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6© В. Ковальчук, Л. Силюга,
Н. Стасів, Л. Білецька, 2016

П
остановка  проблеми.  Суть
проблемного  навчання  полягає  в
пошуковій  діяльності  учнів,  яка

починається з постановки питань, продовжуючись

у  розв’язанні  проблем  і  проблемних  завдань,
закладених у навчальних програмах і підручниках,
у  проблемному  викладі  знань  учителем,  у
різноманітній самостійній роботі учнів. Технологія

УДК 371.3:51
Володимир  Ковальчук,  доктор  педагогічних  наук,  професор  кафедри  математики,

інформатики та методики  їх викладання у початковій школі
Людмила  Силюга,  кандидат  фізикоматематичних  наук,  доцент  кафедри  математики,  інформатики

та методики  їх викладання у початковій школі
Наталія  Стасів,  кандидат  фізикоматематичних  наук,  доцент кафедри математики,  інформатики та

методики їх викладання у початковій школі
Любов  Білецька,  кандидат  фізикоматематичних  наук,  доцент  кафедри  математики,  інформатики

та методики  їх викладання у початковій школі

Дрогобицького  державного  педагогічного  університету  імені  Івана  Франка

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У статті розглянуті основні напрями реалізації технології проблемного навчання у процесі вивчення
математики в початковій школі. Розкрита сутність і зміст технології проблемного навчання; проведена
порівняльна  характеристика традиційного  і  проблемного навчання  математики  в початкових  класах.

Ключові слова: технологія проблемного навчання, проблемна ситуація, проблемне викладання, проблемне учіння.
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проблемного навчання через систему вирішення
проблемних  ситуацій  забезпечує  розвиток
пізнавальної  діяльності школярів,  що  включає
цільмотивацію,  концептуальну  модель  дій,
гіпотезупрогнозування,  програму  дій,
виконавську  частину  і  рефлексивний  процес,
побудований  відповідно  до  програми  дій,
адекватної  цілям  і  отриманим результатам  [1].
Сьогодні  проблемне  навчання  є  швидше
теоретичною моделлю  розвиваючого навчання,
ніж реалізується на практиці як цілісний процес.
Основні  положення  проблемного  навчання
недостатньо  методично  конкретизовані,  не
розроблені  чисельні  питання  його  доцільного
застосування.  Тому  проблемність  у  сучасній
школі використовується епізодично і, як правило,
не  завжди  ефективно.  Основна  причина
відсутності широкого використання проблемного
навчання полягає в тому, що теоретичні розробки
питань, які стосуються проблемності, не доведені
до  рівня  конкретної  педагогічної  технології.
Проблемне навчання – здебільшого явище у школі
штучне, що йде не від учня, шукає відповідь на
його запитання, а від вчителя, стурбованого тим,
як  би  зацікавити  учня  навчальною  роботою.
Долаючи  це  положення,  вчитель  сам  штучно
створює  проблемну  ситуацію,  тобто  викликає
такий  стан  учнів,  в  якому  вони  в  результаті
зіставлення  наявних  у  них  знань,  вироблених
умінь з невідомим фактом, чи явищем виявляють
невідповідність минулих знань новому факту [2].
Для того, щоб реалізація проблемності в умовах
шкільного  навчання  була  ефективною,  його
вимоги  повинні охоплювати  всі  основні ланки
навчального  процесу,  а  саме:  структуру  змісту
навчального  матеріалу,  викладання  й  учіння.
Тобто  проблемне  навчання як цілісний  процес
завжди включає в  себе  проблемність  побудови
змісту освіти, проблемний спосіб його викладання
вчителем  та  проблемний характер  пізнавальної
діяльності школярів.

Мета  статті  –  дослідити  ефективність
використання  технології  проблемного  навчання
при вивченні математики у початкових класах.

Аналіз досліджень і публікацій. Педагогічні,
дидактичні  і  психологічні  дослідження
аргументовано визначили як одну з істотних рис
сучасного  типу  навчання  –  його проблемність.
Загальною  тенденцією цього  типу  навчання  є
зближення  психології  мислення  і  психології
навчання та їх проникнення в дидактику з метою
формування учня як активного суб’єкта пізнання
[8].  Сучасні  педагогічні  та  психологічні
дослідження  свідчать про  високу  ефективність
проблемного  навчання,  яке  впливає  на  рівень

мислення  учнів,  їх  самостійність  і  творчість.
Дослідження відомих психологів В.В. Давидова,
С.Ф.  Жуйкова,  Л.В.  Занкова,  Д.Б.  Ельконіна
показали,  що  у  молодших  школярів  є  значні
резерви  і  можливості психологічного  розвитку,
прояву яких сприяє проблемне навчання. Значний
внесок  у  пошук  нових  аспектів  проблемного
навчання  молодших  школярів  зробили  такі
передові  педагоги  сучасності  як  О.  Савченко,
Н. Гергун, С. Логачевська, Д. Єрмаков, В. Максимова
та  інші  [3;  5;  7].  Однак,  серед  методистів  і
психологів немає єдиної думки про те, чи можна
зробити  проблемний  метод  основним  для
початкових  класів,  що  пронизує  весь  процес
навчання.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Проблемне  навчання  полягає  в  організації
вчителем самостійної пошукової діяльності учнів,
у ході якої вони відкривають і засвоюють нові для
себе  знання  і  вміння  (факти,  закономірності,
поняття, принципи, теорії, правила, алгоритми,
методи),  розвивають  загальні  здібності,
дослідницькі і творчі нахили.

Специфіка  проблемного  навчання  в
початкових  класах  проявляється  у  формах
організації проблемнопошукової діяльності учнів,
в  типах  проблемнопізнавальних  завдань.
Проблемне навчання  в початкових класах може
застосовуватися  у  формі проблемних  завдань  і
запитань. Їх можна використовувати при вивченні
нового матеріалу на різних етапах його засвоєння.
Характерною рисою проблемного запитання є те,
що воно не передбачає прямої вiдповiдi, готового
алгоритму  розв’язку,  а  утримує  приховану
суперечнiсть.  Якраз  у  формi  таких  запитань
виражається усвiдомлення учнем недостатньої
глибини  розумiння  навчального  матерiалу.
Самостiйно  сформульоване ним запитання  є не
менш  цiнним  результатом  навчання,  нiж
усвiдомлене  й  вiдтворене  знання.  Воно  –
показник  якiсного оволодiння учнем  знаннями,
критерiй високої його активностi в проблемному
навчанні [4].

Проведемо  порівняльну  характеристику
традиційного і проблемного навчання математики
у початкових класах (таблиця 1).

Основний недолік традиційного навчання – це
слабка реалізація розвиткової функції навчального
процесу, тому що навчальна діяльність учнів має
переважно  репродуктивний  характер.  Під  час
проблемного навчання педагог не дає готових знань,
а організовує їх пошук учнями шляхом спостереження,
аналізу фактів, активної розумової діяльності.

Для  реалізації  проблемної  технології
необхідні:
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  відбір  найбільш  актуальних,  сутнісних
завдань;

 визначення особливостей проблемної освіти
в різних видах навчальної діяльності;

  створення  навчальних  і  методичних
посібників і рекомендацій;

 особистісний підхід і майстерність вчителя.
Проблемне  навчання  складається  з

проблемного викладання і проблемного учіння.
Виділяються  наступні  етапи  реалізації

технології проблемного навчання математики
у початкових класах (таблиця 2).

В  основі  проблемного  навчання  лежить
проблемна  ситуація,  задачапроблема,  яку
необхідно  розв’язати  учням  [6].  На  рівні
початкового навчання, тобто в 1 – 4 класах, діти
стикаються  з  численними  проблемними
ситуаціями, які спонукають їх до математичного
мислення.  Вже  простий  розподіл  зошитів,
підручників може стати для учнів першого класу
проблемою, якщо ми їх запитаємо, чи вистачить
учбового приладдя  для  всього  класу.  Бачивши
відносно невелику пачку зошитів, діти, ймовірно,
думатимуть, що їх не вистачить, бо мають на увазі
величину  тих  чи  інших  елементів. Перевіркою
правильності  припущення  дітей  буде  роздача
зошитів.  Вказана  проблема  є  прикладом
порівняння  однієї  множини  з  іншою  і  оцінки
кількості одиниць множини.

Проблемна ситуація при навчанні математики
виникає  абсолютно  природно,  не  вимагаючи
ніяких  спеціальних  вправ,  штучно  підбираних
ситуацій.  По  суті,  не  тільки  кожне  текстове
завдання,  але  і  добра  половина  інших  вправ,
представлених  в  підручниках  математики  і
дидактичних  матеріалах,  є  свого  роду
проблемними,  над  вирішенням  яких  учень

повинен задуматися, якщо не перетворювати  їх
виконання  на  чисто  тренувальну  роботу,
пов’язану  з  рішенням  по  готовому,  даному
вчителем зразку. Вправи в розв’язанні складних
завдань,  в  порівнянні  виразів,  що  вимагають
використання  відомих дітям закономірностей  і
зв’язків  в нових умовах, вправи геометричного
змісту,  які  часто  вимагають  переосмислення
набутих раніше  знань,  та  інші  вправи  повинні
бути  використані  для  постановки  дітьми
проблемних  завдань.  Тільки  в  цьому  випадку
навчання математиці надаватиме дієву допомогу
у  вирішенні  освітніх,  виховних  і  розвиваючих
завдань  навчання,  сприяючи  розвитку
пізнавальних  здібностей  учнів,  таких  рис
особистості,  як  наполегливість  в  досягненні
поставленої мети,  ініціативність, уміння долати
труднощі.

Введення математичних  понять  представляє
багато можливостей для організації проблемних
ситуацій  у  класі.  Різноманітність  типів
проблемних ситуацій свідчить про важливість їх
використання в навчальному процесі та зумовлює
різні способи їх створення:

  зіткнення  учнів  з  математичними
фактами,  які  потребують  теоретичного
обґрунтування.

  використання  навчальних  і  життєвих
ситуацій.  Такі  ситуації  виникають  під  час
виконання учнями практичних завдань у школі,
вдома,  на  пришкільній  ділянці,  під  час
спостереження за природою. У цих випадках учні
самостійно доходять висновків, які пробуджують
у  них  інтерес  до  теоретичного  обґрунтування
виконаних практичних завдань.

 спонукання учнів до аналізу фактів і явищ
дійсності,  зіткненнями  їх  із  життєвими

Таблиця 1. 

Традиційне навчання  Проблемне навчання 

Навчальний матеріал подається у готовому 
вигляді. Педагог основну увагу звертає на 
програму навчання 
 
Під час учіння виникають певні прогалини, 
завади та труднощі, викликані тимчасовим 
вилученням учня з процесу навчання. 
Темп навчання залежить від навчальної програми 
Контроль навчальних досягнень тільки частково 
пов’язаний із процесом навчання: він не є 
складовою цього процесу 
 
Відсутність можливості досягнення учнями 
стовідсоткових позитивних результатів; 
найбільшу трудність викликає використання 
інформації на практиці 

Новий навчальний матеріал учні отримують під час 
вирішення теоретичних і практичних проблем. 
 
Під час вирішення проблеми учні долають усі 
труднощі, їх активність і самостійність досягають 
високого рівня. 
Темп навчання залежить від індивідуально
психічних якостей учнів 
Підвищена активність учнів сприяє розвитку 
позитивних мотивів навчальної діяльності, зменшує 
необхідність формальної перевірки результатів 
Результати навчання є достатньо високими та 
стійкими. Учні легше використовують отримані 
знання на практиці та водночас розвивають свої 
вміння і творчі здібності 
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уявленнями і науковими поняттями про ці факти.
Наприклад,  діти  змалку  знають,  що  сонце
“сходить”  і  “заходить”,  тобто  “ходить” навколо
Землі. У  школі  їм  розповідають,  що  не  Сонце
обертається  навколо  Землі,  а  навпаки –  Земля
навколо Сонця  і навколо своєї осі.  У свідомості
дітей виникає явна суперечність між “життєвими”
і науковими знаннями, що потребує з’ясування.

  спонукання  учнів  до  порівняння,
зіставлення,  протиставлення  фактів,  явищ,
правил, дій, внаслідок яких виникають проблемні
ситуації.  Наприклад,  учитель  пропонує
першокласникам  плакат,  на  якому  зображено
декілька чотирикутників  і п’ятикутників.  Усі  ці
фігури  на  плакаті  ніяк  не  згруповані,  але
чотирикутники  забарвлені  в  червоний  колір,  а
п’ятикутники – в зелений. Вчитель повідомляє,
що  всі  червоні  фігури  можна  назвати
чотирикутниками,  а  зелені    п’ятикутниками.
Після цього перед класом ставиться проблемне
питання:  “Як  ви  думаєте, чому червоні  фігури
можна  назвати  чотирикутниками,  а  зелені  –
п’ятикутниками?”.  Для  вирішення  даної
проблеми  діти  повинні  провести  ряд
спостережень,  зіставлень,  порівнянь.  Вони
повинні  порівнювати  в  думках  терміни
“чотирикутник” і “п’ятикутник”, розчленувати їх,
виділивши в них знайомі їм слова, що є частинами
нових термінів, – “чотири” і “кут”, “п’ять” і “кут”.

Висновки.  Основні  достоїнства
проблемного  навчання  полягають  у  тому,  що
воно  розвиває  розумові  здібності  учнів  як
суб’єктів  учіння;  викликає  у  них  інтерес  до
учіння і відповідно сприяє виробленню мотивів
і мотивації навчальнопізнавальної діяльності;
пробуджує їхні творчі нахили; має різнобічний
характер; виховує  самостійність, активність  і
креативність   учнів;  сприяє  формуванню
всебічно розвинутої особистості,  спроможної
вирішувати  майбутні  професійні  та  життєві
проблеми.

У  процесі  реалізації  технології проблемного
навчання вчитель повинен набути досвіду, що дає
змогу йому:

  уміти  ставити  перед  класом  навчальні
завдання у зрозумілій для дітей формі,

  виконувати  функцію  координатора  і
партнера, допомагати окремим учням і групам,

  намагатися  зіткнути  учнів  з  проблемою  і
процесом її глибокого дослідження, стимулювати
творче мислення за допомогою запитань,

  виявляти  терпимість  до  помилок  учнів  у
процесі пошуку власного рішення.

Проблемне  навчання  орієнтоване  на
формування  та  розвиток  здатності  до  творчої
діяльності  і  потреби  в  ній,  тобто  воно
інтенсивніше  впливає  на  розвиток  творчого
мислення учнів. Елементи проблемного навчання

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Таблиця 2. 

Етапи  Діяльність вчителя  Діяльність учнів 

1.Мотивація навчальної 
діяльності.  

Обґрунтування значущості теми, 
постановка мети уроку  

Сприйняття і усвідомлення 
поставленої мети.  

2. Актуалізація знань 
учнів і способів дій 
попередньої роботи.  

Організація діяльності учнів з 
повторення питань, вивчених у 
попередній темі. Оцінювання 
результатів діяльності учнів.  

Актуалізація знань, повторення, 
систематизація, логічний виклад 
матеріалу попередньої теми.  

3. Створення проблемної 
ситуації (проблемне 
питання, проблемне 
завдання).  

Пред’явлення учням необхідної 
навчальної інформації, постановка 
проблеми, планування кроків 
вирішення (розкриття шляхи 
вирішення проблеми)  

Сприйняття або осмислення 
навчальної інформації, 
усвідомлення проблеми, 
планування кроків вирішення 
проблеми у співпраці з учителем.  

4.Рішення проблеми.   Організація самостійної діяльності 
учнів з розв'язання проблеми, 
керівництво діяльністю, контроль за 
пошуком рішення, організація 
дискусії за підсумками самостійної 
роботи.  

Самостійне рішення проблеми 
індивідуально, в групі, 
фронтально, самоконтроль, 
самоцінка результатів діяльності.  

5. Рефлексивно 
оціночний етап.  

Формулювання висновків навчального 
заняття, оцінка ступеня вирішення 
проблеми. Аналіз діяльності учнів 
щодо вирішення проблеми.  

Сприйняття, оцінка та аналіз 
власної діяльності з вирішення 
проблеми.  

6. Визначення 
проблемного 
домашнього завдання.  

Пред’явлення завдання.   Сприйняття.  
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спрямовані  на  те,  щоб  поставити  учня  в
положення першовідкривача, дослідника деяких
посильних  для  нього  проблем.  В  основі
проблемного  навчання  лежить  особистісно
діяльнісний  принцип  організації  процесу
навчання,  пріоритет  пошукової  навчально
пізнавальної діяльності учнів.
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неоголошеної війни на 8% своєї території, на якій
проживало понад 3,8 мільйона осіб. Частина цих
людей (внутрішньо переміщених осіб – ВПО) була
змушена  шукати  притулок  у  більш  безпечних
регіонах. Важливою умовою успішної реалізації
соціальної  допомоги  і  підтримки  зазначеної
категорії  осіб  є  усвідомлення  необхідності
професійного підходу до вирішення їхніх проблем,
а  це  актуалізує  дослідження  з  питань
удосконалення  підготовки  фахівців  соціальної
сфери  до  роботи  на  основі  врахування  думки
соціального  оточення,  до  якого  інтегруються
вимушені переселенці.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Проблемам  підготовки  майбутніх  соціальних
працівників до роботи з ВПО присвячені праці, в
яких вивчаються особливості соціальної діяльності
з різними групами клієнтів (Н. Олексюк, Я. Кічук,
І. Ковчина та ін.), зміст і основні напрями роботи
працівників  соціальної  сфери  (А. Капська,
І. Звєрєва,  О. Безпалько,  Г. Лактіонова,
С. Савченко,  С. Харченко,  Ж. Петрочко,
Н. Чернуха  та  ін.);  потреби  та  проблеми
вимушених переселенців  у різних  країнах  світу
(Е. Ліндгрен)  та  ін.  І  хоча  праць  з  проблем
підготовки фахівців соціальної сфери до роботи
з ВПО в Україні і світі чимало, осмислення цих
проблем у контексті вивчення громадської думки
ще не було предметом ґрунтовного дослідження,
а  тому  метою  статті  є  висвітлення  результатів
опитування  для  з’ясування  громадської  думки
щодо  зазначених  осіб,  яке  проводилося  у
контексті  підготовки  майбутніх  працівників
соціальної  сфери до  роботи  з  цією  категорією
населення.

Виклад  основного  матеріалу.  Термін
“громадська  думка”  увійшов  в  ужиток  у
Великобританії в XII ст. Згодом він проник в інші
країни, а з XVIII століття став загальноприйнятим.
Цей термін в його сучасному тлумаченні вперше
з’являється  наприкінці  XIX  століття  в  праці
Ж.Г. Тарда  “Громадська  думка  і  натовп”.
Громадська думка починає розглядатися як думка
спільноти,  що  заснована  на  прийнятті  або
запереченні  однаково  поданої  та  емоційно
забарвленої інформації [4]. На сьогоднішній день
є  порівняно  невелика  кількість  досліджень,
присвячених  проблемам  громадської  думки
(Б. Берельсон, П. Бурдьє, Дж. Геллап, П. Лазарсфельд,
Г.  Лассуел,  С.  Ліпсет,  У.  Ліппман,  Е. Ноєль
Нойман,  Г.  Тард,  Ф.  Тьонніс,  П.  Шампань,
В. Аникеєв,  І. Бекешкіна,  О. Вишняк, Д. Гавра,
Ю. Гаврилечко, М. Горшков, Б. Грушин, А. Колодій,
В. Коробейников, Б. Кухта, Дж. Цаллер та ін.

Результати вивчення громадської думки мають

не  лише  наукову  значущість.  Оскільки  цей
феномен  є  важливою  складовою  системи
соціального  управління, останнім часом  стали
помітними  наміри  політиків  та  менеджерів
використати  її  з  метою  поліпшення  зазначеної
системи,  реалізації  завдяки  їй  певних  цілей.
Використання  громадської  думки  у  процесі
соціальної  роботи  базується  на  тому,  що  вона
містить  у  собі  соціальну  інформацію,  вкрай
необхідну  для  ефективної  діяльності  фахівців
соціальної  сфери.  Саме  тому  є  актуальною
підготовка працівників соціальної  сфери у ВНЗ
до роботи, спрямованої на з’ясування громадської
думки шляхом соціологічного опитування.

У  статті  аналізуються  фрагменти
соціологічного опитування, яке було проведене з
метою  вивчення  громадської думки щодо ВПО
студентами  Дрогобицького  педуніверситету
спеціальності “соціальна  педагогіка,  практична
психологія” групи СП – 13 у квітні – травні 2016
року. На етапі підготовки студенти ознайомилися
з методикою та досвідом соціологічних опитувань,
зокрема, тими, що проводилися ГО “Український
інститут  соціальних  досліджень  імені
О. Яременка” [1], О. Міхеєвою і В. Середою при
підтримці  Посольства  Великої  Британії  в
Україні та Української миротворчої школи [3]
та ін. У соціологічному опитуванні, яке проводили
студенти,  взяли  участь  350  респондентів  –
жителів  м. Дрогобича  і Дрогобицького району.
Серед них: 55% осіб жіночої статі, 35% – чоловічої,
за віком:  50% осіб  до 25 років,  20% – 25  –  45
років, 20% – 45 – 65 років, 10% – понад 65 років,
за родом занять – 10% студенти, 20% службовці,
13%  робітники,  7%  –  безробітні,  25%  –
пенсіонери,  15%  підприємці,  5%  військові.
Опитування  проводилося  за  підготовленою
заздалегідь анкетою.

Під  час  опитування  з’ясовувалося,  що  65%
респондентів  спілкувалися  з  пенсіонерами  з
дітьми, 15% – з працездатними особами без дітей,
10% – працездатними особами з дітьми, 5% – з
пенсіонерами, 5% – з інвалідами (та особами, що
їх  супроводжують).  Як  бачимо,  респонденти
спілкувалися переважно  з особами  із вразливих
верств населення – пенсіонерами, інвалідами та
особами, що їх супроводжують, особами з дітьми.
Загалом  ці  результати  опитування  відбивають
співвідношення  цієї  категорії  осіб  в  Україні.
Станом  на  сьогоднішній  день  Міністерством
соціальної політики зареєстровано 1783361 ВПО,
з них 60% – пенсіонери, 4% – інваліди.

При  аналізі  відповідей  на  питання  “Чи
приходилося вам у будьякий спосіб допомагати
ВПО?”  з’ясувалося,  що  62%  респондентів
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відповіли “так”, 38% – “ні”. Крім респондентів,
чимало дрогобичан  допомагали  переселенцям.
Відомо, що в місті допомогу цим особам надавали
нотаріус  О. Куртяк  (вона  надавала  грошову
допомогу,  меблі  для  дітей,  транспорт),
Д. Кропивницька (нею був зібраний бус з речами
та  меблями),  студенти медичного  коледжу,  які
допомагали продуктами, речами, психологічною
підтримкою,  центр  волонтаріату  “Карітас”
СамбірськоДрогобицької  єпархії,  громадське
об’єднання Майдан та ін.

Вивчення результатів опитування на питання
“Якщо  ви  допомагали  ВПО,  відзначте  як?”
виявило,  що  30%  респондентів  відповіли
“допомагали  грошима”,  44%  –  “допомагали
житлом”, 4% – “допомагали грошима і житлом”,
12,4%  –  “допомагали  речами”,  9,6%  –
“допомагали порадами”. Важливо, що найчастіше
дрогобичани  надавали  допомогу  цим  людям
житлом,  оскільки  винаймати  його  вимушеним
переселенцям часто не по кишені. На даний час
житло в Дрогобичі досить дороге. В середньому
ціна за місяць становить від 1500 грн, а за добу –
від 200 грн. Що стосується готелів, то свої послуги
для проживання  внутрішньо переміщених осіб
готові надати наступні: “Ластівка” – мінімальна
вартість проживання 200 грн за добу, “Дрогобич”
– від 150 грн, “Тустань” – від 130 грн.

При опрацюванні відповідей на питання “Кому
із  внутрішньо  переміщених  осіб  ви  готові
допомагати? з’ясувалося, що  65% респондентів
відповіли “всім ВПО”, 25% – “лише рідним”, 10%
–  “лише рідним  і  знайомим”.  За  результатами
опитування, значна частина респондентів готова
прийти  на  допомогу  всім  вимушеним
переселенцям. Отримана інформація може також
свідчити про те, що більше третини респондентів
має  у  проблемних  регіонах  родинні  і  дружні
стосунки  із  зазначеною  категорію  осіб  і  готова
надати їм допомогу.

При  оцінюванні рівня  державної  допомоги
внутрішньо  переміщеним  особам  19%
респондентів відповіли “так, держава надає цим
особам достатню допомогу”, 50% – “ні”, 31% –
“не  знаю”.  На основі отриманих  даних  можна
відзначити, що значна частина опитаних знає про
проблеми ВПО  і переймається ними. Половина
респондентів  вважають, що державна допомога
цим  особам  є  обмеженою.  Зокрема,  опитувані
відзначають  недостатність  грошової  допомоги
ВПО. Відомо, що розмір грошової допомоги для
однієї  особи  складає  для  непрацездатних
(пенсіонери, діти) – 884 грн; для інвалідів – 949
грн; для працездатних осіб – 442 грн. Загальний
розмір допомоги на сім’ю не може перевищувати

2400 грн незалежно від того, скільки у ній членів.
Якщо в складі сім’ї  є особи працездатного віку,
що не працевлаштувалися протягом  2 місяців  з
дня призначення  грошової допомоги, то розмір
цієї допомоги для працездатних осіб зменшується
на 50%, а, якщо не працевлаштувалися протягом
наступних 6 місяців, – припиняється.

Результати опитування на питання  “Якщо ви
вважаєте, що держава не надає  ВПО достатню
допомогу, чи  засуджуєте  ви  її  за  це?” показали,
що  26%  респондентів  відповіли  “так”,  32%  –
“швидше так, ніж ні”, 26% – “швидше ні, ніж так
(оскільки країна має недостатньо коштів), 16% –
“ні”.  Більше  половини  респондентів  не  лише
знають про проблеми вимушених  переселенців,
але  й  вважають,  що  державна  допомога  їм  є
недостатньою.  Приблизно  третина  опитаних
пояснює  це  погіршенням  економічного  стану
держави. Зокрема, світовий банк оцінив падіння
ВВП  України у 2015  році  до 10% [6]. Початок
2016  року  також  невтішний.  ВВП  України
відновило падіння. Індекс виробництва товарів і
послуг з початку 2016 року скоротився на 2,8% у
порівнянні  з  цим  часом  у  2015  року,  а  ВВП
зменшився на 2,1% [2].

У процесі вивчення відповідей на питання “На
який час, на Вашу думку, внутрішньо переміщені
особи  можуть  перебувати  на  Дрогобиччині?”
відзначено, що 65% респондентів відповіли “поки
на місці їхнього постійного проживання не стане
безпечно”, 35% –  “обмежений час  (на місяць,
півроку, рік”. Респонденти, які  вважали, що  на
Дрогобиччині  ці  люди  можуть  перебувати
обмежений  час,  як  правило,  його  не
конкретизували. Лише два респонденти вказали,
що час потрібно обмежити на півторарік, і один
респондент  –  на  рік.  Думки  цих  опитаних
збігаються  зі  змістом закону, який  регламентує
зазначений час. Зокрема, згідно зі статтею 4 Закону
України від 20 жовтня  2014 року № 1706  – VII
“Про  забезпечення  прав  і  свобод  внутрішньо
переміщених  осіб”  термін  дії  довідки  ВПО
становить  шість  місяців  з  моменту  її  видачі.
Термін  дії  довідки  може  бути  продовжено  на
наступні  шість місяців, для  чого ця  особа  має
повторно  звернутися  до  підрозділу  місцевої
державної  адміністрації  з  питань  соціального
захисту  населення.  На  думку  частини
респондентів, довідка про статус ВПО має діяти
безстроково,  до  того  часу,  поки  не  зміняться
обставини,  що  викликали  появу  вимушених
переселенців.

При з’ясуванні,  які види допомоги  повинна
надавати  держава  ВПО,  виявлено,  що  65%
респондентів  відповіли “допомагати  грошима”,
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20% – “надавати тимчасове житло”, 5% – “надавати
постійне житло”. 5% – “працевлаштовувати”, 4%
–  “інше”,  1%  –  “важко  відповісти”.  У  якості
головного виду допомоги респонденти називали
грошовий, оскільки вони обізнані з проблемами
ВПО, яким часто доводиться самостійно шукати
житло, користуватися транспортом, харчуватися,
купляти одяг тощо. Гроші, зокрема, потрібні цим
особам і на забезпечення освітою дітей. Саме через
брак коштів частина  випускників  із сімей  ВПО
не планувала  вступати  до ВНЗ  навіть  за умови
навчання з можливим отриманням стипендії.

При аналізі результатів анкетування на питання
“Чи  вважаєте ви  можливим  покарання  осіб  за
дискримінаційні дії щодо  ВПО  (наприклад,  за
відмову  у  працевлаштуванні,  відмову у наданні
медичної допомоги, затримку соціальних виплат,
затримку при наданні тимчасового житла тощо)?”
виявлено, що 68% респондентів відповіли “так”,
31% – “ні”, 1% – “ваш варіант”. Відомо, що кожна
третя внутрішньо переміщена особа стикалася з
дискримінацією  при  працевлаштуванні,  оренді
житла або в інших побутових ситуаціях. Ці люди
деколи  змушені  платити  за  обслуговування,
наприклад, у медичних закладах і дитячих садках,
оскільки  робота  там  здійснюється  за  рахунок
місцевих  бюджетів без урахування додаткового
навантаження.

У процесі опрацювання відповідей на питання
“Чи вважаєте ви можливим голосування ВПО за
місцем  тимчасового  перебування  за  умови
засвідчення  громадянства  України  (наприклад,
шляхом пред’явлення паспорту та довідки ВПО)?”
з’ясовано, що 55% респондентів відповіли “так”,
44%  –  “ні”,  1%  –  “важко  відповісти”.  Майже
половина респондентів  вважають,  що  частина
ВПО  не  поділяє  їхні політичні погляди,  а  тому
через участь у виборах може вплинути на баланс
політичних сил у місті. Відомо, що на місцевих
виборах  25  жовтня  2014  року  не  змогли
проголосувати в Україні приблизно 1,5 мільйона
переселенців  зі  Сходу  та Криму  [5]. Звісно,  ця
ситуація пов’язана не з думкою деяких місцевих
жителів,  а відсутністю  у  ВПО  реєстрації місця
проживання на не окупованій території України.
Основною  причиною,  чому  переселенці  не
змінюють  місце  реєстрації,  є  їхнє  небажання
втрачати статус ВПО. Згідно  із  законодавством,
підставою для постановки їх на облік як ВПО є
наявність  реєстрації  місця  проживання  на
окупованій території. При зміні реєстрації ці особи
втрачають статус ВПО і не можуть розраховувати
на державну допомогу.

Відповіді на питання “Як ви ставитеся до ВПО
зі Сходу України і  Криму?” свідчать про те, що

позитивно  до  внутрішньо  переміщених  осіб  з
Криму ставляться 90% опитаних та позитивно до
вимушених переселенців зі Сходу України – 82%.
Загалом на Дрогобиччині переважає позитивне
ставлення до обох категорій осіб. Незважаючи на
те,  що  трапляються  випадки  непорозумінь,
конфліктів  між  мешканцями  і  зазначеними
категоріями  осіб  немає.  Більшу  роль  відіграє
особистість ВПО, ніж її статус. На питання “Якщо
ви ставитеся до ВПО  позитивно, поясніть, чим
викликана така ваша позиція?” 22% респондентів
відповіли,  що  це  ставлення  викликане  у  них
“почуттям  милосердя”,  37%  –  “почуттям
солідарності, адже ми громадяни однієї країни”,
41% – “кожен може опинитися у такій ситуації”.
Найчастіше позитивне  ставлення респонденти
пояснюють  тим, що  вони могли  б опинитися у
такій самій ситуації, тобто ставлять себе на місце
цих людей.

При з’ясуванні мотивів негативного ставлення
до ВПО зі Сходу України і Криму виявлено, що
позитивно  до  кримчан  ставиться  більше
респондентів  (90%),  ніж  до  вимушених
переселенців  зі  Сходу  України,  до  яких  так
ставляться  82%  опитаних.  Незначна  частина
респондентів  (10%),  яка  не  симпатизує
кримчанам,  будує  своє  ставлення  на
упередженнях,  що  не  мають  реальної  основи,
припускаючи,  що  особи  з  Криму  мають  інші
політичні погляди  або  належать до  злочинного
світу. Найчастіше негативне ставлення до осіб із
Сходу  України  респонденти  пояснюють
припущенням,  за  яким  вони  можуть  бути
злочинцями.  Це  припущення  будується  на
упередженні,  згідно  з  яким  мешканці  Сходу
України  більш  схильні  до  злочинності,  ніж
представники  інших  регіонів.  Звісно,  це  лише
упередження  і  припущена  схильність  не  може
поширюватися  на  всіх  вихідців  з  цієї  частини
України.  Так  само  не  завжди  має  основу
припущення щодо відмінних політичних поглядів
у приїжджих.

При аналізі результатів опитування на питання
“Чи  реагуєте  ви  негативно  на  ВПО,  які
розмовляють російською мовою?” з’ясовано, що
88%  респондентів  відповіли  “так”, 11%  – “ні”,
1% – “ваш варіант”. Російська мова сама по собі
не є причиною негативного ставлення до особи,
яка  на  ній  говорить.  Зокрема,  кримчани
відзначають,  що  недостанє  володіння  ними
українською  мовою  не  впливає  на  ставлення
місцевого населення до них, яке надає їм перевагу
при  прийомі  на  роботу  чи  пошуку  житла.  Не
виключено,  що  негативне  ставлення  частини
респондентів  до  російськомовних  зумовлене
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припущенням  у  них  антиукраїнської  позиції.
Проте  в  даному  випадку  спостерігається
упередження, оскільки на Львівщину їдуть люди
з переважно  проукраїнською  позицією  (особи  з
іншою позицією шукають, як правило, притулок
у східних областях або Росії).

Висновки. Процеси адаптації до співіснування
внутрішньо  переміщених  осіб  та  місцевого
населення не можуть бути простими, оскільки ці
процесі  відбуваються  в  часи  фінансово
економічної  і  політичної  кризи.  Труднощі
адаптації підкріплюються ще й інформаційними
потоками.  Негатив як на  рівні  пресмедіа,  так  і
на  рівні  громадської  думки  дає  свої  наслідки:
частина українців виявляє упередженість до ВПО.
Загалом  в  Україні  кожен  десятий  українець
вважає,  що  місцеві  мешканці  його  регіону
безпідставно упереджено  ставляться до ВПО, а
кожен  п’ятий  –  що  ЗМІ  упереджено  подають
інформацію про цю категорію людей [7]. У даному
контексті  робота працівників  соціальної  сфери
повинна  спрямовуватися не лише на ефективну
роботу  з  ВПО,  а  й на  створення сприятливого
для  них  соціального  середовища.  Важливим
методом соціальної роботи з цією категорією осіб
є метод  стимулювання позитивної  громадської
думки  щодо  ВПО,  що  досягається  завдяки
реалізації таких напрямів діяльності, як організація
інформаційних компаній  з проблем вимушених
переселенців,  у  тому  числі  у  масмедіа,
проведення конференцій та семінарів, створення

позитивної  соціальної  реклами  благодійних
заходів, що спрямовані на допомогу ВПО та ін.
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П
остановка  проблеми.  Основою
реформування вітчизняної  системи
освіти на сучасному етапі є стратегія

розвитку  державної  політики  України,
спрямованої на формування конкурентоспроможної
нації. Згідно до указу Президента “Про стратегію
сталого  розвитку  “Україна  –  2020”  (2015  р.),
Національної стратегії розвитку освіти в Україні
на 2012 –  2021 роки  (2013 р.), освіта в Україні
займає  особливе  місце  серед  довгострокових
пріоритетів держави.

Одним  з важливих елементів реформування
професійної освіти, відповідно до нового Закону
України “Про вищу освіту” (2014 р.) є введення
багаторівневої системи навчання, реалізація якої

безпосередньо  пов’язана  зі  створенням  і
розвитком  інституту  магістратури,  що  своєю
чергою дозволяє ефективно вписатися в світовий
освітній  простір,  сприяти  конвертованості
дипломів з вищою освітою; повніше враховувати
кон’юнктуру ринку інтелектуальної праці, гнучко
реагувати  на  її  зміни;  підвищити  ймовірність
виявлення обдарованих молодих людей зі значним
творчим потенціалом,  здатних  проявити себе в
конкретній сфері науки чи виробництва.

Аналіз  останніх  публікацій.  Проблеми
магістерської  освіти  і,  зокрема  підготовки
магістрів в Україні сьогодні є досить актуальними.
Їм  присвячені  наукові  праці  вітчизняних  і
зарубіжних учених: В. Андрущенка, С. Вітвицької,
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О. Гури,  І. Зязюна, О. Глузмана, С. Гончаренка,
В. Кременя, А. Лігоцького,  В. Лутай,  І. Облес,
В. Огнев’юка,  В. Радкевич,  Г. Падалки,
В. Сенашенко, С. Сисоєвої та ін.

Питання підготовки педагогічних кадрів для
системи  професійної  освіти розкрито  у  працях
А. Ашерова,  Н. Брюханової,  І. Васильєва,
Р. Горбатюка,  О. Коваленко,  М. Лазарева,
О. Маленко, Г. Сажко, В. Хоменко, Л. Тархан та ін.

Мета статті – розкрити особливості науково
дослідної роботи магістрантів професійної освіти
у ВНЗ.

Виклад  основного  матеріалу.  Широкий
спектр  підходів  до  розуміння  специфіки
магістерської підготовки, її множинний цільової
характер,  відсутність  освітніх  стандартів,  які
описують конкретні види професійної діяльності,
високий ступінь самостійності вишів у розробці
магістерських  програм  –  все  це  підкреслює
складний і неоднозначний контекст професійної
підготовки  магістрів  інженернопедагогічних
спеціальностей.

Відповідно  до  нового  Закону  України  “Про
вищу  освіту”  (2014 р.)  магістр  –  це  освітній
ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
освіти  та  присуджується  вищим  навчальним
закладом  у  результаті  успішного  виконання
здобувачем  вищої  освіти  відповідної  освітньої
програми. Другий (магістерський) рівень вищої
освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню
Національної  рамки  кваліфікацій  і передбачає
здобуття особою поглиблених теоретичних та/або
практичних  знань,  умінь,  навичок  за  обраною
спеціальністю,  загальних  засад  методології
наукової  та/або  професійної  діяльності,  інших
компетентностей,  достатніх  для  ефективного
виконання  завдань  інноваційного  характеру
відповідного рівня професійної діяльності, що є
підставою для присудження відповідного ступеня
вищої освіти – магістр [3]. До того ж, цей Закон
уводить  до  вузівської  освіти  аспірантуру
(підготовка докторів філософії), що призводить
до  репозиціонування  статусу  магістерської
підготовки. Вона виявляється сполучною ланкою
між  бакалавратом,  як  загальною  професійною
освітою,  і  аспірантурою,  орієнтованою  на
науководослідницьку діяльність.

У Листі МОН “Про  освітньокваліфікаційні
рівні  (ступеневу освіту)”  (2001 р.)  акцентовано
увагу на організаційних особливостях підготовки
магістрів,  спрямованих  на розвиток  їх  творчих
здібностей: підготовка магістрів у системі вищої
освіти  спрямована  на  створення  умов  для
творчого розвитку  обдарованої особистості  та
підготовку фахівців за одним із функціональних

напрямів  діяльності:  науководослідним
(творчим), науковопедагогічним, управлінським;
магістерська  робота,  що  виконується  на
завершальному  етапі  навчання,  повинна
передбачати  проведення  наукових  досліджень
(творчих опрацювань) з проблем відповідної галузі
[6].

В  українській  системі  вищої  освіти
магістратура інженернопедагогічного спрямування
має потенціал підготовки педагогівдослідників
для  супроводу  змін  у  професійній  освіті.
Майбутній інженерпедагог, викладач професійно
технічних  навчальних  закладів,  професійних
коледжів  та  вищих  навчальних  закладів
відповідно до “Концепції магістерської підготовки
фахівців  за  спеціальністю  8.01010401
“Професійна  освіта  (за  спеціалізаціями)”,
розробленої  провідними фахівцями Української
інженернопедагогічної академії може отримувати
освітні  послуги  професійного  або  наукового
характеру, що визначаються подальшою сферою
працевлаштування.  При  цьому,  як  зазначено  в
Концепції, “магістрпрофесіонал” – це провідний
фахівець на виробництві чи у сфері професійно
технічної освіти, представник адміністративного
сектору  підприємства,  організації,  а  “магістр
науковець” – це особа, підготовлена до навчання
в  аспірантурі,  або  яка  займає  посаду,  що
передбачає навчання в аспірантурі,  наприклад,
асистент  у  ВНЗ,  завідувач  лабораторією  чи
навчальнометодичним  відділом,  науковий
співробітник установи тощо [4].

Цільові  орієнтири  підготовки  інженера
педагога, здатного після закінчення ВНЗ якісно
здійснювати професійну діяльність відповідно до
вимог суспільства, нині значно розширюються до
необхідності формування  такої особистості,  яка
спрямована  на  ґрунтовне,  доцільне,  креативне
вирішення  професійних  завдань,  може
виконувати посадові обов’язки у мінливих умовах
організації праці, прагне до самовдосконалення і
професійного  зростання,  що  є  ознакою  його
компетентності. Серед провідних компетентностей,
які необхідно формувати у магістрів  інженерно
педагогічної освіти у концепції названа науково
дослідна  –  використання  наукових  знань  у
мінливих ситуаціях, удосконалення на наукових
засадах складників виробничих та освітніх систем
[4].

Як зазначають науковцідослідники, студенти
магістранти  повинні  мати  поглиблені  знання  з
обраної  спеціальності,  уміння  інноваційного
характеру,  навички  науководослідницької
(творчої)  діяльності  (Н. Батечко  [1]);  володіти
здатністю до постійної роботи над підвищенням
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знань  зі  спеціальності,  сформованою потребою
займатися  науковою  працею,  умінням  власним
прикладом впливати на формування інтелекту та
духовноемоційної  сфери  в  учнів  та  студентів
(В. Люлька  [5]); стати  каталізаторами  освоєння
нових  наукоємних  технологій,  інноваційного
розвитку  виробництва,  носіями  інноваційної
культури  (С. Сисоєва, Н. Батечко [7]).

