльності на основі суб’єкт-суб’єктних відносин. 

До загальних особливостей формування комунікативної компетентності 

майбутніх товарознавців відносимо такі: оволодіння культурою мислення та 
мовлення; окреслення професійно значущих якостей майбутніх товарознавців; 

наявність достатньо розвинутих фахових та особистісних здатностей відповідно до 

професійних функцій. 
Специфічними особливостями формування комунікативної компетентності 

визначено: взаємозв’язок гуманітарних і фахових дисциплін у формуванні 

комунікативної компетентності; наявність уміння інтегрувати знання в систему 

категорій, що сприяють розвитку економічного мислення. 
Висновки. Комунікативна компетентність товарознавців є основою 

життєзабезпечення кожної організації, підприємства, являє живу тканину діяльності, 

потребує чіткого орієнтування у професійній ситуації, відбору тих засобів 
спілкування, які є найбільш ефективними.  

Професійні якості, як мобільність, комунікабельність та діловитість 

майбутніх товарознавців, надзвичайно пов’язані з його професійною успішністю, яка 
виявляється в багатьох показниках, а саме: у професійній компетентності, 

постійному фаховому та особистісному зростанні. 

Тому однією зі специфічних особливостей формування комунікативної 

компетентності в товарознавців постає взаємозв’язок гуманітарних і фахових 
дисциплін, оскільки знання й уміння конкретної спеціалізації не обмежуються одним 

спрямуванням.  
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

ДО ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті розглядається проблема формування готовності майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва до творчої педагогічної діяльності. Виокремлено важливі методи  професійної підготовки 

майбутніх учителів. Висвітлено питання творчості, творчої активності. Доведено, що успішна підготовка 

майбутніх учителів залежить від використання ефективних методів і технологій  розвитку творчої 

особистості студентів образотворчого мистецтва, а також від сформованості їх творчої активності.  

Аналізується сучасний зарубіжний і вітчизняний досвід, наукові підходи щодо розв’язання 

проблеми. Звертається увага на методи, прийоми, особливості зарубіжної підготовки, які, на думку 

науковців, є ефективними щодо вирішення проблеми формування готовності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до творчої педагогічної діяльності. Пропонуються ефективні шляхи щодо 

вирішення актуальної проблеми сьогодення. Висвітлюється практичний досвід вирішення проблеми, який є 

особливо важливим під час сучасних змін в освіті. Проаналізовано стан організації мистецької підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва в сучасних закладах освіти.  

Висвітлено специфіку діяльності вчителя образотворчого мистецтва, особливості фахової 

підготовки, наявності сформованих умінь і навичок. Здійснено аналіз педагогічних умов, за яких значно 

підвищується ефективність формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

творчої педагогічної діяльності. Акцентується увага на доцільності впровадження в практику підготовки 

сучасного вчителя інноваційних методів, технологій, засобів та прийомів.  

Ключові слова: готовність до педагогічної діяльності, творча діяльність, творча активність, 

майбутній учитель образотворчого мистецтва, освітній процес, педагогічний досвід. 
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The article deals with the problem of formation of readiness of the future fine arts teacher for creative 

pedagogical activity. The important methods of professional training of future teachers are outlined. The  issues of 

creativity, creative activity are covered. It is proved that the successful future teachers’ training  depends on the use 

of effective methods and technologies for the development of the creative personality of students of fine art, as well as 

on the formation of their creative activity. 

This article examines different approaches to forming the readiness of the future fine arts teacher for creative 

pedagogical activity. The author analyzes modern foreign and domestic experience, scientific approaches to solving 

the problem. The review of the formation of the readiness of the future teacher of fine arts for creative pedagogical 

activity in scientific researches of foreign and domestic scientists has been carried out. The exper ience of professional 

training of future specialists in other countries is considered. Attention is drawn to the methods, techniques and 

peculiarities of foreign training, which, according to scientists, are effective in solving the problem of forming the 

readiness of the future fine arts teacher for creative pedagogical activity. 

The effective ways to solve the current problem of the present are proposed. The author of the article draws 

attention to the urgency of the problem and the importance of its solution. The practical experience of solving the 

problem is highlighted, which is especially important during modern educational changes. The state of the 

organization of artistic training of future fine arts teachers in modern educational institutions is ana lyzed. The 

specifics of the activity of the fine arts teacher, peculiarities of professional preparation, importance of the presence 

of the formed skills are highlighted. 

The author has carried out the analysis of pedagogical conditions, which greatly improves the effectiveness 

of forming the readiness of future fine arts teachers for creative pedagogical activity. The emphasis is placed on the 

expediency of introducing into practice the training of modern teachers of innovative methods, technologies, tools  

and techniques. Attention is drawn to the importance of the creative development of future teachers, who in the future 

will form creative students who are extremely necessary for society, Ukraine and humanity today, as indicated in 

modern educational documents. 

Keywords: readiness for pedagogical activity, creative activity, future fine arts teacher , educational 

process, pedagogical experience. 

 

 
Постановка проблеми. Зміни в сучасній освіті та Україні, потреба 

суспільства у творчих людях, здатних до інноваційних рішень та прогресивних 

перетворень висувають нові вимоги до розв’язання проблеми підготовки творчих 
фахівців. Актуальною є проблема формування готовності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до творчої педагогічної діяльності. Адже вчитель, 

зокрема образотворчого мистецтва, має бути професійно готовим до власної творчої 
діяльності та організації творчої діяльності учнів, щоб сформувати в дітей бажання 

творити. 

Відомо, що тільки творчий учитель зможе сформувати творчого учня, 

зацікавленого діяльністю. Готовність до творчої педагогічної діяльності сприятиме 
швидкій адаптації вчителя до діяльності, бажанню працювати творчо, з інтересом, 

ефективній самореалізації, ефективному виконанню професійних обов’язків, умінню 

налагоджувати атмосферу співпраці в учнівському колективі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблема була в полі 

зору багатьох учених. Питання формування психологічної готовності до професійної 

діяльності досліджували К. Костюк, В. Моляко, Г. Балл, С. Максименко та ін. 
Зокрема, І. Дичківська, І. Богданова, І. Гавриш розглядали питання готовності до 

інноваційної діяльності. І. Дичківська, О. Шпак, Н. Волкова та ін. вивчали питання 

розвитку готовності студентів до педагогічної діяльності. Л. Кондрашова, 

Л. Долинська, Н. Чепелєва та ін. висвітлювали особливості пошуків шляхів 
оптимізації процесу формування готовності до педагогічної діяльності.  

Теоретичні особливості підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва висвітлювалися в наукових дослідженнях М. Кириченка, А. Антоновича, 
С. Коновець, Г. Бєди, В. Кузіна, М. Ростовцева та ін. А І. Зязюн звертав увагу на 

потребу в мистецтві під час професійної підготовки вчителів.  



                                                                                                                               Педагогіка 

________________________________________________________________________________

Humanitarium. 2019. Том 45, Вип. 2. ISSN 2308-5126                                                    143 

Про те, що мистецтво позитивно впливає на людину, сприяє розвитку її 
творчих здібностей вказували В. Костін, Г. Ващенко, Е. Кібрік та ін. Питанням 

підготовки вчителя образотворчого мистецтва цікавилися М. Стась, О. Каленюк, 

О. Ткачук, М. Пічкур, М. Ростовцев та ін. 

Мета написання статті – розкрити сутність поняття «готовність до 
творчої педагогічної діяльності» майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, а 

також проаналізувати сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід, наукові підходи 

щодо розв’язання проблеми. 
Виклад основного матеріалу. Сьогодні особливої уваги потребує проблема 

фахової підготовки сучасного фахівця образотворчого мистецтва, а зокрема, його 

готовності до творчої педагогічної діяльності. Адже вчитель має бути творчою 

особистістю, оскільки це потреба сьогодення. Тільки творча особистість зможе 
сформувати творчих учнів, здатних нестандартно вирішувати проблеми, а також 

зможе створити творче освітнє середовище. До того ж у Державному стандарті 

початкової освіти зазначається, що треба навчити дітей «творити різними засобами і 
способами», імпровізувати, експериментувати, використовуючи різні техніки 

художньо-творчої діяльності, «естетично перетворювати навколишній світ», 

взаємодіяти з іншими через мистецтво, зокрема, брати участь у колективній творчій 
діяльності [Про затвердження…, 2018: с. 28-29]. 

Крім того, у Державному стандарті початкової освіти однією з ключових 

компетентностей є «культурна компетентність, що передбачає залучення до різних 

видів мистецької творчості, шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, 
творчого вираження особистості» [Про затвердження…, 2018: с. 4]. Володіння 

учнями культурною компетентністю є життєвою необхідністю. А метою мистецької 

освітньої галузі є «формування культурної та інших компетентностей у процесі 
пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження…» [Про затвердження…, 

2018: с. 11]. 

Як зазначається в Державному стандарті, метою початкової освіти є розвиток 
творчості, талантів дитини…[Про затвердження…, 2018: с. 1-2]. А «здобувач освіти 

пізнає себе через художньо-творчу діяльність і мистецтво», у процесі пізнання 

набуває емоційно-чуттєвого досвіду [Про затвердження…, 2018: с. 12]. 

На важливість мистецтва, як засобу впливу на розвиток особистості, його «унікальні 
можливості для розвитку», «доступність різних форм творчості для сприйняття і 

засвоєння з ранніх років дитинства» вказується в навчальній програмі з 

«Образотворчого мистецтва» [Образотворче мистецтво, 2018: с. 1]. 
Саме тому важливою є професійна готовність учителя до проведення уроків 

образотворчого мистецтва. Професійна готовність, на думку І. Дичківської, є 

результатом спеціальної підготовки, самовизначення, самоосвіти, освіти й 

самовиховання людини [Дичківська, 2004: с. 276]. Як зазначає науковець, це 
активно-дієвий стан особистості, наявність якого сприяє ефективності діяльності. 

Готовність до творчої, а також інноваційної діяльності є однією з важливих якостей 

учителя [Дичківська, 2004: с. 277]. Творча діяльність буде успішною, якщо вчитель у 
такій діяльності вбачатиме практичну значущість, розумітиме це не лише на 

професійному рівні, а й на особистісному [Дичківська, 2004: с. 277]. Тобто, у вчителя 

має бути мотиваційно-ціннісне ставлення до професійної діяльності, а також 
здатність до рефлексії та творчості, до того ж він має володіти засобами, методами 

та прийомами в процесі роботи [Дичківська, 2004: с. 277]. Важливою є практична 

підготовка майбутнього творчого вчителя, а також рівень теоретичних знань. Адже 
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«творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом до 

нового…» [Освітні технології, 2003: с. 118]. Важливо також пам’ятати, що у творчої 
особистості є потреба у творчості, а також бажання творити. А також вона має 

творчий інтерес, який спонукає до самостійної творчої діяльності [Освітні 

технології, 2003: с. 119]. 
Упровадження ефективних методичних засобів, методів, прийомів, 

технологій сприяє формуванню творчої особистості. Освітній процес будується 

таким чином, щоб у ньому були елементи творчості, щоб інтерес стимулювався не 

лише зовнішньо, а й внутрішніми стимулами. Адже наявність інтересу є важливою 
умовою творчого підходу до діяльності. Творчість стає потребою, коли інтерес, 

захопленість, уважність, бажання досліджувати, воля та творче мислення 

«зливаються воєдино» [Освітні технології, 2003: с. 119].  
Залучення студентів до цікавої роботи сприяє формуванню навичок, умінь і 

розвитку творчих здібностей. Варто створювати умови для розвитку ситуативного 

інтересу, який буде «пусковим механізмом» під час діяльності, пропонувати для 

виконання творчі завдання (завдання-парадокси, завдання-проблеми, завдання на 
винахідливість та ін.). Потрібно дати змогу працювати в оптимальному темпі, «не 

відчуваючи інтелектуальної неповноцінності» [Освітні технології, 2003: с. 120]. 

Варто створювати атмосферу пошуку, активізувати внутрішній потяг до 
самовдосконалення, розвивати самостійність як засіб інтелектуального розвитку 

[Освітні технології, 2003: с. 122]. За таких умов вироблятиметься впевненість у 

власних силах, психологічна готовність до творчості, бажання працювати й 
пізнавати нове. 

Також важливо враховувати, що зміни в освіті спонукають діяти по-новому, 

у студентів має формуватися здатність діяти, застосовувати технології, ефективні 

методи. Спостерігаємо зміщення акцентів із засвоєння теоретичного матеріалу 
студентами на здатність діяти на основі знань. 

Прикладом такого підходу є, наприклад, фахова підготовка студентів у 

австрійських вищих освітніх закладах. Там приділяється значна увага педагогічній 
практиці, яка є тривалою за терміном. Студенти мають змогу практикуватися, 

використовуючи набуті вміння, навички, знання, до того ж не лише в Австрії, а 

також у інших європейських освітніх закладах [Зарубіжний досвід…, 2017: с. 9]. 
А ще в австрійських освітніх закладах застосовують активні методи навчання 

(рольові ігри, мікровикладання), проводять консультаційні заняття, дебати, пишуть 

реферати [Зарубіжний досвід…, 2017: с. 8].  

У Німеччині перед вступом до навчального закладу проходять практику на  
професійну придатність, це дає змогу визначити, чи варто людині вступати в 

навчальний заклад. А потім пропонується інша практика-орієнтування (на першому 

курсі), яка дає можливість ще раз перевірити правильність вибору професії 
[Зарубіжний досвід…, 2017: с. 45-49]. Адже правильність вибору сприяє мотивації, 

що є важливою в процесі формування готовності студентів до творчої діяльності. У 

Великій Британії 50 % часу майбутні вчителі знаходяться в школі, де мають змогу 

практикуватися, здобувати й відшліфовувати професійні вміння та навички 
[Зарубіжний досвід…, 2017: с. 14-15]. 

Як зазначають науковці, розвиток учнів є метою та результатом творчості 

вчителів, що сприяє формуванню в учнів здатності до творчості. А здатність є 
інтегральною якістю людини, до того ж вміщує в себе спрямованість, уміння, 
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мотиви, психічні процеси, а також якості, наявність яких у людині сприяє успішній 
творчій діяльності [Сисоєва, 2006: с. 10-11]. 

Нині в умовах модернізації освіти гостро постає питання створення 

сприятливих умов для фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва, здатних до професійної реалізації та самовдосконалення протягом життя, 
здатних враховувати запит і потреби суспільства, виявляти готовність до творчої 

самореалізації. Зокрема, М. Пічкур займався дослідженням питання формування 

професійної культури майбутнього фахівця образотворчого мистецтва. На його 
думку, професійна культура майбутнього фахівця образотворчого мистецтва має 

складатися з таких обов’язкових компонентів: професійних знань, професійної 

майстерності, тобто вміння компонувати та здійснювати освітній процес, а також 

професійної мотивації, яка без інтересу не з’явиться [Пічкур, 2000]. Науковець 
вважає, що майбутньому вчителю образотворчого мистецтва необхідні знання про 

композицію, яка є основою правильного розміщення компонентів малюнка, без 

знань якої студент не буде готовим до проведення уроків образотворчого мистецтва, 
вона є важливою частиною професійної культури фахівця. М. Пічкур розробив 

критерії, за якими визначають рівень сформованості професійної культури 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Це такі критерії: здатність, уміння 
створювати композицію, самовдосконалення, знання законів композиції, здатність 

правильно бачити композиційні елементи [Гудовсек, 2017: с. 123]. 

Готовність до творчої діяльності та професійного вдосконалення, на думку 

науковців, є важливою характеристикою майбутніх студентів образотворчого 
мистецтва. Ця готовність характеризується бажанням творити, позитивним 

ставленням до творчої діяльності, саморозвитком, фаховим удосконаленням, 

постійним поглибленням теоретичних знань, розвитком мистецьких навичок і вмінь, 
удосконаленням майстерності майбутнього вчителя, бажанням реалізувати свій 

творчий потенціал та ін. 

Науковцями виділено основні підходи до формування готовності до творчої 
педагогічної діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва: особистісно 

орієнтований, діяльнісний, акмеологічний, креативний, системний, 

компетентністний, інтегративний [Гудовсек, 2017: с. 124]. 

Мистецька підготовка майбутніх фахівців здійснюється в процесі аудиторної 
та групової роботи, а також позааудиторної роботи, зокрема, цьому сприяють 

мистецькі гуртки, творчі майстерні та ін. [Гудовсек, 2017: с. 124]. 

На думку С. Коновець, ефективною в процесі формування готовності до 
творчої діяльності є креативна технологія творчого розвитку майбутнього фахівця. 

Вона сприяє організації ефективного процесу формування творчого вчителя, який 

має креативні якості та способи педагогічної творчої діяльності, відрізняється 

професійною компетентністю та майстерністю [Коновець, 2012].  
О. Музика вважає, що варто застосовувати технологію розвитку творчих 

здібностей студентів образотворчого мистецтва, яка сприяє побудові такого 

освітнього простору, який буде сприяти тому, щоб «кожен студент став суб’єктом 
творчої діяльності, саморозвитку, і самовдосконалення, вищою формою якого є вияв 

індивідуальності, неповторності й творча самореалізація особистості майбутнього 

професіонала» [Музика, 2011]. 
Лекції теж сприяють формуванню готовності студентів до творчої діяльності, 

якщо навчальний матеріал сприяє активізації художньо-творчої діяльності студентів, 

створюється ситуація новизни, актуальності, цікавості, проблемності, ігрової 
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діяльності, діалогічності спілкування. Необхідно перетворити кожну лекцію на урок 

спілкування, мислення, коли кожна інформація дається студентам не в готовому 
вигляді, а як суперечка про якесь поняття, як діалог.  

Цьому також сприяє інтерактивне навчання, яке ще називають діалоговим 

навчанням, у процесі якого відбувається взаємодія викладача й студента. Важливим 
є створення комфортних умов навчання, щоб кожен відчував інтелектуальну 

спроможність і бажання відкривати нове, висловлювати свої думки, ділитися 

переживаннями.  

Висновки. Тобто, ми з’ясували, що проблема має теоретичну базу. Але 
питання формування готовності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до 

творчої педагогічної діяльності потребує подальшого розгляду. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
У статті висвітлено проблему формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів 

початкової школи в процесі фахової підготовки. Проаналізовано наукові праці з проблеми. Узагальнено 

сучасні підходи до розв’язання актуальної проблеми сьогодення. 

У статті обґрунтовується думка про те, що підготовка майбутнього фахівця початкової школи 

буде найефективнішою, якщо здійснювати її з урахуванням компетентнісного підходу та особливостями 

формування комунікативної компетенції. Комунікативно-діяльнісний підхід у процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів початкової школи сприяє ефективному формуванню комунікативної компетентності 

студентів, які в майбутньому зможуть формувати комунікативну компетентність учнів, готовність 

спілкуватися українською мовою в повсякденному спілкуванні, любов до рідного слова, інтерес і повагу до 

історичного минулого українського народу, до української мови. 

Досліджено сутність поняття «комунікативна компетентність», а також «комунікативна 

компетенція». Розглянуто визначення понять у науковій літературі. 

Розкрито й доведено необхідність використання ефективних методів, засобів і прийомів у процесі 

фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи, зокрема на уроках української мови. Здійснено 

спробу узагальнити умови формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів початкової 

школи в процесі фахової підготовки. Проаналізовано педагогічний досвід. Звертається увага на важливість 

упровадження в практику підготовки майбутнього вчителя інноваційних технологій, методів, прийомів, які 

сприятимуть формуванню комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Пропонуються цікаві вправи та завдання, зокрема з української мови, які будуть ефективними під час 

формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів початкової школи. 

Розглядається вербальне спілкування та невербальні засоби спілкування, етикет у спілкуванні. 

Звертається увага на можливі помилки в мовленні та спілкуванні. Пропонуються шляхи формування 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя та учнів початкової школи, що сприятимуть 

ефективній комунікації. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, майбутні вчителі, початкова школа, фахова 

підготовка, формування. 
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The The article deals with the problem of formation of communicative competence in future teachers of 

elementary school in the process of professional training. The author analyzes scientific works on the problem. The 

modern approaches to solving the actual problem of the present are generalized.  

The article substantiates the opinion that the training of a future specialist in elementary school will be the 

most effective if implemented in the light of a competent approach and peculiarities of the formation of 

communicative competence. The communicative-activity approach in the process of professional training of future 

primary school teachers contributes to the effective formation of the communicative competence of students, who in 

the future will be able to form the communicative competence of students, readiness to communicate in Ukrainian in 

everyday communication, love to the native word, interest and respect to the historical past of the Ukrainian people, 

to the Ukrainian language. 

The author explores the essence of the concept of «communicative competence», as well as 

«communicative competence». The definition of concepts in the scientific literature is considered. 

The necessity of using effective methods, tools and techniques in the process of professional training of 

future elementary school teachers, in particular Ukrainian language lessons, has been revealed and proved. The 

author has made an attempt to generalize the conditions for the formation of communicative competence in future 

elementary school teachers in the process of professional training. The pedagogical experience is analyzed. The 

attention is drawn to the importance of introducing into practice of training of the future teacher innovative 

technologies, methods and techniques that will promote the formation of communicative competence of future 

elementary school teachers. The interesting exercises and tasks are offered, in particular from the Ukrainian 

language, which will be effective in developing communicative competence in future elementary school teachers. 

The verbal communication and nonverbal means of communication, etiquette in communication are 

considered .The attention is drawn to possible mistakes in speech and communication. The ways of formation of 

communicative competence of the future teacher and elementary school students, which will promote effective 

communication, are offered. 

Keywords: communicative competence, future teachers, elementary school, vocational training, formation. 

 

 

Постановка проблеми. Формування комунікативної компетентності в 
майбутніх учителів сучасної початкової школи – актуальна проблема сьогодення. 

Адже вчитель початкової школи закладає фундамент любові та поваги до 

української мови, а тому сам має досконало її знати, практично володіти всіма 
засобами мови, дбати про чистоту та правильність власного мовлення. 

А формування комунікативної компетентності студентів, які в майбутньому 

працюватимуть у сучасній школі – це важливе завдання, яке є актуальним у зв’язку 
зі змінами в сучасній освіті та Україні, потребою суспільства в компетентних 

фахівцях, здатних організувати процес спілкування. 

Сьогодні актуальною є зазначена проблема, адже від її розв’язання залежить, 

чи зможуть студенти в майбутньому якісно сформувати комунікативну 
компетентність учнів. Відомо, що тільки вчитель, який досконало сам володіє 

мовленням, зможе сприяти формуванню комунікативної компетентності учнів. До 

того ж володіння майбутніми вчителями й учнями комунікативною компетентністю 
є життєвою необхідністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблема 

формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів сучасної 
початкової школи в процесі фахової підготовки була в полі зору багатьох науковців. 

А тому поняття комунікативної компетентності вивчалося педагогами, психологами, 

методистами, лінгвістами, психолінгвістами. Це питання ґрунтовно вивчали 

Л. Виготський, О. Савченко, О. Леонтьєв, М. Вашуленко, Л. Мацько, А. Богуш, 
Є. Божович, Г. Шелехова, В. Мельничайко, М. Пентилюк, Л. Щерба та інші. 

Мета написання статті – розкрити сутність поняття «формування 

комунікативної компетентності» майбутнього вчителя сучасної початкової школи в 
процесі фахової підготовки, а також проаналізувати сучасний досвід вирішення 

проблеми, наукові підходи щодо її розв’язання. 
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Виклад основного матеріалу. В умовах сучасних змін в освіті та реальних 
потреб суспільства в оновленні існуючих підходів до навчання та формування 

особистості людини, особливої актуальності набуває проблема фахової підготовки 

сучасного вчителя початкової школи, зокрема формування його комунікативної 

компетентності. Відомо, що компетентнісний підхід у навчанні передбачає 
спрямованість освіти на формування предметних і ключових компетенцій 

[Формування предметних…,2014: с. 104]. 

Реалізація компетентнісного підходу є важливим завданням сучасної 
української школи, а також закладів вищої освіти, які готують фахівців, здатних 

упроваджувати інноваційні прогресивні ідеї в практику. Результатом роботи вчителя 

мають бути сформовані ключові компетентності. Саме тому майбутній фахівець має 

бути готовим до організації роботи в школі, до оновлення навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу, запровадження ефективних методів, прийомів 

навчання, форм організації освітньої діяльності, до реалізації компетентнісного 

підходу в навчанні [Формування предметних…,2014: с. 104]. 
У Державному стандарті звертається увага на ключові компетентності, які 

мають бути результатом навчання. Зокрема, до таких обов’язкових важливих 

компетентностей належить вільне володіння українською мовою, тобто вміння 
письмово та усно висловлювати свої думки, почуття; розуміння ролі мови; здатність 

і бажання активно користуватися мовними засобами в різних життєвих ситуаціях 

[Про затвердження…, 2018: с. 1-2]. 

Як зазначається в Державному стандарті, формування комунікативної 
компетентності є метою вивчення української мови та літератури. Саме ці предмети 

мають змогу забезпечити формування комунікативної компетентності. Також у 

Державному стандарті звернено увагу на важливість формування читацької 
компетентності, на розвиток людини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, 

на здатність спілкуватися українською мовою, на збагачення чуттєвого досвіду, 

розвиток мовленнєво-творчих здібностей [Про затвердження…, 2018: с. 4]. 
У Державному стандарті звертається увага на те, які ж результати мають 

бути, якщо сформовано комунікативну компетентність. Тоді людина зможе 

взаємодіяти усно й письмово з іншими, сприйматиме й використовуватиме 

інформацію в різних комунікативних ситуаціях, зможе аналізувати та критично 
оцінювати отриману інформацію, вільно висловлюватиме думки, зможе 

досліджувати індивідуальне мовлення з метою власної мовної творчості, буде 

дотримуватися норм літературної мови [Про затвердження…, 2018: с. 4]. 
Як свідчить аналіз джерел, науковці виділяють компетенцію та 

компетентність. Також у науковій літературі немає єдиної точки зору щодо 

розуміння сутності цих понять. Цікавою є думка вчених, які вважають 

«компетенцію» нормою, вимогою, метою, а «компетентність» трактують як 
особистісну, як результат оволодіння певною компетенцією [Формування 

предметних…,2014: с. 7]. 

М. Вашуленко пропонує таке визначення сутності «комунікативна 
компетентність»: «здатність успішно користуватися мовою в процесі спілкування, 

пізнання  навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань» [Формування 

предметних…, 2014: с. 68]. 
А. Прищепа, О. Божович, Г. Шелехова, К. Пономарьова, Л. Мацько та інші 

доводять, що комунікативна компетентність – це не лише навчальна мета, а й 
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важлива умова оволодіння знаннями на різних рівнях освіти [Формування 

предметних…, 2014: с. 24]. 
Щоб сформувати комунікативну компетентність, як зазначає 

К. Пономарьова, варто сформувати здатність і готовність до спілкування з іншими 

людьми. З цією метою потрібно в процесі навчання створити всі умови для 
оволодіння особистістю різними видами мовленнєвої діяльності: говорінням, 

аудіюванням, читанням, письмом, а також мовою як засобом спілкування 

[Формування предметних…, 2014: с. 104]. 

Компетентнісний підхід у навчанні української мови, на думку 
К. Пономарьової, сприяє тому, що мова буде не лише засобом спілкування, а й 

пізнання культури народу, засобом підвищення інтелектуального й культурного 

рівнів людини [Формування предметних…, 2014: с. 189]. 
Тобто, за допомогою мови відбувається виховання мовної особистості, 

суб’єкта національної культури. У мові можна простежити всі аспекти життя народу, 

адже минуле, сучасна культура, усі цінності, норми, духовність фіксуються в мові й 

передаються наступним поколінням [Формування предметних…, 2014: с. 189]. 
А тому майбутній учитель початкової школи має бути мовною особистістю, 

зі сформованою комунікативною компетентністю. Соціокультурний підхід до 

вивчення української мови передбачає її вивчення крізь призму національної 
культури, адже мова є не лише засобом спілкування, а й джерелом інформації про 

український народ і світ у цілому [Формування предметних…, 2014: с. 189]. 