Узагальнюючи  вищенаведені  вимоги, можна
стверджувати,  що  підготовка  магістрантів
професійної освіти у ВНЗ має включати науково
дослідну  діяльність,  як  передумову  їхньої
готовності до  подальшої  творчої,  інноваційної
педагогічної  діяльності.  При  цьому  напрями
науководослідних робіт магістрантів інженерно
педагогічної  освіти  повинні  визначатися
відповідно до освітньої магістерської програми
підготовки  за  спеціальністю  8.010104
“Професійна освіта”, спеціалізаціями (економіка,
енергетика, комп’ютерні технології та ін.) і темою
випускної  кваліфікаційної  роботи  (далі  –
магістерської роботи).

Мета науководослідної роботи – підготувати
магістранта  до  самостійної  пошукової  праці  у
галузі професійної освіти, основним результатом
якої є написання й успішний захист магістерської
роботи;  завдання  –  розробка  індивідуальних
планів і програм проведення наукових досліджень,
інженерних і педагогічних розробок; збір, обробка
та  систематизація  професійної  інформації  за
темою  дослідження,  вибір  методик  і  засобів
вирішення  сформульованих  завдань;  розробка
програми  експериментальних  досліджень,  її
реалізація,  включаючи  обробку  результатів;
розробка  рекомендацій  щодо  практичного
використання отриманих результатів. 

Форми  науководослідницької  роботи
магістрантів  професійної  освіти:  участь  у
кафедральних  і міжкафедральних  семінарах  (за
тематикою  дослідження),  науковій  роботі
кафедри;  виступ  на  студентських  наукових
конференціях, які проводяться в університеті чи
в  інших  ВНЗ;  підготовка  та  публікація  тез
доповідей, наукових статей; підготовка та захист
курсових  проектів  і  робіт;  участь  в  науково
дослідних  проектах,  які  виконують  викладачі
профільних  кафедр  в  межах  бюджетних  та
позабюджетних  науководослідних  програм;
підготовка і захист магістерської роботи.

Магістерська  робота  є  кваліфікаційним
науковопрактичним  доробком,  що  містить
науково  обґрунтовані  теоретичні  та  практичні
(експериментальні)  результати,  висновки  й
рекомендації.  Вона свідчить  про  спроможність
магістранта  самостійно  проводити  наукові

дослідження в обраній галузі знань (виробничій
чи  педагогічній)  та  дозволяє  реалізувати  свої
знання,  уміння,  навички,  здібності,  досвід
наукової праці  науковцяпочатківця  у  практиці
професійної діяльності.

Магістерська  робота  відрізняється  від
дипломної  роботи спеціаліста  наявністю в  ній
науководослідних  елементів,  які  відповідають
темі  роботи  в  межах  магістерської  програми.
Одночасно  вона  випереджає  підготовку
кандидатської  дисертації,  яка  передбачає
розвиток навичок творчої  діяльності,  навчання
методам  здійснення  наукових  досліджень,
поглиблення  та розширення  знань в конкретній
галузі  науки  за профілем відповідної  програми
підготовки.

Магістерська робота має відображати вміння
магістранта  професійної  освіти  самостійно
здійснювати  літературний  пошук,  підбирати,
систематизувати,  аналізувати  і  узагальнювати
теоретичну  і  практичну  інформацію  зі
спеціальності,  пов’язувати  її  з  даними
експериментальних досліджень, використовувати
знання з фундаментальних, фахових і спеціальних
дисциплін  для  вирішення  науководослідних  і
практичних завдань. Проте, ми згодні із думкою
М. Галишич,  С. Топилко,  О. Олешко,  які
зазначають,  що  “магістерська  підготовка  –  це
лише  перший  серйозний  крок  студента  до
науководослідницької  роботи,  магістерська
робота не може розглядатись  як науковий  твір
вищого  ґатунку,  оскільки  ступінь магістра  –  це
не  вчений,  а  лише  академічний  ступінь,  який
підтверджує  освітньокваліфікаційний  рівень
випускника вищої школи і свідчить про наявність
у  нього  знань,  умінь  і  навичок,  притаманних
науковцюпочатківцю” [2, 23].

Орієнтовна  тематика  магістерських  робіт
включає  актуальні  питання  педагогіки  та
психології  навчальновиховного  процесу  у
професійній  освіті:  впровадження  сучасних
освітніх  технологій,  формування  професійної
компетентності  учнів  (студентів)  професійно
технічних  і  вищих  навчальних  закладів,
психологопедагогічні аспекти педагогіки вищої
школи,  підвищення  ефективності  навчальної
діяльності студентів, різні аспекти організації та
управління  навчальновиховним  процесом  у
професійному навчальному закладі тощо.

Магістерську роботу починають з планування
дослідження відповідно до обраної теми і термінів
виконання, передбачених програмою магістерської
підготовки.  Для  кожного  розділу  має  бути
визначений свій термін  розробки з урахуванням
остаточної  дати  подання  готової  роботи  на
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кафедру і керівнику магістерського дослідження
для  прийняття  остаточного  рішення  про
готовність  роботи  до  захисту.  План  роботи
повинен відображати структуру дослідження,  а
кожен  його  розділ  виконується  відповідно  до
спеціальних вимог щодо змісту.

Вступ має  задану, досить складну  структуру,
оскільки  визначає  логіку  та  хід  наукового
дослідження.  Тут  обґрунтовується актуальність
обраної  теми,  визначаються  об’єкт  і  предмет
дослідження, формулюються мета та завдання. Всі
перераховані категорії залежать не лише від теми
роботи, а й від задуму дослідника.

У першому, теоретичному розділі проводиться
огляд літератури за темою роботи, викладаються
результати  наявних  теоретичних  досліджень,
вибираються  і  обґрунтовуються  методологічні
підходи, методи, методики і техніка дослідження.

У другому,  аналітичному  розділі  описується
процес дослідження, розкриваються проблеми і
причини їх виникнення, відображаються виявлені
закономірності,  тенденції,  кількісні  та  якісні
залежності,  резерви розвитку,  систематизовані
характеристики  об’єкта  або  предмета
дослідження,  наводяться  результати
експериментів (якщо передбачено).

У  третій,  конструктивній  частині
розробляються  і  апробуються  нові  методики  і
методи  вирішення  досліджуваних  проблем,
викладаються отримані результати, описуються
технології,  а  також  аргументується  новизна
положень, що виносяться на захист.

У  висновках  визначається  галузь  можливого
використання  результатів  і  обґрунтовуються
висновки з проведеного дослідження.

Магістранти  періодично  звітують  про  хід
виконання  роботи  на  засіданнях  профільних
кафедр,  проходять  обов’язкову  процедуру
передзахисту  із  обов’язковою  презентацією
результатів дослідження, що дозволяє сформувати
певний  досвід  і  психологічну  готовність  до
публічного  захисту.  Державна  атестація
здійснюється  державною  екзаменаційною
комісією  та  проводиться  у  формі  захисту
магістерської роботи на відкритому засіданні.

Виконання  магістерської  роботи  дозволяє
закріпити  дослідницькі  навички,  потрібні  в
подальшій  практичній  роботі,  особливо  якщо
випускник  магістратури  продовжує  навчання  в
аспірантурі.  Така  робота  допоможе  йому
побачити  перспективи  наукової праці  та  більш
грамотно  визначитися  щодо  подальших
досліджень  у  науковій  діяльності  на  рівні
аспірантури.

Висновки .  Таким  чином,  обов’язковим

елементом підготовки магістрантів  професійної
освіти у ВНЗ виступає науководослідна робота,
як передумова їх готовності до подальшої творчої,
інноваційної педагогічної діяльності.

Науковопрактичним  доробком, що  містить
науково  обґрунтовані  теоретичні  і  практичні
(експериментальні)  результати,  висновки  та
рекомендації  є магістерська  робота,  ефективне
виконання  якої  свідчить  про  спроможність
магістранта  професійної  освіти  самостійно
проводити наукові дослідження в обраній галузі
знань (виробничій чи педагогічній)  та дозволяє
реалізувати  свої  знання,  уміння,  навички,
здібності,  досвід  наукової  праці  науковця
початківця у практиці професійної діяльності.

Перспективи  подальших  досліджень
вбачаємо  у  визначенні  шляхів  підвищення
ефективності  науководослідної  роботи
магістрантів професійної освіти у ВНЗ.
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господарства  й  освіти  зокрема.  Прагнення  до
інтеграції  у  світову  спільноту  ставить  перед
педагогікою завдання створення нових концепцій,
які  враховували  б  соціальні  реалії  сучасності.
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Освіта сьогодення покликана забезпечити молоді
необхідні  знання,  уміння,  навички  та
компетентності для особистісного розвитку; участі
в  процесах розбудови  суспільства,  адаптації  до
сучасного  ринку  праці,  використання  свого
потенціалу впродовж життя.

Сучасна система професійної освіти переживає
кризу,  суть  якої  полягає  у  спрямованості
традиційної моделі навчання в минуле, коли сенс
освіти вбачається в засвоєнні вже накопиченого
знання,  відсутності  прогностичності,
випереджальної  орієнтації.  У  непростих
соціальноекономічних  умовах  українське
суспільство  вимагає  від  молодих  фахівців
сукупності  стійких  ключових  і  професійних
компетентностей. Завдання навчальних закладів
полягає в тому, щоб майбутні фахівці оволоділи
значним обсягом  знань  і  вмінь, необхідних для
роботи за обраним фахом, та усвідомили шляхи
подальшого  розвитку  своєї  професійної
діяльності, вміли активно й ефективно впливати
на  цей  процес.  Створення відповідної  системи
професійної  підготовки,  враховуючи  нову
парадигму  освіти,  потребує  оновлення
традиційних,  моделювання  і  впровадження
інноваційних технологій навчання.

Особливої  уваги  підготовка  майбутніх
педагогів,  адже  вони  є  центральною  ланкою
суспільних  перетворень;  від  їхнього  образу,
соціальної позиції, ціннісноцільових  установок
залежать  результати  професійної  готовності
кожної людини. Як наголошує Президент НАПН
України  В. Кремень,  педагог  має  бути
підготовленим  до  виховання  самодостатньої
людини, конкурентоздатної  в  національному  та
глобальному  просторі  [4].  З  огляду на  це  вища
педагогічна  освіта  спрямована на  забезпечення
педагогічних  працівників  належним  рівнем
професійної  майстерності,  формування  в  них
відповідних якостей з конкретної спеціалізації з
одночасним  розвитком  загальної  культури
особистості.

Професійне  навчання є  періодом  навчально
професійної  адаптації,  початкової особистісної
професійної ідентифікації, засвоєння знань, умінь
і  навичок  для  майбутньої  педагогічної
професійної  діяльності.  Воно  покликане
забезпечити  особистості  здобуття  освітньо
професійної кваліфікації та формування ключових
компетенцій, виховання психологічної готовності
до  майбутньої  професії.  Об’єктивний  рівень
професійної  підготовки  фахівця  визначається
сформованістю його професійних і особистісних
якостей.  Очевидним  є  факт,  що  не  лише  сума
знань,  умінь  і  навичок,  а  синтез компетенцій,

практичного  досвіду та  професійних якостей є
показником ґрунтовно і різнобічно підготовленого
спеціаліста.

Знання, які отримують студенти у педагогічних
вищих  навчальних  закладах,  несуть  певну
смислову  функцію,  що  зумовлює  виникнення
пізнавальної і професійно спрямованої мотивації.
Поступовий  перехід  у  межах  професійної
підготовки  від  навчальної  діяльності  до
професійної забезпечує поетапну трансформацію
мотивів з навчальних у професійні. Ефективним
процес професійної підготовки вважається лише
за умов взаємозв’язку професійного навчання із
професіоналізацією  майбутнього  фахівця  [3].
Формування  особистості  професіонала
забезпечується  синтезом  її  можливостей,
здібностей,  активності  та вимогами діяльності.
Загальний і професійний розвиток особистості є
невід’ємною складовою її професіоналізації, яка
передбачає  формування  специфічних  видів
трудової активності людини.

Удосконалення  професійної  підготовки
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін
пов’язане,  зокрема,  з  проблемою формування й
розвитку  в них  сучасного  наукового  мислення,
професіоналізму та випереджальної підготовленості
до майбутньої діяльності. Цей процес має творитися
шляхом  виховання  рефлексивномисленнєвої
культури  як  форми  організації  свідомості
професіонала. Професіоналізація передбачає не
лише  включення  особистості  в  професійну
діяльність, наявність вимог до професійної освіти
та рівня кваліфікації, існування суспільної потреби
у професійному вдосконаленні,  а  й формування
належного  рівня  професійної  культури.
Професійна  культура  є  однією  зі  складових
професійної підготовки та культури особистості
як  члена  суспільства. Вона  передбачає  творче
оволодіння  та  розвиток  особистісних  знань,
здійснення праці, володіння певною стратегією у
виконанні  завдань,  розвиненість  професійної
інтуїції,  формується  у  людей,  професійно
зайнятих певною сферою діяльності, які пройшли
спеціальну  підготовку.  Професійна  культура,
безперечно,  пов’язана  із  загальною  культурою,
але має і свої певні риси. Якщо загальна культура
особистості  відображає  широту  опанування
ціннісного змісту духовної і матеріальної культури,
міру  залучення  особистості  до  створення
цінностей,  готовність  і  здібність  до  їх
продукування,  то  професійна  культура  по  суті
відображає  прояв  загальної  культури  в
специфічних умовах професійної діяльності.

Педагогічна наука нині вимагає переосмислення
концептуальних засад підготовки викладачів різних
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профілів.  Зокрема,  забезпечення  навчальних
закладів  різного рівня  висококваліфікованими,
інтелектуально  й  духовно  розвинутими
викладачами професійнохудожніх дисциплін  із
сформованими  моральними  й  естетичними
якостями  і  творчим  потенціалом  потребує
підвищення якості їхньої професійної підготовки
в системі вищої школи. Професійнопедагогічна
підготовка  майбутніх  викладачів  професійно
художніх дисциплін нині передбачає: формування
духовного світу  студентів; урахування основних
засад  становлення  та  професійного  розвитку
їхнього  світогляду,  гуманістичних  переконань;
постійне  збагачення  професійних  знань;
вироблення  свідомого  ставлення  до  навчання,
самоосвіти; виховання психологічної стійкості та
позитивних  емоцій від  мистецькопедагогічної
діяльності; розвитку  гідності  та  громадянської
позиції; гуманістичне спрямування змісту, методів
і форм навчання тощо. Усе це вимагає перегляду
усталених підходів до підготовки викладачів цієї
спеціалізації як фахівців художнього профілю та
педагогічних працівників.

Проведений  нами  аналіз  педагогічних
досліджень і освітньої практики свідчить, що на
заваді  розв’язання цієї проблеми постали  певні
суперечності  між:  постійно  зростаючими
суспільними вимогами до вирішення викладачами
професійнохудожніх соціальновиховних завдань
у  руслі  сучасної  парадигми освіти та реальним
рівнем  їхньої  готовності  до  професійно
педагогічної  діяльності;  потребою навчальних
закладів  у  творчих  викладачах  професійно
художнього  профілю,  здатних  ефективно  діяти
відповідно  до  сучасних  освітніх  завдань,  і
недостатньою  розробленістю  теоретико
методологічного  супроводу  та  науково
педагогічних  підходів  щодо  їхньої  підготовки;
об’єктивними вимогами до особистості викладача
професійнохудожніх  дисциплін  і  відсутністю
цілісної теорії, що розкриває сутнісні ознаки його
особистіснопрофесійного  розвитку  у  вимірах
педагогічної  компетентності;  традиційним
навчальнометодичним інструментарієм розвитку
особистості майбутнього фахівця та необхідністю
його  модернізації  з  урахуванням  дидактичних
можливостей сучасних інноваційних педагогічних
технологій.

Подолання  цих  суперечностей  можливе  за
умов удосконалення педагогічної освіти майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін.
Оперативність  і  гнучкість  системи  їхньої
професійної підготовки значною мірою залежить
від ефективності  навчальновиховного  процесу
ВНЗ. У зв’язку з цим одним із завдань педагогічної

науки і практики в Україні є проведення освітньо
інтелектуальної, освітньовиховної модернізації
підготовки  майбутніх  викладачів.  Розв’язання
поставлених  суперечностей  вимагає перегляду
організаційнопедагогічних  засад  і  методики
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін, реалізацію завдань формування в них
гуманності, моральних переконань, професійних
цінностей, набуття певного практичного досвіду,
необхідного для реалізації гуманістичних знань у
практичній діяльності.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Проблеми  педагогічної  освіти  перебувають  у
центрі уваги українських і зарубіжних науковців.
Важливими для нашого дослідження є ґрунтовні
праці,  присвячені  проблемам  професійної
підготовки  педагогів  (О. Абдуліна,  А. Алексюк,
М. Данилов, І. Зязюн [2], А. Ковальов, Н. Кузьміна,
О. Пєхота, В. Семиченко, В. Сластьонін та  ін.);
професійнотеоретичної і професійнопрактичної
підготовки кваліфікованих фахівців  художнього
профілю  (А. Леонтьев,  О. Музика  та  ін.),
художньопедагогічної  підготовки  викладачів
мистецьких  дисциплін  (Л. Бабенко,  Л. Бичкова,
І. Глинської,  Т.Завадської,  М. Кириченко,
С. Кондахчан,  М. Пічкур,  О. Рудницької,
О. Ростовського,  С. Соломахи,  О. Шевнюк,
Б. Юсова  та  ін.),  професійнопедагогічним
аспектам  художньої  освіти  (В. Бутенко,
В. Тименко та ін.); феномен професійної культури
(О. Аніщенко, І. Зарецька, Н. Крилов, Н. Лукашевич,
О. Пономарьов, А. Харченко та ін.).

Різні аспекти підготовки майбутнього вчителя
в  умовах  ступеневої  освіти  розкриваються  в
дослідженнях В. Арнаутова, І. Беха, С. Власенка,
П. Гусака,  А. Глузмана,  А. Кузьмінського,
С. Малих,  В. Рубцова;  питання  мотивації
педагогічної діяльності розглядали Н. Ковалевська,
М. Матюхіна, Б. Райський, В. Селиванов  та  ін.),
філософські,  соціологічні,  психологічні,
педагогічні  аспекти  підготовки  спеціалістів
(В. Белозерцев,  І. Богданова,  В. Зінченко,
Н. Кічук, А. Овчиннікова, Г. Петрова, О. Савченко
та  ін.); практичний  аспект  підготовки  вчителя
(В. Воробей, Б. Красовський, Г. Шевченко та ін.);
процес формування творчої особистості вчителя
в  рамках  загальнопедагогічної  підготовки
(О. Берак,  О. Біла,  Д. Іванова,  Е. Карпова,
Н. Кічук,  З. Левчук, Н. Мартинович,  О. Сорока
та  ін.),  встановлення  взаємозв’язків  між
педагогічною  та  художньою  підготовкою
(М. Данашев,  Л.  Івахнова,  М. Лещенко,
Л. Попелюхіна, І. Хмель, О. Щолокова та ін.).

Підготовка  майбутнього  вчителя  в  системі
вищої освіти розглядалась у працях: А. Алексюка,
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Н. Бібік, Н. Дем’яненко, М. Євтуха, В. Майбороди,
Н. Побірченко, С. Сірополко, Т. Стоян, О. Сухомлинської,
О. Мартиненко, О. Микитюка, С. Черкасової  та  ін.
Концептуальні  засади  фахової  підготовки
майбутнього  учителя  до  творчої  діяльності
розкрито  в  дослідженнях:  В. Загвязинського,
М. Нікандрова,  М. Кухарєва,  Л. Мільто,  Кекух,
І. Федотенко; теорії професійної освіти (В. Биков,
С. Гончаренко, Р. Гуревич, А. Литвин, О. Новіков,
О. Щербак),  психологічні  особливості
формування професійних умінь і навичок (І. Бех,
Г. Костюк,  А. Маслоу,  Т. Мельничук),
професійнотеоретичної і професійнопрактичної
підготовки  фахівців  художнього  профілю
(О. Отич,  А. Леонтьев,  О. Музика),  феномен
професійної культури (О. Аніщенко,  І. Зарецька,
Н. Крилов,  Н. Лукашевич,  О. Пономарьов,
А. Харченко [5]), визначення загальнопедагогічної
мети  художньої  підготовки  у  дослідженнях
В. Бутенка,  В. Тименка;  психологопедагогічні
засади професійного розвитку учителів та інших
фахівців у галузі мистецької освіти  (О. Акімова,
М. Козяр,  І. Підласий,  В. Рибалка);  філософії,
професійної  педагогіки,  психології  та
мистецтвознавства  (Є. Антонович, Л. Бабенко,
О. Ковальов,  В. Ковальчук,  Т. Колесниченко,
О. Михайлюк,  І. Мужикова,  Л. Покровщук,
О. Попик, Т. Шашкевич, О. Слободян, Г. Сотська,
М. Стась, І. Туманов, Л. Фесенко, Р. Шмагало та
інші);  використання  у  навчальновиховному
процесі  культуротворчого  середовища
(Е. Колпакова,  А. Павловський,  Л. Печко,
Г. Тараскіна та ін.).

Водночас  мало  дослідженими  є  важливі
проблеми  теоретикометодологічних  засад
професійнопедагогічної  підготовки  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін,  зокрема
дидактичних  особливостей  методичного  й
організаційного  забезпечення  системи  їхнього
професійного  навчання  з урахуванням вимог до
професійнопедагогічної  підготовленості  та
культуротворчої  компетентності.

Теоретичні розробки та концептуальні підходи
до  процесу  навчання  педагогів  мистецьких
спеціальностей  мають  значні  розбіжності.
Педагогічна наука  ще не виробила  досконалих
механізмів,  що  дозволяли  б  конструктивно
визначати  рівень  підготовленості  викладачів
професійнохудожніх дисциплін, фіксувати якість
формування  їхньої  культуротворчої
компетентності, приймати коректні рішення щодо
напрямів модернізації професійнопедагогічної
освіти  в  світлі  сучасної  парадигми  освіти.
Утверджені нині підходи не завжди дають змогу
педагогічним працівникам ефективно поєднувати

інновації  з  вирішенням  поточних  завдань
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін. Можна констатувати про відсутність
науково  обґрунтованої  стратегії  удосконалення
педагогічної  системи  підготовки  викладачів
професійнохудожніх дисциплін у ВНЗ України.

Таким  чином  актуальність  дослідницької
роботи  зумовлена:  необхідністю  теоретико
методологічного  обґрунтування  оновлення
системи  підготовки  викладачів  професійно
художніх дисциплін  і розгляду цієї  проблеми в
загальнодидактичному  контексті;  завданнями
створення та використання методики підготовки
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін  та
науковометодичного  забезпечення,  яке  за
структурою,  змістом,  методикою  викладання
відповідає  чинним  навчальним  програмам,
передбачає  практичну  реалізацію  основних
принципів  навчання,  сприяє  інтенсифікації
підготовки  майбутніх  викладачів;  вимогами
впровадження  в  освітній  процес  професійної
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  інтенсивних  дидактичних  систем,
індивідуальних навчальних матеріалів у поєднанні
з сучасними  підходами, що дозволить  впливати
на  розвиток  інтелектуального  потенціалу
студентів,  формувати  вміння  самостійного
здобуття  знань,  опрацювання  інформації,
виконання художньої навчальної  та професійно
виробничої  діяльності; об’єктивною  потребою
наукової підтримки впровадження  інноваційних
технологій у підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін.

Отже,  низка  перелічених  суперечностей  і
недостатня  розробленість  теоретичних  і
практичних  аспектів  підготовки  викладачів
професійнохудожніх дисциплін визначили вибір
теми  нашого  дослідження  “Теоретичні  та
методичні  засади  професійнопедагогічної
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін у вищих навчальних закладах”.

Мета  дослідження  полягає  в  розробці,
теоретичному  обґрунтуванні,  визначенні
методичний засад і експериментальній перевірці
ефективності функціонування системи підготовки
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін у вищих навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Професійнопедагогічна  підготовка  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін  має
здійснюватися  на  основі  творчої  взаємодії
педагога  й  студентів  з  урахуванням  вимог  до
професійної компетентності  та  ґрунтуватися  на
гуманістичних,  культурологічних,  естетичних,
педагогічних  засадах.  Нами  буде  використано
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особистісно  орієнтований підхід  для  розвитку
особистості майбутнього  викладача, що сприяє
його  духовному  та  естетичному  розвитку.
Теоретичне обґрунтування моделі культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін  буде  базуватись  на  врахуванні  її
когнітивного, почуттєвоемоційного, діяльнісно
розвивального  і  практичного  компонентів,
кращому  досвіді  навчання  викладачів  цього
профілю в країнах зарубіжжя.

Процес  професійної  підготовки  майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін
відображає закономірності здобуття повної вищої
педагогічної  освіти  яка  має  свою  специфіку,
зумовлену компонентами професійної підготовки,
особливостями  змістового наповнення  поняття
“культуротворча  компетентність”,  врахуванням
психофізіологічного  впливу  мистецтва  на
формування  особистості  викладача.  Вважаємо
необхідним взяти до уваги залежність майбутньої
професійної  діяльності  від  індивідуальних
особливостей  студента,  набутого  художньо
естетичного  досвіду,  особистісних  якостей які
проявляються  у  вмінні  студентів  пов’язувати
теоретичні знання з практикою.

Гіпотеза  дослідження  полягає  у  тому,  що
підвищення  рівня  професійнопедагогічної
підготовленості та культуротворчої компетентності
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  можливе  на  основі  розроблених
теоретичних засад і методичних аспектів системи
їхньої  професійної  підготовки,  а  саме:
методологічних основ модернізації  професійно
педагогічної  освіти,  моделі  формування
культуротворчої  компетентності,  педагогічних
умов  удосконалення  професійної  підготовки,
концепції  формування  культуротворчої
компетентності,  методичних  особливостей
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін. Це потребує  формування у студентів
ВНЗ  сукупності професійних компетентностей;
забезпечення  відповідності  особистісних,
професійних  і  соціально  значущих  якостей
студентів  до  вимог  професійнопедагогічної
діяльності;  розвитку  у  студентів  компонентів
професійного  мислення  (мотиваційного,
аксіологічного,  когнітивного,  операційно
діяльнісного,  особистіснорефлексивного,
креативного).

Загальну  гіпотезу  конкретизовано  в  низці
часткових  гіпотез,  котрі  передбачають,  що
професійнопедагогічна  підготовка  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін  набуде більшої
ефективності  за  умов: розвитку  в  особистості
мотивації до вдосконалення власної професійної

культури,  постійної  самостійної  роботи,
самоосвіти  та  самовдосконалення;  наукового
обґрунтування змісту, форм  і методів підготовки
майбутніх  фахівців  до  навчання  шляхом
впровадження авторської методики; усвідомлення
педагогами переваг  інтерактивного навчання та
формування в  них  позитивної  мотивації  щодо
використання  новітніх  технологій  у  процесі
викладання  професійнохудожніх  дисциплін;
реалізації  сучасних  педагогічних технологій  у
професійнопедагогічній підготовці фахівців.

Об’єкт дослідження – підготовка викладачів
професійнохудожніх  дисциплін  у  вищих
навчальних закладах.

Предмет  дослідження  –  теоретичні  та
методичні засади системи підготовки майбутніх
викладачів  професійнохудожніх дисциплін  до
професійнопедагогічної діяльності.

Відповідно  до  об’єкта,  предмета,  мети  і
гіпотези дослідження визначені такі завдання:

1. Проаналізувати концептуальнометодологічну
основу  дослідження  проблеми  підготовки
викладачів професійнохудожніх дисциплін.

2. Визначити  особливості  та  завдання
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін у вищих навчальних закладах.

3. Розробити  критеріальнодіагностичний
апарат і виявити сучасний рівня підготовленості
викладачів професійнохудожніх дисциплін у ВНЗ.

4. Визначити, схарактеризувати та дослідити
сутність,  структура  та  рівні  професійно
педагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін.

5. Побудувати й експериментально перевірити
модель формування культуротворчої компетентності
викладачів професійнохудожніх дисциплін.

6. Виокремити  й  обґрунтувати  психолого
педагогічні  умови  вдосконалення  професійно
педагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін в освітньому процесі ВНЗ.

7. Підготувати  концепцію  формування
культуротворчої  компетентності  викладачів
професійнохудожніх дисциплін.

8. Розробити  організаційнометодичне
забезпечення  системи  професійної  підготовки
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін і перевірити його ефективність у ВНЗ.

Основна  ідея  дослідження  ґрунтується  на
положенні про те, що в умовах інноваційних змін
у соціальноекономічному, науковотехнічному та
культурному житті викладач професійнохудожніх
дисциплін  має  формувати  цілісну,  гармонійну
особистість,  здатну  орієнтуватися  у  художньо
творчих  аспектах  життєдіяльності  людини  та
гармонізувати з навколишнім середовищем.
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Успішне  вирішення  досліджуваної  проблеми
можливе  за  умови  цілеспрямованого
впровадження  у  практику  сучасних  вищих
педагогічних навчальних закладів інтерактивного
навчання  як  важливого  чинника  підготовки
викладача  професійнохудожніх  дисциплін;
розробки  інноваційної методики  для підготовки
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін;  забезпечити належну гуманістичну,
загальнопрофесійну та професійно  орієнтовану
підготовку  фахівців  відповідно  до  стандартів
професійної освіти.

Концепція  дослідження  ґрунтується  на
основних  наукових  положеннях  педагогіки  і
психології,  закономірностях  і  принципах
освітнього  процесу  в  художній  галузі,  які  на
методологічному, теоретичному та методичному
рівнях  визначають  концептуальні  засади
удосконалення педагогічної системи професійної
підготовки  майбутніх  викладачів  професійно
художніх дисциплін у вищих навчальних закладах,
розвитку  їхньої  мотивації,  професійно
педагогічної підготовленості та культуротворчої
компетентності.

Методологічний  концепт  визначає  наукове
підґрунтя  (філософський,  загальнонауковий  і
міждисциплінарний рівень) проблеми підготовки
викладачів професійнохудожніх  дисциплін,  що
досліджується з позицій системного, особистісно
діяльнісного, культурологічного,  аксіологічного,
технологічного, особистіснотворчого, етнопедагогічного,
інтегративного, компетентнісного,  інноваційного,
акмеологічного,  рефлексивного  підходів;
передбачає  розгляд  освітнього  процесу  як
складного  багатоаспектного  феномену,  що
зумовлює  необхідність  інтегрованого
обґрунтування  методологічної  основи
дослідження,  побудови  моделі  професійної
підготовки  майбутніх  викладачів  професійно
художніх  дисциплін  та  розроблення
технологічного  забезпечення  реалізації
нововведень  у  вищих  педагогічних навчальних
закладах.

Теоретичний  концепт відображає  цілісність
аналізу та дослідження сукупності  компонентів
професійної підготовки викладачів професійно
художніх  дисциплін  у  ВНЗ,  що  внутрішньо
взаємопов’язані  між  собою  і  є  основою  для
формулювання  вихідних  теоретичних  аспектів
системи  професійної  підготовки  майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін  як
відкритої  педагогічної  системи,  що  містить
концептуальноцільовий;  проектувально
змістовий,  організаційнотехнологічний,
аналітичнодіагностичний  та  контрольно

коригувальний  структурні  елементи  (блоки).
Удосконалення системи  професійної  підготовки
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  відповідно  до  сучасних  реалій,
суспільних  потреб  щодо  сталого  розвитку,
національної політики і викликів художньої галузі
визначається  сформованістю  інноваційних
стратегій,  широтою  та  інтенсивністю суб’єкт
суб’єктної взаємодії в інноваційному освітньому
середовищі  й  рівнем  творчого  потенціалу
науковопедагогічних працівників.

Методичний  концепт  передбачає  науково
прогностичне  обґрунтування  й  упровадження
запропонованих  нововведень,  розроблення
методів  і  технологій  проектування,  реалізації,
експертного  оцінювання,  експериментальної
перевірки, моніторингу та коригування інновацій
в  освітньому  середовищі  вищих  педагогічних
навчальних  закладів  галузі,  здійснення  яких
потребує  належного  рівня  підготовленості
науковопедагогічних  працівників  ВНЗ,
оновлення та структурування змісту професійної
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  у  ВНЗ  відповідно  до  сучасних
дидактичних  вимог  і  національної  системи
художньопрофесійної  освіти,  модернізації
програмнометодичного  забезпечення  науково
дослідної  та оптимізації  навчальнометодичної
діяльності, розроблення  критеріїв, показників  і
рівнів  професійного  розвитку  студентів.
Інноваційні  технології  в  навчанні  майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін
спрямовані на підвищення ефективності освітньої
системи  та  її  виходу  на  якісно  новий  рівень
функціонування  і  мають  ґрунтуватися  на
розумінні  сутності  художньопедагогічної
підготовки у ВНЗ як системи, процесу, діяльності
та результату – підготовки соціально активних,
компетентних  викладачів,  здатних творчо  діяти
відповідно до змісту і форм роботи в навчальних
закладах різного рівня.

Методологічну  основу  дослідження
становитимуть  концептуальні  положення
філософії,  естетики, культурології  та психології
мистецтва щодо естетичного освоєння дійсності
людиною; системний, особистісно орієнтований
та особистіснодіяльнісний підходи до професійної
підготовки  майбутніх  викладачів  професійно
художніх дисциплін; положення теорії мистецької
освіти  щодо  врахування  феномена  художньої
інтеграції у навчальновиховному процесі; а також
положеннях  сучасних  культурологічної,
гуманістичної та особистісної парадигми освіти
про роль культурологічного підходу у професійній
освіті; цілісного підходу до педагогічних явищ і
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процесів;  концептуальних  положеннях  теорії
виховання тощо.

Нормативна  база  дослідження:   Закони
України “Про освіту” (1996 р.), “Про інноваційну
діяльність” (2012 р.), “Про вищу освіту” (2014 р.),
Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.),
Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на  2012  –  2021  роки,  Національна  державна
комплексна  програма  естетичного  виховання
(І. Зязюн,  О. Семашко  1994 р.),  Концепція
національного  виховання  (1994 р.),  Концепція
художньоестетичного  виховання  учнів  у
загальноосвітніх  навчальних  закладах  України
(2002 р.), та інші законодавчі акти щодо розвитку
загальної,  професійної  освіти які передбачають
оновлення  та  приведення  її  у відповідність до
сучасних потреб суспільства в Україні.

Теоретичну  основу  дисертаційного
дослідження  становитимуть наукові положення
щодо  теорії  і методики професійної підготовки
(Є. Барбіна,  С. Гончаренко  [1],  М. Лещенко);
специфіки  і  структури  педагогічної діяльності
(Н. Кузьміна,  В. Сластьонін,  В. Семиченко,
О. Щербаков  та  ін.);  художньоестетичного
виховання  студентів  (В. Бутенко  Л. Масол,
Н. Миропольська,  О. Олексюк,  В. Орлов,
О. Рудницька, С. Соломаха, О. Щолокова, та ін.);
розвитку  творчої  особистості  (І. Бех,
Л. Виготський,  О. Кульчицька,  В. Моляко,
В. Рибалка,  Л. Рубінштейн  та  ін.);
закономірностей  і  специфіки  підготовки
майбутніх  вчителів  образотворчого  мистецтва
(Г. Бєда,  М. Кириченко,  С. Коновець,  В. Кузін,
Б. Неменський,  М. Резниченко,  М. Ростовцев,
Е. Шорохов  та  ін.);  професійнопедагогічної
підготовки  викладачів  (В. Бондаря,  В. Кан
Калика,  О. Коберника,  М. Левківського,
О. Мороза,  О. Плахотник,  О. Савченко,
М. Сметанського);  інноваційних  технологій
навчання  (В. Петрук,  О. Пометун,  Л. Штикова,
Н. Шмельова) та ін.

Методи  дослідження.  Під  час  розв’язання
поставлених  завдань,  досягнення  мети
дослідження  та  перевірки  гіпотези
використовуватиметься  комплекс  методів
дослідження:  1)  теоретичні  –  вивчення
навчальнонормативної  документації,  аналіз
філософської,  психологічної,  педагогічної,
мистецтвознавчої,  методичної  літератури  з
проблеми  дослідження;  порівняння,
систематизація, моделювання, аналіз результатів
навчальновиховного  процесу  для  виявлення
підготовки студентів до навчальної та професійної
діяльності;  2)  емпіричні  –  анкетування,
опитування,  спостереження  за  навчальним

процесом,  тестування,  інтерв’ювання  для
визначення  рівня  сформованості  готовності
майбутніх  викладачів  до  навчального  процесу;
вивчення навчальних планів і програм; експертне
оцінювання  і  самооцінювання,  бесіди  з
педагогами й студентами для діагностики  рівня
професійної  підготовленості  майбутніх
викладачів;  констатувальний  і  формувальний
експерименти;  3)  методи  математичної  та
статистичні обробки експериментальних даних:
якісна  та  кількісна  обробка  результатів
дослідження; графічне відображення даних, аналіз
параметрів розподілу, проведення кореляційного
аналізу для забезпечення достовірності дослідно
експериментальної роботи.

Наукова новизна дослідження полягає у тому,
що  вперше  будуть  теоретично  обґрунтовані
принципи  формування  культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін;  розроблено й науково обґрунтовано
структурнофункціональну  модель  системи
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін шляхом впровадження до навчально
виховного  процесу  інтерактивних  методів
навчання;  представлено  модель  формування
культуротворчої  компетентності  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін;  підготовлено
концепцію  формування  культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін;  обґрунтовано  педагогічні  умови
удосконалення підготовки викладачів професійно
художніх  дисциплін;  уточнено  психолого
педагогічну сутність категорій “професіоналізм”,
“професійна майстерність”, сутність і структуру
феномена “підготовка викладачів до професійно
педагогічної діяльності в умовах культуротворчого
середовища”,  поняття  “культуротворча
компетентність”, “культуротворче середовище”;
конкретизовані  критерії,  показники  та  рівні
готовності  студентів  художньопедагогічних
спеціальностей  до  навчання,  сформованості
культуротворчої  компетентності  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін;  одержать
подальшого розвитку  сучасні наукові підходи у
професійнопедагогічній  підготовці викладачів
професійнохудожніх дисциплін.

Теоретичне значення дослідження полягатиме
в  тому,  що  буде:  охарактеризовано  теоретичні
засади  й  розроблено  теоретикометодологічні
основи  функціонування  підготовки  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін;  з’ясовано
особливості  та  завдання  підготовки викладачів
професійнохудожніх  дисциплін;  уточнено
трактування базових понять підготовки майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін;
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розвинуто  специфічні  принципи  підготовки
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін;
обґрунтовано  зміст  і  структуру  професійно
педагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін у вищих навчальних закладах;
розглянуто  підготовку  майбутніх  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін  застосовуючи
інтерактивні  технології  як  систему  взаємодії
інформаційнозмістового, операційнокомунікативного
та  мотиваційноціннісного  компонентів,
обґрунтовано  її  зміст  і  структуру;  уточнено
методичні підходи до розроблення, впровадження
й  оцінювання  ефективності  професійно
педагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін.

Практичне значення дослідження визначається
тим,  що:  розроблено  й  апробовано  методичні
особливості  підготовки  викладачів професійно
художніх  дисциплін;  запропонована  побудова
навчального  процесу  у  педагогічних  ВНЗ  із
обов’язковим  включенням  інтерактивного
навчання;  створено  й упроваджено  у практику
методику застосування інноваційних педагогічних
технологій  підготовки  викладачів  професійно
художніх  дисциплін  у  ВНЗ;  розроблено  зміст,
форми і методи підготовки майбутніх викладачів
професійнохудожніх дисциплін із застосуванням
інтерактивних  технологій;  підготовлено
дидактичні  матеріали  для  вдосконалення
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  засобами  інформатизації;  визначено
педагогічні  умови  удосконалення  підготовки
викладачів професійнохудожніх дисциплін.

Практичне значення дослідження полягатиме
в розробці й впровадженні спецкурсів; збагаченні
змісту  навчального  матеріалу  дисциплін
методичного,  спеціального  та  соціально
гуманітарного  циклів;  розробці  методичних
рекомендацій  для педагогів,  студентів художніх
спеціальностей  педагогічних  ВНЗ.  Результати
дослідження  можуть  бути  використані  для
розроблення навчальнометодичного забезпечення
у  вищих  педагогічних  навчальних  закладах,
покладені  в  основу  створення  авторських
програм, навчальних  посібників,  інноваційних
засобів навчання, а також можуть застосовуватися
в системі післядипломної педагогічної освіти та
для вдосконалення нормативної документації.

Особистий  внесок  автора  полягатиме  в

теоретичному  обґрунтуванні  основних  ідей  і
положень  досліджуваної  проблеми,  зокрема
принципів  формування  культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін;  педагогічних  умов  удосконалення
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін; концепції формування культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін; а також створенні експериментальних
навчальних  планів  і  програм  для  студентів
художніх  спеціальностей  педагогічних  ВНЗ;
безпосередній участі в організації та проведенні
дослідноекспериментальної роботи.

Висновки з даного дослідження. Вірогідність
результатів  і  висновків  дослідження
визначатиметься методологічною обґрунтованістю
його вихідних засад  і положень;  відповідністю
комплексу методів, адекватних об’єкту, предмету,
меті  і  завданням  дослідження;  позитивними
наслідками  педагогічного  експерименту  та
ґрунтовним аналізом результатів експериментальної
роботи,  застосуванням  методів  математичної
статистики;  позитивними  наслідками
впровадження результатів дослідження в освітню
практику.
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А
ктуальність дослідження. Ефективним
способом реалізації творчого потенціалу
дошкільника  є  орієнтація  навчально

виховного процесу дошкільних навчальних закладів
на розвиток  творчих  здібностей  особистості,
організацію дитиною  власних  дизайнпроектів
майбутніх виробів на заняттях з художньої праці
та  основ  дизайну.  Елементарні  вироби,
виготовлені  дитиною  дошкільного  віку  можна
розглядати  як  його  дизайнерську  проектну
діяльність,  оскільки  вже  в  нескладних
аранжуваннях  вона  планує  певний  результат.