Майбутній учитель початкової школи має бути творчою і комунікативно 
компетентною особистістю, здатною самостійно та з інтересом здобувати знання з 

різних джерел, творчо використовувати всі засоби української мови в процесі 

спілкування, життєтворчості та самореалізації. З цією метою в процесі фахової 

підготовки треба створити необхідні умови для формування комунікативної 
компетентності, для саморозвитку та самопізнання, а також атмосферу творчості, 

взаємодії, приязні, інтересу під час практичної діяльності.  

Важливим є усвідомлення важливості формування комунікативної 
компетентності, розуміння, що вчитель має бути людиною, яка досконало володіє 

мовними засобами. Адже головним професійним «інструментом» учителя є його 

слово [Формування предметних…, 2014: с. 134]. А практика свідчить, що для 
молодших школярів учитель є зразком, зокрема правильного мовлення, спілкування, 

а тому є «Першовчителем рідної мови» [Формування предметних…, 2014: с. 134].  

М. Вашуленко наголошує, що комунікативна функція є нині однією з 

найважливіших функцій спілкування та охоплює форми й засоби обміну та 
передавання інформації, тому вчитель початкової школи має допомогти учням 

усвідомити, що вони повинні говорити й писати зрозуміло для інших, а також знати, 

що саме, де, коли і як говорити в різних ситуаціях. Науковець зазначає, що вчитель у 
доступній формі, практично має вчити дітей користуватися мовними засобами в 

повсякденному житті [Формування предметних…, 2014: с. 135]. Адже, як наголошує 

М. Вашуленко, щоб користуватися мовою як засобом спілкування, крім граматичних 

правил, також варто знати ситуативні, контекстуальні, соціальні правила 
[Формування предметних…, 2014: с. 135]. 

Майбутній учитель початкової школи, як зазначає М. Вашуленко, має знати 

показники сформованості комунікативної компетентності учнів, тобто вміння та 
практичний досвід, а також сам повинен їх мати. Зокрема, це вміння практично 

користуватися лексичним і граматичним скарбами мови в процесі спілкування. 
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Мотивувати своє спілкування – це теж важливе вміння. Учитель і учні мають вміти 
обирати тему для спілкування. Важливими також є такі вміння: розуміти та 

враховувати особливості конкретної ситуації спілкування, уміння налагоджувати 

контакт з іншою людиною, аналізувати та створювати тексти різних стилів і жанрів, 

ставити запитання та відповідати на них, триматися та виступати перед аудиторією, 
формулювати та обґрунтовувати власну позицію щодо певного питання, 

узагальнювати та робити висновки, бути відповідальним за сказане, аналізувати та 

критично оцінювати своє мовлення та мовлення інших. На думку, М. Вашуленка, це 
важливі показники сформованої комунікативної компетентності. Їх має знати 

майбутній учитель початкової школи. Для формування власної комунікативної 

компетентності має приділяти цьому значну увагу [Формування предметних…, 2014: 

с. 134]. 
У Державному стандарті початкової освіти теж зазначається, що треба 

навчити дітей користуватися мовою практично [Про затвердження…, 2018: с. 12-

15]. Адже оволодіння комунікативною компетентністю є важливою потребою що 
«виявляється у здатності успішно користуватися мовою в процесі спілкування, 

пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань» 

[Про затвердження…, 2018: с. 12-15].  
Адже учні мають навчитися практично користуватися мовою. До того ж 

учитель у процесі виконання практичних завдань має приділяти увагу 

комунікативній функції мови. 

Завдання мають бути практичними: побудувати та вдосконалити 
висловлювання, побудувати діалог, придумати казку, робота зі словником, 

редагування речень, пояснити лексичне значення нових слів та ін. Саме в процесі 

вирішення життєвих мовленнєвих ситуацій, під час реалізації комунікативно-
діяльнісного підходу формуватимуться комунікативні вміння учнів, це сприятиме 

створенню умов для практичного вивчення мови, ознайомлення зі звуками, словом, 

найуживанішою лексикою, реченням, текстом та ін.; а також вироблятимуться 
вміння застосовувати знання та вміння в процесі користування мовою як засобом 

спілкування, впливу,пізнання, сприйняття. 

Підготовка майбутнього фахівця початкової школи буде ефективною, якщо 

здійснювати її з урахуванням компетентнісного підходу та особливостями 
формування комунікативної компетенції. Комунікативно-діяльнісний підхід у 

процесі професійної підготовки вчителів сприяє ефективному формуванню 

комунікативної компетентності студентів.  
М. Вашуленко наголошує, що студенти мають опанувати комунікативно-

діяльнісний підхід, який сьогодні використовується в сучасній школі [Формування 

предметних…, 2014: с. 137]. Науковець радить студентам самостійно виконати 

вправи з підручників для початкової школи, орієнтовані на спостереження, а в 
процесі промовляння скоромовок, потішок та інших творів звернути увагу на 

виражальні засоби, зокрема, тон, силу голосу, швидкість мовлення. Варто 

пропонувати учням створювати власні висловлювання, а також діалог і полілог. Ці ж 
завдання можна запропонувати студентам на практичних заняттях [Формування 

предметних…, 2014: с. 137].  

Науковці вважають, щоб правильно спілкуватися й досягати мети, треба 
знати про мовні й немовні засоби спілкування, про етикет у спілкуванні, про 

невербальні засоби, уміти застосовувати знання практично [Радевич-Винницький, 

2006: с. 21-22].  



Pedagogy                                                                                                                             j 

___________________________________________________________________ 
152     Humanitarium. 2019. Vol. 45, Iss. 2. ISSN 2308-5126 

Адже спілкування буває вербальним, мовним, тобто словесним. Інший вид 

спілкування – невербальне, здійснюється за допомогою міміки, жестів, погляду, 
умовних знаків тощо. Можуть реалізовуватись одночасно [Радевич-Винницький, 

2006: с. 15].  

Майбутньому вчителю початкової школи варто звернути на такі типові 
помилки, яких варто уникати, а також на правильні варіанти вживання слів, на які 

звертає увагу Я. Радевич-Винницький. Науковець говорить, що неправильно 

вимовляти кінцеві дзвінкі приголосні глухо (хлі[п], а треба хлі[б]). Правильно 

наголошувати слова: новий (2 склад), одинадцять (3 склад), колесо (1 склад), 
різновид (2 склад), середина (2 склад).  

Правильно: прізвища на -ко, -енко, які належать особам чоловічої статі, 

відмінювати як іменники 2 відміни: виступ Петренка. 
Правильно: після числівників 2, 3, 4 ставити іменник чоловічого роду у 

формі множини: два хлопці, два митці. Неправильно: два хлопця.  

Неправильно: Сергіє, Віталіє. Так правильно вживаємо жіночі імена на –я: 

Даріє, Маріє. Правильно вживати чоловічі імена на -ій у кличному відмінку так: 
Сергію, Віталію [Радевич-Винницький, 2006: с. 260-267].  

Я. Радевич-Винницький наголошує, що вміння слухати є критерієм 

комунікабельності. Це «мистецтво, без якого неможливо бути добрим фахівцем, 
керівником, просто шанованою людиною» [Радевич-Винницький, 2006: с. 273].  

А тому майбутньому вчителю початкової школи варто прислухатися до 

порад Я. Радевича-Винницького: треба бути доброзичливим до учнів; не 
перетворювати розмову на допит; спостерігати, як людина реагує на сказане; не 

поспішати з висновками; варто говорити про те, що людину цікавить; необхідно 

керувати своїми почуттями («не говорити відразу, якщо ти роздратований»); не 

відповідати грубощами на грубощі; говорити спокійно, ввічливо, переконливо; не 
говорити багато про себе; говорити про те, що знаєш; не розголошувати довіреної 

інформації, службових таємниць тощо; з повагою ставитися до чужого часу, уваги; 

не поширювати плітки; не повчати, не виправляти помилок у мовленні колег, якщо 
вони про це не просять; ставити себе на місце партнера під час спілкування 

[Радевич-Винницький, 2006: с. 273-278].  

Науковці стверджують, щоб сформувати комунікабельного, ініціативного, 
творчого, активного, відповідального, упевненого вчителя, який уміє працювати в 

колективі, володіє сформованою комунікативною компетентністю, є справедливим, 

потрібно у закладах вищої освіти застосовувати інноваційні методи й форми, 

вітчизняний і зарубіжний педагогічний досвід [Формування предметних…, 2014: 
с. 173]. 

На думку І. Дичківської, важливою є готовність учителя до проведення 

уроків, зокрема української мови, у початковій школі. Така готовність, на думку 
І. Дичківської, виробляється і є результатом щоденної підготовки, а також 

самоосвіти та самовиховання людини [Дичківська, 2004: с. 276]. 

Важливою є мотивація до роботи, прагнення до вдосконалення, роботи над 

собою. На думку вчених, майбутньому вчителю початкової школи важливо 
здійснювати щоденну практичну підготовку до роботи в школі, а також підвищувати 

рівень теоретичних знань [Освітні технології, 2003: с. 118].  

Як свідчить досвід, упровадження ефективних методичних засобів, методів, 
прийомів, технологій сприяє формуванню комунікативної компетентності 

особистості. Варто на практичних заняттях пропонувати студентам цікаву роботу, 
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створювати атмосферу пошуку, активізувати внутрішню потребу в 
самовдосконаленні, розвивати самостійність як засіб саморозвитку [Освітні 

технології, 2003: с. 122].  

Висновки. Тобто, ми з’ясували, що проблема має теоретичну базу. Але 

питання формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи потребує подальшого розгляду. 
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METHODOLOGICAL BASIS OF ECONOMIC GEOGRAPHY 

 
Сьогодні глобальні економічні зміни вимагають вирішувати багато питань, пов’язаних не тільки з 

удосконаленням новітніх технологій в промисловості, сільському господарстві, але й в соціальній сфері 

розв’язанні проблем внутрішніх і зовнішніх міграцій населення. Ці питання до 60-х рр. ХХ ст. входили 

складовою частиною до економічної географії. Економічна географія у цей період досягла значних успіхів, 

була визнана не тільки у нашій країні, а й за рубежем. Свідченням цього тріумфу були міжнародні наукові 

конференції та численні публікації. Після тривалої дискусії економічна географія як окрема самостійна наука 

перестала існувати. Тому постала проблема з’ясування сучасного статусу економічної географії в системі 

географічних наук, оскільки ця наука, на думку окремих географів, втратила самостійність і стала певним 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
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придатком суспільної географії. Насправді вона є самодостатньою наукою. Для доведення цього 

твердження намічені шляхи подальших досліджень. 

Ключові слова: економічна географія, соціальна, соціально-економічна, суспільна географія, 

взаємозв’язки і впливи, криза географії, дискусія, втрата самостійності, нові дослідження.  

 

Today, global economic changes require a solution of many issues related not only to the improvement of 

new technologies in industry, agriculture, but also in area of solution of problems of internal and external migration 

of population. These issues up to 60-ies of XX century were integral parts of economic geography. Economic 

geography in this period made a considerable progress; it has been recognized not only in our country but also 

abroad. Evidence of this was the triumph of international scientific conferences and numerous publications. After a 

lengthy discussion, the economic geography as a separate independent science ceased to exist. Therefore there raised 

a problem of determination of a status of the modern economic geography among the natural-social science, because 

this science, according to some geographers, lost independence and became a definite complement of social 

geography. In fact it is an independent science. To prove this statement the ways of further research are outlined.  

In economic geography has formed an uncertainty situation of its status: today, some geographers affirm 

that economic geography no longer executed function as an independent science and became addition to other 

sciences. After a long and emotional discussion «the fate» of economic geography had been determined – it had 

become part of other sciences, «social geography» and «social and economic geography». However, new sciences 

can’t be without economic geography. Therefore, there was a problem ascertain the current status of economic 

geography in the system of geographical sciences. In fact, it is self-sufficient science. For proving this statement, we 

determined the ways for further research. 

Keywords: economic geography, social, socio-economic, public geography, relationships and influences, 

geography crisis, debate, loss of independence, new studies. 

 
Verify the meaning of words, and you will save  

the mankind from half of their delusions.  

(Rene Descartes) 

 
Today, as a result of the accelerating processes of restructuring of the state and its 

economy there is a requirement for not only the fundamental changes in geographic 

science but also in the disproportion between natural and historical and social directions in 
geography. More active development of the social geography in foreign countries is 

explained by the market needs, profits, competitions, social inequality. But now all these 

have come to our state. A growing role of social science research has become more evident 

in providing nation-building, economic restructuring in the conditions of almost absolute 
privatization, commodity and market relations, the sudden enhancement of social 

economic direction, the incredibly quick growth of social inequality, the disastrous decline 

of agriculture, the aggravated political processes.  
Under these conditions, «there was a need, on the one hand, to strengthen the 

theoretical, especially methodological and methodical potential of the national geographic 

science that would allow it as the geography of many developed countries to put and solve 
the most complex problems of environment, territorial aspects of social and economic 

development and the interrelation of the natural conditions, economy, culture, health and 

social well-being of a man. On the other hand, there is a complicated problem of active 

inclusion of geographic science in solving many practical problems of social revolution on 
the extremely difficult and rich for unpredictable events of the present stage of its 

development» [Kotljakov, 1990: p. 8]. Certainly, there may be an immediate opinion that 

an important role has to be played by economic geography, but the priority is given to 
social geography. There is a problem of finding out a status of economic geography in 

contemporary rapidly changing world. 
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Analysis of the late researches and publications. The scientists study mainly 
problems of social geography but they don’t leave behind attention and economic 

geography, in particular: M. Pistun «Theoretical Basics of Social Geography» (1996); 

O. Topchiev «Basics of Social Geography» (2001); O. Shablii «Basics of Social 

Geography» (2012) and others. O. Shablii developed his classification of social sciences, 
which united 61 sciences, economic geography he referred to «a block the main 

disciplines, beside with geography of population, social and political geography» [Shablij, 

2012: p. 20-21]. 
However, O. Topchiev ambiguously affirms that «soviet «economic geography» 

gradually has been transforming for the past ten years» from an independent science first 

in «economic and social» and later in «social and economic». Nowadays, this 
transformation comes to its logical conclusion, namely: holding courses from «social 

geography» in which economic geography is one of the components of social geography» 

[Topchijev, 2001: p. 179]. But, O. Topchiev, in another work on the geosphere, notes that 

«additional derivatives of geosphere are possible. For example, sociosphere can 
differentiate in economy sphere (social production processes), and in the sphere of spiritual 

life» [Topchijev, 2006: p. 79]. Thus, we can say that as a result of the complex and lengthy 

scientific way economic geography lost its independence. 
The purpose of research is to determine the current status of economic geography, 

which in the opinion of some economic geographers lost its independence and has become 

addition to other social geographical sciences, although these sciences have not yet fully 

decided today or have insufficient theoretical and methodological grounds but economic 
geography differently is included in there structure. The research objectives are to establish 

the reasons of changes the meaning of economic geography in the system of geographical 

sciences. 
Statement of the main material. Philosophy, as the science of the general 

principles of being and knowledge, the essence and general natural laws, society and 

thought, forms the general system views on the world and place of a man in it. Philosophy, 
acting as general methodology of the objective knowledge world, enables possibility every 

science, in particular economic geography, to ground its own methodological basis. Today, 

the favourable conditions have developed for such grounds. 

Firstly, the progressive development of philosophy with their inherent systemic 
vision of the world has led to the isolation of geographical landscapes, the essence grounds 

of geographical surface of the Earth, ways of existence which is the geographical form of 

the matter motion. Conversion from geological form of the matter motion in geographic 
allows really to study the history of appearing of geography that explains the theory of 

geography and is actively formed. 

Secondly, the philosophical categories of general, special and individual enable 
geographers to study the object of geography – the geographical surface of the Earth, that 

for its complexity gives way except for philosophy, – at three levels: global or planetary 

(general physical geography), regional or state (regional geography) and local (regional 

ethnography). A dialectical method, as the methodological basis of knowledge of the 
natural and social reality, «in relation to scientific knowledge performs the integration and 

unifying function, overcoming apparent at first view the incompatible and the opposite of 

natural and scientific and social knowledge, identifying internal unity, universality of these 
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different spheres human knowledge, explaining it as a reflection of the material unity of 

the world, which is in the process of continuous movement and development» [Denisov, 
1987: p. 7]. This allows the theory of geography «to plunge into the essence of the 

research objects, to remove the imaginary independence of separate phenomena, to lead 

them to an internal basis as a manifestation of the inner nature of the geographic 

relationship system» [Mukitanov, 1985: p. 17].  
Geography is the science about «the laws of space-time systems development, 

which are formed on the earth’s surface (on a scale of general geographic and thematic 

maps) in the process of interaction between nature and society, the methods of regulation 
of these systems and their management. 

«Space-time system – a landscape and landscaped areas, oceans and seas, river 

basins, lake hollow, biogeocoenoses, territorial and production systems (complexes), 

industrial hubs and industrial areas, economic areas, transport networks and systems, the 
city as a system and system of cities, areas of settlement, resort areas and etc. Every of 

these systems have be examined in interaction of nature and society, which are the essence 

of all geographic science, its unity and integrity» [Saushkin, 1980: p. 11].  
Today, to understand the unity of geography and to find out individuality of 

objects study of physical and economic geography in this unity are extremely difficult, 

because the most geographers have not consensus of opinion. This refers particularly of 
economic geography: today, it is unknown what status it has? Has economic geography 

really stopped to perform its functions yet and became an insignificant addition to other 

sciences? And what is it the science at present: social, social and economic, social or still 

economic and geographic? 
These questions ought to study and ascertain a place of science in the system of 

natural and social sciences. They are basic to the methodological justification. Without 

solving the main problem, it is not possible to solve partial ones, as the one «who takes to 
solve partial problems without solving the general, all the same will come across from 

these general problems». However, it is important not to give this problem «lost in a lot of 

other problems or a huge variety of contrary opinions, the most important here, to 
approach the question in terms of research, namely not forget the underlying historical 

connection, to look at this problem from viewpoint of the historical origin of the known 

phenomenon, which the main stages in its development, and that is actual for it today». 

In the middle of the 60-s of the XX century the theory of economic geography was 
filled by M. Baranskyi’ ideas, and his followers quietly resting on their laurels, affirmed 

that «economic geography plays more an importance role in society. This is well illustrated 

by the International Geographical Congress for the last ten years in which economic 
geography was and remains widely acknowledged «Queen» [Barans’kij, 1965: p. 5]. 

However, the situation changed dramatically in the 70-th years. The powerful 

attack began on economic geography, its existence as an independent science was 

questioned, since the economic geographers did not understand the differentiation of 
geography science and thus critically were expressing in its address, namely: 

1) economic geography is «in crisis situation» because «ill-founded of its 

methodology», ill-defined of the scientific research subject, «insufficiently shown up of an 
inherent mechanism of economic and geographic processes and phenomena», and its 

coordinating and integrating role in solving interdisciplinary problems of rational use, the 
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environment protection and its preservation «gradually goes to economists, and not the 
economic geographers» [Agranat, 1997: p. 14];  

2) economic geography lacks the «highest level of its content, similarly to the 

general natural geography» [Mukitanov, 1985: p. 7, 22, 24, 305]; 

3) the state of economic geography «is not up to the level as a number of related 
science and practice needs» [Mukitanov, 1985: p. 148] and it falls behind of life; 

4) «a spatial (territorial) approach is caused by «sprawling» economic geography 

because of ill-defined the research subject» [Druzhinin, 1989: p. 288]. As to the crisis of 
economic geography the foreign geographers expressed too. 

What was happened with such, at first sight, prosperous science as economic 

geography? The reason was in ideologization. 
Ideologization of all geography was manifested in different forms. «The fight with 

various «ideological» movements was affected adversely on development of geography in 

the 30-s-50-s years of the XX century. The fundamental ideas of geography were declared 

by scholasticism, a man always was opposed to nature. Anthropogeography and 
demography were defeated and political geography was depressed» [Kotljakov, 1990: 

p. 63].  

In the 40-s years of the XX century «Leningrad affair» was falsified, «the defeat of 
Leningrad University was organized by A. Voznesenskyi, the fight with «rootless 

cosmopolitan» was started. Ya. Edelshtein, outstanding geographer, died in the prison, 

V. Shtein, Dean of the Geography Faculty of LSU, was repressed» [Isachenko, 1990: 

p. 128]. 
At this time orientation of all geography was unilaterally pragmatic, especially its 

social sphere. «The dogmatism and blind following the leaders’ instructions were 

prospered in geography science. Narrow regional studies were encouraged, they pursued 
specific objectives, without going out the general problems of science, without searching 

and analysis of the objective laws of development of the natural environment and society» 

[Kotljakov, 1990: p. 7]. 
In the 60-s years of the XX century began «thaw», but it quickly passed, creating a 

period of «stagnation» in which all the negative trends extended in geographical science. 

These are: «antistate and antisocial personnel policy, creation of privileged 

«nomenclature» caste in science, politics ban on the profession, in other words in science 
began not allow for talent, and the questionnaire. «Dissidents» had not been shot yet, but 

they were pursued and sent in the «mental hospitals» and denaturalized» [Isachenko, 1990: 

p. 129]. 
As noted V.M. Kotliakov, the result of aforesaid «was the de-intellectualization of 

science; in the USSR geography began to dramatically lag behind the world level in many 

positions. This is especially evident in areas of social geography. The most of studies were 
conducted «in the interest» of BAM, transfer of the river flow and etc. These studies led to 

the loss of culture scientific work that facilitated to the separation Geography from the 

fundamental sciences... Theoretical analysis largely carried scholastic character, and 

mostly was grounded in the foreign works that had been recognized (D. Harvey, 
P. Haggett, R. Johnston and others)» [Kotljakov, 1990: p. 7]. Moreover, the distortion of 

the scientific normal form activity «opened the way for causal scientists, but with good 

questionnaire and well-connected with the local elite. If take into consideration that 
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corruption, bribery, dressing, protectionism, sectionalism were penetrated in science, that 

can imagine how it was polluted by careerists, ignorant people and hoodwinkers. However, 
these figures had got all the advantages of geography at international scientific forums» 

[Isachenko, 1990: p. 129]. Here, it should be remembered the foreign geographers’ 

dictums. For example, the outstanding French geographer about the state of the world 

geography spoke so: «Crisis? – Certainly, it is! The scientific discipline, which would not 
know crisis, would have fallen into slumber, began to die... So if you want – a crisis! The 

crisis has its positive and negative phenomena» [Lavrov,1980: p. 6-7].  

If take into consideration that in this period and in the world scientific 
geographical literature denoted that the economic geography was being in deep long crisis 

so as all geographical science [Isachenko, 1990: p. 97; Mashbic, 1990: p. 17], we can only 

imagine the confused state of the economic geographers who suddenly found themselves 

on the complicated way. Nothing remained, as everyone together to critic economic 
geography, namely: «methodological basis» is absent in it, «object is not clearly defined», 

«higher level of its content is not sufficed», «it does not correspond to the needs of the 

practice», it lags behind life and etc.  
It is interesting that all were satisfied the scientific development. For example, 

100 collections on «Problems of geography» were issued by the Moscow Affiliate of the 

Geographical Society of the USSR for 30 years (1946-1976), among of them 16 related to 
economic geography, 10 – population geography and geographical areas, 2 – geography of 

services and geography of tourism [Perspektivy geografii, 1976: p. 227]. Economic 

geographers were untroubled, and suddenly they had found out that reason for all that was 

economic geography! 
An analysis of publications on economic geography for all these years was shown 

that in economic geography were all grounded by these same authors. Then arise the 

question: Has economic geography as science exhausted itself? But is it so? It appears that 
some truth in this is, because «gradually the modern economic geography was being 

accumulated new facts which did not fit into the framework of the existing concept, 

formed critical positions in relation to the existing theoretical principles, and new socio-
economic and geo-environmental situations demanded new solutions» [Mereste, 1984: p. 

155]. But there were no new solutions. 

After a short time, «new solutions» came out of wastes of history and it was called 

sociologization of science. 
In principle, this change of the research direction should be considered as a natural 

phenomenon, since it reflects the new social order of society, which coincided with the 

beginning sociologization of social practice. 
Sociologization is a general direction of all science and social practice, closely 

connection with humanization, which manifests itself in increasing attention to the social 

aspects of development. In the 30-s years of the XX century, M. Baranskyi wrote about the 

need sociologization of geography. In this period anthropogeography and demography 
development was interrupted in the former USSR, and all «unnatural» geography was 

practically led to study the economic sphere of society. Then sociologization was 

«choked», it was explained the industrial development of economy and scientific dogmas 
and bans, that existed after the defeat of anthropogeography and demographics. Thus 

«production definition the essence of economic geography, where the population was seen 

as a labor resource and the some masses which consume industrial products and food» was 
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formed for many years and attached in geographical science and consciousness scientists 
[Maksakovskij, 1998: p. 23]. 

And here in the late 60-s – early 70-s of the XX century, at first, sociologization of 

science suffered «doubtful revival», and then was «more rapid» development. 

Ya. Nymmyk, exploring the basic theoretical problems of sociologization economic 
geography and the formation of social and economic geography, cleared up that in 1968 

Yu.H. Saushkin («the socio-economic territorial system» and «socio-economic spatial 

system») and A. Kolotiievskyi with the Tartu’s scientists («the socio-economic territorial 
complex» and «socio-economic region») introduced the foundations of conceptual fund 

[Mereste, 1984: p. 155].  

Later, in the 70-s years of the XX century, such the outstanding economic 
geographers as N. Ahafonov, E. Alaiev, S. Lavrov, V. Pokshyshevskyi and others affirmed 

that economic geography should be called socio-economic or even wider – the social 

sciences. S. Lavrov and N. Ahafonov, analyzing the actual problems of economic 

geography at the XXIII International Geographical Congress (IGC, 1976), noted that 
should distinguish the social and economic geography as an independent science. After 

S. Lavrov and H. Sdasiuk, describing the development of modern economic and social 

geography, noted that «the leading role of the modern world geography belongs to social 
and economic problems» [Lavrov, 1980: p. 6; marked bold by the author]. The authors 

affirmed that «the underlying soсiologization processes pervade all economic geography, 

make it economic and social, and they are two inextricably linked one subsystem of 

geographical sciences. No non-social economic phenomena. No «non-social» economic 
development» [Lavrov, 1980: p. 10]. Therefore, vast majority of the economic geographers 

were surprised results of the XXIII International Geographical Congress, because in some 

geographers’ domestic and foreign reports, «with all the differences of methodologies 
dominant, was the idea of «soсiologization» economic geography and the formation of 

social and economic geography» [Lavrov, 1977: p. 4]. And since the beginning of the 80-s 

years of the XX century in scientific articles and works confidently noted that the in the 
70-s years «economic geography everywhere is social and economic» [Lavrov, 1980: p. 

11; underlined and marked bold by B. Chernov]. All this cleared up quite evident in the 

scientific views of E. Alaiev. 

Thus, E. Alaiev after the Congress first carefully admitted that the term «economic 
geography» in relation to the discipline, as it is treated in science, narrow compared with 

the contents of the scientific discipline; in any case, the term «socio-economic geography» 

might be more perfect» [Alaev, 1977: р. 129]. And in 1980, scientist categorically 
(expression of Nymmyk S.Ya.) affirmed: «Now is the time to emphasize that domestic 

economic geography transformed in social and economic geography» [Alaev, 1980: р. 89; 

underlined by B. Chernov]. However, any justification was not said by the author.  
But then adherents appeared which extremely emotional supported «birth» and 

existence of socio-economic geography. N. Mukitanov, Z. Dzenis, Yu. Porosionkov, 

M. Sharyhin, S. Kovaliov and others wrote about the need of socio-economic geography 

development. Analyzing these publications, S. Nymmyk noted that, for example, 
N. Mukitanov confined only a general statement of the need of social geography as the 

only true way of sociologization of geographical knowledge. Z. Dzenis correctly spoke of 

the need to ground the research objects of social and socio-economic geography, but he did 
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not substantiate of them. The actual problems of content and methodological problems of 

socio-economic geography were not considered by other researchers. 
It remains unclear actual methodological question: how geographic science 

correlates with economic geography, social, socio-economic and political geography. In 

these methodological constructions hidden internal inconsistency that defines the 

relationship between the sciences. The answers to these and other questions require further 
painstaking study. 
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ МЕТОДИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ 
 

У статі проаналізовано теоретичні та прикладні аспекти формування понять в учнів 7-х класів 

загальноосвітніх закладів середньої освіти у процесі вивчення біології. Теоретично обґрунтовано важливість 

врахування компетентісного підходу до методичної підготовки майбутнього вчителя біології. Розкрито 

основні педагогічні умови, реалізація яких у процесі діяльності майбутнього вчителя біології сприяє 

успішному засвоєнню учнями біологічних термінів та понять. Визначено критерії оцінювання  рівня 

сформованості понять. Розкрито засоби формування понять.  