Дитина  знайомиться  з  різними  художніми
прийомами і матеріалами виробів, з доступними
способами  виготовлення  і  прикрашання  своїх
виробів: скручуванням, згинанням, обриванням і
м’яттям,  вирізуванням,  проколюванням,
пришиванням,  вишиванням,  нанизуванням,
з’єднанням, склеюванням, плетінням, ткацтвом
тощо. Для дизайнерського оформлення створених
дитиною об’ємних  та площинних виробів,  для
оформлення  приміщень  дошкільного  закладу
застосовуються різноманітні нетрадиційні техніки
малювання.
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особливості  створення  розвивальноестетичного  середовища  у  дошкільному  навчальному  закладі.
Виявлено, що планування дизайнерської діяльності дошкільників може здійснюватися у різних напрямах.
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Таким  чином,  дитячий  дизайн  засобами
нетрадиційних  технік  малювання  може  бути
орієнтований  як  на  естетичну  організацію
простору,  так  і  на створення  гарних  корисних
предметів, що складають середовище дитини.

Постановка проблеми. Нетрадиційні техніки
малювання  –  унікальний  процес  виховання
творчої,  активної,  ініціативної  особистості
дошкільника,  здатної  бачити,  відчувати,
милуватися,  споглядати,  любити,  творити
прекрасне  в  житті,  природі  та  мистецтві.
Головним  завданням  дизайнерської  творчої
діяльності є розвиток у дитини сприйнятливості
зовнішнього  середовища як базову  особистісну
якість, прищепити здатність виражати внутрішні
погляди,  переживання,  вкладаючи  у них власні
здібності, нахили та почуття у такій послідовності:
“приймати”;  “передавати”;  “трансформувати”.
Тобто  вихователь,  розвиваючи  творчу
особистість, має навчити дошкільника не тільки
бути споживачем, але й творцем культури.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Культурологічні  та  психологічні  аспекти
дизайнерської  діяльності,  естетичні  аспекти
дизайну  вивчено  в  працях  М.  Колєснікова  [2],
В.  Лозового  [2]  та  інших.  Дизайнерську  освіту
дітей розглянуто в дослідженнях Н. Конишева [3],
особливості  дитячого  дизайну  розглядали
науковці Г. Пантелєєв [4; 5], О. Яригіна [6; 7].

Мета  статті  –  обґрунтувати  особливості
планування та організації дизайнерської діяльності
дошкільників  засобами  нетрадиційного
малювання.

Виклад  основного  матеріалу.  У  Базовому
компоненті  дошкільної  освіти  дизайнерська
художня освіта представлена у сфері “Дитина у
світі  культури”,  що  охоплюють  предметно
практичну діяльність та компетенцію дитини та
ознайомлення  та оволодіння основними видами
предметного світу мистецтва для дошкільників:
образотворчим;  музичним;  театральним;
літературним, що є основою мистецької діяльності
дітей  дошкільного віку [1, 15  –  17].  Залучення
дитини  до  дизайнерської  діяльності  сприяє
виробленню умінь у дошкільників передавати свої
думки, почуття, стан, настрій, фантазії, відходити
від  шаблону,  виявляти  вигадку  та  фантазію,
винахідливість, експериментувати, вдосконалювати.

М. Колєсніков,  В. Лозовий  вважають,  що
результатом дизайнерської діяльності є не тільки
світ  предметів та навколишнє  середовище, що
перетворюється  за  законами  краси,  а  й  сама
людська  суб’єктивність,  яка  удосконалюється
через  творче  уявлення,  навички  та  уміння:
відчуття форми, уміння мислити за аналогією та

асоціацією, образне мислення,  інтуїція, а також
уміння організувати свою  працю так, щоб вона
приносила насолоду, тощо [2].

О. Яригіна  вказує,  що  дитячий  дизайн
“призначений  здійснювати  масову  культурно
естетичну  комунікацію,  щоб  передати  через
предмети  побуту,  засоби  виробництва,  речі
повсякденного  використання  певний  тип
естетичного  смаку.  Дизайн пов’язує в одне  ціле
матеріальну  та  духовну  культуру  суспільства,
забезпечуючи  цілісність  цивілізації.  Дизайн
вимагає  врахування  будьякої  новації  у  зміні
предметного світу” [7, 65 – 71].

В дошкільному навчальному закладі необхідно
створити моделі художньої освіти: 1) розвиток
творчих  здібностей  (розвивається  завдяки
цілеспрямованому  керівництву  та  у  процесі
обов’язкового  навчання  та  набуття  навичок);
2)  створення  належного  середовища,  яке
передбачає  самовияв  дитини  у  мистецтві;
3) комбінована (сучасна, більш життєва).

Бажано  щоб  у  дошкільному  навчальному
закладі  роботу  на  заняттях  із  застосуванням
нетрадиційних технік малювання поповнювали:
художня  студія;  хореографічна  зала;  музей
народної іграшки; музична зала; театральна студія;
картинна  галерея;  музична  фонотека;  творчі
осередки.

Враховуючи  необхідність творчого  напрямку
розвитку особистості необхідно уважно ставитися
до естетичного оформлення інтер’єру у ДНЗ.

Планування  дизайнерської  діяльності
дошкільників може здійснюватися таким чином:
1) тиждень  інформаційнопізнавальний:
отримання знань (прогулянка до осіннього парку);
2) тиждень  навчальнорозвивальний: виконання
первинних  дій  та  формування  умінь
(експериментування  з  фарбами);  3) тиждень
продуктивнотворчий:  формування  навичок,
творчі  дії  (малювання  листям);  4) тиждень
результативножиттєдіяльнісний: узагальнення,
систематизація, застосування умінь (прикрашання
осіннього дерева).

Розглянемо також сучасні методи та прийоми
дизайнерського художньоестетичного розвитку.

Знайомство з матеріалами та інструментами:
показати фарби з буряка, моркви, відвару кропиви
та  лушпиння  цибулі;  по  можливості
продемонструвати їх виготовлення; запропонувати
розфарбувати  білу  тканину,  скориставшись
рослинними фарбами.

Сприйняття та передавання настрою музики:
послухати  музичні  твори  різні  за  настроєм  і
музичним  ритмом;  запропонувати  рухами
передати характер  музики;  розглянути картини
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різні за настроєм, про що б вони могли розказати;
запропонувати передати настрій з допомого ліній
та кольорів.

Передавання  настрою  дитини:пригадати
радісні моменти життя; поговорити про радісне
обличчя  (які  брови,  очі,  посмішка);  за  згоди
дитини  обвести  контур  її  тіла,  коментуючи дії;
намалювати обличчя, зачіску.

Створення  колажу:  пригадати  методи
створення  зображення;  визначити  переваги  та
недоліки  кожного  з  них  (якщо  намалювати  –
колючки  їжачка – вони будуть плоскими,  якщо
зліпити – не будуть пухнастими тощо); визначити,
що  намалюємо,  що  зробимо  з  паперу  тощо;
милування зображенням.

Створення  продукту,  результату  дитячої
дизайнерської творчості передує клопітка робота
вихователя  по  підготовці  до  творчого  процесу.
Незалежно  від  виду  творчого  доробку  вся
дизайнерська  діяльність  складається  з  п’яти
структурних частин:

1. Робота, що передує заняттю. Ігри – сюжетні,
дидактичні,  рухливі  тощо,  логічно  пов’язані  з
темою  та  метою  заняття.  Спостереження  за
предметами та явищами, розглядання  іграшок,
ілюстрацій, обстеження реальних об’єктів. Читання
художньої  літератури,  перегляд  діафільмів,
слухання платівок, показ різних видів театру.

2. Підготовча робота – поступовий перехід
від  нерегламентованих  видів  діяльності  до
заняття, створення атмосфери захоплення тим, що
відбувається:  бесіда,  розповідь  вихователя,
обговорення;  розглядання  ілюстративного
матеріалу;  читання  віршів,  уривків  з  художніх
творів; сюрпризи, прихід до дітей різноманітних
“гостей”; мінівистави.

3. Мотивація – те, задля чого треба зайнятися
продуктивною мистецькою  діяльністю:  навести
лад,  прикрасити  прибрати;  художній дизайн  до
свята; підготуватися до мистецької події (виставка,
фестиваль тощо); порадувати, здивувати красою;
прийняти участь у мистецькому конкурсі; зробити
подарунки;  зробити  речі,  що  можуть
використовуватися  їх  в  іграх  та  побуті;
естетичність частування.

4. Процес творення  –  спільна діяльність та
спілкування вихователя та дітей. Під час такої дії
актуалізується  потреба  дитини  висловитися.
Цьому сприяє також  увага  з  боку  дорослого  до
запитань та  ініціативних висловлювань дитини,
приязнь однолітків, дії на  досягнення спільної
мети в колективних роботах.

Творча  дизайнерська  діяльність  дітей
дошкільного віку здійснюється під керівництвом
вихователя через: надання дітям змоги самостійно

обрати  матеріал,  спосіб  та  послідовність
діяльності; ініціативне наслідування малюками дій
дорослих; сумісна творча діяльність педагога та
дитини;  отримання  задоволення  від  спільної
праці;  набуття  дітьми вміння погоджувати свої
бажання і дії з прагненнями та діями одноліток;
орієнтація  на позитивний  результат;  виховання
охайності та вмінні самоорганізовуватися.

5. Оцінювання  та  обговорення  результатів
роботи  здійснюється таким  чином:  позитивна
оцінка будьякого результату; емоційне піднесення
від результату праці; вдячність тих хто звернувся
про  допомогу;  колективне  обговорення  щодо
використання  творчого  доробку; використання
дизайнерських дитячих виробів, виготовлених за
допомогою  нетрадиційних  технік  малювання;
розгортання сюжетних, рухливих та дидактичних
ігор за змістом мистецької діяльності; перспектива
та  подальше використання робіт як  ігрового та
наочного матеріалу.

Сприятливий  розвиток  дитячої  творчості
залежить  від  правильного  керівництва  з  боку
дорослих.  Великого  значення  в  організації
дизайнерської  діяльності  дітей  засобами
нетрадиційних технік малювання набуває вміння
вихователя  пов’язати  особливості  створення
художнього  образу  в  мистецтві  з  власне
художньою діяльністю дітей.

Важливим для творчого розвитку дошкільника
є  адаптація  вихователем  виразних  засобів
мистецтва  живопису,  графіки  в  такий  вид
дизайнерської  діяльності,  як  нетрадиційне
малювання; використання нетрадиційних технік
малювання  для  оформлення  об’ємних  та
площинних виробів: аплікацій, ліплених фігурок,
оформлення писанок, меблів, ялинкових прикрас;
вчити  дітей  створювати декоративні  роботи  за
мотивами  народного  декоративноужиткового
мистецтва,  використовувати  елементи
конструкторських  рішень  архітектури  у
конструктивній творчості дітей.

Найкращий спосіб розвинути творчі здібності
дитини – підтримувати зусилля й схвалити успіх.
Якщо вихователь постійно робитиме зауваження,
підсилюватиме невміння або нездатність дитини
до  мистецької  діяльності,  критично
відгукуватиметься  про  результати,  то  дитина
втратить  інтерес до цієї справи. Для організації
продуктивних видів діяльності важливі не лише
відповідні  знання  та  вміння  дорослого,  а  й
розвинута  здатність  емоційно  сприймати
навколишній  світ  та  усвідомлене  бажання
провести  малят у чарівний світ  мистецтва, щоб
процес зображення довкілля  захопив  їх,  сприяв
їхньому загальному розвиткові.
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Дизайнерська  діяльність  дошкільників
засобами нетрадиційних технік малювання – це
специфічне образне пізнання дійсності. Для того
щоб  намалювати,  зліпити  будьякий  предмет,
попередньо потрібно добре з ним ознайомитись.
Формування  уявлень  про  предмети  потребує
засвоєння  знань про  їхні  властивості  та  якості,
форму,  колір,  величину,  положення в  просторі.
Діти  ознайомлюються  з  цими  якостями,
порівнюють  предмети,  знаходять  схожість  та
відмінність, тобто виконують розумові дії. Таким
чином,  зображувальна  діяльність  сприяє
сенсорному  вихованню,  розвитку  наочно
образного мислення.

Розвиток  творчих  здібностей  у  дітей
дошкільного віку потребує розробки відповідної
методики  та  впровадження  її  у  практику.
Основною  формою  оволодіння  дошкільниками
нетрадиційними техніками малювання, створення
ними  виробів  є  заняття.  Саме  при проведенні
занять  виникають  сприятливі  умови  для
формування  таких  якостей,  як  ініціативність,
допитливість,  розумова  активність  та
самостійність,  цікавість, розвиваються  художні
смаки.

На  основі вивчення  психологопедагогічної
літератури ми запропонували таку послідовність
організації занять із розвитку творчих здібностей
дітей дошкільного віку.

Організаційний  момент  заняття  має  бути
мотивацією  до  діяльності  (для  старших
дошкільників  його можна  планувати всередині
заняття).  На  цьому  етапі  організується
позитивний настрій дитини до творчої діяльності
на  занятті,  а  саме:  створюються  умови  для
виникнення внутрішньої потреби включення  у
творчу діяльність (“хочу”), виділяється змістовна
область (“можу”). Вихователь може активізувати
дитину на цьому етапі  моральною підтримкою,
побажанням.  Творчий  напрям  майбутньої
діяльності  дошкільника  можна  стимулювати
девізом,  загадкою,  вступною  бесідою  або
повідомленням тощо.

Перша частина заняття (етап спілкування)
має включати комунікативну діяльність. На цьому
етапі відбувається підготовка мислення дітей до
творчої  діяльності:  актуалізація  знань,  умінь,
навичок,  достатніх  для  виконання  творчих
завдань;  тренування  відповідних  творчих
операцій,  відбувається  фіксація  утруднень  у
діяльності. На цьому етапі можливо проводити:
колективний полілог,  комунікативну  взаємодію,
бесіду,  застосування  емоційного  компонента,
похвали.

На другій частині заняття (етап пізнавальної

діяльності) перед дітьми  ставиться  завдання у
вигляді  проекту  виходу  з  утруднень,  тобто
“відкриття”  самими  дітьми нового  знання. Для
активізації  творчого  розвитку  особистості
плануються завдання на збагачення, актуалізацію
творчого досвіду. Необхідно передбачити також
можливі  рекомендації  до  проведення:
використання рухової активності, матеріальних і
матеріалізованих моделей.

Третя  частина  заняття  –  це  етап  самої
творчої діяльності. На цьому етапі відбувається
первинне  закріплення набутих  знань у  творчій
діяльності.  Активізацією  цього  етапу  буде
комунікативна взаємодія  дошкільників  під  час
вирішення творчих завдань.

На цьому етапі комунікативну взаємодію дітей
необхідно поєднувати із  вербальною і знаковою
фіксацією, організацією змагань, використовувати
ігрові ситуації.

Четверта  частина  заняття  (етап
оцінювальноконтрольної  діяльності), на якому
поєднується  самостійна  робота  з  обраного
напрямку  творчості,  тобто  малювання
нетрадиційними  техніками  із  конструюванням,
музикуванням, ліпленням,  аплікацією тощо.  На
цьому  етапі  заняття  використовується
індивідуальна  форма  взаємодії:  старші
дошкільники  самостійно  виконують  творчі
завдання  на  застосування  нового  способу  дій,
самостійно оцінюють власні творчі доробки.

Емоційна  спрямованість  етапу  полягає  в
організації ситуації успіху, що сприяє залученню
дітей  до  подальшої  творчої  діяльності.  Після
завершення має фіксуватися ступінь відповідності
поставленої мети й результатів творчої діяльності
й окреслюватися мета наступної творчої діяльності.

Підвищення  групової  творчої  активності
стимулюється  використанням  у навчанні дітей
дошкільного  віку  ігор  інтерактивного
спрямування (ігри на взаємодію), які ґрунтуються
на визначенні  місця  кожного  члена  групи  в тій
чи  іншій  ситуації,  на  заохоченні  пошуку
проблемного  рішення,  на  знаходженні  нових
шляхів для співробітництва.

Пропонуємо  розроблене  інтерактивне
заняття, яке ґрунтується на чотирьохструктурному
підході:

1. Етап спілкування. Мотивація. Презентація
теми заняття. Мета – сфокусувати увагу дітей на
творчому завданні і викликати інтерес до нього;
забезпечити  розуміння  дітьми  змісту  творчої
діяльності, чого вони можуть досягти на занятті,
чого  від  них  очікує  вихователь. Використання
запитань, коротких історій, невеличких завдань
проблем (до 3 хв.).
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Таблиця 1. 
Використання нетрадиційних технік малювання згідно вікових груп дошкільників 

№ п/п  Назва техніки   Молодша  Середня  Старша 

1.  Малювання пальчиками та долоньками  +  +  + 

2.  Кляксографія    +  + 

3.   Техніка роздування    +  + 

4.  Листочки замість пензлика штампування листочками  +  +  + 

5.   Чорнобілий граттаж (ґрунтований папір)    +  + 

6.  Набризк звичайний      + 

7.  Монотипія  +  +  + 

8.   Живопис на розлитих фарбах      + 

9.  Фроттаж  +  +  + 

10.  Малювання  восковою  свічкою  з  пропискою 
аквареллю 

+  +  + 

11.  Малювання гілочками  +  +  + 

12.  Малювання мильними бульбашками    +  + 

13.  Малювання пір’ям  +  +  + 

14.  Відтискання “Печатками”  +  +  + 

15.  Малювання сухим напівсухим пензлем    +  + 

16.  Відтискання поролоном  +  +  + 

17.  Відтиснення зім’ятим папером (тканиною)  +  +  + 

18.  Відтиснення склянкою та дном пластикової пляшки  +  +  + 

19.  Ниткографія    +  + 

20.  Малювання  залишковим  матеріалом  (картонним 
циліндром) 

+  +  + 

21.  Малювання рельєфними фарбами    +  + 

22.  Малювання ватними паличками  +  +  + 

23.  Малювання пластиковою виделкою  +  +  + 

24.  Крапкографія    +  + 

25.  Піскова анімація  +  +  + 

26.  Набивання фарби    +  + 

27.  Малювання на зволоженому аркуші паперу    +  + 

28.  Малювання зубною щіткою  +  +  + 

29.  Малюємо квачиком квіти, тварин  +  +  + 

30.  Малювання на зім’ятому аркуші    +  + 

31.  Чарівні кульки  +  +  + 

32.  Малювання картонними смужками   +  +  + 

33.  Малювання ногами  +  +  + 

34.  Мармуровий папір      + 

35.  Малювання харчовою плівкою    +  + 

36.  Малювання сіллю    +  + 

37.  Малювання пучком олівців  +  +  + 

38.  Кольоровий клей      + 

39.  Повітряні фарби      + 

40.  Малювання крейдою, кредками   +  +  + 

41.  Трафаретне малювання  +  +  + 

42.  Кукурудзяні качанчики  +  +  + 

43.  Пластиліновий живопис    +  + 

44.  Відбивання іграшками  +  +  + 

45.  Малювання  на  склі  та  перенесення  зображення  на 
папір 

  +  + 
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2. Етап  пізнавальної діяльності. Отримання
необхідної інформації. Мета – дати дітям достатньо
інформації для того, щоб на її основі виконувати
творче  завдання  (актуалізація  знань).  Доречне
невелике  опитування  (до  5  хв.).  Вихователь  –
транслятор, керівник, знаходиться “над” дітьми.

3.  Етап  творчої  діяльності.  Інтерактивна
вправа  –  центральна  частина  заняття.  Мета  –
опанування  творчими  видами  діяльності.
Послідовність  проведення  цього  етапу:
інструктування  –  ознайомлення  з  метою  і
правилами творчої діяльності, послідовністю дій
і кількістю часу на виконання творчого завдання;
з’ясування необхідності індивідуальної допомоги;
об’єднання  у  групи  за  певною  ознакою
(критерієм)  або  розподіл  ролей;  виконання
творчого  завдання  (вихователь  –  організатор,
консультант,  ведучий,  знаходиться  поруч);
презентація результатів роботи (до 12 хв.).

4. Етап оцінювальноконтрольної діяльності.
Мета:  обговорення  з  метою  усвідомлення
виконаної  творчої  роботи,  звернути  увагу  на
збігання  (або навпаки)  очікуваних  і  одержаних
результатів.  Запитання  до  дітей:  що  нового
дізналися;  як  це можна  буде  використати  тощо
(до 3 хв.).

Пропонуємо  використовувати  нетрадиційні
техніки малювання  у  дизайнерській діяльності
дошкільників у різних вікових групах.

Висновки.  Таким  чином,  організація
дизайнерської  діяльності  дошкільників формує
естетику середовища, що оточує дитину, виховує
в  дошкільників  асоціативне  мислення,
дизайнерський підхід  до  об’єкта, натхнення  до

пошуку  найбільш  вдалих  рішень  для  його
розробки  та  виготовлення,  формує  навички
самоосвіти,  розширює  кругозір,  розвиває
естетичний смак, стимулює його творчість, готує
до  життя  в  соціумі.  Подальші  дослідження
необхідно  здійснити  в  напрямі  дослідження
предметнопрактичної дизайнерської  діяльності
дошкільника.
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П
остановка  наукової  проблеми та  її
значення.  На  сучасному  етапі
побудови  українського  суспільства

важливим є реформування освіти, що передбачає
суб’єктсуб’єктну  взаємодію  учасників
педагогічного процесу на всіх навчальноосвітніх
рівнях,  тобто  реалізацію  педагогіки
співробітництва.  А  відтак  актуальним  є
формування професійної майстерності сучасного
вчителя,  здатного  встановлювати  й
налагоджувати  особистісно  орієнтовані,

педагогічно  доцільні  взаємини  зі  школярами,
батьками, педагогамиколегами, громадськістю.

Аналіз практичної діяльності загальноосвітньої
школи  свідчить  про  те,  що  існує  ще  чимало
суперечностей,  над  розв’язанням  яких  має
працювати  педагогіка  як  наука.  Йдеться
насамперед  про  існуючу  суперечність  між
сучасною освітньою педагогічною парадигмою,
що  декларує  дотримання  гуманістичних
принципів,  демократизацію  та  гуманізацію  у
міжособистісній взаємодії педагога й вихованців
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і  реальне  переважання  авторитарних  та
догматичних комунікативних форм, ігнорування
інтерактивних  методів  навчання та  виховання.
Звідси логічною є думка про те, що актуальним у
розгляді  проблеми  професійної  майстерності
сучасного вчителя є аналіз його комунікативності
як  складного  особистіснопрофесійного
утворення,  специфічної  властивості,  здатної
забезпечити  конструктивну  суб’єктсуб’єктну
взаємодію всіх учасників педагогічного процесу.

Аналіз  останніх  досліджень.  Аналіз
психологопедагогічної літератури з досліджуваної
проблеми  свідчить  про  те,  що  проблема
формування  професійної майстерності педагога
є  ненова.  Так,  наприклад,  теоретичні  аспекти
формування професійної майстерності особистості
педагога розкриваються в працях В. Андрущенка,
Г. Єльникової, І. Зязюна, Н. Ничкало, О. Пометун,
О. Савченко, В. Сухомлинського,  М. Фіцули  та
ін.  Складові  педагогічної  майстерності
проаналізовані в наукових доробках І. Зязюна,
В. КанКалика, Л. Крамущенко, І. Кривоноса та
ін. У свою чергу сутність феномену педагогічної
майстерності викладача у вищій школі досліджує
О.  Столярчук,  з’ясовуючи  його  вияви  щодо
особистісного та діяльнісного рівнів [7]. Основні
складові  педагогічної майстерності  викладача
вищої  школи  аналізує  М.  Кляп,  визначаючи
основні  шляхи  її  удосконалення  й  роль  цих
процесів  у  реформуванні  національної  вищої
освіти  в  контексті  її  інтернаціоналізації  [3].
Гностичний,  конструктивнопроективний,
організаційний,  комунікативний,  перцептивно
рефлексивний  компоненти  формування
педагогічної майстерності виокремлює Н.Кузьміна
[4]. Змістовопроцесуальний аспект формування
педагогічної  майстерності,  аналіз  активних
методів  навчання  та  методичної  роботи  в
навчальних  закладах  подає Л.  Бєсєдіна  [1]. На
складності  й  необхідності  формування
педагогічної  майстерності  наголошує  у  своїх
працях В. Семиченко [6].

Отже,  проблема  сутності,  структури  та
змістовопроцесуальних  аспектів  формування
професійної  майстерності  педагога  є  певною
мірою  вивчена.  Однак,  на  нашу  думку,
недостатньо  у  психологопедагогічних
дослідженнях  акцентовано  увагу  саме  на
комунікативності  особистості  педагога  як
важливій складовій професійної майстерності. А
тому  метою  нашої  статті  є  аналіз  змісту  й
структури  комунікативності  особистості  та
обґрунтування її ролі у формуванні професійної
майстерності сучасного вчителя.

Виклад  основного  матеріалу  й

обґрунтування  отриманих  результатів
дослідження.  У  процесі  дослідження  нами
встановлено,  що  вчені  порізному  трактують
поняття професійної майстерності. Так, І. Зязюн
педагогічну  майстерність  визначає  як  вияв
високого  рівня  педагогічної  діяльності,  синтез
наукових  знань,  умінь  і  навичок  методичного
мистецтва  і  особистих  якостей  педагога,  що
забезпечує  високий  рівень  самоорганізації
професійної  роботи  [5].  Звідси  логічними  є
визначені  вченим  складові  педагогічної
майстерності:  гуманістична  спрямованість,
професійні знання за фахом, педагогічні здібності
та педагогічна техніка.

У  свою  чергу,  М.  Фіцула  педагогічну
майстерність  тлумачить  як  сукупність  якостей
особистості,  які  забезпечують  високий  рівень
самоорганізації професійної діяльності педагога,
складовими якої є професійні знання, педагогічна
техніка,  педагогічні  здібності,  педагогічна
моральність,  професійно  значущі  якості
(доброзичливість,  об’єктивність,  вимогливість,
порядність, оптимізм, самоконтроль) та зовнішня
культура  [8]. Далі  автор  наголошує на тому,  що
названі  складові  професійної  майстерності
слугують  тими  чинниками,  які  забезпечують
трансформацію  педагогічної  діяльності  у
мистецтво,  яке  завершується  педагогічним
новаторством.

Оскільки всі сучасні педагогічні концепції, як
от  гуманістична  педагогіка,  особистісно
орієнтована педагогіка,  педагогіка партнерства,
базуються на  міжособистісному,  рівноправному
й гуманному спілкуванні та формуванні суб’єкт
суб’єктних взаємин у педагогічному процесі, то,
на нашу думку, логічним є доповнення визначених
вище вченими особистісних якостей педагога як
складових професійної майстерності ще однією
важливою якістю – комунікативністю.

Помилковим  є  ототожнення  понять
спілкування, комунікативності та комунікабельності.
Так, В. КанКалик визначає комунікативність  як
складне, багатоаспектне явище, що поєднує ряд
компонентів, серед яких особливе значення мають
комунікабельність,  соціальна  спорідненість  та
альтруїстичні тенденції [2]. Далі автор визначає
ці  складові.  Зокрема,  під  комунікабельністю
доцільно розуміти  здатність  людини відчувати
задоволення від процесу спілкування  з  іншими
людьми;  соціальна спорідненість – це бажання
бути  серед  інших  людей,  тобто  соціальну
спорідненість  доцільно  розглядати  як  стійке
новоутворення,  пов’язане  саме  з  професійно
педагогічною  спрямованістю  особистості
педагога;  альтруїстичні  тенденції  в  емоціях
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особистості  пов’язані  з  бажанням  приносити
радість  людям,  з  якими  вона  спілкується,  зі
співпереживанням радості іншого тощо.

У свою чергу, Ю. Ханін [9] комунікативність
визначає як єдність трьох складників: потреби у
спілкуванні, емоційного стану до, під час і після
спілкування та комунікативних навичок і вмінь.

Отже,  ми  розуміємо  комунікативність
особистості  вчителя  як  складне
поліфункціональне  особистісне новоутворення,
яке  містить,  поперше,  бажання  й  потребу  у
спілкуванні з іншими людьми (учнями, колегами,
батьками);  подруге,  соціальну  спорідненість,
тобто бажання  вчителя  бути серед  вихованців,
взаємодіяти  з  ними;  потретє,  альтруїстичні
емоції, тобто піднесений позитивний емоційний
стан  вчителя  від  взаємодії  з  дітьми  та  вміння
приносити радість своїм вихованцям, створювати
позитивне емоційне середовище.

Функціональне  значення  комунікативності
особистості педагога може бути визначене таким
чином: як обмін повідомленнями,  інформацією,
думками,  задумами,  рішеннями;  підтримка
взаємозв’язку  та  взаємодії  у  вигляді постійної
взаємоорієнтованості; встановлення контакту як
стану обопільної готовності до прийому й передачі
певної  інформації;  стимулювання  активності
вихованця, щоб  направити  його  на  виконання
певних  дій;  взаємне  орієнтування й узгодження
дій при організації спільної діяльності; адекватне
й  об’єктивне  сприйняття  й  розуміння  змісту
інформації  і  взаємне  розуміння  –  намірів,
настанов, переживань, психоемоційних станів;
формування  в  учнів  потрібних  емоційних
переживань, а також зміна своїх переживань  та
емоційного стану; усвідомлення  і фіксація своїх
ролі  та  місця  в  системі  рольових,  статусних,
ділових,  міжособистісних  та  інших  зв’язків  у
педагогічному  середовищі;  зміна  стану,
поведінки,  індивідуальнозначеннєвих  станів
вихованця як партнера по взаємодії.

На  основі  аналізу  психологопедагогічної
літератури нами з’ясовано, що комунікативність
особистості  педагога  формується  під  впливом
різних об’єктивних і суб’єктивних чинників, які
є взаємозалежними й взаємодоповнюючими один
одного. На нашу думку, переважаючими серед них
є  особистісні,  які  власне  й  моделюють
комунікативність учителя:

  базові  особистісні  якості  вчителя:
гуманістична  педагогічна  спрямованість,
творчість  і  активність,  любов  до  дітей,
психологічне  їх  сприйняття  й  розуміння,
доброзичливість, об’єктивність, принциповість і
організованість;

  спеціальні професійні  (вчительські)  якості,
що  характеризують  внутрішню  структуру
комунікативності  вчителя:  когнітивні  якості
(сприймання,  розуміння  й  пізнання
навколишнього  світу,  пізнання  людей);
експресивні  якості  (виразність  особистості);
управлінські  якості  (вплив  на  інших  людей);
самопізнання, самоаналіз і самовиховання.

Аналізуючи  зовнішні  чинники  формування
комунікативності  вчителя,  нами  увага
акцентується  на  його  професійній  підготовці.
Саме у процесі професійної підготовки майбутній
учитель  має  досконало  оволодіти
комунікативними  знаннями  –  відображення  у
свідомості  комунікативних  ситуацій  в  їх
причиннонаслідкових  зв’язках  і  відношеннях,
сформувати  комунікативні  навички  –
автоматизовані свідомі дії, що сприяють швидкому
відображенню  у  свідомості  комунікативних
ситуацій,  визначають  успішність  сприйняття,
розуміння  об’єктивного  світу  й  відповідного
впливу  на  нього  у  процесі  педагогічної
комунікації,  розвивати  комунікативні  вміння  –
комплекс  дій,  які  базуються  на  теоретичній  і
практичній підготовленості, що дає змогу творчо
використовувати  комунікативні  знання  та
навички  для  відображення  й  перетворення
дійсності,  працювати  над  комунікативними
звичками  –  доведені  до  автоматизму
комунікативні  дії.  Все  це  й   сприятиме
формуванню   комунікативному  характеру  –
головні  якості,  властивості  особистості,  що
виявляються  у  типовій  для  неї  активності  в
комунікативній діяльності  й  у  відношеннях  до
навколишнього світу,  до  інших людей, до  себе,
що й визначає комунікативність особистості.

Висновки  та  перспективи  подальших
досліджень.  Аналіз  психологопедагогічної
літератури  та  практичної  діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів переконливо
свідчить про те, що від педагогічної майстерності
вчителя  залежить  ефективність  організації
навчального  процесу,  успішність  засвоєння
учнями знань, формування  їх умінь  і навичок, а
також становлення особистості школяра. Звідси
й  випливає  актуальність  проблеми  змістово
структурного  аналізу  поняття  педагогічної
майстерності  та  пошуку  нових  змісту,  форм  і
методів її формування як у процесі професійної
підготовки  майбутнього  вчителя,  так  і  в  ході
педагогічної діяльності.

Нами  з’ясовано,  що  вчені  трактують
педагогічну  майстерність  як  поєднання
професіоналізму (наукових знань, умінь і навичок
методичного  мистецтва)  та  особистих  якостей
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учителя,  що  забезпечує  самоорганізацію
вчительської  професійної  діяльності,  чітко
визначаючи  при  цьому  складові  педагогічної
майстерності:  професійні  знання,  педагогічні
здібності  й  педагогічну  техніку,  а  також
гуманістичну спрямованість особистості,  тобто
систему  професійно  значущих  гуманістичних
особистісних якостей.

Нами  у  дослідженні  акцентовано  увагу  на
комунікативності  особистості  вчителя  як
важливому елементу педагогічної майстерності,
що інтегрує професійну її складову з внутрішньо
особистісною. Визначаємо комунікативність  як
складну поліфункціональну властивість учителя,
що  забезпечує  не  лише  успішне  професійно
педагогічне спілкування, яке є засобом реалізації
професійної  вчительської  діяльності,  але  й
створення  позитивного  емоційного  навчально
виховного середовища, яке сприяє як навчальній
діяльності,  так  і  формуванню  підростаючої
особистості.  Саме  комунікативність  учителя
забезпечує суб’єктсуб’єктну взаємодію “вчитель
учень”, зворотній зв’язок у навчальновиховному
процесі.

Подальшого наукового дослідження потребує
пошук  шляхів  ефективного  формування
комунікативних  якостей  сучасного  вчителя.
Особливо важливими серед них, на нашу думку,
є  емпатія, професійна  (педагогічна)  рефлексія,
вміння слухати,  сугестивність,  справедливість,
гнучкість  і  делікатність,  комунікабельність  і
толерантність тощо.
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“Збагнімо ці слова, Учителю! Ми горимо і згоряємо в ім’я того, щоб єднати 
людей узами добрих побажань. Щоб людині хотілося жити від того, що поряд з нею 
живуть люди”.  

 
“...Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителю треба ввібрати море 

світла, ні на хвилю не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань людської 
мудрості” 

  
“...Пізнання дитиною світу починається з пізнання людини, а людина 

відкривається перед дитиною в образі матері, батька і вчителя”. 
Василь Сухомлинський  

український педагог, публіцист, письменник 
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П
остановка  проблеми.  Інновація  в
педагогіці розглядається як здатність
до оновлення, відкритість новому [14, 50].

Нині  створюється  нова  педагогіка,
характерною ознакою якої є інноваційність (нове,
новизна, нововведення) [2; 7; 8; 14, 15; 17; 21].
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The  actual  problems  of  preparation  of  future  teachers  to  the  implementation  of  innovative  educational
technologies  of  the  Ukrainian  language  at  primary  school  are  revealed  in  the  article.  This  preparation  is  a
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Інновації в педагогіці пов’язані із загальними
процесами  у  суспільстві,  глобальними
проблемами знань і форм соціального буття.

Інновація  (лат.  innovatio –  оновлення,  зміна)
навчання  зорієнтована  на  динамічні  зміни  в
навколишньому  світі:  навчальна  та  освітня
діяльність,  яка  ґрунтується  на  розвитку
різноманітних  форм  мислення,  творчих
здібностей,  високих  соціальноадаптаційних
можливостей особистості [15, 486].

Специфічними особливостями інноваційного
навчання  є  його  відкритість  майбутньому,
здатність до передбачування на основі постійної
переоцінки  цінностей,  налаштованість  на
конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях [1, 58].

Розвиток  системи  і  змісту  навчання  в
сучасному  світі  відбувається  в  контексті
глобальних освітніх тенденцій  (мегатенденцій),
серед яких найпомітнішими є:

 масовий характер освіти та її неперервність
як нова якість;

 значущість освіти для індивіда і суспільства;
  орієнтація  на  активне  освоєння  людиною

способів пізнавальної діяльності;
  адаптація  освітнього  процесу  до  запитів  і

потреб особистості;
  орієнтація  навчання  на  особистість,

забезпечення можливостей її саморозкриття [1, 78].
Ці тенденції свідчать, що в процесі підготовки

майбутніх учителів потрібно зосередити увагу на
розвиткові. Освіта має забезпечити кожному, хто
навчається, широкі можливості для здобуття таких
умов розвитку та підготовки до життя:

 знань про людину, природу і суспільство, що
сприяють формуванню наукової картини світу як
основи  світогляду  та орієнтації  у  виборі сфери
майбутньої практичної діяльності;

 досвіду комунікативної, розумової, емоційної,
фізичної,  трудової  діяльності,  що  сприяє
формуванню  основних  інтелектуальних,
трудових, організаційних  і  гігієнічних умінь  та
навичок, необхідних у повсякденному житті для
участі  у  суспільному  виробництві, продовженні
освіти та самоосвіти;

  досвіду  творчої  діяльності,  що  відкриває
простір для розвитку індивідуальних здібностей
особистості і забезпечує її підготовку до життя в
умовах  соціальноекономічного  та  науково
технічного прогресу;

 досвіду суспільних і особистісних відносин,
які  готують  молодь  до  активної  участі  в житті
країни,  створення сім’ї, планування особистого
життя на основі ідеалів, моральних та естетичних
цінностей сучасного суспільства [15, 17 – 23].

З  цього  приводу  Іван  Андрійович  Зязюн

стверджує, що смислом і метою сучасної освіти
повинна стати “людина у постійному розвитку, її
духовне становлення,  гармонізація  її відносин  з
собою та  іншими людьми,  зі світом. …Система
освіти створюється  для  людини,  функціонує  і
розвивається в її інтересах, слугує повноцінному
розвитку особистості  і в ідеалі її призначення –
щастя людини” [8, 37 ].

Аналіз  останніх  досліджень.  Вивчення  та
аналіз літератури з окресленого питання показав,
що проблемою підготовки студентів до роботи в
школі займалися такі провідні вчені, як Н.П. Волкова,
І.А. Зязюн,  О.Я.  Савченко,  О.І.  Вишневський,
Н.П.  Волкова,  Ю.  Завалевський,  Н.І.  Калита,
Д.В.  Луцик,  М.П.  Пантюк,  В.Ю.  Ковальчук,
А.С. Зимульдінова, Л.Г. Стахів, Л.Й. Скалич [1;
2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 21].

О.Я. Савченко розглядає  тлумачення базових
понять інноваційного підходу і вважає, що ними
вчителям  початкових класів  потрібно грамотно
користуватись.  На  її  думку,  у  програмах
посилилися вимоги до результативної складової
початкової  освіти  з  усіх  предметів,  у  т.ч.  й  з
української  мови.  А  це  привело  до  зміни  у
розумінні поняття “якість освіти” [15, 1 – 2].

У Державному стандарті загальної початкової
освіти  зазначено,  що  основна  мета  вивчення
української  мови  докорінно  змінилася.  Вона
полягає  у  тому,  щоб  формувати  ключову
комунікативну  компетентність  молодшого
школяра,  яка  виявляється  у  здатності  успішно
користуватися  мовою  і  мовленням  і  у  процесі
пізнання навколишнього світу [4, 7 – 8].

А.С. Зимульдінова, М.М. Проць розкривають
взаємозв’язок  у  вивченні  мовних  явищ  і
мовленнєвих умінь учнів молодшого  шкільного
віку [6; 7].

Невід’ємною частиною навчального процесу,
засобом формування мовних і мовленнєвих умінь
і навичок є  система роботи  з боку майбутнього
вчителя  за  новими  програмами  з  навчальних
дисциплін  у  1  –  4  класах.  Вони  побудовані
відповідно  до  удосконаленого  Державного
стандарту початкової загальної освіти [4; 12].

Отже,  проблемою  підготовки  майбутніх
учителів  займалися  педагоги,  психологи  та
методисти  на  всіх  рівнях.  Однак  залишається
невирішеною проблема підготовки студентів до
впровадження  інноваційних  навчальних
технологій з української мови у початкових класах

Мета cтатті. Розкрити особливості навчання
майбутніх вчителів за  інноваційними навчальними
технологіями з української мови учнів початкових
класів за новою шкільною програмою відповідно до
Державного стандарту початкової загальної освіти.
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Виклад основного матеріалу. Реформування
загальноосвітньої  початкової  передбачає
розгортання конкретної роботи  над створенням
нових  навчальних  планів  і  програм  та  їхнього
методичного  забезпечення  щодо  важливих
пріоритетів  в  освіті  [12].  Планується  розробка
доступної  для  майбутніх  вчителів  системи
вимірників  (якісних  і кількісних)  не  лише  для
оцінки навчальних досягнень молодших школярів
у  галузі  знань,  а  й  для  вивчення новоутворень,
пов’язаних із  психічним і особистим розвитком
(рівня  сформованості  навчальної  діяльності,
комунікативних умінь, ставлення до природної і
соціальної сфери тощо).

Дослідники проблем педагогічної інноватики
намагаються  співвіднести  нове  у  педагогіці  з
корисним, прогресивним, позитивним, сучасним,
передовим у підготовці майбутнього вчителя.
Нове у педагогіці – не лише ідеї, підходи, методи,
технології,  які  у  таких  поєднаннях  ще  не
висувались  або  ще  не  використовувались,  а  й
комплекс  елементів  чи  окремі  елементи
педагогічного  процесу,  які  ввібрали  в  себе
прогресивне  начало,  що  дає  змогу  в  змінних
умовах  і  ситуаціях  ефективно  розв’язувати
завдання  виховання  та  освіти.  Для  того  щоб
реалізація,  утвердження  нового  зумовлювали
позитивні  зміни,  необхідно,  щоб  воно  було
засобом вирішення актуальних для конкретного
навчального  закладу  завдань,  витримало
вимогливу експериментальну перевірку.

При виборі нововведення, прийнятті рішення
про його доцільність керуються аналізом реальної
ситуації,  а  не  лише  особистим  баченням,
уподобаннями.  Важливо  на  цьому  етапі
враховувати  технологічний  (специфіка
використання) та особистісний (такі індивідуальні
якості педагога,  як  професійна  підготовленість,
комунікабельність,  емоційність тощо,  від  чого
залежить  ефективність освоєння  нового  засобу)
аспекти нового педагогічного засобу в підготовці
майбутнього вчителя.

Не  завжди  і  не  всюди  впровадження  нового
забезпечує  позитивні  результати,  не  кожне
нововведення  раціональне,  виправдане,
прогресивне,  часто  воно  дестабілізує
функціонування  педагогічної системи,  створює
додаткові  труднощі  для  підготовки  майбутніх
вчителів і їх вихованців.