Вказано на важливість володіння вчителем змісту поняття, що формується, розуміння його місця 

і ролі в системі понять даної галузі знань; розуміння вчителем значення формування даного поняття в учнів 

(навчальне, виховне, світоглядне); знання основних вимог, яким має задовольняти засвоєне учнями поняття 
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(згідно програми з навчальної дисципліни); розуміння основних етапів формування поняття; уміння 

здійснювати розширення змісту та обсягу поняття; володіння мнемічними методами, що забезпечують 

відтворення  учнями змісту цих понять; знання типових помилок в засвоєнні поняття, причин їх виникнення 

та шляхів попередження цих помилок при формуванні даного поняття. 

Ключові слова: компетентісний підхід до навчання, методика викладання біології, біологічні 

поняття та терміни, формування та розвиток понять і термінів,  методична підготовка майбутніх 

вчителів біології, учні 7-х класів.  

 

The theoretical and applied aspects on formation of notions in the studying Biology by the seven form 

pupils are analyzed in the paper. Specific terms and notions of the course are separated out for the improvement of 

the methodological approaches in the process their formation.  

The author’s approach to solving the issues of the methods on formation specific biological terms and 

notions of selected topics of the course is shown. The paper describes the works of Ukrainian and foreign scientists in 

the development of general theoretical principles in the formation of biological notions in general educational 

institutions.  

The paper points out the need to pay more attention to describe applied aspects on formation of biological 

notions, which are the basis of scientific knowledge. Particular attention is paid to define the notion as an image that 

fixes the general and essential characteristics and properties of objects and phenomena and the relationship between 

them. The author indicates that being a form of reflection of reality the notion reflects the essential characteristics of 

objects, processes or phenomena and the relationship between them, and the process of formation of the notion 

involves identifying these characteristics and their consciousness.  

It is noted that the finding of essential characteristics of the notion in their relationship can and have to 

occur in the process of analysis of its definition It is on the detection of these links and have to be directed the pupil’s 

activities in the studying of new biological notions and terms. The paper describes a sequence of analytic actions of 

pupils, namely, analyzing the definition of a notion, they detect a keyword or word -combination, and then, through 

the system of consistent questions of the teacher, reveal the connections and dependencies between the essential 

characteristics and properties that make up the essence of the definition of a notion.  

After analytical activities on separating substantial, the author of the study points out the need to organize 

work for the definition of a concept. As a result of this in pupils develop the ability to synthesize, since it gives the 

opportunity to combine parts of the object, dissected in the process of analysis, establish their connections and get to 

know the object as a whole. 

Keywords: Biology Teaching Methodology, formation and development of notions and terms, analysis, 

synthesis, essential features, textbooks of Biology, pupils of the seventh forms, biological notions and terms. 

 

 

Постановка проблеми. Реалізація основних положень компетентнісного 

підходу – один із перспективних шляхів реформування освіти в Україні. Він 

забезпечує поступову переорієнтацію системи освіти, що ґрунтувалася на 
дидактичній тріаді «знання-уміння-навички» на освіту, спрямовану на  формування 

компетентного члена суспільства, який здатен застосовувати свої знання в умовах, 

що змінюються, «на формування в майбутнього фахівця готовності ефективно 
використовувати потенційні можливості (знання, уміння, навички, цінності, 

психологічні особливості) та зовнішні ресурси (інформаційні, людські, матеріальні) 

для досягнення поставленої мети [Кузьмінський, 2012: с. 4]. 
Компетентність характеризує ступінь «включення» до активної діяльності, 

здатність ефективно діяти в конкретних ситуаціях, мобілізуючи при цьому знання, 

уміння, досвід, цінності та ін. [Колективна монографія, 2004: с. 6]. 

Ключовою фігурою реформ у освітній галузі є вчитель. У зв’язку з цим 
виникає необхідність суттєвого переосмислення професійної підготовки майбутніх 

учителів, спрямованої на формування у них здатності і до виконання завдань і 

обов’язків діяльності. Серед досліджень, присвячених питанням формування 
професійних якостей чи компетентностей учителя, слід відзначити роботи 

В. Андрущенка, Н. Бібік, О. Біди, Л. Вовк, І. Ісаєва, Н. Кузьміної, В. Лозової, 
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Д. Ніколенка, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, С. Чистякової, М. Шкіля, 

А. Хуторського та ін. 
Відповідно до нових вимог реформування потребує процес підготовки 

сучасного вчителя біології, у тому числі й з точки зору формування у нього 

відповідних професійних компетентностей. Особливості методичної підготовки 

майбутніх вчителів біології досліджували В. Вербицький, Н. Грицай, Г. Жирська, 
Н. Міщук, І. Мороз, А. Степанюк, О. Цуруль та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичне опрацювання 

публікацій вітчизняних і зарубіжних учених засвідчує активну розробку таких 
аспектів проблеми дослідження: обґрунтування загальнотеоретичних засад 

формування біологічних понять у загальноосвітніх навчальних закладах 

(М. Верзілін, І. Звєрєв, О. Казакова, В. Корсунська, Н. Риков та ін.); визначальні 

фактори формування понять в учнів (В. Давидов, В. Паламарчук, Т. Тализіна, 
Є. Кабанова-Меллєр, А. Маркова та ін.); різноманітні аспекти формування термінів 

та понять у процесі роботи зі шкільним підручником (В. Беспалько, А. Гірняк та ін.); 

формування біологічних термінів та понять в курсі окремих навчальних дисциплін 
(Н. Лакоза, Є. Неведомська, О. Цуруль та ін.).  

Попри значну кількість праць, присвячених професійній підготовці вчителя 

біології, зважаючи на багатоаспектність розглядуваної проблеми, низка питань 
залишаються не вирішеними. Зокрема потребує подальшого дослідження питання 

формування в майбутніх учителів уміння організовувати роботу учнів з 

біологічними термінами та поняттями, визначення педагогічних умов, реалізація 

яких у процесі навчання сприяє їх успішному засвоєнню. 
Мета статті полягає у розкритті основних педагогічних умов, реалізація 

яких у процесі діяльності майбутнього вчителя біології сприяє успішному засвоєнню 

учнями біологічних термінів та понять та у визначенні критеріїв оцінювання рівня їх 
сформованості. 

Виклад основного матеріалу. В умовах зростання соціальної ролі школи й 

учителя підготовка педагогічних кадрів повинна якомога повніше ґрунтуватися на 
поєднанні глибокого засвоєння теоретичних основ фахових дисциплін із 

формуванням практичних умінь застосовувати ці знання у педагогічній практиці. 

Звідси виникає необхідність удосконалення усієї системи методичної підготовки 

майбутнього вчителя, важливим компонентом якої є робота з термінами та 
поняттями [Цуруль , 2004: с. 5]. Нові соціальні умови, процес оновлення освітніх 

структур, компетентісно-орієнтований підхід до навчання знову звертають увагу 

вчених і педагогів-практиків на цю проблему.  
Тому очевидною є необхідність підвищення вимог до якості підготовки 

майбутніх учителів, здатних успішно реалізовувати роботу з термінами і поняттями 

як основу навчальної діяльності. 

Проте, як показав досвід проведення педагогічної практики, майбутні вчителі 
біології відчувають суттєві труднощі під час термінологічної роботи. Це впливає не 

лише на результати навчальної діяльності учнів, але й створює чималі труднощі в 

професійному становленні молодого вчителя.  
У зв’язку з цим висувається питання пошуку ефективних шляхів 

удосконалення теоретичної та практичної підготовки студентів до реалізації 

навчальної функції. 



                                                                                                                               Педагогіка 

___________________________________________________________________________ 

Humanitarium. 2019. Том 45, Вип. 2. ISSN 2308-5126 165 

Одним із найважливіших завдань, які покликана вирішувати школа, є 
забезпечення засвоєння учнями системи знань основ наук. Основні компоненти 

системи наукових знань – це наукові факти, поняття, закони, теорії, методи 

досліджень, наукова картина світу [Лейчик , 2009: с. 15]. 

Центральним ядром цієї системи є наукові поняття. Без засвоєння понять не 
можливе свідоме засвоєння законів і теорій, формування наукової картини світу, 

наукового світогляду, а також вирішення різноманітних виховних завдань. 

Все це призводить до висновку про важливість проблеми формування 
наукових понять в учнів закладів середньої освіти. 

Щоб свідомо керувати процесом формування понять, треба знати його 

основні особливості, закономірності, яким він підпорядковується. 
Перш, ніж почати формувати те чи інше поняття, майбутні вчителі ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» на заняттях з методики викладання біології засвоюють вимоги, яким має 

задовольняти опанування нового для учнів поняття; вихідну понятійну базу, яка 
повинна бути в учнів для успішного засвоєння цього поняття; основні етапи 

розвитку поняття; оптимальні способи його формування тощо.  

Проте часто майбутні фахівці дотримуються тієї послідовності та логіки 
формування понять, яка реалізована в підручнику або в навчальних посібниках. 

Тому ефективність цього процесу виявляється досить низькою. 

У даній статті поставлено завдання розкрити основні педагогічні умови, 

реалізація яких в процесі навчання сприяє успішному засвоєнню учнями понять. 
Проведені дослідження і досвід роботи дозволяють виділити наступні умови: 

1. Володіння вчителем змісту поняття, що формується, розуміння його місця 

і ролі в системі понять даної галузі знань. 
2. Розуміння вчителем значення формування даного поняття в учнів 

(навчальне, виховне, світоглядне). 

3. Знання основних вимог, яким має задовольняти засвоєне учнями поняття 
(згідно програми з навчальної дисципліни). 

4. Розуміння основних етапів формування поняття. Визначення вимог до 

засвоєння поняття на кожному етапі його формування (які істотні ознаки поняття 

повинні бути розкриті, в якій мірі повинен бути розкритий обсяг поняття). 
5. Уміння здійснювати розширення змісту та обсягу поняття,  

6. Чітке усвідомлення понятійної бази, життєвого та чуттєвого досвіду, на які 

має спиратися процес формування нового поняття. 
7. Володіння мнемічними методами, що забезпечують відтворення  учнями 

змісту цих понять.  

8. Знання типових помилок в засвоєнні поняття, причини їх виникнення та 
шляхів попередження цих помилок при формуванні даного поняття. 

9. Володіння методами мотивації понятійно-термінологічної роботи учнів 

(створення проблемної ситуації, показ невідповідності між наявною понятійною 

базою і необхідністю введення нового поняття). 
10. Здатність використовувати оптимальні методи формування нового 

поняття: 

а) засобами теоретичного аналізу нових наукових фактів; 
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б) засобами експерименту; 

в) засобами розв’язання  завдань практичного характеру; 
г) засобами створення проблемних ситуацій тощо. 

11. Уміння формувати поняття засобами здійснення аналізу його визначення 

та синтезу (формування визначення на основі необхідних даних). Найбільш 

поширеним способом визначення понять в природничих науках є визначення через 
найближчий рід і видову відмінність. З цією метою з учнями можна організувати 

роботу по, виявленню ключового слова чи словосполучення, з’ясуванню 

найзагальнішої ознаки чи ознаки, а потім – його особливостей, конкретних 
відмінних ознак. 

12. Уміння здійснювати міжпредметні зв’язки при формуванні нового 

поняття.  

13. Застосування сформованих понять у вирішенні завдань: а) з даної теми; б) 
розділу (включаючи матеріал попередніх тем); в) всього курсу; г) з даного предмету 

та суміжних дисциплін, наприклад, з фізики та хімії. 

14. Знання вчителем основних критеріїв якості засвоєння понять. Це повнота 
засвоєння змісту поняття (кількість ознак поняття, що підлягають засвоєнню на 

даному етапі його формування); повнота засвоєння кількості зв’язків даного поняття 

з іншими поняттями; повнота засвоєння обсягу поняття. 
15. Уміння використовувати критерії оцінювання рівня сформованості 

поняття. 

Охарактеризуємо ці рівні. 

Перший рівень (1-3 бали) – учень оперує терміном, що позначає поняття, але 
не може дати вірне його визначення і відмежувати істотні ознаки поняття від 

другорядних. Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про предмет вивчення. 
Другий рівень (4-6 балів) – учень може дати правильне визначення поняття, 

відмежувати істотні ознаки від несуттєвих, але не може відмежувати дане поняття 

від суміжних, подібних за будь-якими ознаками понять. Учень відтворює основний 
навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями 

навчальної діяльності. 

Третій рівень (7-9 балів) – учень дає вірне визначення поняття, вірно 

відмежовує істотні ознаки від несуттєвих, але поняття ще не узагальнене, воно 
обмежене прикладами, на які спирався вчитель при формуванні поняття. Учень 

самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях. Відповідь учня правильна, 

логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень. 
Четвертий рівень (10-12 балів) – учень дає вірне визначення поняття, вірно 

відмежовує істотні ознаки від несуттєвих, відмежовує дане поняття від інших, 

подібних до нього за будь-якими ознаками; поняття узагальнене і це дозволяє учневі 

оперувати поняттям у вирішенні широкого кола завдань в рамках даного предмету, а 
також завдань міжпредметного та дослідницького характеру. Знання учня є 

глибокими, системними; він уміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, 

його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 
ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а 

також додає нові. 
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Таким чином, у процесі методичної підготовки майбутніх вчителів біології 
до формування та розвитку біологічних понять вважаємо за необхідне вчити їх 

організовувати роботу в такі етапи 1) накопичення та розвиток опорних знань 

(фактів, супідрядних понять) як основних елементів змісту поняття; 2) інтеграція 

(синтез) елементів змісту і формулювання на цій основі визначення поняття; 
3) використання сформованого поняття як цілісного знання шляхом закріплення і 

подальшого розвитку (поглиблення, розширення, об’єднання з іншими поняттями, 

або, навпаки, відділення).  
Зазначені етапи є загальними для формування всіх біологічних понять, хоча 

деякі з них мають свою специфіку, обумовлену змістовною суттю, місцем 

включення в навчальний предмет і гносеологічними особливостями. 
Що ж до засобів формування понять, то серед них майбутнім вчителям 

біології вказують на  

– наочність; 

– вправи, що уточнюють сприйняття;  
– точне і образне слово вчителя;  

– замальовування по пам’яті;  

– вправи на впізнавання і розрізнення;  
– логіку викладу матеріалу; 

– запитання, що потребують узагальнення;  

– вправи на порівняння, класифікацію, встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків, доведення суджень, висновки та узагальнення;  
– систему повторення, що пов’язує уже сформовані знання з новими;  

– питання, що пов’язують знання із практичним їх застосуванням тощо. 

Нерозуміння або навіть поверхневе уявлення майбутніх учителів про 
сутність основних педагогічних явищ та процесів, що лежать в основі формування 

термінів та понять суттєво впливає на їх подальшу професійну діяльність. Успіх 

діяльності педагога в цьому питанні може бути забезпечений, якщо будуть виконані 
всі перераховані вище педагогічні умови. І чим повніше вони будуть виконані, тим 

вищого рівня засвоєння понять буде досягнуто. 

Одним з найважливіших аспектів процесу формування поняття є визначення 

його істотних ознак. З цією метою майбутніх вчителів біології на практичних 
заняттях навчаємо методиці розвитку в учнів розумових операцій аналізу, синтезу, 

порівняння, синтезу, абстрагування і узагальнення, оскільки вони посідають важливе 

місце в структурі різних способів формування понять. Ці способи студенти 
реалізують на уроках біології під час педагогічної практики; вони залежать від 

категорії поняття, його структури, обсягу, змісту, а також від рівня сформованості в 

учнів теоретичних знань і значущості поняття в предметній підготовці. 
Висновки. Будучи не новою, все ж проблема формування біологічних 

термінів та понять потребує особливої уваги з точки зору посилення практичної 

спрямованості підготовки майбутніх учителів біології в означеній галузі. В умовах 

реалізації компетентісно-орієнтованого підходу до навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 

теоретичній і практичній підготовці майбутніх вчителів біології творчо застосовує 
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його концептуальні положення з метою подальшого його впровадження в практику 

навчання і виховання учнів загальноосвітньої школи.  
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ДО КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У статті обґрунтована чітка послідовність процесу моделювання  підготовка майбутніх учителів 

фізичної культури до краєзнавчої діяльності. Розкривається мета побудови авторської моделі, дослідження 

дієвості та ефективності її створення. Обґрунтовуються цільовий, змістовий і результативний блоки 

моделі. Визначаються критерії підготовки майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності 

на засадах компетентнісного підходу: мотиваційний, когнітивний,  діяльнісний  які розкривають 

ефективність застосування системи підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої діяльності.  

Конструювання моделі відображає вибір методів, форм і засобів навчання що забезпечить формування 

краєзнавчої компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Обґрунтовані  інноваційні педагогічні 

технології (диференційоване та індивідуальне навчання студентів; застосування в освітньому процесі 

контекстного навчання, що забезпечує інтеграцію відповідних компетентностей; упровадження в освітній 

процес інформаційно-комунікаційних технологій; поєднання навчання студентів з науково-пошуковою 

діяльністю; організація спільної навчально-дослідної роботи викладачів і майбутніх учителів; творчо-

проблемні, ігрові методи, дослідження рольових моделей соціальної взаємодії, презентація ідей, проектні 

технології тощо). У моделі представлені рівні сформованості краєзнавчої компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури (низький середній, високий). 

Ключові слова: майбутні вчителі, вчитель фізичної культури, краєзнавча діяльність, 

компетентнісний підхід, модель, професійна компетентність, підготовка вчителя.  

The article substantiates a clear sequence of the modeling process, preparation of future physical 

education teachers for local history activities. The purpose of construction of the author's model, research of 

efficiency of its creation is revealed. The target, semantic and effective blocks of the model are substantiated. The 

criteria of preparation of future teachers of physical culture for local lore activity on the basis of the competence 

approach are defined: motivational, cognitive, activity which reveal efficiency of application of system of prepara tion 

of future teachers for local lore activity. The construction of the model reflects the choice of methods, forms and 

means of teaching that will ensure the formation of local lore competence of future physical education teachers. 

Substantiated innovative pedagogical technologies (differentiated and individual teaching of students; application of 

contextual learning in the educational process, ensuring the integration of relevant competencies; introduction of 

information and communication technologies in the educational process; combining student learning with research 

activities; organization of joint teaching and research work of teachers and future teachers; creative -problem, game 

methods, research of role models of social interaction, presentation of ideas, project technologies, etc.). The model 

presents the levels of formation of local lore competence of future teachers of physical culture (low average, high).  

Key words: future teachers, physical education teacher, local lore activity, competence approach, model, 

professional competence, teacher training. 
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Постановка проблеми.  Сьогодні підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури, їхнє професійне вдосконалення є важливою умовою модернізації вищої 
освіти. Професійна компетентність сучасного вчителя визначається його здатністю 

до прогнозування і моделювання педагогічного процесу, що складають основу 

здоров’язбереження, екологічної безпеки, краєзнавчої діяльності, як етапів 

педагогічної діяльності та способів вирішення навчально-виховних завдань у школі. 
Створення моделі формування краєзнавчої компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури передбачає з’ясування структури його діяльності, змicту, фoрм та 

мeтoдiв фoрмувaння тeoрeтичниx знaнь i практичних умiнь,  особистісних якостей.  
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обґрунтовано мoдeль 

загальнопедагогічної підготовки в системі вищої пeдaгoгiчнoї ocвiти O. Aбдуллiнoю, 

C. Aрxaнгeльcьким, Ю. Бaбaнcьким , Н. Кузьмiнoю та іншими.   

 Моделювання як метод проектування освітньої мети досліджували  
І. Зязюн, Н. Кузьміна,  С. Сисоєва Н. Тализіна, А. Яковлєв  та ін.  

 Проблему моделювання професійної діяльності в контексті освітньо-

професійної підготовки обгрунтування її змісту, форм і методів висвітлено в працях 
В. Андрєєва, Б. Глинського, Д. Григор’єва,  В. Лозовецької, В. Маслова, С. Сисоєвої, 

М. Скаткіна, В. Сластьоніна, М. Таланчука та інших. 

 Створенням моделі професійної підготовки майбутніх фахівців із 
спортивно-оздоровчого туризму, підготовки майбутніх учителів фізичного 

виховання займалися:  А.Конох, Н.Москаленко  І. Ткачівська, Н. Степанченко, 

Л.Сущенко, Н.Пангелова, та інші.   

 Метою дослідження є розробити і репрезентувати модель 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності на 

засадах компетентнісного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Ретроспективний історико педагогічний аналіз 
наукових досліджень з проблеми моделювання професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів дав можливість розробити і забезпечити аргументованість у 

визначені змістових складників моделі підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до краєзнавчої діяльності на засадах компетентнісного підходу.  

Професійна підготовка вчителів фізичного виховання до краєзнавчої діяльності 

містить три етапи: цільовий (соціальне замовлення мета та завдання модернізації 

вищої освіти у контексті нової освітньої парадигми, методологічні підходи і 
принципи), змістовий (професійні компетентності вчителя фізичного виховання, 

завдання та функції педагогічної освіти, педагогічні умови), результативний 

(критерії, рівні підготовленості майбутніх учителів фізичного культури до 
краєзнавчої діяльності). 

Цільовий блок моделі охоплює мету й завдання підготовки майбутнього 

вчителя географії до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного 

підходу. Сучасна школа активно впроваджує компетентнісний підхід у навчання, 
спроможного якісно виконувати функції професійної діяльності, одним з аспектів 

якої є краєзнавча робота. Мета такої підготовки  - формування професійної 

компетентності фахівця здатного якісно виконувати складні завдання вчителя в 
школі з навчання, виховання й розвитку учнів у процесі краєзнавчої діяльності [ 5]. 

Розроблення цільового блоку визначило основні методологічні підходи дослідження: 

системний, цілісний, особистісно орієнтований, діяльнісний, інтегративний, 
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компетентнісний, інноваційний. Цільовий блок також містить принципи:  
науковості, наочності, проблемності, зв’язку навчання з життям (краєзнавчий),  

розвивального навчання, самостійності. 

Змістовий блок  відображає  зміст, форми, методи, педагогічні технології – 

основні напрями суб’єктів краєзнавчої діяльності. 
У ході наукового пошуку було виявлено такі педагогічні умови: 

стимулювання позитивної мотивації майбутніх учителів фізичної культури до 

засвоєння змісту навчального матеріалу з організації краєзнавчої діяльності;  
удосконалення змісту навчального матеріалу дисциплін циклу загальної 

(фундаментальної) і професійної (науково-предметної) підготовки з питань 

організації краєзнавчої діяльності;  визначення форм, методів і засобів навчання, що 
сприяють організації краєзнавчої діяльності на засадах компетентнісного підходу;  

набуття майбутніми вчителями фізичної культури досвіду краєзнавчої діяльності під 

час навчальних і педагогічних практик. Визначені педагогічні умови реалізувалися 

комплексно, взаємозалежно та взаємопов’язано.  
Ефективність застосування системи підготовки майбутніх учителів фізичного 

виховання до краєзнавчої діяльності розкривають критерії: мотиваційний 

(формується емоційно-вольова сфера майбутнього вчителя фізичної культури, 
прагнення здобувати краєзнавчі знаня, що позначається на стимулах, інтересах, які 

орієнтовані  на навчання і  подальшу професійну діяльність у загальноосвітніх 

навчальних закладах); когнітивний  ( показниками якого є знання природи рідного 

краю та усіх її елементів, біогеоценозів і ландшафтів, природних процесів в житті 
природи, частково обумовлених людською діяльністю; знання історичного минулого 

і населення, економічного життя рідного краю; знання культурного і духовного 

життя рідного краю, творчої діяльності населення; знання краєзнавчої термінології, 
орієнтування в традиційних і нових методах краєзнавчих досліджень); діяльнісний 

(вміння студентів відбирати, аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати 

теоретичні краєзнавчі відомості, самостійно здобувати знання про способи й методи 
самостійної краєзнавчої діяльності, способи та методи застосування педагогічних 

технологій, робити висновки) [8,9,15 ]. 

Під час оцінювання комплексного розвитку професійних компетентностей 

майбутніх учителів фізичної культури керувалися трьома рівнями (низький, 

середній, високий). Педагогічна діагностика, використовувана під час підсумкового 

контролю, є основою педагогічного прогнозування, що пов’язане з передбаченням 

достатності рівня готовності випускників для належного виконання краєзнавчої 
діяльності вчителя фізичного культури. На основі оцінювання й аналізу 

результативності та ефективності функціонування моделі вносяться відповідні 

корективи в діяльність її компонентів [14]. 
Очікуваними результатами впровадження моделі підготовки майбутніх 

учителів фізичного культури  до краєзнавчої діяльності  є професійнопедагогічні 

компетентності на рівні Державних стандартів; сформовані основи педагогічної 

майстерності; розвинуті культурологічні, краєзнавчі та професійнозначущі 
особистісні якості вчителя. 

Наступним завданням проектування і конструювання моделі став вибір 

методів, форм і засобів навчання для більш міцного засвоєння студентами 
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матеріалу, що забезпечить формування краєзнавчої компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури. Серед форм організації підготовки таких фахівців 
найбільш доцільними є : інтерактивні лекції, наукові конференції, вікторини, 

інтегровані та бінарні заняття, самостійна робота, індивідуальні заняття, педагогічна 

практика, літній табірний збір (туризм) [ 6]. 

 Розглядаючи метод як  спільну освітню взаємодію викладача й студента ми 
виокремили найбільш доцільні в підготовці майбутнього вчителя фізичної культури 

до краєзнавчої діяльності: формування навчального інтересу й пізнавальної 

активності (самостійне опрацювання краєзнавчої інформації з підручника або з 
лекції),  практичної діяльності (застосування пізнавальних краєзнавчих завдань, що 

посилюють мотивацію майбутніх учителів фізичної культури до дослідницької 

діяльності; розвивають творчі й аналітичні вміння, навчають способів пізнання 

рідного краю, допомагають апробувати наявні вміння), дослідницький метод 
(формулювання проблеми дослідження, пошук  інформації творчим шляхом, 

опрацювання інтернет-ресурсів, краєзнавчої літератури), методи тестування, 

анкетування, опитування (діагностика й моніторинг рівня розвитку краєзнавчої 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури). Ці методи сприяли 

формуванню вмінь самостійно здобувати знання, застосовувати їх у практичній 

краєзнавчій  роботі. 
Провідною формою (методом) викладу навчального матеріалу у 

краєзнавчому навчанні є лекція. Як форма викладу об’ємного теоретичного 

матеріалу, вона забезпечує цілісність і закінченість його сприйняття студентами. 

Лекція дає систематизовані основи наукових знань з краєзнавства, концентрує увагу 
студентів на найбільш важливих питаннях культури, історії, екології, збереження 

культурних і духовних цінностей та стимулює їх активну пізнавальну діяльність.  

Для більш активного залучення студентів у навчальний процес 
рекомендується застосовувати елементи лекції-бесіди: задаються питання до 

аудиторії, організовується дискусія. Це дозволяє привернути увагу студентів до 

найбільш важливих питань теми, визначити зміст, методи і темп викладу 
навчального матеріалу з урахуванням особливостей аудиторії. Використовуються 

нетрадиційні лекції, що активізують роботу студентів на заняттях з організації 

краєзнавчо-туристської діяльності. Доцільно використовувати лекції-консультації. 