Теоретична  підготовка  майбутніх  учителів
включає ознайомлення їх з термінами, розкриття
понять,  якими  вони  мають  оволодіти.  На
лекційних  заняттях  з  педагогічних  дисциплін
студенти дізнаються, що Інновація (лат. innovatio
–  оновлення,  зміна)  –  нововведення,  зміна,

оновлення; новий підхід, створення якісно нового,
використання  відомого  в  інших  цілях  [7,  65].
Лектор розкриває різні її значення:

  форма  організації  інноваційної  діяльності;
сукупність  нових  професійних  дій  педагога,
спрямованих на розв’язанні актуальних проблем
виховання  і  навчання  з  позицій  особистісно
орієнтованої  освіти;  зміни  в  освітній  практиці;
комплексний процес створення, розповсюдження
та  використання  нового  практичного  засобу  в
галузі  техніки, технології,  педагогіки,  наукових
досліджень; результат інноваційного процесу [3;
6; 7; 9; 11; 15; 17; 21].

Як  стверджував  український  педагог  Василь
Сухомлинський  (1918  –  1970  рр.),
“…перетворення наукових  досягнень  у  живий
досвід творчої праці – це найскладніша сфера
дотикання науки до практики. Зроблене вченим
відкриття,  коли  воно  оживає  в  людських
взаємовідносинах у живому пориві думок і емоцій,
постає  перед  учителем  як  складне  завдання,
розв’язати  яке можна  багатьма способами… У
виборі способу, втіленні теоретичних істин у живі
людські  думки  й емоції  саме  і  полягає  творча
праця вчителя” [18; 19; 20].

На  практичних  заняттях  з  педагогічних
дисциплін  майбутні вчителі ознайомлюються  з
формами інноваційних технологій навчання, які
заслуговують  на  особливу  увагу  і  є  найбільш
актуальними  та  впливають  на  формування
педагогічної майстерності Це такі, як: технологія
проблемного  особистісно  орієнтованого,
комп’ютерного,  розвивального,  інтенсивного,
ігрового,  дистанційного,  інтерактивного,
комбінованого та іншого навчання.

Проблемний вид навчання та його технологія.
Назва  цього  навчання  говорить  сама  за  себе.
Проблемне  –  значить  пов’язане з проблемою,  а
звідси  й  активність  студентів.  Сутність
проблемного  навчання  зводиться  до  створення
проблемних  ситуацій  з  метою  розвитку
пізнавальної творчої діяльності студентів. Тобто
має  місце  самостійне  здобуття  знань у процесі
розв’язання  проблемних  ситуацій.  Проблемне
навчання має таку структуру: проблемне питання
– проблемна  ситуація – проблема  –  гіпотеза  –
доведення гіпотези – аналіз – умовивід. Цей вид
навчання сприяє розвитку пізнавальної діяльності
студентів.  Технологіями проблемного навчання
займалися М. Махмутов, А. Матюшкін, О. Савченко,
А.С. Зимульдінова, М.М. Проць та ін.

Суть  проблемної  інтерпретації  навчального
матеріалу полягає у тому, що викладач  не надає
знання  в  готовому  вигляді,  а  ставить  перед
науковцем проблемні завдання, спонукає шукати
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шляхи і можливості їх вирішення. Проблема сама
прокладає шлях до нових знань і способу дій.

Принципово  важливим  є той  факт,  що  нові
знання даються не для того, щоб лише брати їх
до уваги, а для вирішення певної проблеми або
проблем. При традиційній педагогічній стратегії
– від знань до проблем – учні не можуть виробити
вмінь і навичок самостійного наукового пошуку,
адже  їм  пропонуються  для  засвоєння  головні
результати.  Рішення  проблеми  потребує
включення  творчого  мислення.  Репродуктивні
психічні  процеси,  пов’язані  з  відтворенням
засвоєних  шаблонів,  у  проблемній  ситуації
просто не ефективні.

Якщо людину постійно привчати засвоювати
знання  і  вміння  в  новому  вигляді,  то
розвиватимуться природні творчі здібності; вона
навчиться  мислити  самостійно.  Максимально
процес мислення  виявляється  і розкривається  з
вирішенням проблемних завдань.

Під  розвивальним  навчанням  потрібно
розуміти  таке  навчання,  за  якого,  поряд  із
наданням конкретних знань приділяється значна
увага  процесові  інтелектуального  розвитку
людини, спрямованому на формування її знань у
вигляді добре організованої системи, на обробку
когнітивних  структур  і  операцій  у  межах  цієї
системи. Така розробка розвивальних технологій
навчання вимагає відповіді на два питання: “Яка
система має бути побудована у процесі навчання”
і “Як повинно відбуватись саме формування такої
системи?” Відповідь на перше запитання зводиться
до створення раціональної моделі суми знань для
формування  інтелекту,  а  на  друге  –  доцільної
організації навчального процесу для ефективнішого
отримання потрібного результату [10].

Розвивальне  навчання  спрямоване  на
інтелектуальний  розвиток  знань,  обробку
когнітивних структур і операцій у межах системи.
Дослідженням технології розвивального навчання
займалися Б. Давидов, Л. Занков.

Технологія  навчання  як  дослідження  –  це
взаємозв’язане усвідомлення й узагальнення всіх
накопичених  попередніх  напрацювань  з
використанням дослідницьких методів, у навчанні
створює  передумови  для  трансформування
досвіду,  що  накопичується,  в  педагогічну
технологію навчання.

Технологія  інтерактивного  навчання –  така
організація  навчального  процесу,  за  якої
неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен
учень має конкретне завдання, за виконання якого
він  має  публічно  відзвітуватися,  або  від  його
діяльності  залежить  якість  виконання
поставленого перед групою завдання [14, 52].

Технологія інтегрованого вивчення за галузями
знань (лат. integratio – відновлення, об’єднання в
ціле окремих елементів) [6, 12].

Наступною сучасною технологією є технологія
контекстного навчання, метою цього навчання є
розвиток професійних інтересів студентів. Зміст
розробляється в контексті професійної діяльності
студентів.  Взаємодія  викладача  і  студента – це
діалогічне  спілкування. Результат –  теоретичні
знання,  застосування  їх  на  практиці.  Форма
контролю – атестаційні педагогічні ситуації, ділові,
рольові ігри.

Одним із найбільш перспективних напрямків
є  впровадження  дистанційного  навчання  на
основі комп’ютерної і телекомунікаційної техніки.
Зазначимо, що перші ідеї в Україні, покладені в
основу  дистанційних  методів  навчання,  були
запропоновані  В. Глушковим.

Дистанційне навчання є  формою  отримання
освіти,  нарівні  з  очною  і  заочною,  коли  у
навчальному  процесі  використовуються  кращі
традиційні та інноваційні методи, засоби і форми
навчання,  що  ґрунтуються  на  комп’ютерних  і
телекомунікаційних технологіях [10].

Технологія  дистанційного  навчання    це
сукупність  прийомів,  дій,  операцій  учасників
навчального  процесу,  які  виконуються  в
ієрархічній послідовності, враховуючи пізнавальну
діяльність. На сьогодні цю  технологію успішно
застосовують у багатьох навчальних закладах.

Використання  ж  комп’ютерної  техніки
розширює можливості людини, проте воно є не
лише  інструментом,  знаряддям  вирішення
завдань,  і  його  використання  не  має
перетворюватися на самоціль.

У сукупності  з  ЕОМ  комп’ютерне  навчання
вирішує такі дидактичні завдання, як: підвищення
ефективності  навчання;  розвиток  загальних
позитивних здібностей студентів; автоматизований
контроль знань, тестування; суттєва економія часу
за рахунок використання комп’ютерної техніки,
ТЗН.

Характерним  для технології  комп’ютерного
навчання  є  необхідна  розробка  комп’ютерних
програм з використанням алгоритмів послідовних
дій та тестування [10].

Проблемою  впровадження  інтерактивних
методів  на  уроках  у  загальноосвітній  школі
займається  О.В.  Пометун  [14].  Нею  проведено
експериментальне  дослідження  щодо
використання  цих  методів  у  початковій  та
середній загальноосвітніх школах.

На  практичному  занятті  ми  запропонували
студентам  попрацювати  над  новою
нетрадиційною  методикою,  яка  називається
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“портфоліо”. Їм потрібно було зібрати інформацію
про цю методику, а саме: 1) історію походження
терміну; 2) сутність поняття; 3) у якому значенні
слова можна застосовувати цю методику до учнів
4  класу;  4) розробити  завдання  за програмою з
української  мови  для  четвертокласників  та
апробувати  під  час  ділової  гри  в  аудиторії,  а
пізніше  під  час  проходження  педагогічної
практики.

Розглянемо  технологію роботи студентів до
впровадження  нетрадиційної  методики
“портфоліо”. Для цього ми їх об’єднали в групи і
запропонували  розглянути  підготовлені  ними
матеріали  (їхні  “портфоліо”).  Найкраще
справилася  група  №  3,  яка  повністю  розкрила
зміст, характер та використання цієї інноваційної
методики.

Відповідаючи  на  перше  питання,  студенти
висвітлили  історію  походження  та  вживання
терміну “портфоліо”.

1 ст.–  Ідея застосування “портфоліо” в школі
походить із Сполучених Штатів, де вона виникла
в  80  роках  ХХ  ст. Однак  дотепер  у  літературі
немає єдиного розуміння шкільного “портфоліо”
[3; 5; 7; 15].

2  ст.  –  “Портфоліо”  розглядається  як
альтернативний  спосіб  оцінки  навчальних
досягнень  учнів.  Оцінюється  не  просто
досягнення  (тобто результат),  але долучається  і
спосіб учіння, тобто те, як учень працював, його
інтереси та цілі. Учень готовий відповісти на всі
питання, які виникли, обговорити і захистити свої
результати, прояснити в розмові  з  іншими  свої
подальші цілі і способи їх досягнення.

3  ст.  –  Я  хочу  доповнити  попередника,
оскільки  сьогодні,  як  зазначають  науковці,
важливість  зміни форм  оцінювання навчальних
досягнень  полягає  у  тому,  що  ця  методика
впливає  на  процес  навчання,  яка  передує
результатові.  З  цього  витікає,  що  змінюючи
процедуру оцінювання навчальних досягнень, ми
впливаємо  і  на  сам навчальний процес. Отже,
“портфоліо” як метод оцінювання, претендує не
тільки на розгляд навчальних досягнень, але й на
те,  щоб  бути  інструментом  підвищення  якості
процесу учіння.

У відповідях студентів на друге питання були
помітні  звернення  до  наукових  джерел  та
доведення  актуальності  впровадження  у
навчальновиховний процес початкової школи.

4  ст.  –  Методика  “портфоліо”  навчальних
досягнень учнів стає в освіті останнім часом все
більш  популярної  і  належить  до  засобів
модернізації  освіти, що відбувається по всьому
світу.  Все  більше  шкіл  застосовують  у  своїй

практиці, оскільки сьогодні вважається, що школа
ХХІ  століття – це “школа  портфоліо”.  Під ним
розуміють  і  збір  робіт  учнів  або  новий  спосіб
оцінки навчальних досягнень.

Однак  сьогодні  методика  “портфоліо”
пов’язується з новим розумінням суті навчального
процесу,  з новими цілями освіти. Найголовніше
тут  є  не  “портфоліо”,  як  таке,  а  так  званий
“портфоліопроцес”  –  сукупність  процесів
навчання і учіння.

5 ст. – У педагогічній і методичній літературі
розрізняються “портфоліо” як спосіб оцінювання
навчальних досягнень і так звані портфоліо курсів
(тематичні,  наочні),  основна  мета  яких  –
позитивно впливати на сам процес навчання. Ми
вважаємо,  що  це  виражає  взаємодію  процесу
викладання  і  учіння,  нову культуру,  співпрацю
вчителя і учня, у результаті якої з’являються нові
цілі  і  нові  способи  досягнення  мети  навчання
української мови в початкових класах.

Третє питання передбачало відповіді студентів,
що стосувалися використання цієї методики для
учнів 4 класу. Ось що зазначали майбутні вчителі.

5 ст. – У роботі над “портфоліо” важливим є
така взаємодія між  учителем  і учнем, в процесі
якого визначаються цілі роботи  і  виробляються
критерії оцінки.

Результативною  при  цьому  є  думка,  що
досягнення  потрібно  не  оцінювати,  а
документувати  у  “портфоліо”. Тут  йдеться  про
те, що учень сам вирішує, що він хоче покласти
в свою теку, або портфель. Тим самим від учня
потрібна  самооцінка  в  процесі  учіння.  У
“портфоліо” знаходять своє місце, крім того, що
учень  зробив  в  школі,  також  і  домашні,  і
позашкільні роботи. У теку, крім робіт, кладеться
і думка про виконану роботу як самим учнем, так
і  вчителем.  Якщо  збираються  роботи  одного
предмету  (часто  це  пов’язані  з  письмовими
завданнями ),  то із  зібраних робіт добре можна
бачити прогрес.

6 ст. – Учень працює над оформленням свого
портфоліо, як у шкільний, так і позашкільний час.
Вчитель допомагає і консультує учня при виборі і
оформленні портфоліо,  пише свої  коментарі  до
зібраного матеріалу. Інші учні можуть також можуть
внести свої  зауваження  і  коментарі до окремих
частин власного портфоліо або своїх друзів.

Один із студентів підсумовує сказане і робить
висновки:  інноваційна  методика  портфоліо  з
української  мови  для  4  класу  включає  такі
складові:  1)  початковий  етап  –  це  постановка
питання;  2) відкрите, комплексне  завдання;
3) формулювання проблеми.

Представлення студентами навчальних завдань

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ



42

за  методикою  “портфоліо”  є  надзвичайно
важливим етапом практичного заняття.

1  ст.  –  Я  визначила  такі  завдання,  які
спрямовані  на формування умінь  працювати  з
текстом на уроках української мови, осмислювати
його  фактичний  та  логічний  зміст;  визначати
основні смислові частини твору і дібрати до них
заголовки; визначити  зв’язки між реченнями  в
тексті, розглянути мовні засоби.

2  ст.  –  Я  дібрала  завдання  за  прочитаним
текстом, що дають можливість звернути увагу на
слова і мовне оформлення тексту.

 Прочитати  текст  і дібрати слова, необхідні
для опису листя.

Я  бачив  листя  не  лише  золоте  і  пурпурове,
але  й  яскраво  –  червоне,  фіолетове,
коричневе,чорне,  сіре,  біле.  Фарби  здавались
особливо  м’якими  через  осінню  імлу,  яка
нерухомо  висіла  в повітрі.  А  коли йшли  дощі,
м’якість фарб змінювалась блиском. Небо, вкрите
хмарами,  все  ж  давало  достатньо  світла,  щоб
мокрі  ліси могли  загоратися  здаля,  як  багряні
пожежі. В  соснових хащах тремтіли  від холоду
берези, обсипані позолотою.

Дерева почали жовтіти знизу: я бачив осики,
червоні внизу і зовсім ще зелені на верхівках

  Пояснити відтінки  значення слів;  знайти  і
дібрати  словасиноніми,  антоніми,  пояснити
пряме  і  переносне  значення  слова;  зв’язко
розповісти.

3 ст. – У мене дібрані завдання з теми “Частини
мови в 4 класі”.

Прочитати текст. Виписати та розподілити всі
слова за приналежністю до частин мови: а) слова,
що  називають  предмет;  б) ознаку  предмета;
в) дію предмета.

Підморозило.  Звечора  густі,  сірі  хмари
потемніли  і  важкими  брилами  нависли  над
землею. Мабуть, буде сніг.

Присмерком починають спускатися на землю
перші мохнаті  сніжинки.  Спочатку  небагато,  а
потім більше і більше пурхає їх у свіжому повітрі,
безшумно сідає на зелені мохи, почорніле листя,
кудлаті гілки ялин. Пухнаста ковдра стелиться по
землі. А на  ранок навкруги  чисто, біло. Ліс сяє
кришталем.  Все  навкруги  прибрано  в  біле
мереживо і сріблястий бісер. Перша пороша.

Мороз приємно пощипує  щоки. Ледь  –  ледь
риплять  сніжинки під ногами.  Легко  дихається
цього чудового ранку. (В. Пархоменко).

 Визначити іменники в реченні, вказати рід,
число, відмінок;

  Дібрати  до  іменників  прикметники,
поставивши їх у тому ж роді, числі й відмінку;

  Визначити  час,  особу  і  число  дієслів

(теперішнього і майбутнього часу). Утворити від
дієслів неозначену форму дієслова.

Отже,  ознайомлення  студентів  з  новою
методикою  “портфоліо”  зробить  вивчення
української мови молодшими школярами цікавим,
багатим і змістовним, дозволить упроваджувати
її у масову початкову школу.

На іншому практичному занятті з педагогічних
дисциплін ми використали інноваційну методику
“Кейс”. Зупинимося на ї характеристиці.

На вступному занятті викладач  зі студентами
готували  повідомлення  про  сутність  цієї
методики:

Викладач. – Метод “Кейс” ми використовуємо
для  того, щоб допомогти  зрозуміти  специфіку
навчальних  ситуацій,  послідовність  виконання
(взаємостосунки під час  розв’язування ситуації,
види завдань, мотивацію),

Студентка. – Дослідники виділяють два типи
“кейсів”,  які  використовують  для  підготовки
майбутніх учителів”. Перший тип – це детальний
(до  погодинної  хронології)  щоденний  опис
викладання  студента  за  принципом: коли? де?  і
як? Другий тип передбачає обговорення короткої
і  конкретної  навчальної  ситуації,  події,  яка,
наприклад, відбулася зі студентом на педагогічній
практиці.

Одним  із  ефективних  засобів  організації
навчальної діяльності, яка збільшує самостійність
студентів, – є їх розподіл на малі групи ( по троє
п’ятеро) і організація діалогу між групами.

Розподіл ролейфункцій у дискусійній  групі:
організатор, який пропонує обговорення питання,
проблеми,  працює  з  усіма  членами  групи;
“аналітик”  (задає  питання  учасникам  під  час
обговорення,  піддає  сумніву  ідеї  та
формулювання); “протоколіст”, який фіксує  все,
що стосується розв’язання проблеми, формулює
позицію  групи;  “споглядач”  (оцінює  участь
кожного члена групи).

Між групами може бути організований діалог.
Ми розробили план такого діалогу:

1)  висунення  проблеми; 2)  розподіл  ролей;
3)  обговорення  проблеми;  4)  представлення
результатів  обговорення;  5)  продовження
обговорення і 6) підведення підсумків.

Отже, інноваційні технології володіють якісною
специфікою, яка віддзеркалює способи організації
навчальної  діяльності.  Різноманітність
інноваційних  технологій може  застосовуватися
педагогом на основі різних критеріїв.

Завдання  викладача,  що  читає  педагогічні
дисципліни,  не  тільки  навчати  студентів  як
майбутніх учителів,  а й  забезпечувати  емоційне
задоволення, радість від отриманих знань і самого
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процесу їх засвоєння. В реалізації цього завдання
особлива  роль  відводиться  інноваційній
діяльності.  Використання  ділових  ігор
театральними  засобами  сприяє  позитивному
ставленню  до навчання,  потребує від студентів
кмітливості,  уваги,  вчить  витримки,  виробляє
вміння  швидко  орієнтуватися  і  знаходити
правильне рішення.
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“Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у 
своїх силах, ви не зможете бути успішним чи щасливим”.  

Норман Вінсент Піл 
письменник 

 
“Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає 

вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним”. 
Григорій Сковорода 

український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог 
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П
остановка  проблеми.  Одним  із
основних  завдань  підготовки
студентів на другому (магістерському)

рівні вищої освіти є системне підвищення якості
освіти  на  інноваційній  основі,  що  забезпечує
поступовий розвиток  загальних  (універсальних)
компетентностей  для  створення  сприятливих
умов  у  професійному  зростанні  і  формуванні

персональних і лідерських компетенцій. У світлі
наявних тенденцій суспільного розвитку набуває
нового  контексту  урахування  процесно
результатних парадигмальних змін у вищій освіті,
що актуалізує розробку методології (ідентифікацію
та діагностику) розвитку загальних компетентностей
на другому (магістерському) рівні.

Формулювання  мети  статті  і  завдань.
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Вивчення  вітчизняних  і  зарубіжних  наукових
джерел,  спостереження  за  процесами,  що
відбуваються на сучасному етапі реформування
вищої  освіти  і  впливають  на  модернізацію
професійної підготовки  студентів магістратури
уможливили виявлення низки суперечностей між
визначеною  потребою  сучасного  суспільства  у
фахівцях,  що  володіють  новим  типом
професійного мислення і тенденціями інтеграції
й  спеціалізації  в  управлінській  підготовці
студентів  магістратури  на  компетентнісних
засадах  і  нерозробленістю  теоретико
методологічних  засад  розвитку  загальних
компетентностей  студентів  магістратури  у
контексті реалізації управлінської діяльності.

Виклад  основного  матеріалу.  Розвиток
національної  системи  вищої  освіти  на  основі
компетентнісного  підходу  вимагає  поступового
запровадження  європейських  норм  і  освітніх
стандартів  до  змісту  вищої  освіти,  підготовку
професійнокомпетентних фахівців з урахуванням
міжнародних вимог. У такому контексті діяльність
країнчленів Європейського Союзу спрямована на
збереження  і розвиток європейських цінностей,
міжнародне співробітництво у сфері освіти.

Згідно  формулюваннями  ЮНЕСКО,  освіта
являє собою процес соціалізації  індивіда, в ході
чого відбувається становлення його здібностей до
саморозвитку,  пов’язаних  з  формуванням
когнітивних  (learning  to know  – вчитися  знати,
професійнометодична  компетентність),
діяльнісних  (learning  to  do  –  вчитися  робити,
компетентність в плані діяльності, перетворення
задуманого в життя), комунікативних (learning to
live  together  – вчитися  жити  разом,  соціально
комунікативна  компетентність)  і  світоглядних
(learning  to be – вчитися бути, компетентність  в
плані особистості) компетентностей [3].

Важливе значення для реформування системи
вищої освіти в Україні мають результати проекту
“Tuning  Education  Structures  in  Europe”
(“Налаштування освітніх структур в Європі”) [4],
підтриманого  Європейською Комісією,  в  якому
для  реалізації  цілей  Болонської  декларації
поставлена задача визначити точки конвергенції
і  виробити загальне розуміння  кваліфікацій  за
рівнями  в  термінах компетенцій як  результатів
навчання.

Проектом  запропонована теоретична модель
компетенцій  майбутніх  фахівців  і  виділені
наступні  категорії  загальних  компетенцій:
інструментальні  (когнітивні  здібності,
методологічні  здібності,  технологічні  вміння,
лінгвістичні вміння, комунікативні компетенції);
міжособистісні  (вміння  виражати  почуття  і

відносини,  критика  і  самокритика,  вміння
працювати  в  колективі  і  т.  д.);  системні
(поєднання  розуміння,  ставлення  і  знання,
дозволяє  аналізувати  складові  системи  і  її
цілісність,  вміння  планувати  системні  зміни,
конструювати нові системи) [3].

Загальні  компетенції  слід  трактувати  як
універсальні, ключові, надпрофесійні, які мають
бути  притаманні  фахівцю  будьякого  напряму
підготовки,  спеціальності  та  кваліфікації,  що
здобув  вищу  освіту.

Спеціальні компетенції, визначені проектом на
основі  аналізу  окремих  напрямів  підготовки
фахівців другого циклу (ступінь магістр):

1)  володіти  предметною  областю  на
підвищеному (просунутому) рівні, тобто володіти
новітніми методами і технологіями (дослідження),
знати новітні теорії та їх інтерпретації;

2) критично відслідковувати  й осмислювати
розвиток теорії і практики;

3) володіти методами незалежного дослідження
і  вміти  пояснювати  його  результати  на
просунутому рівні;

4) бути здатним зробити оригінальний внесок
у  дисципліни,  враховуючи  канони  певної
предметної  області,  наприклад,  в  рамках
кваліфікаційної роботи;

5)  демонструвати  оригінальність  і  творчий
підхід;

6) опанувати компетенціями на професійному
рівні.

Більшість зарубіжних дослідників, аналізуючи
категорії  “компетентність”  і  “компетенція”,
виділяють  два  типи  навчальних  результатів:
загальна  компетентність  (key  competency)  і
спеціальна  (предметна) компетентність  (specific
competency).

На  думку  вчених,  загальна  компетентність
розуміється  як  здатність  до  аналізу  і  синтезу,
загальні  знання,  здатність  до  самостійного
навчання, співпраці і комунікації, цілеспрямованість,
лідерські якості, організованість  і  здатність  до
планування.  В  принципі,  це  ті  здібності,  які
“необхідні у будьяких ситуаціях, не тільки  тих,
пов’язані з певною галуззю. Крім того, більшість
з них можна розвинути або  знищити відповідає
чи  не  відповідає  навчальним  методом  або  в
певному форматі” [2].

Згідно  з формулюваннями  ЮНЕСКО, освіта
являє собою процес соціалізації  індивіда, в ході
чого відбувається становлення його здібностей до
саморозвитку,  пов’язаних  з  формуванням
когнітивних  (learning  to  know    вчитися  знати,
професійнометодична  компетентність),
діяльнісних  (learning  to  do    вчитися  робити,
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компетентність в плані діяльності, перетворення
задуманого в життя), комунікативних (learning to
live  together    вчитися  жити  разом,  соціально
комунікативна  компетентність)  і  світоглядних
(learning  to be    вчитися  бути,  компетентність  в
плані особистості) компетентностей [3].

Важливе значення для реформування системи
вищої освіти в Україні мають результати проекту
“Tuning  Education  Structures  in  Europe”
(“Налаштування освітніх структур в Європі”) [4],
підтриманого  Європейською Комісією,  в  якому
для  реалізації  цілей  Болонської  декларації
поставлена задача визначити точки конвергенції
і  виробити загальне розуміння  кваліфікацій  за
рівнями  в  термінах компетенцій як  результатів
навчання.

Проектом  запропонована теоретична модель
компетенцій  майбутніх  фахівців  і  виділені
наступні  категорії  загальних  компетенцій:
інструментальні  (когнітивні  здібності,
методологічні  здібності,  технологічні  вміння,
лінгвістичні вміння,  комунікативні  компетенції)
міжособистісні  (вміння  виражати  почуття  і
відносини,  критика  і  самокритика,  вміння
працювати в колективі і т.д.); системні (поєднання
розуміння,  ставлення  і  знання,  дозволяє
аналізувати складові системи і її цілісність, вміння
планувати  системні  зміни,  конструювати  нові
системи) [3].

Спеціальні компетенції, визначені проектом на
основі  аналізу  окремих  напрямів  підготовки
фахівців другого циклу (ступінь магістр):

1)  володіти  предметною  областю  на
підвищеному (просунутому) рівні, тобто володіти
новітніми методами і технологіями (дослідження),
знати новітні теорії та їх інтерпретації;

2) критично відслідковувати  й осмислювати
розвиток теорії і практики;

3) володіти методами незалежного дослідження
і  вміти  пояснювати  його  результати  на
просунутому рівні;

4) бути здатним зробити оригінальний внесок
у  дисципліни,  враховуючи  канони  певної
предметної  області,  наприклад,  в  рамках
кваліфікаційної роботи;

5)  демонструвати  оригінальність  і  творчий
підхід;

6) опанувати компетенціями на професійному
рівні.

Із позицій цього підходу у 1980 р. Річард Бояціс
(Richard  E.  Boyatzis)  написав  книгу  “The
Competent Manager”,  в якій  він  узагальнив  всі
знахідки і дані, отримані на той час. У 1981 р.
Р.   Бояціс  проаналізував  дані  досліджень
компетенцій  менеджерів  і  виявив  набір

компетенцій, які відрізняли кращих менеджерів в
різних компаніях і в різних функціях, серед яких
базовими компетентностями були універсальні. У
1991 р. підхід, заснований на компетенціях, був
застосований більш  ніж 100 дослідниками  у 24
країнах світу.

Ученими Lyle M. Spencer, Jr., Signe M. Spencer
у 1993  році була створена  всесвітня база даних
моделей  компетенцій  і  загальний  словник
компетенцій,  де  були  проаналізовані  та
узагальнені дані більш ніж 200 досліджень різних
видів  діяльності: підприємництва,  технічної  та
професійної  діяльності, продажів,  соціальної  та
управлінської  сфери, промисловості,  військової
галузі,  охороні  здоров’я,  освіті  та  релігійних
організацій.  Зокрема,  ученими  було  виділені
компетенції,  загальні  для  різних  моделей
компетенцій, а також отримані шкали компетенцій
(поведінкові  індикатори  від  нижнього  рівня
компетенції  до  вищого).  Це  все  свідчить  про
початок дослідження та виокремлення загальних
компетентностей в окрему ланку.

Як зазначено у дослідженні Elaine Chapman and
Marnie O’Neill (The University of Western Australia,
Dobson,  2001) “Defining  and Assessing  Generic
Competencies  in Australian  Universities: Ongoing
Challenges  (“Визначення  та  оцінка  загальних
компетенцій:  поточні  виклики”),  акцент  на
визначенні  та  оцінці  загальних  компетенцій  в
австралійських  університетах  почали  всерйоз
розробляти наприкінці 1980х років, з так званою
“масификацією”  вищої  освіти,  а  також
посиленими  вимогами для моніторингу якості  і
процесів управління. Постало питання про те, як
саме загальні компетенції повинні бути визначені
й оцінені в системі вищої освіти.

Попередні дослідження  (Young  &  Chapman,
2010) припустили, що саме загальні компетенції
орієнтуються  на  виявлення  та  оцінку
характеристик  випускників вищих  навчальних
закладів.  Оцінка  загальної  професійної
компетенції  у  галузі  вищої  освіти  включала
здібності  і  нахили,  які підтримують  створення
нових знань.

Розвиток  компетентнісного  підходу
актуалізував  спільний пошук  країнами  підходів
та  добору  найбільш  універсальних  за  своїм
характером, ключових, базових компетентностей,
які важливо опанувати людині для того, щоб його
соціальна  та  професійна  діяльність  була
ефективною. Наукові розвідки в цьому напрямку
супроводжувалися появою різних  класифікацій
ключових компетентностей. Підсумком широких
дискусій європейської педагогічної громадськості
щодо  розгляду  і  класифікації  ключових

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Молодь і ринок №7 (138), 2016



47 Молодь і ринок №7 (138), 2016

компетентностей стало прийняття Європейської
довідкової  рамкової  структури  ключових
компетентностей для навчання упродовж життя,
прийнятої  у  2006  р.,  в  якій  містяться  вісім
ключових компетентностей: спілкування рідною
мовою;  спілкування  іноземними  мовами;
математична  компетентність  і  базові
компетентності у галузі науки та техніки; цифрова
обчислювальна компетентність; уміння вчитися;
соціальна  і  громадянська  компетентності;
ініціативність  та  підприємливість;  культурна
освіченість та виразність [5].

Основні положення  щодо  інтеграції  науки  і
освіти  України  у  європейське  співтовариство
реалізується  низкою  програм,  зокрема,  це
проекти: Tuning Educational Structures  in Europe
(2000), Education at a Glance 2011: OECD Indicators.
Glossary.  –  Paris:  2011,  International  Standard
Classification of Education. ISCED 1997 / UNESCO,
Recommendation of the European Parliament and of
the Council of 23 April 2008 on the establishment of
the European Qualifications Framework for lifelong
learning, The Bologna Process 2020 – The European
Higher  Education  Area  in  the  new  decade,
Communiqué  of  the  Conference  of  European
Ministers Responsible for Higher Education (Leuven
and LouvainlaNeuve, 28 – 29 April 2009).

Важливою і актуальною в межах нашої теми є
дослідження “Competencebased learning: a proposal
for the assessment of generic competences” (2008),
де  зазначаються  наступні  компетентності:
здатність  до  аналізу  і  синтезу;  здатність  до
організації і планування; базові загальні знання;
засвоєння основ базових знань з професії; усне і
письмове  спілкування  рідною  мовою;  знання
другої мови; елементарні комп’ютерні навички;
навички  управління  інформацією  (уміння
знаходити  та  аналізувати  інформацію  з  різних
джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень;
здатність до критики та самокритики; взаємодія
(робота  в  команді);  здатність  працювати  в
міждисциплінарній  команді;  здатність
спілкуватися  з  експертами  з  інших  галузей;
позитивне  ставлення  до  несхожості  та  інших
культур;  здатність  працювати  в  міжнародному
середовищі;  етичні  зобов’язання;  здатність
застосовувати  знання на практиці;  дослідницькі
навички і уміння; здатність до навчання; здатність
пристосовуватись  до  нових  ситуацій;  здатність
породжувати нові  ідеї  (креативність); лідерські
якості; розуміння культури та звичаїв інших країн;
здатність  працювати самостійно;  планування  і
управління  проектами;  ініціативність  та  дух
підприємництва; турбота про якість .

На  увагу  заслуговують  уточнення  тотожних

понять  у  термінологічному  полі  нашого
дослідження. Зокрема, термін “вправність” (skill)
є,  можливо,  найбільш вживаним,  із  значенням
“бути спроможним, здатним, умілим”. Він часто
вживається в множині “вміння, навички” (skills),
і  часом  у  більш  вузькому  значенні,  ніж
компетентності (competences).

Це пояснює вибір терміну “компетентності” в
проекті Tuning [4]. Не зважаючи на це, два терміни
“універсальні навички і вміння” (transferable skills)
і “загальні компетентності” (generic competences)
можна  розглядати  як  такі,  що  мають  однакове
значення.  Вони  відносяться  до  тих
компетентностей, які є загальними і можуть бути
ототожнені  з певним  рівнем різних програм на
здобуття  ступеню.

У  проекті  Tuning  [4]  зроблено  спробу
розвинути  концепцію компетентностей  в руслі
єдиного  комплексного  підходу,  розглядаючи
здатності як динамічне поєднання властивостей,
які  разом  роблять  можливим  компетентне
виконання,  або  як  частину  кінцевого  продукту
навчального процесу.

У першу чергу, вважається, що компетентності
включають в себе знання і розуміння (теоретичні
знання з академічної дисципліни, здатність знати
і  розуміти),  знання  як  діяти  (практичне  або
операційне  застосування  знань  в  певних
ситуаціях),  знання  як  жити  (цінності  як
інтегральний елемент сприйняття і співіснування
з  іншими  в  соціальному  контексті).
Компетентності  являються  поєднанням
властивостей  (по  відношенню  до  знань  та  їх
застосування,  установок,  навичок,  умінь  та
обов’язків), які описують рівень або ступінь, до
якого особа здатна виконувати їх.

У  такому  контексті  компетентність  або
сукупність компетентностей  означає,  що  особа
застосовує  певну  здатність  або  вміння  для
виконання  завдання,  в  якому  він/вона  здатна
продемонструвати,  що він/вона  може  виконати
його в такий спосіб, який дозволяє оцінити рівень
досягнень. Компетентності можуть бути оцінені і
розвинені.  Це  означає  що,  як  правило,  люди
мають  або  не мають якусь компетентність не в
абсолютному значенні, а володіють нею певною
мірою,  тобто  компетентності  можна  вважати
безперервними  і можна  розвивати через  досвід
та навчання.

У проекті Tuning [4]  розглядаються дві  різні
сукупності  компетентностей:  Поперше,  ті
компетентності,  які  залежать  від  предметної
області.  Вони  є  ключовими  для  будьякого
ступеню  і  безпосередньо  пов’язані  із
спеціальними знаннями предметної області. Вони
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названі академічними спеціальними (фаховими)
компетентностями. Ці компетентності  роблять
кожну  окрему  програму  на  здобуття  ступеню
індивідуальною і послідовною.

Подруге, зроблена спроба визначити спільні
властивості,  які  можуть  бути  загальними  для
любого  ступеню  і  які  вважаються  важливими
певними соціальними групами (в даному випадку
випускниками  навчальних  закладів  і
роботодавцями).  Є  деякі  властивості,  такі  як
здатність  до  навчання,  здатність  до  аналізу  і
синтезу  тощо,  які  є  спільними  для  всіх  або
більшості ступенів.

Зауважимо  наступне,  що  у  сучасному
суспільстві, яке змінюється, соціальні запити якого
мають тенденцію до постійного переформатування,
саме загальні компетентності мають  стати дуже
важливими, тому що вони можуть надати більше
перспектив  для працевлаштування  і  подальшої
реалізації майбутніх  фахівців  в  управлінському
аспекті.

Узагальнюючи  розуміння сутності  загальних
компететностей, зупинимось на тому, що під час
розробки  і  модифікації  освітніх  програм,
надзвичайно  важливо,  щоб  університет
враховував зміни в потребах суспільства, а також
наявні  на  поточний  момент  та  майбутні
можливості  з працевлаштування. Тому, на нашу
думку,  загальні  компетентності  повинні  бути
збалансованими  з фаховими компетентностями
предметної  області,  при  розробці  навчальних
програм вони є життєво важливими.

Важливою і актуальною в межах нашої теми є
дослідження “Competencebased learning: a proposal
for the assessment of generic competences” (2008).
В  цьому  дослідженні  розглядаються  загальні
компетентності,  тоді  як фахові  компетентності
були  проаналізовані  з  використанням  різних
підходів  в  залежності  від  кожної  предметної
області  відповідними  групами  експертів.
Проведені  консультації  розглядаються  як
колективні  роздуми над  тим, що різні  соціальні
групи думають про важливість кожної з вибраних
компетентностей  і  як  вони  оцінюють  роль
університетів у їх досягненні.

Цілком  погоджуємося  із  зарубіжними
науковими  працями,  зокрема,  Young,  J.,  &
Chapman,  E.  (2010).  Generic  competency
frameworks: a brief historical overview. Education
Research  and  Perspectives,  37(1),  1  –  24  щодо
можливості розробки спільної мови  для опису
ефективності  роботи  цілої  організації,  який
допомагає  встановленню  порозуміння  між
співробітниками  різних відділів  і різних рівнів
організації (наприклад – дуже важливо єдине для

всіх розуміння: що таке гарне керівництво  і що
означає ефективна робота в команді).

Зокрема,  можливість  досягнення  високого
рівня  узгодженості при оцінці  працівника,  при
відборі кандидатів на  заохочення,  при розробці
програми  навчання  (все  експерти  мають
можливість  однаково  розуміти  цінні  якості
працівника і знати, що необхідно оцінити, а що
можна  проігнорувати)  відіграє  той  факт,
наскільки у майбутнього фахівця розвиненими є
ключові (загальні) компетенції. Такі компетенції,
які підтримують проголошену місію і цінності, а
також, як  правило,  можуть  бути  застосовані  до
будьякої посади в організації.

Як  зазначається  у  дослідженні  Holmes  L.
(1997). One more time, transferable skills don’t exist
(and what we should do about it). Paper presented to
the Higher Education for Capability Conference on
Embedding Key Skills across the Curriculum, Nene
College,  Northampton,  саме  загальні компетенції
мають  універсальне  визначення,  що
застосовуються по відношенню до деяких посад
в  організації  (наприклад,  вплив,  стратегічне
мислення, лідерство).

Висновки. Таким чином можна стверджувати,
що  у  європейських  документах  у сфері  вищої
освіти  визнано  надзвичайно  велику
системоутворювальну  роль  вищезазначених
загальних  компетентностей  незважаючи  на
дискусійний  характер  їх  переліку.  Подальшим
питанням  для  розв’язання  цього  питання  є
дослідження розвитку загальних компетентностей
студентів магістратури окремих спеціальностей у
контексті реалізації управлінської діяльності.
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П
остановка  проблеми.  Підготовка
інженера для сільського господарства
в сучасній Україні має глибокі корені і

базується на вітчизняній  інженерній школі,  яка
представлена  видатними  інженерами  та
педагогами, досвід та  здобутки яких не можуть
не представляти інтерес для науковців. Предмет
досліджується всебічно: вітчизняні  та зарубіжні
вчені  вивчають  процеси  розвитку
сільськогосподарського  машинобудування
(І. Артоболевський,  І. Аннєнков,  Н. Сисоєв,
Н. Лучинський),  виникнення  та  становлення

інженерної  справи та навчальних  закладів,  які
готували  інженерів,  зокрема  для  сільського
господарства  (Г. Буднік,  В. Віргинський,
Ю. Демідова,  В. Димитрюк,  С. Зинов’єв,
В. Змєєв,  Ю. Коул,  О. Криштановська,
В. Манько, В. Хотєєнков та  ін.).

Мета  статті полягає у дослідженні  процесу
розвитку системи  інженерної аграрної освіти,  з
подальшим аналізом особливостей навчального
процесу  для  виокремлення  тих  чинників,  які
позитивно впливали на ефективність підготовки
фахівців.
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Виклад основного матеріалу. Перші аграрні
навчальні  заклади  в  царській  Росії,  а  також
України і Польщі, як її складових з’являються на
початку  ХІХ  сторіччя:  Землеробська  і  лісова
школа  в  Маримонті  під  Варшавою,  Ново
Олександрівський інститут сільського господарства
і  лісівництва  у польському місті  Пулави,  Гори
Горецька  землеробська  школа  (м.  Горки,
Могилевської губернії), які згодом перетворилися
на  сільськогосподарські  інститути.  Наприкінці
ХІХ  сторіччя  поступово  формується  система
вищих технічних навчальних закладів України та
розвивається професійна інженерна освіта.

До  навчального  процесу  залучалися
представники  промислового  виробництва
(інженери,  техніки,  майстри).  У  1885  році  у
Харкові було відкрито практичний технологічний
інститут (ХПТІ), де спочатку було два відділення:
механічне  і  хімічне,  а  пізніше  додалося
електротехнічне.  Згодом було відкрито  кафедру
сільського господарства і спеціальні лабораторії.
Директором  ХПТІ  того  часу  був  професор
В.Л. Кирпичов. Організовуючи навальний процес,
він  віддавав  перевагу  поєднанню  лекцій  з
семінарами,  лабораторними  і  практичними
заняттями  і  обов’язковою  виробничою
практикою.  Такий  комплексний  підхід
виокремлював ХПТІ серед інших університетів,
де  готували  інженерів.  В.Л. Кирпичов  був
переконаний,  що  основа  інженерної  освіти  –
фундаментальна  теоретична  підготовка,  а
вивчення прикладних  наук мало  базуватися на
загальнотеоретичних дисциплінах, що розвивало
б “уміння робити щось нове” [4].

Спеціальні  відділення  та  факультети  для
підготовки фахівців аграрної сфери відкривалися
в  інших  університетах  та  інститутах, оскільки
стала  відчуватися  потреба  у  фахівцях.  На
розвиток аграрної інженерної освіти вплинув той
факт,  що  вітчизняне  сільськогосподарське
машинобудування не було розвинутим того часу,
і  знаряддя випускалися переважно  іноземними
фірмами. Попит на технічні вироби задовольнявся
за  рахунок  імпорту.  Понад  60%  електричних
виробів  ввозилося  зза  кордону.  В  окремих
галузях, в сільськогосподарській зокрема, питома
вага  імпорту  сягала  близько  100%.  Науково
технічна база в  такому  випадку  знаходилася  на
основних підприємствах, тобто усі дослідницькі
та  розрахункові  операції  здійснювалися  за
кордоном,  а  на  українське  виробництво
потрапляла вже  готова  технічна  документація.
Таким  чином  конструкторських  бюро  та
лабораторій  в  України  майже  не  існувало,  що
відбивалося  на  винахідницькій  інженерній

діяльності.  І  в  наслідок  цього  випускники  не
знаходили роботи за фахом і не могли здійснити
вплив на розвиток галузі [4; 7, 91 – 93].

Сільськогосподарські машини і знаряддя на той
момент  розроблялися  та  удосконалювалися
єдиним відомим і доступним шляхом – дослідним,
який  мав  низьку  ефективність  через  надмірні
витрати часу  та  коштів  і  не  надавав  будьяких
узагальнень, тобто не міг бути застосованим для
наступних розробок. Як слідство, Україна в цьому
питанні  відставала  від  європейських  країн  та
США майже на півстоліття.

Переламними  в  цьому  напрямі  виявилися
праці В.П. Горячкіна, який дійшов висновку, що
певні  обґрунтування  та  узагальнення,  можна
отримати в результаті спеціальних теоретичних і
експериментальних досліджень, на основі яких в
подальшому можна розробляти шляхи та способи
подальшого розв’язання виявленої проблеми [2].
І  той факт  що  у 1896 році В.П. Горячкін  почав
вперше  читати  курс  лекцій  “Вчення  про
сільськогосподарські  машини  і  двигуни”  в
Московському сільськогосподарському  інституті
є важливим щодо предмету нашого дослідження.
Характерною  особливістю  викладацької
діяльності  видатного  вченого  було  те,  що
створивши міжпредметні зв’язки, в основу своїх
лекцій  він  закладає  загальні  принципи
теоретичної  механіки  та  вищої  математики.
Молоді  дослідники  навчалися  в  нього  робити
теоретичні узагальнення розв’язуючи те чи інше
питання  землеробської  механіки,  а  також
працювати  в  тісному  взаємозв’язку  з
агротехнічними  науками,  розробляючи  нові
сільськогосподарські машини [6].

Початок ХХ сторіччя позначився появою нових
машин у  сільському  господарстві:  бензинових
колісних (1900 – 1902 роки) та гусеничних (1906)
тракторів,  в  той  час,  коли  для  цілої  низки
сільськогосподарських  робіт  як  обмолот  та
подрібнення  зерна  широко  застосовувався
паровий  двигун.

З  появою  складних машин  у кінці ХІХ  –  на
початку  ХХ  століття  в  Україні  починає
формуватися вітчизняна школа сільськогосподарських
машин. У 1877 році засновано першу станцію для
випробування землеробських машин і знарядь в
Харківському технологічному  інституті.  У 1898
році відкривається кафедра сільськогосподарського
машинобудування  на  факультеті  сільського
господарства  у  Київському  політехнічному
інституті,  яку очолив професор К.Г. Шиндлер, а
також дослідна станція, де випробувалися машини
для  обробітку різних типів  ґрунтів. Того ж  часу
вперше було видано альбом “Машини й знаряддя
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для  сучасного  сільського  господарства”. Поява
результатів  перших  випробувань  сприяла
зародженню  і  розвитку  нових  напрямів
вітчизняної  науки:  теорії  конструювання,
землеробської  механіки,  машинознавства,
механізованої технології сільськогосподарського
виробництва  та  появи  цілої  плеяди  видатних
ученихмашинознавців та випробувачів [8].

З появою та розвитком вітчизняної інженерної
школи  змінюються  і  підходи  до  організації
навчального процесу. До ХІХ сторіччя основним
методом викладання у вищій школі була лекція.
Проте  багато  передових  вчених,  зокрема
М.В. Ломоносов,  намагалися  впровадити
практичні та лабораторні заняття до навчального
процесу у вищий школі, які доречі з’являються у
практиці університетського викладання тільки в
кінці ХІХ  –  на  початку ХХ  ст.  Слід  зауважити,
що у другій половині ХІХ  ст.  погляд на лекцію
змінюється.  Надзвичайний  інтерес  становить
розуміння  місця,  сутності  і  процедури  лекції
видатним хірургом та педагогом М.І. Пироговим.
Націлюючи  свою  педагогічну  майстерність  на
розвиток самостійності  та  активності  студента,
він надавав лекції допоміжної ролі. Це означало,
що студент мав готуватися самостійно за книгами,
а вже на лекції отримати від лектора роз’яснення
тих питань, які він не зміг опанувати самостійно.
На користь  самостійного оволодіння  наукою  та
проти  бездарної  і  неінформативної  лекції
висловлювалося багато видатних діячів того часу
(Н.Г. Чернишевський,  М.О. Добролюбов,
Д.І. Писарєв).  У  1896  році  на  2му  з’їзді
російських діячів технічної та професійної освіти
відбулося  активне  обговорення  методів
викладання у вищій інженерній школі. Учасники
з’їзду погодилися з тим, що лекція – це “могутній
засіб для повідомлення наукового знання”,  і що
він  не  може  бути  замінений  книгою.  Проте
дискусії продовжилися до початку ХХ сторіччя.
Прихильники  реформи вищої школи, націленої
на  усунення  лекцій  з  навчального  процесу,
аргументували  свої  прагнення  тим,  що  лекція
привчає  студента  до  “пасивного  некритичного
сприйняття чужих думок”, і на екзамені студент
лише  повторює  вивчені  слова  професора,  що
цінним є тільки самостійно здобуті знання, тощо.
В результаті очевидним став той факт, що разом
з  лекціями  у  вищій  інженерній  школі  мають
розвиватися  і  практичні  заняття,  і  самостійна
робота студента [5, 108 – 109].

На рубежі ХІХ – ХХ сторіч в Україні разом із
підготовкою інженерів для сільгоспмашинобудування
розвивається мережа науководослідних  установ,
де  досліджувалися  та  випробувалися  трактори,

ґрунтообробні,  посівні,  та  збиральні  машини.
Разом  з  цим  активно  поширювалось  технічне
знання через спеціалізовані навчальні заклади та
бібліотеки  Харківщини,  Чернігівщини  та
Херсонщини, де читались лекції для споживачів
знарядь [8, 107].

Через  невелику  спеціалізацію  виробництва
кінця ХІХ сторіччя  в  дореволюційній  Росії  та
Україні як її частині створилися умови, коли від
інженера були потрібні універсальні знання, і, як
засвідчують  сучасники,  суттєвим  недоліком
вітчизняної вищої інженерної школи було те, що
випускники “знали всього потроху, але не могли
нічого”,  не  могли  застосовувати  “наукових
методів до конкретних технічних задач, тобто бути
справжніми інженерами”. Проте згодом ситуація
змінюється,  оскільки на  початку  ХХ  сторіччя
з’являються  великі  підприємства  і  з’явилася
потреба  у  спеціалізації  інженерної  освіти.
Усвідомлюючи,  що  впровадження  результатів
наукових  досліджень  сприяють  розвитку
виробництва,  промисловці,  інвестуючи,
допомагають  навчальним  закладам  створювати
власні лабораторії та відкривати нові спеціалізації.
В результаті у період 1905 – 1907 років навчання
наблизилося до вимог практики виробництва. В
цей  період  відкривається  ціла  низка  нових
політехнічних навчальних закладів (у Києві 1898 р.,
Петербурзі – 1902, Новочеркаську – 1909). Хоча
до 1914 року склалися основні галузі вищої освіти,
зокрема технічної та сільськогосподарської, проте,
як  свідчать  дослідники,  дореволюційна  вища
школа  продовжувала  готувати  спеціалістів
універсалів в цих областях знань [5, 19 – 21].

До  часів  першої  світової  війни  посилення
теоретичної складової інженерної освіти дало їй
можливість  вийти  на  рівень,  який  дозволяв
готувати спеціалістів для українського сільського
господарства  та  сільгоспмашинобудування
готових і здатних перейти від емпіричного шляху
конструювання  до  науково  обґрунтованого
створення теоретичних засад сільськогосподарських
машин [1]. Ще у 80ті роки ХІХ століття вітчизняна
науковотехнічна  думка  та  виробництво  в
аграрній  сфері  значно  відставало  від  світових
лідерів галузі, де в ті часи вже серійно випускалась
тракторна  техніка  (США),  розроблялися
культиватори – нові на той момент ґрунтообробні
знаряддя  (Франція)  та  впроваджувалися
комбіновані посівні агрегати (Німеччина). А вже
на початку ХХ сторіччя вітчизняним інженерам
вдалося  подолати  значний  розрив  у
машинобудуванні  між  Росією  та
західноєвропейськими країнами і США [3, 54 – 55].

Протягом 1914  – 1921  рр.  в період Першої

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ІНЖЕНЕРІВ
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА



52

світової війни, революції 1917 р. та громадянської
війни на українських  землях  Російської  імперії
розвиток сільськогосподарського машинобудування,
а також підготовки фахівців для цієї галузі як і для
усього промислового виробництва призупинився.
Однак не перервався на українських територіях,
які входили до складу АвстроУгорщини.

Після  революції  1917  року  продовжується
розвиток  окремих  спеціальностей,  необхідних
“народному господарству”. На початку 30х років
створено такі  галузі  промисловості:  тракторна,
автомобільна,  станкобудівна, хімічна,  авіаційна,
металургійна,  енергетична  та  галузь
сільськогосподарського  машинобудування.
Відповідно до них відкривалися і галузеві виші.

У  1930  –  1940  роках  процес  інженерної
підготовки набув певної стабільності. Для нашого
дослідження  важливим  є  той  факт,  що  цьому
сприяло  укрупнення  спеціальностей  та
запровадження достатнього обсягу загальнонаукових
та загальноінженерних дисциплін, що забезпечило
підготовку фахівців більш широкого профілю та
дозволило  їм  отримати  надійну  базу  для
подальшого розвитку.

Під  час  Другої  Світової  війни  підготовка
інженерів  на  теренах  радянського  союзу  та
союзних  республік  не  переривалася.  Щоб
задовольнити  потреби  виробництва  воєнного
часу  у  вищій  інженерній  школі  зміцнюється
загальнотеоретична  підготовка  за  рахунок
посилення  наукової  складової  фізики,  хімії,
механіки,  теорії  механізмів  і  машин,
електротехніки тощо [5, 22 – 24].

Підготовка інженерних кадрів у повоєнні роки
ХХ  сторіччя  характеризується  гострою
необхідністю великої  кількості фахівців різного
напряму,  з  одного  боку,  та  розвитком  науки,
широким впровадженням  результатів наукових
досліджень у виробництво, появою нової техніки
та  технологій,  –  з  іншого.  Для  прискорення
підготовки необхідних спеціалістів у  технічних
університетах  тимчасово  запроваджувалися
окремі  спеціальності.  Однак  провідною
відмінністю інженерної підготовки того часу стало
укрупнення  спеціальностей  та  впровадження
спеціалізацій  для  поглибленого  вивчення
найбільш складних та важливих областей науки
та техніки,  посилення самостійності навчальної
діяльності студентів [5, 25].

В  рамках  нашого  дослідження  вважаємо
цінним досвід радянської віщої інженерної школи
50х  років  у  підготовці  фахівців  широкого
профілю,  яка  стала  можливою  за  рахунок
посилення  загальноінженерної підготовки. Було
збільшено  обсяг  навчальних  годин  на  фізику,

теоретичну механіку, теорію механізмів і машин,
електротехніку,  а  на  старших курсах вводилися
“загальноспеціальні”  дисципліни,  які  давали
основу  спеціальній  підготовці.  З  іншого  боку
характерним було введення курсів, заснованих на
матеріалах передових досягнень науки та техніки.
До того ж поширювалася практика впровадження
факультативних  та  альтернативних  курсів  (за
вибором  студентів),  які  дозволяли  розвивати
інженерну підготовку в  нових  галузях  наукових
знань, що  згодом надало можливості  розвивати
технічні  спеціальності  і  спеціалізації,  зокрема
спеціалізації  інженера сільського  господарства.
Викликає певний інтерес поширення у цей період
практики  співпраці  різних  факультетів одного
університету,  яка  реалізувалася  у  спільному
виконанні кафедрами наукових досліджень, що в
свою  чергу,  допомагало  встановити
міждисциплінарний зв’язок між різними галузями
та  застосовувати  методи  досліджень  однієї
наукової області в іншій [5].

У  70тих  роках  у  радянській  вищій  школі
“класичний”  навчальний  процес  змінюється.
Поширюється застосування технічних засобів як
один  з  напрямів  підвищення якості  підготовки
фахівців. На заняттях демонструються навчальні
фільми  з  виробництва,  лабораторій.
Висококваліфікованими викладачами розробляються
цикли  лекцій  для  телебачення  (які  набувають
особливого значення для студентівзаочників) та
методики  застосування  технічних  засобів
навчання.  До  навчального  процесу
впроваджуються  методи  програмованого
навчання.  Проте  роль  викладача  залишається
провідною.  Розкриваючи  питання  організації
навчального процесу у радянській вищій школі,
слід зауважити, що ґрунтовної науковотехнічної
бази  майбутні  спеціалісти  набували  під  час
вивчення  обов’язкових  дисциплін  разом  з
проходження навчальної та виробничої практики.

Вивчення альтернативних дисциплін, до яких
відносили  окремі  спеціальні  дисципліни,
дозволяло поглиблювати  підготовку  інженера  з
питань  методології  предмета,  певних  питань,
пов’язаних з роботою за фахом, а також виявити
та  сприяти  розвиненню  наукових  інтересів
студентів.  Хотілося  б  відмітити  переваги
впровадження факультативних  курсів,  адже,  як
стверджують вченіпедагоги, вони були корисні і
для  студента,  який  за  6  –  12  годин  міг
ознайомитися з практичним досвідом фахівців з
виробництва, досвідом наукової роботи лектора,
кафедри чи університетської лабораторії. З іншого
боку,  викладачі,  які  вели  факультативи,  мали
можливість  проаналізувати та  систематизувати
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результати  своєї  методичної  та  науково
практичної  роботи.  До  того  ж  наукова  робота
викладача  дозволяє  йому  ділитися  своїми
результатами зі студентами, створюючи “наукову
атмосферу” на  занятті  та “вводячи студентів до
лабораторії наукової творчості” [5, 46 – 48; 72].

Важко переоцінити важливість  забезпечення
тісного  міждисциплінарного  зв’язку  в  процесі
підготовки інженера. Як стверджують педагоги,
спираючись  на  досвід,  міцний  і  різнобічний
зв’язок  між  загальнотеоретичними  та
спеціальними  дисциплінами  сприяє  глибокій
науковотеоретичній  підготовці  фахівців,
розширенню  їх  наукового  кругозору,  розвитку
здатностей  майбутніх  інженерів  вирішувати
складні виробничі задачі [5, 50].

Висновки.  Вітчизняна  інженерна  школа
починає формуватися у ХІХ сторіччі. Протягом
певного часу її розвиток стримувався відсутністю
машинобудівної галузі на українських територіях.
Проте  кінець  сторіччя відзначений  діяльністю
таких  видатних  вчених  та  педагогів  як
В.Л. Кирпичов  (Харківський  практичний
технологічний  інститут),  В.П. Горячкін
(Московський  сільськогосподарський  інститут),
К.Г. Шиндлер  (Харківський  технологічний
інститут).  Протягом  ХХ  сторіччя  відбувається
становлення  та  розвиток  як  вітчизняного
сільгоспмашинобудування,  так  і  системи
навчальних закладів, які готували фахівців для цієї
галузі.  Передові  вченівикладачі  вишів
практикували  залучення  студентів  до  наукових
досліджень кафедр та лабораторій, надаючи  їм
можливості оволодівати сучасними на той момент
науковими  знаннями  та  методами  наукового
дослідження.

Проведене  дослідження  дає  основу  для
подальшого детального аналізу  форм  і  методів
навчання,  які  сприяли  розвитку  творчого
інженера  для  сільського  господарства,  що
ефективно  відбилося  на  зміцненні  інженерної

школи та дозволило готувати висококваліфіковані
кадри.
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П
остановка  наукової  проблеми та  її
значення.  Сучасний  розвиток
педагогічної  думки  в  Україні

характеризується  пошуком  нових  підходів  до
побудови освітньовиховного  процесу. Законом
України  “Про  освіту”,  державними
національними  програмами  “Освіта”  та  “Діти
України” визначено, що  особливої ваги набуває
єдність  виховних  вимог  до  дитини  протягом
тривалого  періоду  становлення  особистості,
починаючи з  раннього  дитинства.  Це потребує
формування  в  дитини  сталих  тенденцій  у

поведінці, здатності до самостійного критичного
мислення, до засвоєння нового знання, соціальної
та моральної зрілості. Відповідно до законодавства
України  зміст  дошкільної  освіти  визначається
Базовим  компонентом  дошкільної  освіти,  що
містить норми і положення рівня розвиненості та
вихованості  дитини дошкільного  віку,  а  також
умови, за яких вони можуть бути досягнуті [3].

Накопичення  дитиною  самостійно  і  під
керівництвом дорослих необхідного соціального
досвіду сприяє  розкриттю  вікового  потенціалу
дошкільника, успішній підготовці до навчання у
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школі,  а пізніше –  до дорослого життя. З  цього
випливає,  що  саме  в  дошкільному  віці
закладаються  основи  соціальної  зрілості
(компетентності)  дитини.  Першим  соціальним
інститутом, що відповідає  за  соціальну  зрілість
дітей  дошкільного  віку,  має  бути  дошкільний
заклад  з  його  виховною,  консультативною  та
просвітницькою функціями [6; 9]. Звідси логічно
слідує,  що  проблема  розвитку  соціальної
компетентності  дітей  дошкільного  віку  є врай
важливою   й  потребує  конструктивного  її
вирішення.  Актуалізується  досліджувана
проблема  ще  й  тим,  що  міжособистісне
спілкування  дитини  з  дорослими  є  одним  із
провідних  чинників  особистісного становлення
старшого дошкільника.

Аналіз наукових досліджень з проблеми. У
сучасних  умовах  розвитку  нашого  суспільства
докорінно  змінюється  концепція  неперервної
освіти,  починаючи  з  дошкільного  періоду,  що
зумовлено досягнутим рівнем наукового розвитку,
змінами ціннісних пріоритетів, переорієнтацією
самого суспільного розвитку на розвиток людини,
її особистісних та культурних якостей.

Основне  завдання освіти  на сучасному етапі
полягає  у  вихованні  підростаючого  покоління,
формування  у  нього  комплексу  якостей,
необхідних  для  творчої  життєдіяльності  в
суспільстві та нових соціальних відносин. Звідси
важливим  є  компетентнісний  підхід  в
організації навчально-виховного процесу в усіх
навчальних закладах, адже компетентність – це
не  лише  поінформованість  із  різноманітних
проблем, а й відповідна поведінка, яка ґрунтується
на  знаннях  і чуттєвому досвіді. Компетентність
передбачає  інтелектуальну  та  поведінкову
самостійність, ініціативу, творчість, незалежність,
критичність, оптимізм,  наполегливість, уміння
доводити  розпочате  до  кінця,  брати  на  себе
відповідальність  за  помилки.  Дорослі  мусять
визнавати  цю  якість  особливо  важливою  для
особистісного  становлення  дитини,  давати  їй
змогу виявляти  самостійність,  не  караючи,  не
нав’язуючи готових рішень, не втручаючись у її
діяльність,  допомагаючи  лише  за  об’єктивної
необхідності [2].

Саме специфіка дитячого садка, як  зазначає,
О.  Кононко,  сприяє  полегшенню  процесу
входження зростаючої особистості в широкий світ
реальних  соціальних  відносин,  прищепленню
навичок практичного життя, її індивідуалізації та
соціалізації. Неабияку роль у цій роботі відіграють
дорослі,  а  саме:  батьки,  вихователі. Найближчі
дорослі  створюють  певний  виховний  простір,
який  відповідає  умовам  духовності,  захисту,

раціонального  дозування  позитивних  та
негативних  переживань,  що  давало  б  дитині
відчуття  впевненості  в  собі  та  людях,  які
оточують.  Дорослий  презентує  для  дитини
суспільство,  посідає  центральне  місце  в
духовному світі дитини, виступає  носієм знань,
умінь, моральних цінностей,  а  з  іншого боку, –
безпосереднім організатором виховного процесу.

У свою чергу, С. Русова особливого значення
надає  сімейному  оточенню,  оскільки  “родинне
виховання  найкраще,  бо  в  його  основі  лежить
ласка  матері”.  Мати,  яка  є  “найкращим
керманичем”  розвитку  психології  дитини,  –
природна вихователька своїх дітей, яка інший раз
і без наукової підготовки, інстинктом уміє читати
в дитячій душі й розуміти її. У сім’ї виховується
повага до старших, взаємодопомога, співчуття. А
педагоги повинні стати добрими порадниками для
батьків  і продовжувача  сформування гуманних
рис, які заклали батьки [7].

Д. Ельконін довів, що для дошкільника образ
дорослого є не образом іншої людини, а образом
себе, своєї майбутності, втілення у собі “іншого”.
З певного моменту розвитку дитина втілює в собі
“дві людини” (Вона і Дорослий), і саме внутрішня
взаємодія  цих  “двох  людей”  стимулює
саморозвиток дитини. Персоніфікований  образ
дорослого  (батьків,  педагогів)  спонукає  дитину
робити як дорослий; бути як дорослий; уміти те,
що  дорослий;  жити,  як  дорослий.  При  цьому
дитині  необхідний  не  просто  дорослий,  а
значущий – такий, який своїми якостями і рисами
демонструє  не  себе,  а  ідеї  та  помисли  життя
дитини [10].

У  монографіях  відомих  психологів
Л. Виготського,  О. Запорожця,  В. Котирло
обґрунтовуються  методологічні  засади
розв’язання  проблеми  формування  соціальної
компетентності дітей дошкільного віку.

Українські вчені О. Кононко,  В.  Кравченко,
Т. Кузьменко наголошують, що ігрова діяльність
є  одним  із  важливих  засобів  формування
соціальної компетентності дошкільників.

Метою  статті  є  аналіз  особливостей
формування  соціальної  компетентності  дітей
дошкільного віку у процесі їхнього спілкування з
дорослими.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування
отриманих  результатів  дослідження.  Під
соціальною  компетентністю  дошкільника  ми
розуміємо  якість  особистості,  сформовану  у
процесі активного творчого освоєння соціальних
відносин, що виникають на різних етапах і різних
видах  соціальної  взаємодії,  а  також  засвоєння
дитиною етичних норм, які є основою побудови і
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регулювання  міжособистісних  та  внутрішньо
особистісних соціальних позицій і відносин. 

Соціалізувати  дошкільника  –  означає
збагатити  його  індивідуальний  досвід
позитивними враженнями від спільної з іншими
життєдіяльності;  розвинути  в  нього  соціальні
потреби;  сформувати  соціальні  вміння  та
навички;  сформувати  готовність  допомагати
іншому та здатність брати думки іншого до уваги;
вчити  працювати  в  команді,  домовлятися
узгоджувати свою позицію, діставати насолоду від
допомоги та підтримки іншої людини у складній
ситуації, тобто жити з відкритим серцем.

У  ході дослідження нами акцентовано увагу
на  ролі  спілкування  дитини  з  дорослими  у
розвитку  її  соціальної  компетентності;
розглядаючи  спілкування  як  специфічний  вид
діяльності,  який  містить  три  взаємозалежні  й
взаємодоповнюючі  аспекти:  комунікативний,
інтерактивний і перцептивний.

Аналіз  наукової літератури дає  підстави для
твердження,  що  потреба  в  спілкуванні  з
дорослими  розвивається  протягом  усього
дошкільного  дитинства.  Як  носій  суспільно
історичного  і  культурного  досвіду,  а  згодом  –  і
моральний приклад, дорослий є авторитетом для
дитини. Дошкільник оцінює свої вчинки, якості,
прагне співпереживання і співучасті з дорослим,
в усьому його наслідує. На такій взаємній довірі і
будується справжнє виховання.  Стосовно цього
Я.  Корчак  зазначав,  що  вихователь,  який  не
сковує,  а  звільняє,  не  ламає,  а  формує,  не
пригнічує,  а  підносить,  не  диктує,  а вчить,  не
вимагає, а  запитує, переживає разом з дитиною
багато  хвилин  натхнення.  Від  педагога,  який
прагне  позитивно  впливати  на  дитину,
вимагається  багато  знань,  творчості  і терпіння.
Вихователь  має  бути  не  лише  вихованим,  а  й
здатним до самовдосконалення. Для дошкільника
важливим  є  особливий  зв’язок  саме  з
вихователем.  І  не  лише  тому,  що  в  цьому  віці
дитина залежна від дорослого, а й тому, що в неї
ще немає тривких і розвинутих взаємин з дітьми.
Не випадково  з усього  дитинства  найяскравіші
спогади залишаються про дошкільний період, коли
дитина  разом  з  дорослим  освоювала  простір
дитинства. Співзвучність суб’єктів виховання –
особистості  дитини  і особистості педагога  –  є
передумовою  його  ефективного  впливу  на
розвиток дитини [1].

У процесі дослідження нами встановлено, що
на  початку  молодшого  дошкільного  віку
створюються передумови для виникнення нової
ситуації  розвитку,  що  характеризується  двома
основними  особливостями: дитина виходить  за

межі вузького та звичного для неї родинного кола
у  широкий  світ,  постає  перед  необхідністю
встановлювати  взаємини  зі  світом  чужих
дорослих  та  однолітків.  Основним  життєвим
контекстом  стає  світ  соціальних  відносин
дорослих людей, у який вона намагається ввійти
і який  перетворюється на центр, навколо якого
обертається  її життя. Зрозуміло, що змінюється
характер спілкування малюка з дорослим: спільну
предметну  діяльність  змінює  пізнавальна
діяльність,  що  пов’язано  з  прагненням  до
самостійності. Спільна з дорослим  пізнавальна
діяльність  спрямовується  на  встановлення
властивостей предметів найближчого довкілля, на
опанування шляху “спроб і помилок” як способу
ознайомлення з природою, предметами, людьми,
самим  собою.  Провідним  мотивом  стає
пізнавальний,  а дитина є  активним споживачем
нової інформації [2].

Дитина  дошкільного  віку  усвідомлює  своє
місце у сім’ї близьких дорослих та дітей, їх імена,
родинні стосунки; в дошкільному закладі –  ім’я
та по батькові педагогів. Розуміє вимоги дорослих
до їх поведінки, виявляє інтерес до спільної з ними
та з іншими дітьми діяльності. Розуміє відмінність
між  дорослими  та  дітьми.  Розуміє  захищеність
дітей  батьками.  Розрізняє  рідних,  знайомих  і
близьких людей. Уміє вітатися, дякувати, просити
про  допомогу  і  пропонувати  її.  Виявляє  своє
ставлення до  людей за  допомогою слів в  інший
спосіб. Формування компетентності дошкільника
відбувається  в процесі  взаємодії  всіх суб’єктів
педагогічного процесу, як дорослих – вихователя,
психолога, музичного керівника, керівника ДНЗ,
батьків, так і дітейоднолітків, як групи в цілому,
так і окремих дітей [5].

Аналіз  психологопедагогічної літератури  та
практичної  діяльності  дошкільних навчальних
закладів свідчить про те, що  сам розвиток  не є
прямим  наслідком  навчання.  Розвиток має  свої
закони та специфічні рушійні сили, тому не можна
форсувати  навчання  та  підштовхувати  його,
поспішати до заданої цілі – готовності до школи.
На  забезпечення  розвитку  й  виховання  дітей
спрямована Державна програма розвитку, зусилля
батьків.  Вихователь  дошкільного  навчального
закладу здійснює педагогічну підтримку та сприяє
розвитку дитини, ґрунтуючись на психології його
розвитку, використовуючи різні  форми, методи
роботи,  спрямовані  на  формування  життєвої
компетентності  дитини.  Самоосвітня
компетентність відбувається на засадах спеціально
організованої вихователем навчальної діяльності,
спільної  з  дітьми  та  самостійної  роботи
вихованців,  надання  малюку “особистого  часу”,

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ З ДОРОСЛИМИ

Молодь і ринок №7 (138), 2016



57 Молодь і ринок №7 (138), 2016

виховання  таких  базових  якостей,  як
самостійність, спостережливість, відповідальність,
працелюбність, самовладання, креативність [9].

Аналіз  практичної  діяльності  переконливо
доводить,  що  соціалізована  дитина  зростає
гнучкою, відрізняється доцільною поведінкою,
відчуває  межі  припустимої  активності  та
дистанції,  вміє  сприймати  зовнішні  приписи,
поводиться слухняно, характеризується високою
виконавською  дисципліною.  Проте  все  це  не
виключає  ймовірності  формування  звички
догоджати, віддавати перевагу виконавству перед
власною творчістю.  Тому,  реалізуючи проблему
соціального розвитку дошкільника, дорослі мають
подбати  про  гармонійне  поєднання  в  дитині
прагнень, з одного боку, “бути однією з багатьох”,
з другого – вирізняти себе зпоміж інших. Тобто,
поєднувати тенденції  до  типізації  та  життя  за
груповим  стандартом  зі  здатністю  дитини
відстоювати  свою  індивідуальність,  не
розчинятися в групі однолітків.

У  контексті  досліджуваної  проблеми
конструктивними є педагогічні ідеї В. Сухомлинського,
який наголошував:  “Ввести  дитину  в  складний
світ людських стосунків – одне з найважливіших
завдань виховання”. У розвитку дитини провідна
роль належить дорослим. Дитина  є  соціальною
істотою. Потреба у співробітництві з дорослими
виникає ще в ранньому дитинстві, коли дорослий
цілком  забезпечує  усі  життєві потреби дитини.
Він  вводить  її  у  навколишній світ,  задовольняє
одну  з  головних  потреб психічного розвитку  –
появу нових  вражень,  передає  виховні  функції
спеціально  організованим структурам  (дитячий
садок, школа, засоби масової інформації), порушує
глибинні  зв’язки  дорослого світу  і  світу дітей,
поглиблює розрив між ними [11].

У  процесі взаємодії  з  дорослим  формується
особиста свідомість дитини. У дошкільному віці
вона  долає  шлях  від  відокремлення  себе  від
дорослого  (“Я  сам”)  до  відкриття  свого
внутрішнього  життя,  тісно  пов’язаного  із
зовнішньою діяльністю [4].

У вихованні дитини дошкільного віку особливу
роль  відіграє  включення  дорослого  в  картину
розвитку  дитини.  Перехід  від  одного  вікового
етапу до  іншого супроводжується  зміною місця
дорослого  у  цій  картині:  а)  для  немовляти
дорослий є  джерелом  захищеності, позитивних
емоцій,  які  безпосередньо  передаються  через
турботу  і  ласку,  обійми,  голос  мами;  б)  з  2,5
місяців  дитина  реагує  на  появу  матері
“комплексом  пожвавлення”;  в)  для  дитини
раннього віку дорослий є джерелом практичних
умінь  і  навичок.  Наслідуючи  їх,  вона  стає

самостійною, незалежною від інших; г) дітям 4 –
5  років  дорослий  несе нові  знання,  пізнавальні
враження,  які  втілюються  у  перші  навчальні
вміння; д) для старшого дошкільника цінність
дорослого  полягає  у  здатності  брати  участь  у
різноманітних соціальних зв’язках, орієнтуватися
у  міжлюдських  стосунках,  а  відтак  –  бути
прикладом  соціальної  поведінки  дитини,
своєрідним “моральним еталоном”.

Ми цілком погоджуємось з І. Бехом, що лише
особистісно  орієнтоване  виховання  досягає
розвивальної мети, оскільки воно спрямоване на
усвідомлення вихованцем себе як особистості, на
вільне і відповідальне самовираження.

Вихователь  дошкільного  закладу,  за
переконанням А. Макаренка, неодмінно повинен
здобути статус значущого дорослого, який є для
дитини не лише близькою, а духовно близькою
людиною. Це передбачає розуміння, прагнення і
вміння  вихователя  зберігати  і  підтримувати
самобутність дитинства, перетворення взаємин
формальних  (навчальний  процес)  на
особистісні.  При  цьому  важливо  обрати
оптимальні  форми  і  методи  виховання  і
навчання.  Правильність  виховання  полягає  у
баченні  можливостей  вихованця:  те,  що  на
певний момент він може робити з допомогою
дорослого, не в “зону найближчого розвитку”,
випереджають  розвиток  дитини  і  сприяють
йому. Водночас слід враховувати закономірності
психічного розвитку дитини, ставити перед нею
посильні завдання.

Для  кожного  вікового  періоду  характерна
вибіркова  чутливість до  різних видів  навчання.
Наявність  сенситивних  періодів  психологи
пояснюють тим, що навчання найбільше впливає
на  психічні  якості,  які  лише  починають
формуватися  і  яким  можна  надати  потрібного
спрямування.  Змінити  якості,  що  вже
сформувалися  і  закріпилися,  значно  важче.
Можливості виховання зростають  відповідно до
того,  наскільки  воно  охоплює  життя  дитини.
Педагогу  важливо  пізнавати  характер  і  закони
розвитку  життя,  вміло  використовувати
результати  пізнання  у  своїй  діяльності.  Сила
виховання полягає в тому, що воно, ґрунтуючись
на знанні законів розвитку, може цілеспрямовано
керувати ним [8, 314].

Розкриваючи проблему формування соціальної
компетентності  дитини  дошкільного  віку  у
процесі  спілкування  з  дорослими,  не  можна
обминути проблеми сімейного виховання. Саме
сім’я є первинним осередком соціалізації дитини,
першою сходинкою входження її у суспільство. А
тому  ми  знову  звертаємось  до  педагогічної
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спадщини  А.  Макаренка,  в  якій  людина  є
найвищою  цінністю,  а  щасливе  дитинство  –
основою її майбутньої успішної життєдіяльності.
Саме  в  молодшому  дошкільному  віці  дитина
вчиться  пізнавати  себе  в  сім’ї,  пізнає  родинні
стосунки;  у  дошкільному  закладі  –  ім’я  та  по
батькові  педагогів.  Дитина  розуміє  вимоги
дорослих  до  її  поведінки,  виявляє  інтерес  до
спільної  з ними та  з  іншими дітьми діяльності;
розуміє відмінність  між  дорослими  та  дітьми;
розуміє  захищеність дітей  батьками;  розрізнює
рідних, знайомих і близьких людей; уміє вітатися,
дякувати,  просити  допомоги  й  пропонувати  її;
виражає  своє  ставлення  до  людей  словами  та
іншими  способами.  Дитина  середнього
дошкільного віку знає, що людина народжується
й  живе  в  сім’ї,  розуміє  значення  родинних
взаємин, злагоди й порядку в домі; уміє виявляти
турботу про рідних і любов до них; знає правила
спілкування  зі  знайомими,  “сусідами, друзями
батьків” та незнайомими людьми; виявляє турботу
про людей відповідно до їхнього віку; розуміє стан
і  настрій  дорослих  та дітей;  розуміє  значення
добрих  стосунків  з  дітьми  й  педагогами  в
дитячому садку; вміє спільно діяти у грі, під час
занять;  знає  й  виконує  правила  ввічливого
спілкування;  розуміє,  що  в  товаристві  слід
дотримуватися певних норм; виявляє інтерес до
дій і слів вихователя, прагне співпрацювати з ним,
отримати  схвалення  за  добрі  вчинки;  уміє
розповідати  про  своїх  друзів,  про  їхні  риси
характеру; розуміє  вимоги до своєї поведінки в
спільній  діяльності;  турбується  про  молодших
дітей і вчиться в старших [8, 236].

Старший дошкільний вік відрізняється тим, що
дитина вже розуміє сімейні взаємини, ставлення
членів родити одне до одного; знає свій родовід,
усвідомлює, що честь роду залежить  від кожної
людини;  бере  участь  у  вшануванні  пам’яті
предків,  у  стосунках  з  сім’єю,  родичами,  які
живуть  поруч  і  далеко;  виявляє  інтерес  до
родинних  реліквій,  бере  участь у  підтриманні
родинних традицій; має сформовані уявлення про
доброту,  гуманність,  щирість як  важливі  якості
людини та людських взаємин, про справедливість
як здатність правильно оцінювати вчинки людей,
про  чесність  як  вимогу  відповідати  власною
поведінкою  тим  критеріям,  які  застосовує,
оцінюючи  вчинки  інших  людей;  виявляє
самоповагу, що ґрунтується на усвідомленні своєї
індивідуальності,  права  на  самовираження,  на
власні  почуття  та  самостійну поведінку,  яка не
створює проблем для інших людей; розуміє стан і
почуття іншої людини з її вигляду, інтонації, дій,
виявляє повагу до її почуттів, усвідомлює її право

бути  такою,  якою  вона  є,  чуйно  ставиться  до
інших людей залежно від їхнього віку та статі [10].

Старший  дошкільник  уміє  запобігати
конфліктам  і розв’язувати  їх;  розуміє ставлення
людей до себе; почувається природно в товаристві
знайомих і незнайомих людей; знає, як реагувати
на  прояви  справедливого  ставлення  до  себе,
розуміє причини цього й намагається усунути їх;
прагне,  щоб  взаємини  були  коректними,
толерантними;  розуміє  поняття  “дружба”  та
“товаришування”  й  відповідно  поводиться  з
однолітками;  має  уявлення  про  державу,  її
символи, про свій народ, національні особливості
українців;  знає  національні  пам’ятки,  героїв,
виявляє  повагу  до  них,  вшановує  національні
святині; розуміє поняття “людство”, шанує звичаї
інших народів.

Отже, в житті людини домінують соціалізуючі
впливи  сімейного  оточення.  Перевага  сім’ї  як
виховного  колективу полягає в  тому, що дитина
має можливість постійно спостерігати поведінку
батька й матері в неофіційних сімейних стосунках;
спілкуватися  з  людьми  різного  віку,  статі,
життєвого досвіду; просто й природно залучатися
до реального життя. У сім’ї складаються емоційно
насичені взаємини між  батьками  й дітьми,  які
мають  особистісний  характер,  набувається
необхідний соціальний досвід.

Наступним етапом соціалізації є формування
початкових  соціальних  зв’язків  дитини  поза
межами родини. Такі зв’язки діти встановлюють
з однолітками й новими дорослими в дошкільному
закладі.  Саме  в  дошкільному  закладі  вони
набувають  важливого  суспільного  досвіду,
основних  знань  і  вмінь,  необхідних  для
подальшого життя серед людей, залучаються до
різних видів діяльності. Інакше кажучи, якщо в
сім’ї дитина соціалізується у визначених умовах
взаємин членів  родини,  то  дошкільний  заклад,
значно  розширюючи  коло  близьких  і  далеких
людей,  презентує  їх  взаємини  у  виховному
контексті [9].

Висновки  та  перспективи  подальших
досліджень.  Сім’я  і  дошкільний  навчальний
заклад мають свої особливості впливу на дитину,
специфічні  виховні  засоби;  вони  не
взаємовиключають один одного й не конкурують
між  собою,  а,  навпаки,  взаємодоповнюють  і
коригують  впливи  один  одного.  Формування
соціальної  компетентності  дошкільника
розпочинається  в  родині  та  продовжується  в
дошкільному закладі. Тому соціальний розвиток
дитини  залежить від  спільних  виховних зусиль
батьків та педагогів.

Успішність формування соціальної компетентності
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дошкільників визначається низкою чинників, кожен
із  яких є досить вагомим. Важливим фактором
дитячого  розвитку  виступає  міжособистісне
спілкування дитини з дорослими, насамперед  з
батьками  та  вихователями.  У  цьому  контексті
К. Ушинський зауважував, що справа вихователя
–  скромна  ззовні  –  є однією  з  найвеличніших
справ в історії людства. Саме виховання, за його
висловом “...має просвітити свідомість  людини,
щоб перед її очима лежав ясний шлях добра”.

Сім’я  –  це  геніальне  творіння  природи  й
суспільства.  Зв’язок  двох  осіб  різної  статі, що
називається шлюбом, – це не просто природний
союз і не просто цивільний договір, а передусім
моральний союз, який виникає на основі взаємної
любові, на довірі й перетворює подружжя в єдине
ціле. Двоє людей, які поєднали свої долі, мають
надмету – продовжити рід людський, народити й
виховати  дитину.  Дитина  –  це  сила,  що
зцементовує  родину, основа безсмертя людства.
Це  маленька  людина,  яка  народилася,  щоб
залишити на землі вічний слід. Тому кожен юнак
і дівчина мають прагнути до того, щоб обіймати
найвищі,  найпочесніші  посади  в  житті  – бути
Матір’ю й Батьком [10].

Подальшого  дослідження  потребують
питання  організації  конструктивної  співпраці
дошкільного закладу з родинами вихованців.
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П
остановка  проблеми.  В  умовах
започаткованих в Україні реформаційних
процесів  першочергового  значення

набуває потреба побудови гуманного громадянського
суспільства,  ідея  розбудови  власної  держави,  а
також  –  встановлення  в  ній  демократичного
устрою. З цією метою сучасна педагогічна наука
шукає  шляхи  та  форми  оновлення  освіти,
намагається поєднати  історичні надбання  і все
традиційне з  тим  інноваційним,  що  породжене
новими  умовами  життя.  Особливого  значення

набувають  історичні факти, використання  яких
дає великі можливості для розвитку національної
свідомості,  збагачення національної культури та
почуття національної гідності.

Аналіз основних досліджень і публікацій. За
останні  десятиліття  українськими  вченими,
зокрема  –  істориками,  було  здійснено
багаточисленні дослідження історичної спадщини
відомих  вітчизняних  суспільнополітичних,
історичних, громадських, педагогічних діячів, а
також  документів  різноманітних  установ  та
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закладів,  що  знаходяться  поза  межами
материкової  України,  у  різних  країнах  світу.
Значний  інтерес  у  вітчизняних  дослідників
викликають архівні  матеріали,  що  дозволяють
з’ясувати  невідомі  сторінки  українського
визвольного  руху  в  Україні  та  за  її  межами.
Особливої уваги  заслуговують наукові  розробки
у  цім  напрямку  П.К.  Грімстед,  М. Мушинки,
М. Палієнко, М. Тимошика та інших дослідників,
які  дають  змогу  відтворити  діяльність
Українського історичного кабінету в Празі.