Така лекція відбувається за різними сценаріями. Перший варіант здійснюється за 
типом «питання-відповідь», другий варіант такої лекції – за типом «питання-

відповіді-дискусія» щодо тих чи інших інноваційних навчальних технологій. 

Суттєве значення мають лекції – прес-конференції. Виклад матеріалу будується у 
вигляді зв’язного розкриття теми, в процесі якого формулюються відповіді. Такий 

вид лекцій значно підвищує роль самопідготовки, дозволяє активізувати увагу 

студентів на занятті, розвивати аналітичне мислення [ 1].  

Важливими формами навчання є семінари, практичні, екскурсії, (оглядові, 
тематичні, комплексні), рекреаційні туристські прогулянки, туристські походи; 

аналіз місцевих топонімів; збір місцевих етнографічних пам’яток (предметів 

домашнього й господарського вжитку); виявлення ареалів поширення рідкісної та 
лікарської рослинності, їхнього стану, збереження; збір усного фольклору (колядки, 

щедрівки, купальські пісні, весільний фольклор тощо); описи звичаїв і традицій своїх 

предків (побутові та обрядові дійства, проведення релігійних і родинних свят, 
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громадянських акцій); збір народних прикмет; проведення тренувальних занять; 
велопробіги і походи рідним краєм тощо. 

Змістовий складник розробленої нами моделі реалізовано в межах 

викладання дисципліни «Організація краєзнавчо-туристської діяльності», а також 

дисциплін вільного вибору студента: «Краєзнавство і туризм», під час педагогічної 
практики і туристичної роботи.  У робочій навчальній програмі з «Організація 

краєзнавчо-туристської діяльності» передбачено перелік тем для самостійного 

опрацювання студентами. До основних особливостей організації краєзнавчої 
діяльності належить: поєднання традиційних форм і методів та сучасних 

педагогічних технологій навчання; формування пошукових умінь студентів 

самостійно здобувати й поглиблювати свої знання, застосовувати їх у навчальній і 
практичній діяльності. 

У процесі вивчення кожної теми здійснюється поточний контроль, основним 

об’єктом якого є рівень сформованості краєзнавчих знань, умінь і навичок і ступінь 

готовності і здатності їх застосування. Даний вид контролю дозволяє визначити 
якість і глибину даних дефініцій. Він здійснюється викладачем в ході повсякденної 

навчальної роботи і проводиться в межах звичайних організаційних форм занять. У 

процесі поточного контролю доцільно використовувати описові та вимірювальні 
завдання, виконання яких визначає рівень показників діяльнісного критерію, а також 

опитування студентів. 

Відповідно до специфіки краєзнавчих дисциплін,  окремі теми доцільно 

вивчати в музеях, під час екскурсій, подорожей, походів, велопробігу. Студент має 
не лише засвоювати соціокультурний досвід чи використовувати одержані знання 

для вирішення навчальних проблем  а й уміти застосовувати їх на практиці. 

Навчання буде особистісно значущим у тому випадку, коли студент залучається в 
самостійне продуктивне вирішення проблем, з якими він може стикатися в 

реальному житті, в тому числі й у професійній діяльності (збереження національної і 

культурної спадщини, природних ресурсів, свого здоров’я). Необхідним є створення 
у навчанні таких ситуацій, котрі дозволяли б перейти від процесу «насичення» 

студента певним обсягом знань, засвоєння освітнього стандарту до його «занурення» 

у складні проблеми педагогічної і краєзнавчої діяльності. 

Як показало наше дослідження, такі ситуації створюються в контекстному 
навчанні, в якому здійснюється динамічне моделювання професійної діяльності 

майбутнього вчителя. За сформульованими у такому навчанні проблемами, 

моделями і задачами окреслюються контури професії вчителя фізичного культури.  
Самостійна робота студентів у процесі вивчення краєзнавчих дисциплін 

використовується як основний спосіб включення їх у самостійну пізнавальну 

діяльність. Саме через таку діяльність яскраво проявляється мотивація навчання, 
цілеспрямованість дій студентів, а також їхня самоорганізованість.  Зміст 

самостійної роботи при вивченні кожного розділу визначався з урахуванням рівня 

засвоєння знань, мети і ступеню мотивації навчання. 

Отже, використання зазначених форм і методів навчання при проектуванні 
когнітивного компоненту педагогічної моделі, спрямованої на формування 

краєзнавчої компетентності студентів, дозволяє визначити пріоритетні теми в 

краєзнавстві і забезпечує осмислене сприйняття студентами навчального матеріалу.  
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Для засвоєння змісту краєзнавчих дисципліни  застосовувалися наступні 

засобів навчання: підручники, навчальні й методичні посібники, конспекти лекцій,  
довідники, комп’ютерні програми, бази даних, відеофільми, аудіо записи, карти, 

шкільні атласи, географічний глобус, таблиці, схеми, експонати музеїв. інструменти 

для картометричних робіт (лінійка, вимірювач, транспортир, нитка) тощо.   

Методично доцільне розроблення й упровадження на теоретичних і 
практичних заняттях інноваційних педагогічних технологій: диференційоване та 

індивідуальне навчання студентів; застосування в освітньому процесі контекстного 

навчання, що забезпечує інтеграцію відповідних компетентностей; упровадження в 
освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій; поєднання навчання 

студентів з науково-пошуковою діяльністю; організація спільної навчально-

дослідної роботи викладачів і майбутніх учителів; творчо-проблемні, ігрові методи, 

дослідження рольових моделей соціальної взаємодії, презентація ідей, проектні 
технології тощо.  

Метою когнітивного компоненту спроектованої моделі є визначення 

вхідного рівня навченості студентів. Такий вид контролю дозволяє викладачеві 
виявити прогалини в знаннях студентів, встановити необхідний і допустимий 

ступінь складності викладу нового матеріалу, а студенту – актуалізувати наявні в 

нього знання, підвищити усвідомленість сприйняття, інтерес до матеріалу. 
Результативний  блок моделі представляє рівні сформованості краєзнавчої 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури (низький середній, високий) і 

результат запровадження моделі в освітній процес (підвищення рівня сформованості 

в майбутніх учителів фізичної культури краєзнавчої компетентності). 
Таким чином, унаслідок ефективних методів, засобів, форм і технологій 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої 

діяльності  на засадах компетентнісного підходу створено модель цього процесу, 
утілення якої сприяло підвищенню рівня сформованості краєзнавчої компетентності. 

У моделі представлені основні характеристики підготовки майбутніх учителів 

учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності  на засадах компетентнісного 
підходу на засадах компетентнісного підходу. Підготовка студентів до краєзнавчої 

діяльності на засадах компетентнісного підходу прогнозувала вдосконалення змісту 

загального, професійного і вибіркового блоків дисциплін,  модернізацію 

педагогічних технологій для потреб краєзнавчих досліджень, оптимізацію змісту 
педагогічної практик краєзнавчими пізнавальними завданнями; залучення студентів 

до самостійної пізнавальної діяльності з краєзнавства і туризму.  

Проектування моделі краєзнавчої освіти майбутніх учителів фізичної 
культури, вибір її цілей, змісту, технологій і організації, науково-методичне і 

матеріально-технічне забезпечення здійснювалося виходячи з того, що краєзнавча 

педагогічна освіта є своєрідною проекцією майбутньої краєзнавчої діяльності на 

шкільний (позашкільний) навчально-виховний процес і здійснює підготовку творчих 
особистостей високого рівня освіченості, інтелігентності, моралі і духовності.  
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ГЕНЕЗИС І СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК 

ОСОБЛИВОЇ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА 

ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ 

 
У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти використання інтерактивного навчання та  

переваги інтерактивного навчання перед традиційними. Проаналізовано використання інтерактивного 

навчання, як в загальноосвітній так і у вищій школі. Розкрито якості, якими повинен володіти майбутній 

учитель української мови та літератури.    

 Визначено перспективи застосування інтерактивного навчання у підготовці майбутніх учителів 

української мови та літератури. Розкрито зміст інтерактивних методів навчання та наведено найбільш 

уживані інтерактивні методи навчання у ВНЗ . 

У статті доведено, що інтерактивними мають бути не лише методи навчання, але й уся система 

підготовки майбутніх учителів української мови та літератури. Адже застосування інтерактивного 

навчання у підготовці майбутніх учителів української мови та літератури треба розглядати не лише при 

взаємодії викладачів та студентів у ході аудиторної роботи, а й варто звернути увагу і на взаємодію між 

викладачами фахових дисциплін з метою обміну дидактичними доробками та методикою їх упровадження; 

між студентами в ході їх групової проектної діяльності; між учасниками освітнього процесу. 
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Ключові слова: інноваційні методи навчання, інтерактивне навчання, інтерактивні технології,  

інтерактивні методи і прийоми навчання. 

 

The article considers the theoretical and methodological aspects of the use of interactive learning and the 

advantages of interactive learning over traditional ones. The use of interactive learning in both secondary and higher 

education is analyzed. The qualities that a future teacher of Ukrainian language and literature should possess are 

revealed. 

Perspective for the use of interactive learning in the training of future teachers of Ukrainian language and 

literature are identified. The content of interactive teaching methods is revealed and the most used interactive 

teaching methods in universities are given. 

The article proves that not only teaching methods should be interactive, but also the whole system of training 

future teachers of Ukrainian language and literature. After all, the use of interactive learning in the training of future 

teachers of Ukrainian language and literature should be considered not only in the engagement of teachers and 

students in the classroom, but also pay attention to the interaction between teachers of professional disciplines to 

exchange teaching aids and methods of their implementation; between students in the course of their group project 

activities; between participants in the educational process. 

Keywords: innovative methods of teaching, interactive studying, interactive  techniques, interactive methods 

and ways of studying. 

 

 
Постановка проблеми. Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних 

ефективно використати свої знання в професійній діяльності, є основним завданням 

сучасної вищої освіти. Реалізація його потребує такої організації освітнього процесу, 
щоб студент не лише оволодів теоретичним матеріалом, а й міг самостійно 

здобувати нові знання, здійснювати пошук, аналіз, узагальнення та прогнозувати 

можливості застосування здобутих знань для ефективного виконання професійних 
завдань. Дієвим механізмом реалізації цього, на нашу думку,  є впровадження 

інтерактивного навчання, оскільки це сприятиме постійній комунікації викладача і 

студентів, що в свою чергу, стимулює процес пізнання, формує власну думку і 

вміння її аргументувати, вчить сприймати альтернативну думку і бачити різні шляхи 
розв’язання проблемних ситуацій, розвиває вміння працювати в команді і творчо 

підходити до засвоєння навчального матеріалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти 
використання інтерактивного навчання розглянуті в роботах таких дослідників як 

В.П. Беспалько, В.І. Євдокимова, Л.В. Пироженко, О.І. Пометун, Г.К. Селевко, 

Г.О. Сиротенко та інших учених. 
Метою статті, як складової нашого дослідження, є аналіз використання 

інтерактивного навчання, як в загальноосвітній так і у вищій школі. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві відбуваються стрімкі 

зміни, які стосуються різних сфер його життя. Традиційна модель освіти практично 
вичерпала себе й не відповідає вимогам часу. Назріла необхідність у зміні способів 

педагогічної діяльності. Українське суспільство на сучасному етапі розвитку має 

особливо гостру потребу в самостійних, творчих особистостях, що усвідомлюють 
свою національність та здатні утверджувати свої принципи та переконання перед 

учнями. 

З прийняттям нової парадигми освіти (гуманістичної, особистісно-

орієнтованої) та поширенням педагогічних досліджень, об’єктом яких є оновлені 
форми навчання, педагогічних методів та технологій інноваційного характеру, 
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розвитком науки управління в цілому, значно актуалізується проблема 

впровадження інноваційних технологій у освітній процес сучасної школи. 
На сучасному розвитку освіти є різноманітні освітні технології, які 

допомагають вчителю раціонально побудувати процес навчання і досягти вищих 

результатів педагогічної діяльності. Школа надала вчителю можливість вибору у 

використанні інтерактивних технологій, спрямованих на всебічний розвиток та 
становлення творчої особистості учнів. Але відомо, що особистість може виховатись 

лише особистістю. А формування творчої особистості школяра проходить через 

творчу особистість вчителя. 
Зазначимо, що «інтерактив» походить з англійської мови від слова  «interact», 

де «inter» – взаємний, «act» – діяти, тобто воно означає взаємодіяти. Тому 

інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію викладача та студента з 

метою розв’язання навчальних та практичних завдань. Оскільки, сутність 
інтерактивного навчання полягає у взаємодії, то важливими чинниками цієї 

взаємодії є: 

 присутність учасників в одному часі і / або просторі, що створює 

можливість особистого контакту між ними; 

 наявність спільної мети, очікуваного результату діяльності, який 
відповідає інтересам усіх і сприяє реалізації потреб кожного; 

 планування, контроль, коригування і координація дій; 

 розподіл єдиного процесу співпраці, спільної діяльності між учасниками; 

 виникнення міжособистісних відносин. 

Таким чином, з’ясували, що інтерактивне навчання – це спеціальна форма 

організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити 
комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, щоб навчальний процес 

відбувався за умови постійної, активної взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, 
взаємонавчання (колективне, групове навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є 

рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, 

рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Інтерактивне 
навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 

Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, 
створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером 

колективу. 

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника 

навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Під час 
інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими 

людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. 

Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється 
взаємодія вчителя й учня. 

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за 

яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить 
продуктивним сам освітній процес. 
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Переваги інтерактивного навчання перед традиційним: 

• у роботі задіяні усі учні класу; 

• учні навчаються працювати у команді; 

• формується доброзичливе ставлення до опонента; 

• кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; 

• створюється «ситуація успіху»; 

• за короткий час опановується велика кількість матеріалу; 

• формуються навички толерантного спілкування; 

• вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення 

проблеми. 