Формування  мети  статті.  Мета  статті  –
проаналізувати  основні  види  діяльності
Українського  історичного  кабінету  в  Празі  та
охарактеризувати  його  вплив  на  українських
емігрантів та іноземців.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Ініціаторами створення Українського історичного
кабінету в Празі (далі – УІК) були відомі українські
культурноосвітні діячі в еміграції: Л. Білецький,
Н.  Григоріїв,  А. Животко,  Л.  Кобилянський,
М. Обідний, Г. Омельченко, Ф. Швець, С. Шелухін.
Значну матеріальну й моральну підтримку надала
офіційна  чеська  влада,  а  також  окремі  чеські
науковці – професори Я. Славік, І. Макса, доктори
І.  Вольф,  А.  Фрінта.  УІК  підпорядковувався
Міністерству  закордонних  справ  ЧСР,  яке
уповноважило Я. Славіка очолити цю установу з
чеської сторони. Керівником УІК став М. Обідний.
На початку роботи цього специфічного архіву в
число  його  співробітників  входило  троє  осіб:
Л. Кобилянський, А. Животко та  О. Безручкова.
Однак, вже через два роки УІК очолив А. Животко,
який, починаючи з 1934 року, в зв’язку з виїздом
решти співробітників залишився працювати сам
[2, 3].

З  моменту  виникнення  УІК  виконував  такі
завдання:

1)  науковоісторичне  опрацьовування
українського визвольного руху;

2)  налагодження  стосунків  з  чужинцями,  в
першу  чергу,  з  чеським  науковим  світом  та
чеською журналістикою в цілях інформації щодо
змагань і завдань українського руху;

3)  складання бібліографії  українського руху,
головно – “праць та інших писань в українській і
чеській пресі” [1, 51].

Для  більшої  зручності  в  опрацюванні
матеріалів було створено 3 відділи: бібліотечний,
пресовий і документальний.

У 1935 році за результатами діяльності архіву
А. Животко підготував і надіслав до Варшави на
адресу  очолюваного  І.  Огієнком  українського
видавництва  “Наша Культура” звіт “П’ять років
праці Українського історичного кабінету в Празі”.

Таким  чином,  він  намагався  поширити
інформацію та ознайомити ширші кола української
еміграції  з  роботою  УІКу,  що  мало  б  сприяти
поповненню  його  зібрань.  З  цього  звіту
довідуємося,  що  в  архіві  налічувалося  78.875
одиниць  документів  (протоколи  різноманітних
українських установ  та організацій, листування,
щоденники,  спогади,  рукописи  діячів
національновизвольного  руху).  Крім  того,
пресовий  фонд  складали  69.497  чисел  газет  і
1.116 річних комплектів журналів, найстаріші  з
яких  датовані  1859  роком.  В  окремому  відділі
зберігалися  іншомовні  книги  й  періодичні
видання,  що  містили  в  собі  матеріали  з
україністики.  На  той  час  у  цій  установі
знаходилися приватні архіви й бібліотеки широко
відомих в еміграції постатей української історії
М.  Шаповала,  С.  Шелухіна,  Ф.  Швеця,
С. Черкасенка [5].

За  перших  п’ять років  свого  існування  УІК
перевершив усі вагання його засновників, а також
– противників, стосовно важливості такої праці.
У той  же  час,  швидкі  темпи  розширення  його
діяльності зайвий раз доводять, що Прага дійсно
була  своєрідним  центром  української  культури
поза етнічними українськими межами [4, 70].

У 1940 році в Празі окремим виданням вийшла
праця  А. Животка  “Десять років Українського
історичного кабінету  (1930 –  1940)”. Видало  її
Міністерство внутрішніх справ ЧехоСловаччини
за редакцією доктора Я. Прокеша. У 1988 році її
перевидано в НьюЙорку видавництвом Norman
Ross Publishing House.

Завдяки цій праці, дізнаємося більше про УІК.
Ідея створення кабінету належала співробітникам
Українського національного  музеюархіву.  Він
задумувався  ще  в  1929  році  як  допоміжний
осередок  вивчення  історії,  культури,  побуту,
господарства  українського  народу  перш  за  все
чужинцями.  Було  висунуто  два  проекти  назви
такого  осередку:  Українське  історичне  бюро  й
Український  історичноінформаційний кабінет.
Подальші події призвели до ліквідації Українського
національного музеюархіву.

Завдяки допомозі чеського уряду, УІК  виник
як  допоміжна  науководослідна  установа  при
Українському соціологічному інституті. Зрозуміло,
що  у  цім випадку установа не обмежувалалася
лише  збиранням  матеріалів.  Вона  займалася,
зокрема,  складанням  оглядів  книг  з
українознавства,  бібліографічних  покажчиків
української преси, оглядів чехіки  в українських
виданнях.  Упродовж  перших  двох  років  УІК
заслужив довір’я серед українців, про що свідчить
допомога,  яка надходила  не  лише від  окремих
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представників української науки (О. Бочковського,
Б. Гомзина, Г. Деркача, Є. Онацького, С. Смаль
Стоцького, П. Тичинського), але й різноманітних
установ та організацій, як наприклад, Наукового
товариства ім. Т. Шевченка у Львові, Українського
наукового  інституту  в  Берліні  й  Варшаві,
товариства  “Просвіта” у  Львові  й  Ужгороді  та
інших. Зрештою, почали надходити публікації  з
Києва  (Академії  наук,  Центрального  архівного
управління,  НДІ  книгознавства).  Ціла  низка
редакцій  активно  надсилали  до  УІКу  свої
періодичні видання [4, 32].

Архівна робота в кабінеті почалася із  збірки
цінних документів доби УНР  і  передачі фондів
вже недіючого Українського національного музею
архіву, а також приватної бібліотеки М. Шаповала
[6, 142].

Поряд  з  УІКом,  в  Празі  існувала  ще  одна
подібна установа – Музей визвольної боротьби
українського народу. Зважаючи на спільні інтереси
й завдання, ці установи працювали в атмосфері
взаєморозуміння, толерантності, взаємодоповнюючи
одна одну. Окрім схожих функцій, вони виконували
й специфічні. УІК не мав музейного відділу, але
видавав на прохання окремих організацій чи осіб
довідки  за  матеріалами  своїх  фондів.  Таку
співпрацю УІК проводив не лише з численними
українськими  установами,  але  й  зарубіжними
(бібліотекою  Гувера  у  США,  Слов’янською
книгозбірнею  у  Празі,  Колумбійським
університетом у НьюЙорку) [4, 7].

УІК постійно влаштовував виставки, на яких
демонструвалися  зібрані  матеріали.  Особливе
зацікавлення  на  них  викликали  українські
періодичні видання,  як правило, ХІХ  –  початку
ХХ століття. Виставки успішно виконували своє
первісне завдання: ознайомлення якомога ширших
кіл  суспільності,  в  тому  числі  європейської,  з
культурними надбаннями українського народу в
минулому та у тогоденні.

У  чужинців  викликала  інтерес  і  подив,
насамперед, видавнича продукція народу,  який,
не маючи власної держави, спромігся виготовляти
її  самотужки.  Крім  того,  на  кожній  з  таких
виставок проводились інформаційні виклади на
тему демонстрованих матеріалів, особливо старих
часописів.

Окремої уваги заслуговує аналіз фондів УІКу
за  відділами.  Так,  документальний  охоплював
матеріали від початку ХХ  століття, в яких були
відображені окремі періоди життя українського
народу, а саме: до і під час Першої світової війни,
доба української державності, а також час після її
втрати. Особливу цінність, на нашу думку, мали
документи  Центральної  Ради,  Гетьманату,

Директорії УНР, Трудового Конгресу, серед яких
були  грамоти,  універсали,  відозви,  декларації,
накази,  постанови,  протоколи  та  ін.  Це  –
невичерпний матеріал для майбутніх досліджень
історії  Української  держави.  Поряд  з  цим,  у
названому  відділі  були  зібрані  документи,  що
свідчили про дії різноманітних армій та військових
угрупувань на території України, а також ті, що
висвітлювали  культурнонаціональне,  наукове
життя українців як на рідній землі, так і в умовах
еміграції.  Окремо формувалися в цьому відділі
персональні фонди визначних культурноосвітніх
діячів,  зокрема  С.  Шелухіна,  М.  Шаповала,
М. Садовського, О. Пількевича. Не менш цінними
були  збірки  листів  М.  Грушевського,  Лесі
Українки,  В.  Винниченка,  Є.  Чикаленка,
С. Петлюри, П. Скоропадського та ін. Зрештою,
не  менш  важливими були збірки фотографій та
карт,  рукописи  наукових  праць,  літературно
публіцистичних творів різних авторів, а також їх
мемуари.

Бібліотека кабінету постійно поповнювалася
виданнями  історичного,  літературного,
етнографічного,  правничого,  соціально
економічного,  статистичного, бібліографічного
характеру. Тут  зберігалися  справжні  друковані
раритети:  спомини А. Волошина, М. Галагана,
Н.  Григоріїва,  Д. Дорошенка,  О. Лотоцького,
С.  Русової, М. Садовського та  ін.;  опубліковані
епістолярії  Я. Головацького, М.  Драгоманова,
Д. Зубрицького, І. Франка, Н. Кобринської та ін.

Лише перелік окреслених матеріалів містить
більше ста найменувань. Значно більша кількість
журналів знаходилася в фондах УІКу. При цьому
вражає  географія видань,  що  не обмежувалася
лише Європою, а понадто – Східною та Західною
Україною. Надзвичайно різноманітна їх тематика:
літературні,  кооперативні,  військові,  сатиричні,
медичні і т .ін.

Третій відділ складали газети. Вони сформовані
за  тими  ж  історичними  періодами,  але  були
найчисленнішим зібранням.

Окреме місце  серед  матеріалів  УІК  займає
україніка,  видана  чужими  мовами.  Це  –
надзвичайно  велика  кількість  книг,  брошур,
журнальних  і  газетних  публікацій.  Періодичні
видання, на сторінках яких друкувалися матеріали
про  Україну,  культуру  й  побут  українського
народу,  систематизовані  не  лише  за  роками  їх
виходу,  але й  за  національною приналежністю:
бельгійські,  болгарські,  канадські,  литовські,
люксембурзькі,  німецькі,  польські,  російські,
румунські,  французькі,  чеські,  швейцарські,
югославські та ін. [4, 40].

Фонд обміну з іншими архівнобібліотечними
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установами  поповнювався  виданнями,  що
дублювалися. На кінець 1939 року він налічував
2000  різних назв книг,  брошур,  збірників, 3000
назв журналів, а також кілька десятків тисяч чисел
газет [4, 42].

Для  того,  щоб уявити  масштаби  діяльності
УІКу лише в перші десять років свого існування,
наведемо декілька цифр. Отже, на  кінець 1939
року в цій установі було  зібрано, упорядковано,
описано й систематизовано:

  документів  –  211.415 аркушів,  з них  7.804
арк. (або 3,6%) поступило внаслідок купівлі  від
різних осіб;

 книг, брошур, збірників – 19.947 томів (2.010
т. або 9,9%);

 журналів – 17.591 число (251 ч. або 1,4%);
 газет – 156.676 чисел (21.094 ч. або 18,07%).
У зв’язку  з надзвичайно  швидким  і  значним

зростанням кількості матеріалів, у січні 1939 року
УІК  переведено  з  Тосканського  палацу  до
більшого приміщення,  яке складалося  вже не  з
трьох, а з семи кімнат. Знаходилося воно також у
Празі  –  на вулиці Лоретанській, 6.  Тоді  ж  УІК
перейшов  у  підпорядкування  Міністерства
внутрішніх  справ  ЧехоСловаччини,  а  його
керівником  став  радник  вказаного  відомства
професор,  доктор Я. Прокеш. Функціонування
кабінету  й  фактичне  керівництво  ним
продовжував  забезпечувати  А.  Животко.  Його
праця полягала  у технічному веденні справ, що
вимагало терпіння, наполегливості й старанності.
Наприклад, прийняті документи  необхідно було
зареєструвати в інвентарній книзі, провести опис
їх,  класифікувати  за  історичним  періодом  і
походженням.  Далі  слід  було  усунути металеві
частини з документів, підготувати їх до тривалого
збереження  або  наступного  використання,
скласти належним чином у відповідні картонові
скриньки [4, 44].

Від  самого  початку  існування  УІКу  його
діяльність  прихильно сприймалася українською
громадою в Празі. Поступово зростали довір’я й
допомога  цій  установі  з  боку  окремих  осіб,
організацій,  товариств.  Оприлюднення
систематичної  інформації щодо стану та роботи
УІКу зумовлювало підвищення  його  авторитету
серед емігрантів. Упродовж першого десятиліття
роботи цієї  інституції було опубліковано більше
десятка  інформаційних  оглядів  у  популярних
часописах, серед яких відзначимо “Діло” (Львів),
“Український  Тиждень”  (Прага). Значно  більш
детальний  огляд  усіх  збірок,  ознайомлення  зі
станом  і  способом  утримання  матеріалів
проводилися  з  нагоди  першого  ювілею  УІКу  –
п’ятиріччя.  Саме  тоді  свою  схвальну  оцінку

висловили проф.  О. Колесса  та О. Мицюк,  які
зробили це  письмово у першому числі журналу
“Наша Культура” за 1937 рік.

У 1935 – 1939 роках УІК відвідало 1.408 осіб,
з  яких  п’ята  частина  –  іноземці:  чехи,  німці,
американці, росіяни. Наукові дослідження в стінах
УІКу проводили представники багатьох іноземних
закладів освіти  та установ  не лише Європи, але
й  заокеанських.  Навідувалися на  екскурсії  учні
чеських та українських гімназій.

Таким  чином,  УІК  був  не  лише  архівною
установою, що займалася  збором різноманітної
інформації та матеріалів про Україну та українців
у  світі,  але  й  місцем,  яке  часто  відвідували
численні  делегації,  в  тім  числі  й  іноземні,  та
окремі  науковці  з  метою  глибшого  вивчення
української історії.

У  травні  1945  року,  коли  Прагу  зайняли
радянські війська, УІК припинив свою діяльність.
Подальший розвиток подій Л. Биковський описав
так:  “Большевики  …  зацікавилися  Кабінетом  і
домоглися  у  Чехії  його  передачі…  Передача
відбулася влітку 1945р.,  але довго  трималася  в
таємниці.  Большевиків  цікавили  …  рукописні
фонди, де вони сподівалися знайти якісь нечувані
матеріяли для  звинувачення  укр  .  інтелігенції  в
контрреволюції й змовах проти Сов. Союзу” [3, 75].

Отже,  у  1945  році  УІК  перестав  існувати.
Завдяки  зусиллям  НКВС,  його  –  з  неабиякою
дбайливістю  –  було  перевезено  у  1945  році
спочатку  до  Москви,  де  ще  раз  ретельно
переглянуто  з  метою  виявлення  компромату на
еліту української культури в еміграції, а далі – до
Києва,  де  він  зберігається  в  Центральному
державному  архіві  вищих  органів  влади  та
управління  України  і  донині.  Зрозуміло,  що
матеріали УІК втратили  свій первісний вигляд.
Зокрема,  створено  340  фондів  загальною
кількістю до 40 тисяч справ [6, 143].

Висновки  з  даного  дослідження  і
перспективи  подальших  розвідок.  Таким
чином,  діяльність  Українського  історичного
кабінету в Празі упродовж 1930 – 1945 років була
спрямована  на  збереження  тісного  зв’язку  між
різними поколіннями українського народу, а також
на те, щоб майбутні покоління українців змогли
усвідомити,  в  яких  умовах  будувалася
незалежність України. Вважаємо, що її доцільність
не викликає жодних сумнівів, а її плоди тривалий
час  щедро  пожинатимуть нащадки,  адже  вона
сприяла  формуванню  національної  свідомості
українців  не  лише  на  рідних  землях,  а  й  в
еміграції, згуртуванню їх навколо ідеї поширення
навчальновиховних закладів, культурноосвітніх
товариств,  установ,  а  також  спрямовувалася на
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виховання у підростаючих поколінь національної
свідомості,  гордості  за  приналежність  до
української нації,  на  національне відродження,
сприяла  поширенню  українознавчих  студій  та
пропаганді позашкільної освіти для дорослих.

1. ЦДАВОВУ у Києві (Центральний державний
архів вищих органів влади та управління України)
у  Києві,  ф.  3560  (Особистий  фонд  Аркадія
Животка), оп. 1, спр.21, арк. 1 – 60.
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П
остановка проблеми  у  загальному
вигляді. Якість професійної підготовки
випускника має оцінюватись через його

компетенції.  Компетенції  –  це  здатність
застосовувати знання, уміння, особистісні якості
для  успішної  діяльності  у  певній  галузі.
Компетенції випускника повинні допомогти йому

успішно працювати в обраній професійній сфері,
набути соціальноособистісні і загальнокультурні
якості,  які  будуть  сприяти  його  соціальній
мобільності і стійкості на ринку праці. Компетенції
мають  інтегральний  характер,  включають
сукупність  знань,  умінь  і  навичок,  а  також
особистісні якості випускника. Тому компетенції
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формуються не тільки змістом освітньої програми,
яку засвоює випускник, а й освітнім середовищем
вищого  навчального  закладу,  освітніми
технологіями,  включаючи  самостійну  роботу
студентів, їхню участь у науководослідній роботі,
різних видах практик.

У  формуванні  знань,  умінь  і  навичок
майбутнього  вчителя  біології  значна  роль
належить польовим практикам, зміст і завдання
яких повинні мати професійну спрямованість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у
яких  започатковано  розв’язання  даної
проблеми.  Серед  знаменитих  учених,  які
займались  вивченням  питань  педагогічної
ефективності навчальних екскурсій  і мандрівок,
слід  згадати  І.І.  Полянського,  Б.О.  Федченка,
М.П. Анциферова, Б.Є. Райкова, Д.Н. Кайгородова,
О.Я. Герда, О.Ф. Родіна, А. В. Даринського. Багато
розроблених ними теоретичних положень, а також
практичних  рекомендацій  залишаються
актуальними  до  нинішнього  часу.  Низка
досліджень присвячена організації і проведенню
польових практик  з  геології,  географії, біології,
екології. Зокрема, методиці організації навчальних
практик у майбутніх екологів присвячені роботи
Н.В.  Мех,  М.М.  Назарук,  С.А.  Сидоренко.  У
дослідженні В.П. Строкаль визначено педагогічні
умови  і  на  їх  основі  розроблено  структурно
логічну  схему  організації  навчальних  практик
студентівекологів [5, 6]. Т.М. Алдоновою і І.І. Яритою
опубліковані методичні рекомендації з навчальної
(польової)  практики  з  природознавства  і
краєзнавства  в  системі  підготовки  вихователя
дошкільного закладу та вчителя початкових класів
[1].  Науковці,  які  займаються  проблемою
формування готовності майбутніх вчителів біології
до професійної діяльності (А.М. Кмець, І.М. Коренева,
С.Д. Рудишин,  М.В.  Хроленко),  зазначають, що
обов’язковим  компонентом  особистісного
становлення  майбутнього  вчителя  біології  є
система  практик  (польових  і  педагогічних).
Автори  підкреслюють,  що  “польові  практики
студентівбіологів  проводяться як  єдиний  цикл
навчальних  робіт,  що  підпорядковуються
завданням підготовки вчителяпредметника  і  є
логічним  продовженням  лекційного  курсу,
лабораторних та практичних робіт” [3].

Формулювання  цілей  статті.  Польові
практики є невід’ємною і  важливою складовою
підготовки  вчителя  біології.  Від  рівня  їхнього
проведення  залежить  рівень  підготовки
майбутнього  спеціаліста  і  успіх  його  роботи.
Деяким аспектам проблеми польових практик у
професійній  підготовці  студентівбіологів
присвячена стаття.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Польові  практики  забезпечують  оволодіння
студентами знаннями, уміннями і навичками, які
неможливо отримати в аудиторії.

Завданням  польових  практик  має  бути
закріплення  теоретичних  знань,  які  отримали
студенти під час лекційних і практичних занять,
а  також  оволодіння  методикою  польових
досліджень  [4]. Майбутній спеціаліст має  знати
особливості  різноманітних  об’єктів  природи,
уміти пояснювати їх, знаходити причини тих чи
інших природних явищ і процесів. Адже завжди
великою  повагою  користується  вчитель,  який
любить природу, добре знає її компоненти, може
розбиратися у складних природних зв’язках.

Вважаємо, що комплекс польових практик у
системі  підготовки  студентівбіологів  виконує
низку завдань, які полягають у:

  систематичному  навчанні  студентів
практичній  діяльності,  пов’язаної  з  умовами
природничих екскурсій;

 допомозі  в  оволодінні  основними  етапами
здійснення  практичної  і  науковопізнавальної
діяльності;

 формуванні умов для творчої самореалізації
через самостійне вирішення проблем практичного
характеру;

  активізації  інтересу  студентів  до польової
роботи;

  освоєнні  студентами  навичок  польових
природничих досліджень.

Науковометодичною  основою  практик  є
системний підхід до вивчення природних об’єктів,
який дозволяє найбільш повно виявити і пояснити
причиннонаслідкові зв’язки в оточуючому світі.

Під  час  польової  практики  закріплюються
теоретичні знання студентів, формуються уміння
спостерігати  природні  явища  і  процеси,
засвоюється  методика  польових  досліджень
природних  систем,  розвивається  природниче
мислення,  формуються  навички  дослідницької
роботи  і  наукової  творчості  [2].  Поряд  із
загальними завданнями, кожний вид практик має
свою  специфіку  і  здійснює  певний  внесок  у
формування  професійних  умінь  майбутніх
фахівців.

Серед  польових  практик,  які проводяться  зі
студентамибіологами факультету природничої  і
фізикоматематичної  освіти  Глухівського
національного педагогічного університету  імені
Олександра  Довженка  з  таких  біологічних
навчальних  дисциплін,  як  екологія,  ботаніка,
зоологія тощо, є польова практика з небіологічної
дисципліни – з геології з основами палеонтології.
Ця практика  займає  певне  місце  у  професійній
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підготовці  студентів  і  формуванні  їхнього
природничого світогляду.

Розроблена нами польова практика з геології
з основами палеонтології включає кілька етапів:

I етап – настановчий, під час якого студентам
пояснюються  завдання  польової  практики,
особливості  виконання  тих  чи  інших  завдань,
правила ведення щоденників, збирання колекцій,
правила  поводження  на  різних  природних  і
виробничих об’єктах практики.

ІІ етап – проведення практики. Цей етап має
дві  складові  частини:  теоретичну  і практичну.
Вивчення  теоретичного  матеріалу  включає
ознайомлення з особливостями району практики
на  основі  опрацювання  картографічного
матеріалу, зокрема карт Атласу Сумської області.
Ця робота здійснюється за наступною програмою:

1. Фізикогеографічне  положення  району
практики.  Студенти  описують,  у  якій  частині
України, Сумської  області  розташований  район
практики;  з  якими  районами,  областями  він
межує;  на  якій  території  розташований  щодо
рельєфу, які річки є на території району.

2. Тектонічна  структура  району.  За
тектонічною картою студенти з’ясовують, на якій
тектонічній  структурі розташований  район; на
якій  глибині  знаходиться  кристалічний
фундамент; у якому напрямку змінюється глибина
залягання  фундаменту  платформи;  чи  є  на
території зони порушень.

3. Геологічна  будова  району.  На  основі
геологічної карти студенти дають характеристику
гірським  породам, представленим на території;
визначають, який вік мають  ці гірські породи, у
яких місцях району вони поширені.

4. Особливості  четвертинних  відкладів.
Вивчаючи карту четвертинних відкладів, студенти
дають відповідь на питання про те, якими гірськими
породами  представлені четвертинні відклади, у
яких місцях вони поширені та який мають вік.

5. Геоморфологічні умови району. У зв’язку з
тим, що з тектонічною та геологічною будовою
території тісно пов’язаний рельєф, за допомогою
геоморфологічної карти студенти з’ясовують, які
форми рельєфу представлені у районі, у яких саме
місцях району  вони поширені,  яке  походження
мають ті чи інші гірські породи.

Друга  складова  польової  практики  –
практична.  Вона  проводиться  та  території
Заруцького  крейдяного  родовища  і  вапняного
заводу. Обрання цих об’єктів пов’язано з тим, що
вони знаходяться порівняно недалеко від міста, а
також  тому,  що  крейда  є  однією  з
найпоширеніших та найдавніших гірських порід
у районі, яка виходить на поверхню.

Під  час польових  досліджень  здійснюється
робота наступного змісту:

  опис  фізикогеографічного  положення
родовища;

  опис  тектонічної  структури  і  геологічної
будови району родовища;

 вивчення фізичних властивостей крейди;
 з’ясування походження крейди;
 збір зразків крейди для колекцій;
  знайомство  і  опис  роботи  Заруцького

вапняного  заводу:
 час заснування заводу;
 кількість цехів і особливості їхньої роботи;
  техніка,  яка  використовується  для

видобування і переробки крейди;
 продукція заводу і географія її поширення.
Після завершення польового заняття студенти

пишуть  звіт  щодо  проведеної  роботи,
доповнюючи його власними фотознімками.

Результати  польових  досліджень  складають
підґрунтя  курсових,  бакалаврських  та
магістерських робіт, поповнюють колекції і фонди
музею природи факультету.

На третьому курсі частина студентівбіологів
обирає додаткову спеціалізацію “Природознавство”.
У навчальному плані цієї  спеціалізації  однією  з
навчальних  природничих  дисциплін  є
“Землезнавство” (162 години – 4,5 кредитів).

Навчальний  зміст програми  із  землезнавства
–  це  низка  змістових  частин  (модулів),  які
складаються  з  лекційних,  практичних  і
лабораторних  занять,  самостійної  роботи
студентів.

У  робочій програмі  відображена  авторська
позиція  щодо  значення  тематичного  змісту  із
землезнавства  для  професійної  підготовки
майбутніх фахівців.

Метою навчальної дисципліни є оволодіння
студентами необхідним  об’ємом теоретичних  і
практичних  умінь  і  навичок,  які  дозволять
молодому спеціалісту викладати природознавство
у  середній  школі  у  відповідності  до  сучасних
вимог. Навчальна  дисципліна “Землезнавство”
формує світогляд майбутніх педагогів, дає поняття
про географічну оболонку Землі, форму, розміри,
внутрішню  будову,  походження  і  положення  у
світовому  просторі  нашої  планети.  Майбутні
біологи повинні розуміти головні закономірності
процесів, що відбуваються у літосфері, атмосфері,
гідросфері і біосфері.

Завдання навчальної дисципліни полягають у
оволодінні студентами знаннями про географічну
оболонку  Землі,  динамічні  процеси,  що
відбуваються в літосфері, атмосфері, гідросфері і
біосфері, які є базовими для формування умінь і
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навичок  в  обсязі,  необхідному  для  майбутніх
біологів  зі  спеціалізацією  “природознавство”;
формуванні у студентів наукового світогляду, який
сприятиме  розумінню  сутності  процесів,  що
відбуваються  у  географічній  оболонці  Землі;
набутті умінь і навичок, необхідних майбутньому
вчителю біології і природознавства.

Важливо  враховувати те,  що  у теоретичній  і
практичній  підготовці  майбутнього  вчителя
природознавства  повинні  знайти  відображення
головні  напрями  модернізації  шкільної
природничої  освіти,  зміни  в  її  змістовній  і
організаційній  складовій.  Ці  зміни  пов’язані  з
удосконаленням  змісту  і  структури  шкільної
природничої  освіти.  Реалізація  навчальної
програми  з природознавства висуває  вимоги до
формування  у  майбутніх  вчителів  методичних
умінь  змістовно  наповнити  і організувати  такі
форми навчання,  як  спостереження у  природі,
практична робота на місцевості, екскурсії.

Таким  чином,  враховуючи  вищезазначене,
можна  зробити  висновок  про  важливість  і
необхідність  вивчення  даної  навчальної
дисципліни  для  майбутніх  учителів
природознавства і біології також. Для закріплення
отриманих  теоретичних  знань  на  лекціях  і
практичних умінь на лабораторних і практичних
заняттях  необхідна  польова практика,  яка  поки
що відсутня у навчальному плані. На нашу думку,
включення польової практики із землезнавства є
необхідною  умовою  цілісної  підготовки
майбутнього  спеціаліста  з  природничих
дисциплін.

Під  час  дослідження  був  розроблений
наступний  зміст  польової  практики  із
землезнавства:

1.  Орієнтування  на  місцевості.  Польова
практика  має  сприяти  поглибленню
картографічних  знань  майбутніх  фахівців,
удосконаленню  вмінь  працювати  з  планами та
картами  місцевості,  опануванню  різними
способами  орієнтування  у  просторі  і  часі.
Отримані на польовій практиці знання та уміння
будуть  необхідні  під  час  викладання  теми
“Зображення земної поверхні” у шкільному курсі
природознавства.

2. Опис і вимірювання місцевих форм рельєфу.
Мета практики – закріпити і розширити знання
про рельєф, отримані на аудиторних заняттях, та
оволодіти  найпростішими  методами  польових
геоморфологічних  досліджень  і  камеральної
обробки отриманих матеріалів. Основні завдання
практики  полягають  у  тому,  щоб  студенти
навчилися виділяти на місцевості окремі форми
рельєфу  і  встановлювати  закономірності  їх

просторового поширення; визначати морфологічні
і морфометричні характеристики рельєфу:  його
зовнішній  вигляд,  довжину,  ширину,  відносну
висоту  чи глибину  врізу,  крутість  схилів тощо;
встановлювати  вік  рельєфу  і  зв’язок  з
геологічною  будовою  та  іншими  природними
компонентами;  оцінювати  вплив  рельєфу  на
господарську діяльність людини.

3. Характеристика  погодних  умов.  На
польовій  практиці  з  цієї  теми  студенти  мають
закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях
і лабораторних заняттях з розділу “Атмосфера”,
набути практичні  навички, необхідні викладачу
природознавства в його  подальшій педагогічній
роботі.  А  саме:  організації  метеорологічних
спостережень у загальноосвітній школі; вивченні
будови  метеорологічних  приладів  та  набутті
навиків роботи на метеорологічному майданчику;
складанні, веденні журналів погоди тощо. Під час
практики студенти  мають  навчитися працювати
з  метеорологічними  приладами,  фіксувати
отримані  дані,  аналізувати  результати
спостережень, складати прогнози погоди.

4. Вивчення  водних  об’єктів  місцевості.
Основною метою цього розділу польової практики
є  поглиблення  і  закріплення теоретичних знань
про  водні  об’єкти  суші,  з  якими  студенти
знайомилися  під  час  вивчення  розділу
“Гідросфера”.  З  мети  практики  випливають  її
основні  завдання:  оволодіння  методами
спостережень за гідрологічним режимом водойм
(рівнем,  температурою,  прозорістю,  кольором
води  тощо)  та  опрацювання  матеріалів
спостережень;  набуття  навичок  складати
гідрологічні характеристики річок, озер, підземних
вод.

Для проведення таких занять не потрібні будуть
значні транспортні витрати, так як всі необхідні
для досліджень природні об’єкти знаходяться або
на території міста, або недалеко за містом.

Отже, загальним завданням усіх видів практик
є  формування  у  студентів таких  знань, умінь  і
навичок,  які  дозволять  їм  у  подальшій
професійній діяльності організовувати практичну
роботу  учнів  на  місцевості,  розробляти  і
проводити  екскурсії  у природу,  організовувати
дослідницьку  роботу  з  учнями  щодо  вивчення
окремих природних компонентів або природних
комплексів  у  цілому.  Польова  практика  із
землезнавства  має  зайняти  відповідне  місце  у
підготовці майбутніх  вчителів  природознавства,
поглибивши і розширивши коло практичних умінь
і навичок майбутніх фахівців.
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П
остановка  проблеми.  Процес
ознайомлення  дітей  з  народною
іграшкою дуже актуальний у наш час.

Дошкільне  дитинство  є  початковим  періодом
становлення  особистості,  коли  формуються

основи її характеру, ставлення до навколишнього
світу  людей,  до  себе,  засвоюються  моральні
норми поведінки. На сучасному етапі  проблемі
ознайомлення дошкільників з народною іграшкою
приділяють свою увагу такі науковці, як А.М. Богуш,
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Н.С.  Буркун,  Г.У. Григоренко,  Н.Я.  Дзюбина
Мельник,  Г.В.  Довженюк,  Н.В.  Лисенко,
О.С. Найден, Т.І. Поніманська, М.Г. Стельмахович
та  ін.  Зробивши  аналіз  теорії  і  практики
дошкільного  виховання,  ми  бачимо,  що  на
сучасному  етапі  недостатньо  розробленні
методичні  аспекти  використання  української
фольклорної  ляльки  як  особливого  виду
народного  мистецтва,  що  сприяє  формуванню
моральної  свідомості  дітей  дошкільного  віку.
Протягом дошкільного дитинства розвиваються
такі внутрішні моральні якості, як почуття власної
гідності, сорому, обов’язку й ін. Важливий чинник
виховання особистості дитини – історична пам’ять,
традиції роду  і сім’ї,  адже кожна людина несе у
собі колективну пам’ять минулих поколінь. Метою
виховання у народній педагогіці  є  формування в
дітей усвідомлення належності до коренів свого
роду і народу, значущості таких людських чеснот,
як голос совісті, любов до матері тощо.

Мета  статті  –  розкрити  формування
моральних  якостей  у  дітей  дошкільного  віку
засобами народної іграшки.

Виклад  основного  матеріалу.  Значення
іграшок  у  житті  нашого  малюка  переоцінити
неможливо, саме гра – основна діяльність вашої
дитини. До  двох  років вона  вже  чудово володіє
умінням поводження з предметами, знає, як ними
користуватися.  Дитина  програє окремі сюжети:
годівля  кішечки,  одягання  ляльки,
транспортування  кубиків  в  автомобілі.  Гра,  як
самостійна дитяча діяльність формується під час
виховання  і  навчання  дитини,  вона  сприяє
освоєнню  ним  досвіду  людської  діяльності.
Іграшка у разі виступає як своєрідний еталон тих
предметів, дізнатися призначення яких, і освоїти
різні дії, із якими слід познайомитися дитині. Гра
ніж формою організації дитячого життя, важлива
тим, що є психології дитини та її особистості.

Гра  і  іграшка  невіддільні  одне  від  друга.
Іграшка може викликати до життя гру, а гра іноді
вимагає  собі нову  іграшку.  І  недаремно в  іграх
дітей  беруть  участь  як  іграшки,  куплені  у
книгарні, а й зроблені вихователями, батьками чи
самі  діти.  Іграшки  можуть  бути  дуже
різноманітними,  але  вони повинні  відповідати
певним педагогічним і художньою вимогам.

Саме у вихованні моральних якостей дитини
слід  згадати  про  народну  іграшку.  Одним  із
найпопулярніших видів іграшки кінця ХІХ – поч.
ХХ століття  була  забавкалялька, адже лялька –
то  образ  людини  i  займає  центральне  місце  в
iєрархiї iграшокфiгурок. “Ляльки ніби оживали
у  грі,  ставали  жінками,  чоловіками,  дітьми,
об’єднувалися  у  сім’ї,  вони  допомагали  дітям

якнайповніше відтворити у грі буденні i святкові
події, обряди, звичаї та заняття дорослих i у таких
спосіб підготувати дитину до майбутнього життя”
[4, 64].

У  селах  дівчата  часто  грали  ляльками,
зробленими з  ганчірок  чи  паперу. Голову  такої
ляльки  набивали  ганчірками  і  розмальовували
хімічним олівцем або фарбою.

Лялька  –  одна  з  найнагальніших  потреб  і
водночас  втілення  одного  з  найчарівніших
жіночих  інстинктів  у  дівчинці. Вважається,  що
мотанки  виконували  функцію  сакральних
оберегів.  Мотанки  не  мають  рук,  ніг  і  тулуба.
Виразною є лише голова. Обличчя “пусте” або з
хрестом, вишитим різнокольоровими нитками так,
що утворювався посередині квадрат [11, 82 – 83].

У народі збереглися такі слова:
… Лялькумотанку мотаю,
До оселі закликаю
Для мого синочку й доні
Щастя й радість, гарну долю.
Личко – це сонечко,
На ньому спіральку,
Грайся, моя сонечко,
Тобі – перша лялька….[11, 82].
Мистецтво  української  лялькимотанки

віддавна  було  покликане  змалку  формувати  в
дівчаток духовний світ та пробуджувати відчуття
рідного коріння, любов до рідної землі.

Марко Грушевський  зазначав,  що  в  Україні
ганчір’яні  ляльки  були  популярні  серед дівчат.
Навіть після одруження молодиці везли із собою
ляльки, які ховали у скринях [5, 114]. В Україні,
ще  на  початку  XX  століття  дівчата,  готуючи
скриню з весільним посагом, разом з рушниками
та  сорочками, клали  туди  своїх  ляльок.  Кожна
дівчина  робила  мотану  ляльку,  яку  забирала  із
собою в нову сім’ю. Причому в родині чоловіка
дозволялось молодій дружині, допоки в молодят
немає  діток,  гратись  лялькою,  і  чим  більше,
вважалося,  вона  грається  лялькою,  то  швидше
стане матір’ю, і тим здоровіші будуть діти. А коли
народжувалась  дитина,  то  молода  мати  клала
своїх ляльок до дитячої колиски, щоб оберігали
дитя від хвороб та поганих очей, а коли дитина
підростала, то ляльки віддавалась їй для грання.

Марко Грушевський пише про один із способів
виготовлення  мотанки:  “Щоб  ляльку  зробити,
спочатку пожують хліба в роті, а з нього виліплять
кульку,  положать  її  в  полотнинку,  зав’яжуть як
вузлик,  ниткою,  сформують  голівку,  а  зверху
придушать,  щоб  вийшло  таке,  як  очіпок  у
молодиці  чи  стрічка  в  дівки.  Як  висохне,
вив’язують, наче молодицю, хусткою, або як дівці,
вичешуть кіску з прядива, і узявши за лоб, ззаду
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заплетуть  її  з  кісниками  і  стрічками. У  вузлик
голівку,  на  місці,  де  він  зв’язаний  і  де  буде  у
ляльки  шия, встромлюють коротеньку  паличку
або  ще  більше  обмотують  її,  щоб  було  за  що
зачепити сорочечку і крамки, подібні до грудей і
живота.  Рук  немає,  лише  рукави  й  уставки
приробляють  і  керсет  одягають.  Далі  на  поясі
намотують  мотузку  чи  прядива  тісно  і  ним
прив’язують  спідницю,  запаску  чи  плахту,
попередницю чи фартух. Майструючи, співають
пісень, дівчата – весільних, а молодиці – Неньки
або що” [5, 114 – 115].

Лише з останньої скупої фрази можна бачити,
що  виготовлення  ляльки,  супроводжуване
спеціальною обрядовою піснею, було свого роду
магічним  актом,  спрямованим на  добру  долю,
подружню злагоду, щасливе весілля, гармонію в
родині.

О. Найден звертає увагу, що “куклою” у народі
називали жмуток колосся, який залишали на краю
поля,  закручували  по ходу  сонця  і  прикрашали
яскравими  стрічками.  Використовувалась  у
ритуалах, присвячених майбутньому врожаю [10].
Марко Грушевський, будучи священиком, звісно,
в  силу  свого  сану  і  світогляду,  зупинився
виключно  на  іграшковій  суті  мотаної  ляльки,
цілком ігноруючи її обрядову, сакральну, магічну
суть.  Народні  майстри  кажуть,  що  віддавна
лялькамотанка вважалася ритуальною –  матері
робили їх для своїх дітей, а нареченим дарували,
щоб діти народжувалися. Часто у мотанок немає
облич  –  їх  не вишивали,  щоб  не вселився  злий
дух. Магічна роль мотаної ляльки, як захисного
оберегу, відображене в народних казках. Лялька
мотанка є помічницею і берегинею героїні в казці
“Василиса  Прекрасна”.  Мати,  помираючи, дає
своїй доньці лялечку і наказує, щоб та берегла її,
шанувала,  годувала  крихтами  хліба  і  краплями
молока  –  і  лялечка  завжди  буде  вірною
помічницею.  Дівчина  виконує  наказ  матері,  і
лялька  допомагає  їй  здійснити  усі  завдання,
виконати  усі  забаганки  лихої  мачухи,  вийти
переможницею  в  символічному  поєдинку  з
БабоюЯгою і зрештою здобути щастя й добробут.

Кожна лялька когось представляє: “Це мама, а
це тітка Наталка, а то бабуся”. Про ляльок дбають,
як дорослі про дітей: “Ось ми наваримо вареників
та будемо обідати”…. “До ляльок дівчата говорять:
“Ми підемо в поле, та не пустуйте, будьте чемні”.
Або  таке: “А ми підемо в гості  та вам гостинці
принесемо” [2, 28].

Гра з ляльками наслідує різні щодення заняття
дорослих  –  вони  жнуть,  перуть,  варять  обід,
обідають тощо  [7, 66].  Здебільшого дитячі  ігри
відображали  побутову,  господарську  сторону

життя сім’ї. Аби виконати в грі ту чи іншу роль,
дитина мала мати своє уявлення про особливості
реалізації дій (трудових чи професійних).

Доцільно згадати дитячі ігри, завдяки яким у
повчальній формі обігравалися прийоми хатньої,
сільськогосподарської  роботи;  які  сприяли
трудовому  вихованню  та  виховували  шану  до
хліба.  В.  Скуратівський  у  книзі  “Берегиня”
зазначає:  “Дівчатка,  спорядивши  на  пригорбку
піч, замішували піскове “тісто”, роблячи з нього
палянички.  Буханці,  прилаштувавши  на
листочках  подорожника,  випікали  на  паркому
сонці,  а  хлоп’яки,  ставши  в  коло,  розгадували
загадки: “Чим хата багата?” – запитував “князь”,
що  стояв  у  центрі.  “Хлібом  і  родиною!”  –
відказував той, на кого впала черга  відповідати.
“Звідки  сходить  сонце?”  –  звертався  ватаг  до
іншого. “Із хати”. – “А хліб?” – “З пікної діжі...” –
А ти скажи мені таке: в беззубого діда залишилася
скоринка до обіду – як йому з’їсти її? – запитував
князь у найменшого. Якщо дітлах не міг одразу
відповісти, його виручав сусіда: “Аби хліб, а зуби
знайдуться”. – “Без зубів лихо, – додавав з гурту
інший, а без хліба ще гірше”. “Нарешті згадував
приказочку  й  іспитований”:  “Мій  дідуньо  між
двома хлібами вмер: старого не було, а нового не
дочекався...”

Коли ж ігри закінчувалися щасливо, вважалося,
що “хлібороби” виконали свій обов’язок; якщо ж
хтось  не  спромігся  відповісти  на  запитання,
“князь”  приказував:  “Грушкаминушка,  а  хліб
кожен  день. Ото  іди  назбирай дровець,  заміси
тісто, випечи хліб і почастуй нас!” [14, 134].

Такі  ігри  змалечку привчали  дітей до праці,
виховували  шанобливе  ставлення  до  хліба.
Народна  мораль  увібрала  в  себе  численні
приказки  та  прислів’я про  хліб:  “Хліб  усьому
голова”, “Без хліба немає обіда”, “Хліб житній –
батько рідний,  гречана каша – мати наша”, “Не
можна викидати хліб, бо він святий” [12].

Про шанобливе ставлення українців до хліба
як до святині, як до символу людського добробуту
наголошено у приказках: “Хліб – батько, вода –
мати”).  Нагадаємо,  що  споконвіку  достаток,
щасливе життя пов’язувалося з хлібом, тому цей
образ часто спостерігаємо в усталених зворотах:
почесний хліб, поклонитися паніматці з хлібом
тощо. Уже в ранньому віці діти (як хлопчики, так
і дівчатка)  переконувалися,  що  земля  –  основа
життя всього живого, а хліб є не лише щоденною
потребою,  а  передовсім  –  святинею, однією  з
найважливіших цінностей. Сприяла цьому також
участь дітей у різних обрядах у процесі збирання
хлібів.  Разом  із  матір’ю,  коли дозрівали  жито,
пшениця, молодші діти виходили в поле. Дівчата
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брали  найактивнішу  участь  у  збиранні  хлібів
разом із батьками. Так у процесі цієї діяльності у
дівчаток формувалося почуття  відповідальності,
яке утверджувалося баченням результатів власної
праці.  До  речі,  завершувався  процес  збирання
обрядом обжинок,  який передбачав  залишання
жмутка  стебел  на  полі  та  плетінням  вінка  з
колосся. Участь у збиранні врожаю, за якої дитина
мала  можливість  щоденно  бачити  власні
результати,  поступово  сприяв  оволодінню
хліборобською майстерністю [14; 15].

Окрім  іншого, доцільно  згадати,  традиційно
польові роботи розпочиналися після Семена (14
вересня), про що свідчать і відповідні говірки: “Як
прийде житосій, то не зважай на врожай, а жито
сій”.  До  речі,  особливу  виховну  функцію
виконував обряд.  З  одного боку,  обряд вражав
дітей  своєю  святковістю,  що  своєю  чергою
впливало  на прагнення бути  причетним  до цих
подій у житті дорослих. З іншого – саме оточення
(і  не  лише  родинне)  пробуджувало  прагнення
продемонструвати власні досягнення [15].

Певний  інтерес  має  дослідження
В. Філімонової, котра здійснила ґрунтовний аналіз
ролі  дитячої  гри  в  суспільному  дошкільному
вихованні України (70ті роки ХІХ ст. кінець 20х
років ХХ ст.). Дослідниця доводить, що основою
гри  вважалося  вільне  копіювання  дитиною
реального  життя,  навколишнього  середовища,
долання  перешкод,  які  в  реальному  житті  їй
здолати не під силу. Науковцями досліджуваного
періоду  підкреслювалося,  що  ігри дітей мають
мінливий  характер  і  не  протиставляються
реальному  життю,  а  є  своєрідним  його
відображенням. І тільки поступово, в міру того,
як дитина знайомиться з реальним життям, дитяча
гра стає схожою на ігри дорослих.

Прикладом слугує  гра  “Перепілочка”,  яка  й
сьогодні є популярною серед дівчаток:

Тут була перепілочка,
Тут була  невеличка
А у перепілочки
ніжки болять
При останніх словах “перепілочка” вказує на

свої  ноги. Якщо  дівчатка  говорять,  що  болить
голова, то вказують на голову [1, 133 – 134].

Як бачимо, через ігри дівчатка моделювали не
лише основні заняття майбутніх жінок, але і їхній
стан після важкої праці. До речі, через ігри у дітей
формувалися відповідні моделі взаємодії чоловіка
та  дружини,  стереотипи  соціальної  поведінки
загалом.

Про  важливість  гри  у  виховані  дівчинки
говорить  О. Кісь:  “В  іграх  з  ляльками  дівчата
насамперед  імітували  головні  функції  жінки  –

господині  та  матері,  відтворюючи  виконання
характерних господарських обов’язків: ляльки в
них  пораються  в  хаті,  палять  у  печі,  годують
худобу,  перуть,  жнуть  тощо.  В  інших  випадках
дівчата  самі  намагаються  наслідувати  в  грі
відповідні  трудові  процеси  (жнива,  в’язання
снопів,  складання  кіп).  Невід’ємними
компонентами  такої  гри  були  іграшкові  меблі,
посуд, господарські знаряддя” [9, 101].

Окрім  цього  ігри  були  засобом  виховання
любові  до  всього  живого  й  неживого.  Батьки
вчили  дівчат  шанувати  природу,  а  завдавати
шкоду всьому живому вважалося великим гріхом.
Щоправда, часу  на  ігри  у  сільських  дітей  було
обмаль, оскільки було багато роботи.

До  прикладу,  у  грі  дівчаток “дочкиматері”,
одна з них виконувала роль матері, інша – доньки
(або  донькою  була  лялька). При  цьому  “мати”
часто  змінювала  своє  ім’я  на  ім’я  когось  із
дорослих  (власної  матері,  тітки,  сусідки),
копіювала  їхні  дії  в  реальному  житті.  Якщо
донькою була лялька, то дитина ставилася до неї
як до живої – годувала, одягала, давала настанови,
вкладала спати, навчала, сварила тощо [9].

М. Стельмахович  доводить,  що  важко
переоцінити  значення  гри  в  житті  дівчинки,
позаяк уявити дитинство без гри неможливо. В
умовах сьогодення окрім дитячих рольових ігор
побутують вироблені народною педагогікою ігри
з  готовими  правилами  –  рухливі,  дидактичні,
драматизовані,  які  розвивають  допитливість  і
кмітливість,  сприяють  сенсорному  вихованню,
вселяють  життєвий  оптимізм  і будять  емоційну
снагу [16, 238 – 239].

Про  певний  символічний  зв’язок  між  грою
ляльками  та  здатністю  до  дітонародження
свідчить  також і те, що це захоплення вважали
нормальним  для  дівчинки  віком  до  10  років,
тобто  до  початку  періоду  активного  статевого
дозрівання.  Яскравим  прикладом  існування
вікових  обмежень  щодо  гри  з  ляльками  є
зафіксовані матеріали в дослідженні Н. Заглади:
“Гуляють  і  роблять  кукли  дівчатка  з  трьох  до
десяти,  а  старшим  соромно  робити  і  на  них
кажуть:  Куклачка,  уже  сама  матка,  а  ще  кукли
робить; потилятилася з дітьми маленькими” [6,
119].

Ляльки з’являлися в руках дівчаток як тільки
вони  починали  говорити.  Вже  з  трьох  років  у
дівчинки  з’являлись  ляльки,  виготовлені  з
тканини чи природних матеріалів [8, 28], що були
суто дівочими іграшками.

Бавлячись ляльками дівчата закріплювали свої
знання про материнство, структуру сім’ї, громади,
родини,  поведінку  жінок.  У  грі  з  ляльками
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дівчатка  копіювали  головні  жіночі  функції  –
господині та матері [6, 28]. До прикладу, дівчатка
одягали ляльок у святкове вбрання, щоб йти до
церкви, накривали стіл для гостей, готували обід,
вечерю тощо.

До того ж дівчатка вибирали для своїх ляльок
потрібні  їм  всілякі  речі  до  зазначеної  праці:
“черепки – це посуд, невеличкі гачки – це сапи,
у дужку зігнутий пруток – це серп, пісок, глина,
камінці – це харчі” [9, 118].

“Іграшок у дітей майже не було. Часом старші
меншим ляльку  з ряндя  (ганчір’я)  зроблять. На
ярмарку  купували  цоркало, деркачі,  клепачики
дерев’яні,  “пищалки”  з  глини, плетені  з  шашу
(очерету) кошарчики,  з  вільхи  –  козуби:  “То  ся
не сказить в дитячих руках” [6, 97].

Великі  потенційні  можливості  мали  й  ті
матеріли,  з  яких  виготовляли  іграшки.  До
прикладу: крива палиця, кривуля (з гачком) – то
коса; тріска – то віз, щоб сіно возити; земля, пісок
– то зерно, насіння для  висіву, мука для страви
тощо  [13,  160].  Усе  це  робило  дитячу  іграшку
необхідним атрибутом всебічного гармонійного
розвитку особистості дитини.

Висновок.  Отже,  потрібно  зазначити,  що
народна іграшка формує моральні, трудові якості
у  дітей  дошкільного  віку.  Показано,  що
дошкільний навчальний заклад має стати для дітей
тим  моральним  середовищем,  в  якому
цілеспрямовано будуть реалізовуватися завдання
формування свідомої особистості.
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П
остановка  проблеми  в  загальному
вигляді. Основним завданням вищої
школи сьогодні  вважають підготовку

висококваліфікованого спеціаліста, конкурентоздатного
на ринку праці, компетентного та такого, що вільно
володіє обраною професією, готовий до творчого
росту та самовдосконалення. Реалізація поставленого
завдання можлива через залучення майбутніх фахівців
(у нашому випадку – вчителів біології) до самостійної
роботи; виховання їх ініціативності та творчості. Це
вимагає відбору нових методів навчання, модернізації
освітнього процесу вишів, розробки ефективних
підходів у процесі підготовки вчителів біології.

Фундамент  сучасної  біології  становить
генетика, що являє собою об’єднання загально
біологічних  дисциплін.  Вивчення  генетики  у
вищій  школі  базується  на експериментальному
підході до  природних  процесів  і  явищ,  а  тому
сприяє  формуванню  у  студентів  наукового
світогляду та цілісної картини природи.

Власна  викладацька  діяльність показує,  що
студенти  з неабияким  інтересом відносяться до
актуальних  проблем  генетики,  занурюються  у
простір “генетичних  досліджень”,  ініціативно
розв’язують  типові  задачі,  запропоновані
викладачем на заняттях. Однак, майбутні фахівці
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відчувають певні  труднощі  у розумінні  деяких
аспектів  генетичної  науки,  таких  якот  стать,
успадкування ознак тощо.

Отже,  існує  протиріччя  між  потенційними
можливостями  курсу  “Генетика  з  основами
селекції”  та недостатньою спрямованістю  їх на
практичну  підготовку  фахівцівбіологів  у
педагогічному закладі.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Вивченню статі конопель присвятили свої праці
такі  вчені  як:  В. Гофман  “Формування  статі
конопель”,  Р. Зенгбуш  “Внесок  у  вивчення
проблеми  статі конопель”, М. Гришко  “Біологія
коноплі”, М. Мигаль “Генетика пола  конопли”,
“Експериментальна  зміна  статі  конопель”,
“Біологія  луб’яних  волокон  конопель”,
“Одночасно  достигаючі  коноплі”, С. Міщенко,
І. Лайко  “Успадкування  ознак  статі в  першому
поколінні самозапилених рослин середньоросійського
і  південного  сортів  однодомних  конопель”,
М. Чайляхан,  В. Хрянін  “Пол  растений  и  его
гормональная регуляция” та інші.

Попри значну кількість досягнень у вивченні
статі  як  генетично  детермінованого  комплексу,
успадкування  ознак  статі  у  конопель,  можна
констатувати, що  дана проблема  є  актуальною,
оскільки сучасність вимагає розроблення методів
управління спадковістю та мінливістю  з  метою
отримання необхідних людству форм організмів з
певними ознаками.

Мета  статті.  Обґрунтувати  практичну
реалізацію проблеми вивчення статі як складної
генетичної детермінованої  ознаки на прикладі
Cannabis sativa L. на заняттях з курсу “Генетика
з основами селекції”.

Виклад основного матеріалу. Питання про
те,  коли  і  внаслідок  яких  причин  у  процесі
розвитку  зародка  виникає  тенденція  до
формування його чоловічого або жіночого стану,
людину цікавило ще з глибокої давнини. Про це
свідчать праці Анаксагора, Гіппократа, Плінія та
інших  античних  учених.  У  1891  р.  вивчаючи
сперматогенез  у  трав’янистих  клопів  з  родини
Protenor, виявлено в одних сперматозоїдах 7 хромосом,
в інших – лише 6 (Х. Генкінг). Непарну хромосому
назвали статевою Ххромосомою, інші – аутосомами.
Всього в самця 13 хромосом,  а  сперматозоїди за
кількістю аутосом (А) і статевих хромосом (Х) бувають
двох типів, зокрема: 6А + Х і 6А + О.

Аналогічна  закономірність  виявляється  і  в
рослин,  які  характеризуються  статевою
диференціацією.

Тільки  з  відкриттям  хромосомної  теорії
Т. Моргана  було  з’ясовано  матеріальну основу
спадковості та механізми визначення статі.

В історичному розвитку коноплярства в нашій
країні  знаковим став  1931  р.,  коли в  м. Глухові
був  відкритий  Всесоюзний  науководослідний
інститут  конопель,  де  розпочато  виконання
різнопланових досліджень. Результати прогресу
даного  закладу  висвітлено  в  монографіях
“Коноплі” (1938 р.) [3] , “Коноплярство”(1953 р.)
[4], “Коноплі” (1978 р.) [7].

На сьогодні зрозуміло, що стать контролюється
цілісною  системою  генотипу,  що  передбачає
взаємодію генів статевих хромосом і аутосом.

Стать розглядається  як  складний  генетично
детермінований комплекс ознак, що перебуває в
роздільностатевих  організмах  у  двох
альтернативних  станах  і  є  механізмами,  які
забезпечують процес комбінаційної  мінливості
всередині  виду,  а  також  його  репродуктивну
ізоляцію.

Коноплі – луб’яна культура, яка відрізняється
від багатьох інших сільськогосподарських культур
наявністю  специфічних  біологічних  і
господарськоцінних  ознак,  що  спонукає
селекціонерів  спрямовувати  свої  зусилля  на
вирішення  багатьох  задач  –  виведення
високоволокнистих,  безнаркотичних,  стійких  за
ознакою однодомності  і урожайних  за насінням
сортів конопель.

У  природних  умовах  коноплі  (Cannabis  L.)
відомі  як  дводомний  рід  родини  коноплевих
(Cannabinaceae), для якого характерний статевий
диморфізм – наявність у популяції різко відмінних
за фенотипом жіночих і чоловічих рослин [8, 8].

Дводомна конопля складається з двох статевих
типів – жіночого та чоловічого. Жіночі рослини
дводомної  коноплі  здавна  названі  в  народі
матіркою, а чоловічі – плоскінню. Матірка формує
компактне  фемінізоване  суцвіття  з  густо
розташованими  жіночими  квітками,  котрі
складають  оцвітину  зеленого  кольору,  у  якому
знаходиться  маточка  з  двома  голкоподібними
приймочками,  що  виходять  назовні.  Після
запліднення яйцеклітини оцвітина розростається
в ширину у відповідності з величиною і формою
насіння.

Плоскінь,  навпаки,  формує  розріджене
маскулінізоване суцвіття з чоловічими квітками,
що  складаються  з  квітконіжки,  п’яти  блідо
зелених листочків оцвітини та п’яти  тичинок  з
довгими  чотири  гніздовими  пиляками  світло
жовтого кольору,  які  звисають  на  тонесеньких
тичинкових нитках [9, 7].

З  біологічної  точки  зору  розрив  у  строках
достигання  жіночих  і чоловічих  рослин являє
собою  раціональний  спосіб  пристосування
конопель  до  умов  існування.  Плоскінь,
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виконавши функцію запилення, відмирає, тоді як
матірка  продовжує  вегетацію,  що  пов’язано  з
розвитком  і дозріванням насіння. Цьому сприяє
розрідження посіву й поліпшення умов живлення
та  освітлення  рослин  матірки  внаслідок
випадання плосконі.

З практичного ж боку неодночасне достигання
жіночих  і чоловічих рослин  конопель створює
серйозні труднощі при збиранні врожаю: плоскінь,
котра  дозріває  раніше,  необхідно  вибирати  з
посіву вручну. Незібрані чоловічі рослини до фази
стиглості  матірки  поступово  засихають  і
загнивають  на  корені,  втрачаючи  при  цьому
значну  частину  волокнопродукції.  Крім  того,
ускладнюється процес механізованого збирання
конопель на насіння. Дводомні  коноплі можна
збирати  без  затрат  ручної  праці  на  вибірку
плосконі тільки на волокнозеленець. Для цього
вирощується  загущений  стеблостій, який у фазі
біологічної  стиглості  плосконі  одноразово
скошується з допомогою коноплежатки [8, 8].

Це  спонукало  вчених  до  створення  сортів
однодомних конопель, рослини яких дозрівають
одночасно,  а  статеві  типи  мають однакову  або
близьку тривалість періоду вегетації, що дозволяє
механізовано  збирати  врожай  конопель  в  один
прийом у фазі стиглості насіння.

Але цей процес призвів до виникнення  двох
нових роздільностатевих типів конопель, а саме,
фемінізованої плосконі – рослини з компактним
суцвіттям,  у  якому формуються тільки чоловічі
квітки,  та маскулінізованої матірки –  рослини  з
розрідженим типом суцвіття й тільки жіночими
квітками.  Тобто  відмічено  випадок  розриву
зчеплення  між  первинними  й  вторинними
ознаками  статі  (між габітусом  і  статтю квітки)
порівняно  зі  статевими  типами  дводомних
конопель [1; 2; 8].

Природно, що  розмаїття  рослин конопель  за
первинними  й  вторинними  ознаками  статі
викликала  необхідність  у  проведенні
систематизації статевих типів. Проте ця робота
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Таблиця 1. 
Класифікація статевих типів конопель за фенотиповими ознаками 

(М.Д. Мигаль, 1986а, 1992, 1993, 1994) 

Співвідношення 
чоловічих і жіночих 
квіток у суцвітті 
 

Фемінізована група  Маскулінізована група 

Статевий тип  скорочене 
позначення 

Статевий тип  скорочене 
позначення 

Дводомні коноплі 

Тільки жіночі квітки  Матірка  М  –  – 

Тільки чоловічі квітки  –  –  Плоскінь  П 

Однодомні коноплі 

Тільки жіночі квітки  Матірка 
однодомних 

конопель 

МОК  Маскулінізована 
матірка 

MM 

Переважання жіночих квіток  Однодомна 
фемінізована 

матірка 

ОФМ  Однодомна 
маскулінізована 

матірка 

ОММ 

Приблизно  однакове 
співвідношення  чоловічих  і 
жіночих квіток 

Справжні 
однодомні 

фемінізовані 
рослини 

СОФР  Справжні 
однодомні 

маскулінізовані 
рослини 

СОМР 

Переважання  чоловічих 
квіток 

Однодомна 
фемінізована 

плоскінь 

ОФП  Однодомна 
маскулінізована 

плоскінь 

ОМП 

Тільки чоловічі квітки  Фемінізована 
плоскінь 

ФП  Плоскінь 
однодомних 

конопель 

ПОК 
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виявилася  непростою.  Відомо  багато  варіантів
класифікації  статевих типів конопель  (Гришко,
1935, 1937,  1940; Гришко, Левченко, Селецкий,
1937;  Гришко,  Делоне,  1938;  Беловицкая,
Гречухин, 1939; Sengbusch, 1943).

У  таблиці  1  наведена  удосконалена
М.Д. Мигалем система статевих типів дводомних
і однодомних конопель, в основу якої покладено
позитивні  моменти  попередніх  класифікацій
(Гришко,  1940;  Sengbusch,  1943).  Визначення
статевих типів  за  співвідношенням чоловічих  і
жіночих квіток у суцвітті більш наочно показано
в схематичному вигляді [5, 9 – 12; 6].

Але  також  слід  зупинити  увагу  на
особливостях  статевих  типів  дводомних сортів
конопель.  У  конопель,  як  і  в  багатьох  інших
дводомних рослин, виявлено статеві хромосоми.
Установлено, що в соматичних клітинах конопель
міститься 20 хромосом, у тому числі 18 аутосом і
дві статеві хромосоми: X і Y. Матірка гомозиготна
за статевими хромосомами (18А+ХХ), а плоскінь
–  гетерозиготна  (18A+XY).  У  процесі  мейозу
клітини матірки  утворюють  один  тип гамет,  а
саме, 9А+Х, тоді як клітини плосконі дають два
типи гамет у однаковій кількості – 9А+Х і 9A+Y.
Унаслідок  випадкового  сполучення  гамет  при
заплідненні  рослин  конопель  утворюється
приблизно  однакова  кількість  зигот  жіночої  й
чоловічої  статі  –  1(18А+ХХ):  1(18A+XY).  Це
явище,  власне,  і  являє  собою  механізм
хромосомного  визначення  статі  конопель.  Він
характерний для переважної більшості дводомних
видів рослинного й тваринного світу [8].

Відомо,  що  однодомні  рослини  спонтанно
виникають у посіві дводомних конопель. Ознака
однодомності,  як рецесивна, сама по  собі може
підтримувати у популяції дводомних конопель, але
в незначній кількості.

Літературні  джерела  з  усією  очевидністю
показують, що однодомні рослини виникають на
основі  обох  статевих  типів,  проте  ступінь
мутабільності  жіночих  рослин  у  багато  разів
вищий, ніж плосконі. Причому матірка й плоскінь
дають статеві  типи  однодомних  конопель  як  з
фемінізованим, так і з маскулінізованим суцвіттям.
Визначення  фенотипових  ознак безпосередньо
залежить  від  того,  який  і  в  якому  напрямку
змінюється ген (гени) статі статевих хромосом і
який  генотип  вихідної  рослини  матірки  чи
плосконі за комплексом аутосомних факторів AG.

Статеві  типи  однодомних  фемінізованих
конопель трансформуються в плоскінь, а статеві
типи однодомних маскулінізованих конопель – у
матірку. Однодомні рослини фемінізованого типу
перетворюються  в  однодомні  рослини
маскулінізованого  типу  й  навпаки.  Отже,
мутаційні  процеси  за  ознакою  габітусу
спостерігаються як у прямому, так  і зворотному
напрямку. Однак, у однодомних конопель, як і в
дводомних, рослини з рецесивним фемінізованим
типом суцвіття змінюються набагато частіше, ніж
рослини з домінантним маскулінізованим типом
суцвіття (табл. 2).

Слід  додати,  що  сполучення  в  генотипі
неоднозначних  за  статтю  генетичних  факторів
призводить до несумісності  їх, що проявляється

ВИВЧЕННЯ СТАТІ ЯК СКЛАДНОЇ ГЕНЕТИЧНОЇ ОЗНАКИ НА ЗАНЯТТЯХ
З КУРСУ “ГЕНЕТИКА З ОCНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ”

Таблиця 2. 
Генотипи рослин дводомних і однодомних конопель за факторами статі статевих хромосом 

і аутосом (Мигаль, 1986б, 1999) 

Статевий тип  Гени статі статевих 
хромосом 

Фактори аутосом 

Дводомні коноплі 

М iі FF 
П il FM 

aaGG  aaGg  AaGG  AAGG  AaGg 
AAGg AAgg Aagg aagg 

Однодомні фемінізовані коноплі 

МОК  
ОФМ  
СОФР  
ОФП  
ФП 

Алелі  генів  статі 
статевих 
хромосом  іm  im  Fm 
Мm  з  низькими 
ступенями  

 

aaGG, aaGg 
AaGG  
AAGG, Аа Gg  
AAGg  
AAgg, Aagg 

Однодомні маскулінізовані коноплі 

MM  
ОММ  
СОМР 
ОМП 
ПОК 

Алелі  генів  статі 
статевих 
хромосом  im  іm  Fm 
Мm  з  високими 
ступенями  

 

aaGG, aaGg  
АА GG,  
Аа GG AaGg  
AAGg  
AAgg, Aagg 
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фенотипово. Наприклад, у фемінізованої плосконі
виникає часткова або повна чоловіча стерильність
із ознаками нерозкриття та осипання чоловічих
квіток у фазі бутонів, а в маскулінізованої матірки
–  часткова,  або  повна жіноча стерильність,  яка
характеризується  наявністю  оцвітини  жіночої
квітки з редукованою маточкою.

Згідно  теорії  М.Д. Мигаля,  найбільш
генотипово  стійкими  є  справжні  однодомні
фемінізовані рослини, генотип яких максимально
збалансований  за  факторами  аутосом  (AAGG,
AaGg  ).  Але  стійкість  їх  відносна,  оскільки
аутосомні  фактори  сполучаються  з  різними  за
ступенем мутації алелями статевих хромосом (від
і1

m
 F1

m
  до  іn

m
 Fn

m
).  Враховуючи  всі  аспекти цієї

проблеми,  він  рекомендує  два  методи  відбору
статевих типів однодомних конопель. Перший –
відбір  справжніх  однодомних  фемінізованих
рослин  і  рослин  однодомної  фемінізованої
матірки, у суцвітті яких чоловічі квітки зацвітають
раніше  жіночих.  Другий  –  відбір  справжніх
однодомних фемінізованих рослин, однодомної
фемінізованої матірки й матірки. У кожного з них
є позитивні й негативні сторони.

Одержані розробки лягли в основу створення
сортів  однодомних  конопель  з  найбільшою
насіннєвою продуктивністю. Прикладом таких
сортів  є  створені  в  Інституті  луб’яних  культур
м. Глухів сорти  однодомних конопель,  зокрема
Глухівські 33 (авторське свідоцтво на сорт рослин
№392,  автори  І.І.  Щербань,  В.Г.  Вировець,
Л.М.  Горшкова,  М.П.  Мигун,  І.М.  Лайко,
Г.І. Кириченко). Для створення генетично стійкої
популяції  однодомних  конопель  та  високої
насіннєвої  продуктивності  слід  відбирати
справжні  однодомні  фемінізовані  рослини  та
рослини  однодомної  фемінізованої  матірки  з
проведенням  контролю протягом дозрівання та
сортоочистку.

Вищесказане показує,  що ознака статі  дуже
складне поняття. Під час практичних занять  з
курсу “Генетика з основами селекції” звертається
увага  студентів  на  статеві  типи  однодомних

конопель  фемінізованого  та  мускалінізованого
рядів,  що  наочно  розкриває  складність  такої
ознаки як стать.

Висновки.  Отже,  студенти  мають  змогу
наочно ознайомитися зі складністю перерахованих
форм статевих типів, заглибитися у генетику статі
як складної генетично детермінованої ознаки.
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П
остановка  проблеми. На сучасному
етапі  відбувається  реформування
системи освіти, яке передбачає  зміну

освітньої  парадигми, перегляд  змісту  навчання,
використання  таких  підходів  до  навчально
виховного  процесу,  які  сприяли  б формуванню
компетентних  фахівців,  здатних  максимально
реалізувати  свій  потенціал  у  конкретній  сфері
трудової діяльності.

Тому гостро постає питання про модернізацію
вищої освіти, удосконалення традиційної системи
професійнометодичної підготовки майбутніх вчителів
початкової школи, підвищення рівня професіоналізму,
компетентності, інтелектуальної культури вчителя [6].

Отже, широко презентована в  нормативних
документах компетентнісна ідея наразі не набула
адекватного  втілення  у  змісті  підручників  з
методикоматематичної  підготовки студентів  –
майбутніх учителів початкових класів.

Необхідно  підготувати  вчителя,  який  може
змінити акценти з інформаційного на проблемно
діяльнісний тип навчального процесу, працювати
в  умовах  особистісно  орієнтованої  системи
навчання і виховання, особливості якої майбутній
спеціаліст має відчути і засвоїти, ще навчаючись
у вищому педагогічному навчальному закладі.

Аналіз  досліджень.  Проблемі  формування
професійної компетентності майбутнього вчителя
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присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних
вчених: В. Веденського, О. Вознюк, С. Кубіцького,
С. Цимбал, А. Хуторського та інших.

На думку Д. Іванова, К. Мітрофанова, О. Овчарук
та  інших  вчених  компетентнісний  підхід  в
освітньому  процесі є одним  із  підходів,  в  яких
здійснюється спроба внести особистісну сутність
в  освітній  процес  [4;  6;  7].  Це  підхід,  який
акцентує увагу на результатах освіти, проте,  на
противагу  “знаннєвому  підходу”,  в  якості
результатів  розглядається  не  сума  засвоєних
знань, умінь і навичок, а здатність людини діяти
в різних проблемних ситуаціях [1; 2; 3].

Завдяки  працям В.  Байденка,  Ю. Варданян,
Л. Карпової, Н. Кузьміної, І. Зимньої, А. Маркової,
О. Пометун, С. Ракова, В. Сластьоніна, Л. Хоружої,
А.  Хуторського  в  педагогічній  науці  склалися
основи теорії компетентнісного підходу: визначено
сутність,  зміст  і  структуру  професійної
компетентності,  виявлено  умови,  розроблено
технологічні основи її формування. Доведено, що
для підготовки фахівця – “знавця” – достатньо
звернення до сфери його досвіду (знань, умінь і
навичок)  і  до  когнітивної  сфери  (увага,
сприйняття,  пам’ять,  мислення), а  становлення
фахівця  “компетентнісного”,  окрім  цього,
припускає  розвиток  відповідних  особистісно
психологічних  якостей  –  професійної
самосвідомості,  потреби  в  досягненнях,
внутрішніх мотивів професійної діяльності та ін.

Мета  статті  полягає  в  тому,  щоб  розкрити
особливості формування методичноматематичної
компетентності  майбутніх  вчителів  початкової
школи.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових
джерел показав, що  більшість вчених розглядає
компетентність  як  інтегральну  характеристику,
яка визначає  готовність  і  здатність на  високому
професійному рівні виконувати свої посадові та
фахові  обов’язки  відповідно  до  сучасних
теоретичних  та  практичних  надбань,
професійного  і  життєвого  досвіду, цінностей  і
здібностей. Українські вчені сьогодні починають
оперувати поняттям компетентність у тому сенсі,
який  пропонують  експерти  Ради  Європи:  як
спроможність особистості сприймати і відповідати
на індивідуальні та соціальні потреби; комплекс
ставлень, цінностей, знань, умінь і навичок. Одні
вчені  у  своїх  дослідженнях  використовують
поняття  “компетентність”  і  “компетенція”,  як
синоніми, інші – розводять дані поняття.

У своєму дослідженні ми дотримуємося точки
зору,  згідно  якої  компетенція розглядається як
сукупність взаємопов’язаних якостей особистості
(знань, умінь, навичок, способів діяльності), які

задаються  по  відношенню  до  певного  кола
предметів  і  процесів,  і  необхідна  для  якісної
продуктивної діяльності по відношенню до них.
Компетентність  трактується  як  володіння
вчителем відповідними компетенціями [4].

У  процесі  вивчення майбутніми  вчителями
початкових  класів  природничоматематичних
дисциплін  формуємо  методичноматематичну
компетентність.

Методичну компетентність ми розглядаємо як
складову  професійної  компетентності
майбутнього  вчителя  початкових  класів.  Під
методичною компетентністю вчителя початкових
класів розуміємо інтегральну якість особистості,
яка  проявляється  у  здатності  здійснювати
діяльність,  на  основі  знань,  умінь,  навичок,
цінностей і досвіді, яких набули майбутні педагоги
в процесі  вивчення  природничоматематичних
дисциплін, особистісному ставленні до діяльності
і предмету діяльності.

Методична компетентність вчителя початкових
класів  вказує  на  рівень  оволодіння  такими
компетенціями, які необхідні вчителю початкових
класів у навчальновиховному процесі [5].

С. Цимбал, О. Вознюк, С. Кубіцький у своєму
дослідженні,  розглядаючи  професійну
компетентність  як особистісне новоутворення,
вважають,  що  її  необхідно  розглядати  у
процесуальнодинамічному аспекті, оскільки вона
виявляється через діяльність, має діалектичний
характер та охоплює всі сфери особистості. Вона
є також провідною метою, до реалізації якої має
прагнути фахівець у процесі свого професійного
розвитку та становлення [7].

Методичні  компетентності  виступають
провідним  компонентом  у  системі  фахових
компетентностей  учителя  й  мають  яскраво
виражений  прикладний  характер.  Формування
методичних компетентностей відбувається в ході
спеціальнопредметної,  загальнопедагогічної,
дидактичної, методичної підготовки майбутнього
фахівця,  оскільки  вони  поєднують  систему
спеціальнонаукових, психологічних, педагогічних,
методичних знань, умінь  і особистого досвіду в
їхньому застосуванні.

Таким  чином,  у  наявних  дослідженнях
розглянуто багато  аспектів підготовки студентів
до  навчання  молодших  школярів  математики:
зв’язок методикоматематичної підготовки ВНЗ з
курсом  математики  початкової  школи;  пошук
шляхів  інтеграції  методикоматематичної
підготовки студентів; удосконалення методичної
підготовки  майбутнього  вчителя  початкових
класів  до  навчання  молодших  школярів
розв’язування  задач; формування математичних
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понять; розвиток математичного мислення учнів;
упровадження  компетентнісного  підходу  в
систему початкової освіти та ін.

З огляду на викладене вище, намітимо зміст і
шляхи  вдосконалення  методикоматематичної
підготовки  студентів  –  майбутніх  учителів
початкових класів.

У майбутніх учителів математики початкової
школи  можна  сформувати  такі  чотири  групи
методичних компетентностей:

1) методичні компетентності, що забезпечують
реалізацію  функції  з  аналітикосинтетичної
діяльності;

2) методичні компетентності, що забезпечують
реалізацію  фахової  функції  з  планування  й
конструювання;

3) методичні компетентності, що забезпечують
реалізацію фахової функції з організації й керування
діяльністю учнів у процесі навчання математики;

4) методичні компетентності, що забезпечують
реалізацію фахової функції з оцінювання власної
діяльності й діяльності учнів.

Структура  методичних  компетентностей
повинна  відображати  систему  методичних
теоретичних знань, систему методичних умінь (дії
за зразком, реконструктивноваріативні дії, творча
діяльність), досвід професійної діяльності, досвід
емоційноціннісного  ставлення  до професії, до
себе, до учнів, до суспільства.

Успішне  вирішення  питання  формування
методичної  компетентності  підготовки  вчителя
початкових  класів  можливе  за  умови
впровадження в навчальний процес інноваційних
технологій,  які надають перевагу  особистісно
суб’єктивному  фактору,  сприяють  формуванню
самостійних творчих  умінь студентів  на  основі
креативного мислення.

Сучасний навчальний процес немислимий без
творчої  атмосфери,  що  “передбачає  вільне
спілкування,  обмін  думками,  ідеями,  а
найголовніше  –  особистісну  включеність
майбутніх педагогів у творчість” [1].

На  нашу  думку,  формування  творчого,
ініціативного педагога  здійснюється  тоді,  коли
майбутній учитель уже під час навчання у вищій
школі  буде  поставлений в умови, наближені  до
його  практичної  діяльності  за  допомогою
креативних методів, які орієнтовані не на пасивне
навчання,  а  на активне  й  сприяють  створенню
творчої атмосфери на заняттях, розвитку навичок
професійного спілкування  з  метою  розв’язання
певних завдань;  формують уміння моделювати,
прогнозувати й аналізувати  педагогічні  ситуації
на  різних  етапах  уроку  української  мови  та
літературного читання в початковій школах.

У  процесі  формування  професійно
методичних  умінь особливого  значення  набуває
дослідницька креативна компетенція, основним
шляхом формування якої є моделювання ситуацій
та розв’язання методичних задач. Вважаємо, що
це і є однин із шляхів удосконалення методичної
компетентності.

Метод  моделювання  навчальних  ситуацій
стимулює  студентів до самоаналізу,  самооцінки
та  саморозвитку,  готує  майбутніх педагогів  до
співпраці  з  учнями.  Вважаємо,  що  його  слід
ширше  впроваджувати  у  навчальний  процес
підготовки майбутніх вчителів.

Моделювання будьякої педагогічної ситуації
складається з таких етапів: аналітичного (аналіз
й оцінка завдання та усвідомлення самої ситуації,
яку  необхідно  змоделювати);  проекційного
(плануванням  форми,  методів  і  засобів  для
моделювання  педагогічної  ситуації, методична
розробка  фрагмента  уроку);  виконавчого
(практичне відтворення розробленого проекту).

Метою  моделювання  і  програвання
педагогічних ситуацій на практичних заняттях з
методики  викладання  української  мови  –
формування  готовності  майбутніх  фахівців  до
роботи в початковій  школі,  зокрема проводити
уроки української мови та літературного читання.
Під  поняттям  “моделювання  і  програвання
педагогічних ситуацій” розуміємо створення таких
ситуаціймоделей,  де  реальні  об’єкти  (учні
певного класу)  замінюються подібним до нього
(моделлю  –  студентська  аудиторія),
взаємостосунки  між  учасниками  діяльності
складаються штучно та організовані  спеціально
під керівництвом викладача. Під час проведення
таких занять студенти імітують діяльність учнів,
а один зі  студентів виступає у ролі  вчителя. Так
відтворюється модель навчального процесу. При
цьому,  одну  й  ту ж педагогічну  ситуацію  варто
моделювати порізному, тоді якість змодельованої
ситуації буде  безпосередньо залежати від  знань
студента  та  його  креативного мислення. Однак
вважаємо, що доцільно програвати (моделювати)
не  всі  компоненти  уроків,  а  лише  найбільш
важливі,  методично  значущі  їх  частини,  що
дозволяє  апробувати  кілька  способів  і
організаційних форм проведення занять з мови й
читання в школі.

Важливу роль у розвитку творчої  діяльності
та  нагромадженні  професійнометодичного
досвіду студентів відіграють методичні задачі. Під
методичною задачею розуміють  таке  навчальне
завдання, в якому  моделюється певний елемент
методичної  ситуації.  Її  розв’язання  передбачає
усвідомлення  проблеми,  умов,  стосовно  яких
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задача має бути розв’язана, актуалізації необхідних
знань і виконання грамотних дій для виходу з цієї
ситуації. Як правило, методична задача має форму
педагогічної  конструкції  з  чітко  визначеною
методичною проблемою, яку слід розв’язати [4].

Розв’язання  подібних  завдань  у  процесі
моделювання ситуацій чи вирішення методичних
задач створює на заняттях  атмосферу пошуку  і
творчості,  ініціює здатність студента до творчої
самореалізації  та  сприяє  перенесенню
теоретичних  набутих  знань,  умінь  та  навичок
безпосередньо в практичну методичну діяльність,
сприяє  удосконаленню  професійно  значущих,
особистісних  якостей,  умінь  та  здібностей,
висуває студента в центр  навчального процесу,
роблячи  його  активним  суб’єктом  навчальної
діяльності,  удосконалює  рівень  методичної
компетентності майбутнього вчителя початкових
класів.

Висновки.  Таким  чином,  різні  інноваційні
форми організації занять з майбутніми вчителями
допомагають їм усвідомити, що готові розробки
уроків,  які  містяться  в  численних  методичних
посібниках  та  фахових  журналах  потребують
творчого осмислення, а це приведе врештірешт
до  формування  професійномобільних
спеціалістів,  здатних  до  швидкої  адаптації  в
освітній  та  соціальнокультурній  сферах,
наділених  високим  творчим  потенціалом  та
гнучким методичним мисленням.
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П
остановка проблеми.  Формування
творчої особистості з високим рівнем
інтелектуального розвитку, креативних

можливостей,  здатної до створення та  засвоєння
інновацій у будьякій галузі, що поєднує  в  собі
міцні,  глибокі  знання,  стає необхідною  умовою
оновлення соціуму і важливою рисою сучасного
освітнього процесу. Реформування вищої освіти
в Україні передбачає нові підходи до підготовки
студентської молоді в університетах. Стратегічні
напрями  розвитку  вищої  освіти  визначені
Законами  України  “Про  освіту”,  “Про  вищу
освіту”,  Національною  доктриною  розвитку
освіти.

Розв’язання  цього  важливого  завдання
покладено  насамперед  на  систему  освіти,  що
потребує принципово нових підходів до навчання,
виховання  та підготовки до самостійного  життя
підростаючого покоління, постійного оновлення

форм  та  методів  навчання  з  метою  більш
ефективного  впливу  їх  на  розвиток  творчої
особистості учня.

Саме  тому  одним  із  важливих  чинників
реформування  освіти  є  її  інформатизація.
Побудова  ефективних  систем  інформатизації
освіти  з  урахуванням  світового  досвіду,
особливостей і реалій стану вітчизняної освіти –
одна  із  актуальних  і  важливих  наукових  і
практичних проблем.

Застосування  засобів  інформаційно
комунікаційних  технологій  (ІКТ)  на  уроках
математики надає величезних можливостей для
вдосконалення  навчання,  для  створення  умов
активізації пізнавальної і творчої діяльності учнів
у  процесі  навчання.  Згідно  концепції
інформатизації  освіти  передбачається
застосування  ефективних  засобів  та
організаційних  форм  навчальної  роботи  з
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використанням ІКТ, забезпечення впровадження
їх у традиційні методи та технології навчання.

Аналіз основних досліджень і публікацій. В
останні  роки  як  в  Україні,  так  і  за  кордоном
інтенсивно досліджують питання запровадження
в  навчальний  процес  інформаційно
комунікаційних технологій: В. Биков, М. Головань,
Ю. Горошко, Р. Гуревич,  В. Дровозюк,  І. Забара,
М. Жалдак,  О. Жильцов,  Ю. Жук,  М. Кадемія,
Л. Коношевський,  В. Лапинський,  Т. Олійник,
А. Пеньков,  Ю. Рамський,  Є. Смирнова,
Т. Чепрасова,  В. Арестенка,  Л. Брескіна,
Р. Гуріна,  Л. Карташова,  О. Суховірський,
О. Трофимова, Г. Шугайло, С. Яшанова, Ч. Крук,
К. Ісрофф,  М. Ліск,  Хр. Ллойд,  А. Лавлес,
В. Редінг, І. Скенлон та ін.