Призначення інтерактивного навчання – передати знання і усвідомити 
цінність інших людей. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна 

взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи − 4–6 осіб. Риси 

інтерактивного навчання: 

• двобічний характер; 

• спільна діяльність учителя й учнів; 

• керівництво процесу вчителем; 

• спеціальна організація та різноманітність форм; 

• інформаційна прогалина; 

• цілісність та єдність; 

• мотивація та зв'язок з реальним життям; 

• виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом 

засвоєння нових знань. 

Наразі у ЗВО застосовують такі прийоми інтерактивного навчання [Зайченко, 
2008]. 

 впровадження коротких діалогів зі студентами на лекції; проведення 

коротких підготовлених самостійно або під керівництвом викладача презентацій 

студентів у ході лекції, які б розкривали одне з питань, поставлених у ній; 
проведення коротких тестів на 5-10 хвилин, що демонстрували б розуміння 

студентами викладеного матеріалу, тощо; 

 перетворення практичних занять у так звані «майстерні», тобто такі види 

занять, де студенти в ході обговорень, дискусій розв’язують завдання на основі 
власних самостійних напрацювань, а не просто «опитуються» за матеріалом лекцій; 

 широке впровадження у практичні заняття презентацій, самостійно 

підготовлених студентами за завданнями викладача; 

 впровадження рольових та ділових ігор; 

 впровадження кейсів; 

 включення до освітнього процесу як обов’язкової складової виконання 

студентами індивідуальних та групових короткострокових або довгострокових 

(протяжністю до одного семестру) навчальних проектів, які моделюють роботу за 
фахом; 

 проведення майстер-класів на практичних заняттях; 
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 використання мультимедійних та електронних опорних конспектів лекцій, 

допоміжного навчального матеріалу на електронних носіях; 

 Інтернет-пошук та Інтернет-комунікація між учасниками освітнього 

процесу. 
Однак, таке навчання використовується фрагментарно у підготовці майбутніх 

учителів української мови та літератури, а ми вважаємо, що ефективність процесу 

навчання зростатиме, коли вдається організувати процес постійної багатосторонньої 

комунікації між учасниками освітнього процесу, де викладач і студент є 
рівноправними учасниками процесу. Слід значно ширше розглянути перспективи 

застосування інтерактивного навчання у підготовці майбутніх учителів української 

мови та літератури і не лише при взаємодії викладачів та студентів у ході аудиторної 
роботи. Варто звернути увагу і на взаємодію між викладачами фахових дисциплін з 

метою обміну дидактичними доробками та методикою їх упровадження; між 

студентами в ході їх групової проектної діяльності; між учасниками освітнього 

процесу. 
З огляду на це, інтерактивними мають бути не лише методи навчання, але й 

уся система підготовки майбутніх учителів української мови та літератури. 

Ключовим поняттям інтерактивного навчання є взаємодія. О.І. Пометун та 
Л.В. Пироженко розглядають інтерактивне навчання, як певну форму організації 

навчально-пізнавальної діяльності, яка має створити комфортні умови навчання, за 

яких кожна особистість відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність 
[Пометун, 2004: с. 7]. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рис.1.1. Модель багатосторонньої комунікації студентів та викладача 

 

Суть впровадження методів інтерактивного навчання при вивченні фахових  

дисциплін базуються на постійній активній взаємодії викладача зі студентами, 

студентів між собою та з іншими суб’єктами освітнього процесу. У даному контексті 
викладач і студент є рівноправними учасниками освітнього процесу, викладач лише 

виступає як організатор процесу навчання, а важлими є зв’язки між студентами (рис. 

1.1). 
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З досвіду викладання фахових дисциплін у закладі вищої освіти, робимо 
висновок про те, що ефективність використання методів інтерактивного навчання 

насамперед залежить від позитивної психологічної атмосфери в аудиторії, мотивації 

студентів для отримання технологічних знань і розуміння їх застосування в 

професійній діяльності і, звичайно, від матеріальної забезпеченості аудиторії 
необхідним обладнанням. 

Незважаючи на спроби науковців класифікувати методи інтерактивного 

навчання, нині не існує загальноприйнятої класифікації. Колектив авторів, під 
редакцією О.І. Пометун, досліджуючи особливості класифікації методів 

інтерактивного навчання, визначає їх умовну робочу класифікацію за формами 

навчання (моделями), у яких реалізуються інтерактивні методи, а саме: технології 
кооперованого навчання, технології колективно-групового навчання, технології 

ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань [Пометун, 

2008: с. 32-57]. 

До методів інтерактивного навчання С.О. Сисоєва відносить: евристичну 
бесіду, презентації, дискусії, «мозкову атаку», «круглий стіл», «ділові ігри», 

конкурси практичних робіт з їхнім обговоренням, рольові ігри, навчальні тренінги, 

колективні вирішення творчих завдань, кейс-метод, практичні групові й 
індивідуальні вправи, моделювання певного виду діяльності або ситуацій, 

проектування й написання бізнес-планів, різних програм, обговорення відеозаписів, 

включаючи запис власних дій тощо [Сисоєва, 2011: с. 81-217]. 

А.М. Алєксєєва, досліджуючи інтерактивні комп’ютерні технології навчання, 
виділяє такі форми і методи інтерактивного навчання: робота в малих групах; метод 

каруселі, акваріум, броунівський рух тощо; лекція з проблемним викладом; 

евристична бесіда; семінар (у формі дискусій, дебатів); конференція; ділова гра; 
використання засобів мультимедія (комп’ютерні класи); технологія повноцінного 

співробітництва; технологія моделювання або метод проектів [Алєксєєва, 2012: 

С. 28 – 31]. 
Спираючись на педагогічний досвід та психологічні дослідження, зробимо 

висновок про те, що вибір методів інтерактивного навчання для підготовки 

майбутніх учителів української мови та літератури залежить від: 

 професійних цілей освіти, виховання і розвитку особистості майбутніх 

учителів української мови та літератури; 

 змісту і методики навчання конкретної фахової дисципліни;  

 мети та завдань конкретного заняття; 

 наявності часу, відведеного на вивчення даної теми; 

 рівня навчально-матеріальної забезпеченості процесу навчання; 

 розумових та індивідуальних можливостей майбутніх учителів 
української мови та літератури; 

 педагогічної майстерності викладача. 

Враховуючи вище сказане, у нашому дослідженні виділяємо такі методи 

інтерактивного навчання майбутніх учителів української мови та літератури у 
закладах вищої освіти: 

 тренінги,  

 навчальні дискусії; 
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 ігрові технології; 

 інтерактивні лекції: проблемні лекції, лекція-візуалізація, бінарна лекція, 

лекція-прес-конференція; 

 круглий стіл; 

  кейси; 

 мозковий штурм. 

При викладанні фахових  дисциплін, ми реалізовували такий інтерактивний 
метод підготовки майбутніх учителів української мови та літератури як тренінговий. 

Оскільки тренінг створює умови для саморозкриття студентів та зорієнтований на 

ефективне отримання нових знань, формування умінь і навичок, самостійний пошук 

способів вирішення професійних завдань, розширення набутого досвіду.  
Ми підтримуємо думку К.Л. Мілютіної [Мілютіна, 2004], що тренінгова 

форма навчання має значні переваги, а саме: сприяє активності групи до отримання 

технологічних знань, поєднує процес опрацювання технологічних знань із 
емоційним ставлення до їх сприйняття, підвищує рівень мотивації до навчання 

фахових дисциплін, спонукає студентів до колективного мислення та прийняття 

рішень, практично перевіряє та закріплює отримані технологічні знання. 
Підготовка до тренінгу включає декілька етапів: по-перше, визначення цілі та 

завдання тренінгу; по-друге, розроблення плану тренінгу; по-третє, налаштування 

студентів до проведення тренінгу (подати проблемні питання, які будуть 

обговорюватися); по-четверте, підготовлення аудиторії та матеріалів до проведення 
тренінгу (проектор, дошка, папір, маркери, роздаткові матеріали тощо). 

Залежно від завдань програми навчання фахових  дисциплін на тренінгових 

заняттях використовувалися такі методи: міні-лекція, дискусія, рольова гра, метод 
кейсів, мозковий штурм. 

На нашу думку, використання дискусії в тренінговому занятті сприяло 

підготовці майбутніх учителів української мови та літератури шляхом доведення 

власної позиції та досягнення спільного рішення проблеми.  
На початку навчальної дискусії обов’язково проводилися заохочувальні 

бесіди, де створювали позитивний емоційний настрій для проведення дискусії. 

Ефективність проведення навчальної дискусії залежить від її чіткої організація, а 
саме, визначення часу, необхідного для проведення дискусії, узгодженість з іншими 

видами роботи, планування дискусії, дотримання визначеного регламенту 

учасниками дискусії, підведення підсумків. 
Спираючись на думку дослідників [Якимова, 2010; 32 с.], які розглядали 

особливості активізації навчальної діяльності у вищому закладі, вважаємо, що 

ефективність проведення дискусії у навчанні фахових  дисциплін залежить від:  

1. Вміння студентів доводити свою позицію аргументами та фактами. 
2. Толерантності студентів до поглядів усіх учасників дискусії.  

3. Стриманості у доведенні своєї думки стосовно питання дискусії. 

4. Уміння визнати недостатність аргументації у викладенні своєї позиції.  
5. Виявлення самокритичності та прагнення знайти істину. 

Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання 

групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання 
можливі різні варіанти організації роботи груп. 
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1. «Діалог». Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого 
рішення. Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак, схемі 

тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи тієї групи. Всю увагу 

зосереджено на сильних моментах у позиції інших. 

Клас об'єднується у 5–6 робочих груп і групу експертів з сильних учнів. Робочі 
групи отримують 5–10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свій 

варіант виконання завдання, стежить за роботою груп і контролює час. По 

завершенні роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушах 
паперу роблять підсумковий запис. Потім, по черзі, надається слово одному 

доповідачеві від кожної групи. Експерти фіксують спільні погляди, а на завершення 

пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обговорюють і доповнюють 
її. У зошити занотовується кінцевий варіант. 

2. «Синтез думок». Дуже схожий за метою та початковою фазою на 

попередній варіант групової роботи. Але після об'єднання в групи і виконання 

завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, 
які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. 

Опрацьовані таким чином аркуші передаються експертам, які знову ж таки 

зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, котрий 
обговорює весь клас. 

3. «Спільний проект». Має таку ж мету та об'єднання в групи, що й діалог. 

Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з 

різних боків. По завершенні роботи кожна група звітує і записує на дошці певні 
положення. У результаті з відповідей представників груп складається спільний 

проект, який рецензується та доповнюється групою експертів. 

4. «Пошук інформації». Різновидом, прикладом роботи в малих групах є 
командний пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює раніше прочитану 

вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, домашнє завдання), а потім 

відповіді на запитання. Використовується для того, щоб оживити сухий, іноді 
нецікавий матеріал. 

Для груп розробляються запитання, відповіді на які можна знайти в різних 

джерелах інформації. До них можуть належати: 

• роздатковий матеріал; 

• документи; 

• підручники; 

• довідкові видання; 

• доступна інформація на комп'ютері; 

• артефакти (пам'ятки матеріальної культури); 

• прилади. 

Учні об'єднуються в групи. Кожна група отримує запитання по темі уроку. 

Визначається час на пошук та аналіз інформації. Наприкінці уроку заслуховуються 

повідомлення від кожної групи, які потім повторюються і, можливо, розширюються 
всім класом. 

5. «Коло ідей» (Раунд Робін, кругова система). Метою «Кола ідей» є 

вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх 
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учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі 

групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань 
(позицій), які групи представляють по черзі. 

Коли малі групи завершують виконувати завдання і готові подати інформацію, 

кожна з них по черзі озвучує лише один аспект проблеми, що обговорювалась. 

Продовжуючи по колу, вчитель запитує всі групи по черзі, поки не вичерпаються 
ідеї. Це дасть можливість кожній групі розповісти про результати своєї роботи, 

уникаючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію. 

Як варіант можуть подаватись по колу результати не тільки групової, а й 
індивідуальної роботи. Цей метод є ефективним для вирішення проблемних питань. 

Для створення списку думок, точок зору можна попросити кожного учня по черзі 

запропонувати одну ідею усно або написати свою думку чи ідею на картці-індексі 

без імені. Вчитель збирає всі картки і складає список зазначених у них ідей на дошці 
або починає дискусію, користуючись інформацією з карток. 

6. Акваріум. Ще один варіант інтерактивного навчання, що є формою 

діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в 
малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Може 

бути запропонований тільки за умови, що учні вже мають добрі навички групової 

роботи. Роботу організувати можна так: учитель об'єднує учнів у групи по 4–6 осіб і 
пропонує їм ознайомитися із завданням. 

Одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де 

стоять парти). Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів 

певною відстанню. 
Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії, сформульоване 

приблизно так: 

‒ прочитайте завдання вголос; 

‒ обговоріть його в групі; 

‒ за 3–5 хвилин дійдіть спільного рішення або підсумуйте дискусію. Доки 

діюча група займає місце в центрі, вчитель знайомить решту класу з завданням і 
нагадує правила дискусії у малих групах. Групі пропонується вголос протягом 3–5 

хвилин обговорити можливі варіанти розв'язання проблемної ситуації. Учні, що 

знаходяться у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у хід обговорення. 

Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група й обговорює наступну 
ситуацію. 

Висновки. Використання технологій інтерактивного навчання у професійній 

діяльності вчителя української мови  літератури потребує не лише теоретичного 
ознайомлення із ними, а й перенесення цієї технології в освітнє середовище закладу 

вищої освіти, що призведе до значних змін в житті академічної групи, а також 

додаткових ресурсів для підготовки до такої форми взаємодії, як від студентів, так і 

від викладачів.  
На основі одержаних результатів нашого дослідження можна переконатися, 

що використання інтерактивних технологій не тільки сприяє створенню в закладі 

освіти атмосфери співпраці, взаєморозуміння, а й реалізує основні засади 
особистісно-орієнтованого навчання.  

Отже, з огляду на вищезазначене слід забезпечити підготовку майбутніх 
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учителів української мови та літератури до впровадження інтерактивних технологій 
у викладання української мови та літератури, що неможливо реалізувати без 

впровадження цих технологій у вищих педагогічних закладах освіти. 
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