Попри  досить  велику  кількість  публікацій,
питання  підготовки  майбутніх  учителів
математики  до  використання  ІКТ  на  уроках
математики залишається не достатньо вивченим
і вимагає деякої корекції.

Мета статті – розглянути аспекти підготовки
майбутніх  учителів  математики  та  розробити
систему  підготовки  студентів  до  використання
інформаційнокомунікаційних  технологій  у
процесі навчання математики.

Виклад  основного  матеріалу.  Одним  з
пріоритетних  напрямків  інформатизації
суспільства є процес інформатизації освіти, який
передбачає широке використання інформаційних
технологій навчання.

Інформаційні  технології  –  це  сукупність
методів, програмнотехнічних засобів, об’єднання
у технологічний ланцюжок, що забезпечує  збір,
обробку,  зберігання,  розповсюдження  і
відображення  інформації  з  метою  зниження
трудоємкості  процесів  використання
інформаційного  ресурсу, а  також підвищення  їх
надійності та оперативності [1].

Готовність майбутніх учителів математики до
інноваційної  педагогічної  діяльності  з
використанням  інформаційних технологій  –  це
система  ціннісних  орієнтацій,  мотивів,  знань,
умінь, навичок і особистісних якостей педагога,
що  забезпечує  ефективність  поєднання
інноваційних педагогічних технологій з ІКТ для
підвищення якості навчальновиховного процесу
[1].

Провідну  роль  у  розв’язанні  завдань
професійної  підготовки  студентів,  становлення
особистості  майбутніх  фахівців  відіграє
навчальний процес у вищій школі.

Використання  ІКТ  у  професійній  підготовці
майбутніх  учителів  математики  забезпечує
мотивацію  навчальнопізнавальної  діяльності,

індивідуалізацію  навчання,  самостійність,
поетапне формування професійних знань і вмінь.

Опанування  інформаційнокомунікаційних
технологій  має  сприяти  формуванню
інформаційної та математичної культури студентів
(як  складової  загальної  культури  людини);
формуванню  інформаційної  та  методологічної
компетентностей майбутніх учителів математики
[5].

Відповідно до вимог часу, в майбутніх учителів
математики повинна бути сформована готовність
до  практичного  використання  інформаційно
комунікаційних технологій у процесі розв’язання
всього  кола  завдань,  які  виникатимуть  у  його
майбутній професійній діяльності [3].

Використання ІКТ у формуванні професійної
готовності майбутніх  учителів  математики дає
змогу  розв’язувати  такі  завдання  навчального
процесу:  активізація  навчальної  діяльності
студентів,  реалізація  індивідуального  навчання,
економія  навчального  часу,  контрольованість
результатів  навчання,  використання  кращого
світового педагогічного досвіду, створення умов
для  практичного  використання  знань,  умінь  і
навичок  тощо.  ІКТ  допомагають  ефективно
реалізовувати  такі  дидактичні  принципи
педагогічної освіти,  як науковість,  доступність,
наочність, автономність [4].

У нашому дослідженні виділено  компоненти
професійної готовності (мотиваційноціннісний,
когнітивний, операційнодіяльністний, рефлексивний),
які ми  будемо  розуміти  як стійку  структурно
функціональну  систему  інтеграційних  якостей
особистості, що забезпечує ефективну реалізацію
функцій  професійної  діяльності  майбутнього
педагога  на  базі  сучасних  інформаційно
комунікаційних технологій.

Комп’ютер може використовуватися майже на
всіх  етапах  процесу  навчання:  при  поясненні
нового  матеріалу,  закріпленні,  повторенні,
контролі тощо. Для учня він виконує різні функції:
учителя, робочого інструменту, об’єкта навчання,
співробітника колективу [5].

У процесі підготовки майбутнього вчителя до
використання ІКТ у процесі навчання математики
важливу  роль  відіграють  психологопедагогічні
закономірності  навчального  процесу.  Тому
потрібно  виявити  психологопедагогічні
закономірності  навчального  процесу,  які
концентрують  у  собі  досягнення  психології,
дидактики і відповідну методику їх застосування
в навчанні студентів у ВНЗ, та є найважливішим
в підготовці майбутніх учителів до використання
ІКТ у процесі навчання математики [2].

Таким  чином,  виникає  необхідність
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обґрунтування поетапного процесу, спрямованого
на підготовку майбутніх учителів до використання
інформаційнокомунікаційних  технологій  на
уроках  математики,  визначення  компонентів,
показників  та рівнів  сформованості  готовності
майбутніх  учителів  математики,  побудови
відповідної системи (рис. 1) й розробки технології
її  впровадження  в  навчальний  процес  вищого
педагогічного навчального закладу.

Структурними компонентами системи є: мета,
етапи процесу підготовки студентів,  зміст, рівні,
форми, методи  та  засоби підготовки майбутніх
вчителів до використання ІКТ на уроках математики,
і як результат – готовність майбутніх учителів до
використання ІКТ на уроках математики.

Мета  проведенного  дослідження  полягає  в
удосконаленні  та  експериментальній перевірці
системи, спрямованої на підготовку студентів до
використання ІКТ на уроках математики.

Мета:   підготовка  майбутніх  вчителів
математики  до  ефективного  використання
інформаційнокомунікаційних  технологій  на
уроках математики.

Формування  готовності  студентів  до
використання ІКТ в процесі навчання математики
становить  цілісний,  багатоаспектний  процес,  в
якому  ми можемо  виділити 3 етапи підготовки
студентів: підготовчий, основний, завершальний.

І етап (1 – 3 курс) – підготовчий. Його мета
полягає  у  забезпеченні  змістовної, методичної
підготовки студентів до викладання математики
в  середній  школі.  Також  цей  етап  підготовки
студентів  направлений на засвоєння  студентами
тих  навчальних  дисциплін,  які  передбачені
навчальною  програмою  вищого  навчального
педагогічного закладу.

ІІ  етап  (4  курс) –  основний. На цьому етапі
передбачене  вже  практичне  застосування
студентами  вивчених  дисциплін  протягом
попередніх курсів. Він включає в себе педагогічну
практику,  де  студенти  вже  практично
застосовують  набуті  знання.  На  уроках
математики, які проводяться протягом навчально
залікової  практики,  студентами  можуть  вже
застосовуватися  комп’ютерні  технології  як
елемент  уроку.  Крім  того,  на  цьому  етапі
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Рис. 1. Система підготовки майбутніх учителів математики до використання ІКТ  
у професійній діяльності 

Мета: підготовка майбутніх вчителів математики до ефективного використання 
інформаційнокомунікаційних технологій на уроках математики  
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відбувається написання курсових робіт з методики
навчання математики, серед яких рекомендуємо
пропонувати  теми  з  окресленої  тематики,  і,
головне, читається спецкурс “Використання ІКТ
у шкільному курсі математики”.

ІІІ  етап  (4  курс)  –  завершальний. Цей етап
передбачає  не тільки професійне  використання
студентом комп’ютерних  технологій  на уроках
математики,  а  й рефлексію  власної діяльності.
Тобто,  студент  вже  сам  може  аналізувати  свій
проведений  урок  математики,  на  якому
використовував ІКТ за загальними критеріями з
метою корекції своєї діяльності в майбутньому.

Компонент моделі “Рівні підготовки студентів
до використання  ІКТ на уроках математики”. В
процесі нашого  дослідження було виділено три
рівні: низький, достатній, високий.

Структурний  компонент  моделі  “Зміст
підготовки майбутніх вчителів”, який складається
із двох блоків: загальний блок, до якого відносяться
зміст  загальноосвітніх  навчальних  дисциплін,
передбачених  навчальним  планом  вищого
навчального закладу; методичний блок, до якого
відносимо зміст навчальних дисциплін, в тому
числі  спецкурс  “Використання  ІКТ  на  уроках
математики”,  передбачений  навчальним
планом.

Структурний  компонент  моделі  “Форми,
методи й засоби підготовки” містить набір форм,
методів  і  засобів підготовки майбутніх учителів
математики  до  використання  ІКТ  в  процесі
викладання математики, які використовуються під
час навчального процесу у вищому навчальному
закладі. До них ми відносимо: аудиторні заняття
(лекції,  семінари,  практичні  заняття  тощо);
самостійну  роботу  студентів;  педагогічну
практику;  курсові  роботи;  навчально
дослідницькі роботи тощо.

Також ми виділяємо спецкурс “Використання
ІКТ  у  шкільному  курсі  математики”,  який
спрямований  саме  на  підготовку  майбутніх
вчителів  до  використання  ІКТ  на  уроках
математики.

Результатом упровадження моделі є готовність
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майбутніх  вчителів  до  використання  ІКТ  на
уроках математики.

Всі зазначені компоненти складають систему
підготовки майбутніх вчителів до використання
ІКТ на уроках математики.

Висновки.  У  процесі  навчання  майбутніх
учителів  використанню  інформаційно
комунікаційних технологій навчання у педагогічному
вищому навчальному закладі постає мета створення
цілісної  системи  знань,  умінь,  навичок  із
використання  інформаційнокомунікаційних
технологій та набуття досвіду самостійної роботи з
відповідними  засобами,  що  за  умов  мотивації
навчання та прагнення до впровадження нового,
забезпечить  формування  готовності  майбутніх
учителів  математики  до  впровадження  засобів
інформаційнокомунікаційних  технологій  у
навчальновиховний  процес  загальноосвітньої
школи. Подальшої розробки  вимагає підготовка
студентів до використання ІКТ і в старшій школі.

1. Апатова Н.П.  Інформаційні технології  в
навчанні математики / Н.П. Апатова // Сучасні
інформаційні технології в  навчальному процесі.
– К.: НПУ, 1997. – С. 39.

2. Володько  В.М.  Основні  компоненти
загальнопедагогічної підготовки  майбутнього
вчителя  /  В.М. Володько  // Проблеми сучасної
педагогічної освіти: зб. ст. – К.: КДГІ, 2001. –
Вип. 3. – С. 25 – 32.

3. Дяченко С.І. Комп’ютерна техніка на уроках
математики / С.І. Дяченко // Відкритий урок. –
2009. – №6. – C. 76 – 79.

4.  Забранський  В.Я.  Організаційні  засади
самостійної  роботи  майбутніх  учителів
математики у процесі методичної підготовки /
В.Я. Забранський  //  Дидактика  математики:
проблеми  і  дослідження:  міжнародний  збірник
наукових  робіт.  –  Вип.  25.  –  Донецьк:  Фірма
ТЕАН, 2006. – С. 81 – 87.

5. Шумигай С.М. Використання комп’ютерних
технологій  на  уроках  математики  /
С.М. Шумигай // Комп’ютер в школі та сім’ї. –
2010. – №7. – С.18 – 21.



86

П
остановка проблеми. У Національній
доктрині розвитку освіти наголошується,
що  пріоритетом  її  розвитку  є

впровадження сучасних інформаційних технологій,
що забезпечують подальше удосконалення якості
навчання  й  виховання  молоді.  Це  зумовлює
необхідність  розробки  ефективної  системи
науковометодичного забезпечення професійної
підготовки  здобувачів вищої освіти, які  мають
бути спроможними вирішувати поставлені перед
ними завдання  та  активно  використовувати  у
своїй професійній діяльності сучасні комп’ютерні
засоби.

Аналіз  актуальних  досліджень.  Певні
аспекти проблеми підвищення якості підготовки
професійних  кадрів  на  основі  використання

сучасних  інформаційних  технологій  знайшли
відображення в публікаціях різних акторів.

Так, психологопедагогічні підвалини процесу
інформації освіти визначено в дослідженнях
О. Асмолова, Є. Машбіца, В. Монахова, Е. Полат,
В. Сластьоніна  та  інших  науковців.  Специфіку
підготовки педагогів до формування інформаційної
компетентності  молоді  розкрито  в  наукових
доробках  В. Галузняка,  Б. Гершунського,
З. Курлянд, В. Нуждіна, А. Прокопенка, В. Ясулайтіса.
Питання використання комп’ютерних та інтернет
технологій  в  освітньому  процесі  вищого
навчального  закладу  висвітлено  у  працях
В. Безпалька, Ю. Брановського, М. Жалдака та ін.
Однак,  як  свідчать  результати  аналізу  наукової
літератури,  проблему  використання  сучасних
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інформаційних  технологій  під  час  організації
дистанційної освіти досліджено недостатньо.

Мета  статті.  Визначити  педагогічні  засади
використання  електронного  дистанційного
навчального курсу у процесі навчання здобувачів
вищої освіти педагогічних ВНЗ.

Виклад основного  матеріалу.  Не  викликає
сумніву, що сучасні інформаційні технології мають
активно  впроваджуватися  в  освітній  процес
вищого  навчального  закладу,  адже  вони  мають
значні резерви для підвищення якості підготовки
майбутніх  фахівців.  Однак  використання  цих
резервів не відбувається автоматично. Для цього
необхідно  забезпечити  чітке  узгодження  між
обраними комп’ютерними засобами й навчально
методичними складниками навчального процесу,
тобто  передбачити  системне  поєднання  його
педагогічних та інформаційнотехнічних аспектів.

Серед принципово нових навчальних засобів,
які  створюються  з  урахуванням  вищевказаної
вимоги,  чільне  місце  займає  електронний
дистанційний  навчальний  курс.  Як  зазначає
В. Грицик,  цей  курс  представляє  собою
універсальну дидактичну структуру, яка поєднує
в собі можливості різних форм навчання. Причому
основною його дидактичною перевагою є те, що
він дозволяє створити для студентів сприятливе
для  їхньої  навчальної  діяльності  програмно
інформаційне середовище.

Кожний  курс  включає  в  себе  необхідні  для
реалізації  навчальної  діяльності  комп’ютерні
програми, а також масив структурованих знань і
систему вправ для їх осмислення й засвоєння. З
урахуванням цього проектування такого сайту, на
думку  В.  Грицика,  передбачає  розробку  таких
його блоків:

1) теоретичних матеріалів;
2) навчальних вправ, які демонструють основні

технології  роботи  з  наведенням  алгоритмів
виконання цих завдань;

3)  тренувальних  вправ,  які  призначені  для
відпрацювання  практичних  умінь  і  навичок  з
певної теми;

4) контрольних вправ, які дають змогу оцінити
ступінь засвоєння матеріалу;

5) додаткових вправ для формування творчих
здібностей  та  проведення  самостійної
дослідницької роботи;

6) інформаційних матеріалів різного характеру.
Ці блоки складають цілісну систему, результатом

дії якої  є  створення вищевказаного  програмно
інформаційного середовища. Крім цього, дослідник
пропонує  розробити  сценарій  реалізації
майбутнього навчального процесу, що дозволяє
підвищити його результативність [1, 14, 86, 87].

Важливо  відзначити,  що  ефективність
використання  електронного  курсу дистанційної
освіти  в  навчальному  процесі  значною  мірою
залежить від обсягу та змісту підготовлених для
здобувачів вищої освіти навчальних матеріалів, які
отримали  назву  електронний навчальний курс.
У  цьому  плані  доцільно  звернутися  до
рекомендацій  І. Захарової,  яка вважає,  що цей
курс  може  виконувати  роль  автоматизованої
навчальної системи  тільки в тому випадку,  коли
він забезпечує виконання таких функцій:

1) ефективного  управління  освітньою
діяльністю  людини  з  оволодіння  визначеною
навчальною дисципліною;

2) стимулювання пізнавальної активності студентів;
3)  оптимального  поєднання  різних  видів

навчальної діяльності з урахуванням особливостей
оволодіння  майбутнім  фахівцем  поданих
навчальних  матеріалів  і  поточних  результатів
цього процесу;

4) раціонального поєднання  різних способів
представлення матеріалу;

5) при  розміщенні  в  мережі  організації
віртуальних  семінарів,  ділових  ігор  та  інших
активних форм взаємодії на основі використання
інформаційнокомунікативних технологій [2].

Інші  науковці  (А. Мельников,  П. Цитович,
Е. Скібітський  [3;4])  вважають,  що  під  час
розробки навчальних  матеріалів  в  електронній
формі необхідно враховувати три категорії вимог:
до змісту, структури й технічного виконання цих
матеріалів.  До  основних  вимог  першої  групи
автори  відносять  такі,  як  достатність  обсягу
навчального  матеріалу,  який  визначається
Державним стандартом, новизна та актуальність
поданої інформації тощо.

За  висунутими  вимогами,  структура
електронного  дистанційного навчального  курсу
має включати три функціональні блоки:

1) інформаційнозмістовний,  що  включає
інформаційну  (загальні  уявлення  про  курс  чи
окрему  тему,  форми  та  час  звітності,  графік
проведення лабораторних занять тощо) й змістову
(навчальні плани, робочі програми, підручники,
методичні рекомендації тощо) складові;

2) контрольнокомунікативний,  який містить
систему тестування з відображенням зворотного
зв’язку  для  проведення  контролю,  а  також
питання  для самоконтролю, питання до  заліків
та іспитів);

3) коригувальноузагальнюючий,  в  який
входять підсумкові результати навчальної роботи
здобувачів вищої освіти, діагностика навчально
пізнавальної діяльності, аналіз результатів різного
виду контролю).
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Важливо  відзначити,  що  використання
електронного  дистанційного  навчального курсу
під час вивчення здобувачами вищої освіти певної
навчальної дисципліни не передбачає розроблення
кожним  викладачем  відповідного  програмного
забезпечення.  Адже  це  по  силам  тільки
кваліфікованим  програмістам. Для  наповнення
готових  програмних  оболонок  навчальним
матеріалом  з  конкретного  предмету,  а  також
необхідними для роботи здобувачів вищої освіти
методичними вказівками педагогу теж зазвичай
потрібна допомога з боку фахівця. Однак кожний
викладач повинен оволодіти вміннями ефективно
взаємодіяти зі здобувачами вищої освіти в умовах
створеного за допомогою зазначеного комплексу
програмноінформаційного середовища, забезпечуючи
для  кожного  з  них  оптимальну  індивідуальну
освітню траєкторію.

Зауважимо, що використання дистанційного
навчального курсу у процесі навчання здобувачів
вищої  освіти  певного циклу дисциплін вимагає
врахування  специфічних  особливостей  цих
навчальних  предметів. У  світлі  цього  важливо
відзначити,  що наприклад  Природознавство  як
наука займається вивченням організмів та різних
рослин, починаючи з найпростіших й закінчуючи
тими формами, які є основою для появи базових
уявлень  про  навколишнє  середовище.
Природознавство  відноситься  до  системи
природничих  наук,  які  мають  справу  з даними
спостережень  і  результатами  експерименту.
Процес  пізнання  в  цій  галузі  починається  з
вивчення  наявних фактів,  а  після відповідного
опрацювання дослідних даних вчені намагаються
їх  пояснити  та теоретично обґрунтувати. Отже,
основним  методом  пізнання  в  галузі
природознавства  є  гіпотетикодедуктивний,  в
основі  якого  покладено  виведення  висновків  з
гіпотез  та  інших  посилань.  Цей  факт  суттєво
впливає на методику викладення природознавства
як навчального предмету.

На відміну від природничих наук, математика
має  справу  з  логічними  та  математичними
конструкціями  та  їх  взаємозв’язками.  Тому
дослідження в математичній галузі базуються на
аксіоматичному  методі,  основна  вимога  якого
передбачає визначення:

1) досліджуваних об’єктів;
2) аксіом як вихідних положень теорії;
3)  правил виводу  з  аксіом  інших  положень

теорії.
Отже,  характерною  ознакою  математики  є

використання доказів, а не спостережень [5, 92 –
95; 6, 112, 123].

Висновки  і  перспективи  подальших

досліджень.  На  підставі  аналізу  наукової
літератури  зроблено  висновок  про  те,  що
електронний дистанційний навчальний курс дає
змогу системно використовувати різні навчальні
засоби, в тому числі різні комп’ютерні програми
навчального призначення: комп’ютерні посібники,
програмитренажери,  контрольні  програми,
електронні довідники та бази даних навчального
призначення,  лабораторні  практикуми  тощо.
Грамотно розроблений курс  дозволяє  викладачу
вводити необхідну  для  здобувачів вищої  освіти
інформацію,  формувати  оптимальний  сценарій
для проведення  занять,  а також  відслідковувати
дані про навчальні успіхи здобувачів вищої освіти.
У  свою  чергу,  майбутні  фахівці  отримують
можливість  самостійно  працювати  з
підготовленими  навчальними  й  методичними
матеріалами  з  метою  досягнення  поставленої
освітньої  мети,  а  також  своєчасно  отримувати
інформацію про  результати своєї роботи.  Отже,
використання  електронного  дистанційного
навчального курсу, в якому враховані специфічні
особливості  викладання  дисциплін,  дозволяє
значно  підвищити  якість  засвоєння студентами
навчального матеріалу.

У майбутньому планується експериментально
дослідити  ефективність  використання  такого
електронного дистанційного  навчального курсу
в процесі навчання студентів педагогічного ВНЗ.
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П
остановка  проблеми.  Сучасне
динамічне  суспільство  потребує
фахівця інноваційного типу, який буде

в  змозі виконувати свої професійні обов’язки в
умовах орієнтованого на розвиток інформаційного
суспільства. Відповіддю на потребу суспільства
у  таких  фахівцях стало  ініціювання освітянами
відповідних змін у українській вищій освіті, серед
яких одну  з перших  позицій посідає оновлення
освітніх програм і відповідних кваліфікацій. На
українському  ринку  праці  рівновага  у
співвідношенні “відкриті вакансії на ITфахівців
–  власне  ITфахівці”  зміщена  у  бік  відкритих
вакансій.  На  практиці  це  означає,  що  темпи
зростання  галузі  інформаційних  технологій  в
Україні істотно випереджають темпи професійної
підготовки ITфахівців в рамках вищої освіти. За
інформацією аналітичних агенцій, наведеною у
[1], в середньому в Україні на кожні три вакансії
нині  припадає  тільки  два  ІТфахівця.  Таким

чином, Україна вже нині зазнає істотного дефіциту
кадрів  у ІКТгалузі.  За  інформацією  голови
Державного агентства з питань науки, інновацій
та інформатизації В. Семиноженка, кількість ІТ
фахівців в Україні на початок 2015 року становила
близько  250  тис.  осіб.  “Очікуємо,  що  при
збереженні існуючих темпів щорічного приросту
обсягів надання послуг у 2015 році в ІТ сфері, і в
першу  чергу  в  індустрії  програмного
забезпечення,  може  бути  створено  168,5  тис.
нових робочих місць, із них 106 тис. в ІТекспорті,
62,5  тис.  –  на  внутрішньому  ринку”,  –
констатував  В. Семиноженко  [2].  Разом  з  тим
голова Держінформнауки зауважив, що існуючий
річний приріст ІТ фахівців, який складає 15,5 тис.
осіб,  не в  змозі  забезпечити потреби  індустрії.
Дефіцит  у  2015  році  складе  близько  100  тис.
фахівців  в  ІТекспорті  та  близько  70  тис.  на
внутрішньому  ринку.  “Нині  держава  вживає
серйозних  заходів  для  збільшення  обсягів
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підготовки фахівців з вищою освітою у сфері ІКТ
з  одночасним  підвищенням  рівня  якості  їх
практичної підготовки”, – наголосив В. Семиноженко
[2]. Важливим кроком у підвищенні рівня якості
практичної  підготовки  ІТфахівців,  Голова
Держінформнауки  вбачає  аналіз  успішних
міжнародних практик щодо гармонізації освітніх
і професійних стандартів в галузі ІТ, попередньо
оцінивши можливості  їх  застосування  у нашій
державі  і  за умови  відслідковування механізмів
ринку,  актуалізуючи  наявні  навчальні  плани
відповідно до потреб цього ринку.

В  Україні  функціонує  мережа  вищих
навчальних закладів, які  здійснюють підготовку
фахівців  для  галузі  інформаційних  технологій,
зокрема  бакалаврів  з  комп’ютерних  наук  та
інформаційних технологій.  Але  незважаючи  на
відпрацьовану  фундаментальну  підготовку
студентів, існує потреба у гармонізації освітніх і
професійних стандартів підготовки таких фахівців
з  урахуванням  практичних  потреб  галузі
інформаційних  технологій.  У  зв’язку  з  цим
розгляд  питань,  пов’язаних  із  оновленням
профілів  освітніх  програм  бакалаврів  з
комп’ютерних наук та інформаційних технологій
в  рамках  уведення  стандартів  вищої  освіти  є
актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
різні  періоди  аналізом  професійних  якостей
програмістів  займалися  багато  зарубіжних
науковців, а саме: Ф. Брукс, Г. Вейнберг, Н. Вірт,
Е. Дейкстра, С. Макконнелл, М. Смульсон, Б. Шнейдерман
та  ін.  Дослідженнями  проблем  професійної
підготовки  бакалаврів  з комп’ютерних  наук та
інформаційних  технологій  займалися П. Денінг,
Д.  Кнут,  Т.  Морозова,  Н.  Нєграпонте,
Ю. Нікольський, Ф. Новиков, В. Осадчий, В. Павлов,
С. Паппер, В. Перекатов, В. Пасічник, М. Сідоров,
З. Сейдаметова, С. Семеріков, В. Сухомлін, В. Сухомлін,
А. Тєрехов, А. Тєрехов, С. Шаров, Ю. Щербина
та ін.

Метою  даної  статті  є  дослідити  сучасні
тенденції  щодо  оновлення  профілів  освітніх
програм  бакалаврів  з  комп’ютерних  наук  та
інформаційних  технологій  в  рамках  уведення
стандартів вищої  освіти  і  сформувати  перелік
рекомендацій,  яких  доцільно  враховувати  за
оновлення профілів освітніх програм.

Виклад основного матеріалу дослідження.
А.  Єршов  писав  щодо  особливостей  професії
програміста:  “Її  труднощі  також  у  тому,  що
програміст  повинен  володіти  здатністю
першокласного  математика  до  абстракції  і
логічного мислення в поєднанні з едісоновським
талантом споруджувати все що завгодно з нуля і

одиниці.  Він  повинен  поєднувати  акуратність
банківського клерка з проникливістю розвідника,
фантазію автора детективних романів з тверезою
практичністю бізнесмена. А крім того, програміст
повинен долучатися до корпоративних інтересів,
мати  бажання  до колективної роботи, розуміти
цілі  робіт  і  багато  іншого”  [3].  На  думку
З. Сейдаметової,  підготовка  фахівців  з
комп’ютерних наук та інформаційних технологій
має  брати  до  уваги  той  факт,  що  професійні
навички майбутнього фахівця зазнають чималих
змін  упродовж часу, який бакалавр  витрачає  на
професійну  підготовку.  Особливу увагу  у  своїх
дослідженнях  дослідниця  приділяє  адаптації
першокурсників  спеціальності  “Інформатика”
(зокрема,  введенню  навчальної  дисципліни
“Введення в спеціальність”, побудові навчання на
основі енкариджконцепції  (encourage) [4].
С. Семеріков, досліджуючи питання традиційного
протиріччя між фундаментальним та професійним
навчанням інженерівпрограмістів, зауважує, що
в сучасних умовах динамічного інформаційного
суспільства  вузька  профілізація  втрачає  свої
позиції –  її  витісняє  мобільність, набути якої, в
свою чергу,  здатний той фахівець,  який зможе
гнучко  реагувати  на  зміну  технологій  [5].
Д. Щедролосьєв  досліджуючи  структуру
компетентності  ІТфахівця,  теж  констатує
складності  процесу  підготовки  ІТфахівця  у
рамках  професійної  підготовки  бакалаврів
з комп’ютерних  наук  та  інформаційних
технологій,  які  на  думку науковця,  пов’язані,  у
першу  чергу,  зі  швидкою  зміною  технологій
програмування, коли технологія, у якій програміст
був  “сьогодні”  професіоналом,  стає  практично
незатребуваною  “завтра”.  З  погляду  компанії
виробника програмного забезпечення (ПЗ) завжди
буде  затребувана найбільш  сучасна технологія,
отже,  професіонал  мусить  регулярно
відслідковувати зміни, новинки і тенденції у сфері
програмування,  резюмує Д. Щедролосьєв.  Крім
того,  причиною  низьких  результатів  роботи
програміста  стає  нерідко  брак  знань,  які,  на
перший погляд, не стосуються прямої компетенції
фахівця,  але  впливають  на  неї.  Таким  чином,
український  дослідник  умовно  виділяє  три
складові  професійної  підготовки  ІТфахівця,
необхідні для успішної роботи: фундаментальна,
технологічна (обидві забезпечуються на певному
рівні ВНЗ) і прикладна у контексті галузі, з якою
буде  пов’язана  робота програміста, наприклад,
бухгалтерія,  інженерія,  освіта,  ігри  і  т.  ін.
Важливим є і той факт, що сучасне програмування
є колективним, і корисність окремого програміста
тісно  пов’язана  з  його  корисністю  для  всієї
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команди,  а  тому  вимагає  від  фахівця  навичок
роботи  у  команді,  лідерських  якостей,  певних
знань  з  галузі  психології  й  управління.  Таким
чином, на думку Д. Щедролосьєва,  особливістю
успішного  ІТпрофесіонала  є  не  деякий
фіксований набір знань, умінь і навичок у певній
галузі, а сформованість спектру компетенцій, які
і  забезпечать професійне  зростання  ІТфахівця
[6].  В.  Є.  Сєдов,  досліджуючи  особливості
підготовки майбутніх  інженерівпрограмістів до
педагогічної діяльності, дійшов висновків, який
почасти  перекликаються  із  висновками
дослідників  С. Семерікова і Д. Щедролосьєва, а
саме: у процесі бакалаврської підготовки майбутні
інженери  програмісти  отримують підготовку  в
конкретній  галузевій  області,  тоді  як  магістр
даного профілю вчиться вирішувати комплексні
завдання,  які  знаходяться  на  перетині  різних
предметних  областей.  Проведений В.  Сєдовим
аналіз  системи  підготовки  магістрів  у  галузі
інформаційних  технологій  у  ВНЗ  України
дозволив йому  виокремити чотири  особливості
цього процесу [7]:

1.  Кардинальні  зміни  системи вищої  освіти
України,  починаючи зі  зміни переліку  напрямі
підготовки, укрупнення  спеціальностей, нових
державних стандартів, розробки ОКХ та ОПП.

2. Необхідність регулярного оновлення змісту
підготовки  магістрів  у  галузі  ІТ  в  зв’язку  зі
швидкою зміною технологій програмування.

3. Урахування  освітніх  потреб  сучасного
покоління студентів у виборі технологій навчання.

4. Урахування  вимог  роботодавців  щодо
професійних  компетентностей  інженерів
програмістів для їх подальшого професійного та
кар’єрного зростання у межах компаній.

На нашу думку, варто розширили цей перелік,
додавши ще одну позицію, а саме:

1. Урахування  вимог  роботодавців  щодо
професійних  компетентностей  колективної
розробки програмного забезпечення інженерами
програмістами, серед яких уміння визначитися зі
своїми професійними  обов’язками  як учасника
команди з розробки програмного забезпечення і
уміння оптимально  вибрати метод  колективної
розробки залежно від типу вирішуваних завдань
і вимог організації.

У своєму рішенні ми виходили із того, що продукція
сучасного  ІТринку  є  результатом  колективної
розробки програмного забезпечення, відтак зростає
значення професійних компетенцій саме колективної
розробки програмного забезпечення.

Перелік  напрямів,  за  якими  здійснюється
підготовка  інженерівпрограмістів  у  вищих
навчальних  закладах  України  за  освітньо

кваліфікаційним  рівнем  бакалавра,  включає  у
тому числі спеціальність до 2015 року 7.04030201
Інформатика  галузі  знань 0403  Системні науки
та кібернетика та з 2016 122 “Комп’ютерні науки
та  інформаційні  технології”  галузі  знань  12
“Інформаційні  технології”,  за  якою  здійснює
професійну підготовку, зокрема, Мелітопольський
державний  педагогічний  університет  імені
Богдана Хмельницького. Професійні знання, які
здобувають майбутні  фахівці  в університеті на
факультеті  інформатики,  математики  та
економіки, є узгодженою системою теоретичного
та практичного пізнання про  фахову діяльність,
елементи  якої  є  пов’язаними  між  собою  та
залежать  від  прагнення  майбутнього  фахівця
досягти високого рівня професіоналізму в обраній
галузі професійної діяльності. Визначаючи зміст і
наповнення профілю програми для галузі  знань
до 2015 року 0403 Системні науки та кібернетика
спеціальності 7.04030201 Інформатика та з 2016
галузі  знань  12  “Інформаційні  технології”
спеціальності  122  “Комп’ютерні  науки  та
інформаційні технології”, ми виходили, поперше,
із загального положення, згідно з яким Профіль
програми пропонується як інструмент, який разом
із дипломом, академічною довідкою та додатком
до  диплому  сприяє  кращому  розумінню
кваліфікацій та полегшує їх визнання. Відповідно
Профіль  програми  декларується  ж  короткий  –
обсягом близько  двох сторінок –документ,  який
дозволяє максимально точно помістити освітню
програму на європейську  академічну мапу, чим
полегшує  її  розуміння  усіма  основними
стейкхолдерами:  студентами,  працедавцями,
науковцями,  викладачами,  випускниками,
керівниками  вищих  навчальних  закладів,
агенціями  забезпечення  якості,  органами
ліцензування та акредитації тощо [8, 81].

За розробки Профілю програми особливу увагу
поряд  із  визначенням  переліку  і  описом
компетентностей  було  приділено  програмним
результатам  навчання  бакалаврів.  За
формулювання  програмних  результатів  для
спеціальності  122  “Комп’ютерні  науки  та
інформаційні  технології”  ми  керувалися
загальними  рекомендаціями,  розробленими  в
проекті Тюнінг [9] і рекомендаціями, викладеними
Ю. Рашкевичем у його монографії “Болонський
процес та нова парадигма вищої освіти” [8, 85].
Формулювання результатів навчання мають бути:

1. Конкретними  –  забезпечувати  достатній
рівень деталізації, написаними зрозумілою мовою.

2. Предметними  –  сформульованими
нейтрально,  уникаючи  зайвої  амбітності  та
суб’єктивності.
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3. Досяжними – реалістичними з погляду часу
та ресурсів, необхідних для їх досягнення.

4. Корисними – повинні сприйматися як такі,
що відповідають рівню вищої освіти та вимогам/
очікуванням громадянського суспільства.

5. Відповідними – відповідати кваліфікаційним
вимогам.

6.  Мати  характер  стандартів  –  визначати
стандартні  вимоги,  яким  мають  відповідати
результати навчання.

Особливо важливою на думку Ю. Рашкевича
є  мова  формулювання  програмних  результатів
навчання,  зазвичай  формулювання  повинне
містити 5 основних елементів:

  Активна  вербальна  форма  (випускник:
продемонстрував здатність, може продемонструвати
знання, демонструє спроможність).

 Вказання типу результату навчання (знання,
навички, інші компетентності).

  Тематична  область  результату  навчання:
спеціальні  чи  загальні,  предметна  область,
особливі навички тощо.

  Очікуваний  стандарт  або  рівень,  якого
планується досягти у результаті навчання.

 Масштаб та контекст результату навчання.
Результати  навчання  повинні  також

відображати  відповідний  їм  тип  навчальної
діяльності. Тобто повинно бути відображено, чи
результат навчання стосується  засвоєння  знань,
чи  розуміння,  чи  механічних  навичок,  чи
професійного  становища.  Назва  результату
навчання  містить  також  інформацію  про
очікуваний  рівень  вивчення: ширину,  глибину,
складність.

Наприклад,  до  складу  Профілю  програми
спеціальності  до  2015  року  7.04030201
Інформатика та  з 2016 року спеціальності  122
“Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
[10] було включено такий програмний результат
навчання:  “демонструє  уміння  та  навички
розробки інтерактивних WEBсторінок для локальних
комп’ютерних мереж та мережі Internet, використовуючи
текстові, графічні та HTMLредактори”.

Розкладемо  цей  результат  навчання  за
елементами:

 Активна вербальна форма – демонструє.
 Тип результату навчання – уміння та навички

розробки.
  Тематична  область  результату  навчання  –

інтерактивні WEBсторінки.
  Очікуваний  стандарт  –  у  текстових,

графічних та HTMLредакторах.
 Масштаб та  контекст –  інтерактивні WEB

сторінки для локальних комп’ютерних мереж та
мережі Internet.

Наведемо  ще  один  приклад  використаного
програмного  результату навчання:  “демонструє
уміння  і  навички  роботи  з  електронними  та
паперовими джерелами з метою накопичення та
використання інформації про новітні досягнення
в галузі сучасних інформаційних технологій” [10].

Розкладемо  цей  результат  навчання  за
елементами:

 Активна вербальна форма – демонструє.
 Тип результату навчання – уміння і навички

роботи.
 Тематична  область результату навчання –  з

метою накопичення та використання інформації.
 Очікуваний стандарт – у HTMLредакторах.
 Масштаб та контекст – новітні досягнення в

галузі сучасних інформаційних технологій.
Наведені  приклади  ілюструють  вдало

сконструйовані програмні результати навчання.
Дослідження статей, форумів, блогів і власний

досвід роботи з колективом ІТфахівців, показує
що для підтримки професіоналізму програміст
повинен постійно бути обізнаним у безлічі нових
технологій, знати нові методики рішення тих або
інших завдань, всіляко поповнювати свої знання
і вміння. У рамках копетентнісного підходу акцент
має бути  зміщено з формування певного набору
професійних  знань,  умінь  і  навичок  у  галузі
програмування на  виховання  таких  якостей,  як
робота  в  команді,  лідерські  якості,
відповідальність, здатність до рефлексії, здатність
до  самостійного  навчання  й  освоєння  нових
технологій протягом життя  (навіть кожні 2 – 3
місяці), самоосвіта, планування діяльності, логічне
й  алгоритмічне  мислення,  цілеспрямованість,
наполегливість,  уміння  самостійно  ухвалити
рішення,  швидко  адаптуватися  до  нового
завдання, широкий кругозір у предметній галузі.
Крім того, виникає затребуваність у специфічних
знаннях  психології  й  менеджменту,  зокрема,
управління проектами. Ефективним механізмом
забезпечення високої якості навчального процесу
є зворотний зв’язок.

Висновки .  Проведений  аналіз  сучасних
нововведень  у сфері вищої  освіти показав, що
зміни  профілів  освітніх програм  і  відповідних
кваліфікацій відбуваються за багатьма позиціями,
але насамперед проявляються у уточненні змісту
компетенцій і конкретизації результатів навчання,
які включаються до Профілів освітніх програм. Як
результат,  оновлені  Профілі  освітніх  програм
розширюють коло  своїх  споживачів,  оскільки,
дійсно,  стають  інформативним  джерелом  для
різних  категорій  споживачів:  абітурієнтів  та
студентів – для  кращої  орієнтації  щодо  вибору
спеціальності та оволодіння компетентностями,
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працедавців  в  галузі  ІТ  –  для  отримання
інформації щодо академічного та професійного
профілю випускників, інших вищих навчальних
закладів  –  для  співпраці,  обміну  студентами  в
умовах реальної  академічної мобільності  тощо.
Оскільки,  для  МДПУ  ім.  Б.  Хмельницького  є
важливим  формування конкурентоспроможного
випускника – інженерапрограміста, викладачами
кафедри інформатики і кібернетики приділяється
увага не тільки формуванню власне знань і умінь
з  певних  фундаментальних  і  професійних
дисциплін, а й організації навчального процесу у
такі способи, щоб максимально сприяти розвитку
визначених у Профілі програми компетентностей
і результатів навчання у студентів. При цьому у
бакалаврів  формується  усвідомлення
перманентності процесу становлення фахівцем,
необхідності постійної роботи над розвитком своїх
компетентностей  і  удосконаленням  результатів
навчання.
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П
остановка проблеми  у  загальному
вигляді та  її  зв’язок  із важливими
науковими  чи  практичними

завданнями. Майже усіх диригентів, до яких би
типів темпераменту вони не належали, об’єднує
одна  проблема,  особливо  на  початку  творчої
діяльності, а саме – концертне хвилювання, страх
перед  сценічним  виступом.  Природно,  що
схвильованість, “піднесеність” перед виступом і
під  час  нього  є не  тільки  закономірною, але  й
бажаною,  корисною,  позаяк  вона  позбавляє
виконання  “буденності”,  сприяє  виникненню
артистичного  збудження.  Переконані,  що

вирішення даного питання потрібне як наукове,
з боку дослідників, так і практичне, за допомогою
порад та  рекомендацій досвідчених педагогів
наставників,  чи,  в  окремих  випадках,  навіть
тренерів  з  психологічного  самоконтролю.
Особливо актуальним дане питання видається на
початковому етапі навчання хорових диригентів,
коли  відбувається  процес  їх  підготовки  до
професійної диригентської діяльності, адже від їх
психологічної установки та емоційновольового
стану загалом часто залежить успіх концертного
виступу  в цілому.  У наведених  вище аспектах  і
полягає актуальність пропонованої розвідки.
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Аналіз основних досліджень і публікацій, в
яких  започатковано  розв’язання  даної
проблеми  і  на  які  спирається  автор.
Проблематика  розвідки  знаходиться  у  сфері
міждисциплінарних  досліджень,  оскільки
знаходиться  на  межі  психології,  музичної
психології та хорознавства. Тому в її фокусі – праці
з  психологічної  установки  (Ш. Надірашвілі,
Д.  Узнадзе  [4]),  педагогічної  психології
(Л. Бурлачук, Л. Виготський, О. Власова, Г. Костюк,
А. Палій, К. Роджерс, О. Рудницька, М. Савчин,
В.  Яблонко,  Г. Падалка),  психології  музично
виконавської  діяльності  (Ю. Цагареллі  [5],
О. Костюк,  В. Медушевський,  Б .  Теплов,
Є.  Назайкінський, В.  Петрушин,  В.  Роменець),
хорознавства  (М. Колесса,  А.  Лащенко,
М. Малько,  Л.  Ержемський  [2],  Л. Гінзбург,
І. Мусін, Л. Безбородова, Г. Голик [1], Р. Кофман
[3],  П. Шеметов  [6]).  Однак,  враховуючи
перелічені  вище  праці,  автор  пропонованої
розвідки  при  науковій  постановці  проблеми
відштовхувався,  головно,  від  власного
педагогічного та практичного досвіду.

Формування  мети  статті  (постановка
завдання).  Мета  статті  –  простежити  етапи
підготовки  хорового  диригента до  концертного
виступу,  проаналізувати  його  психологічні
установки.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Будьякий  сценічний  виступ  передбачає
встановлення творчих контактів і комунікацій між
артистом і глядачем, обмін інформацією, в даному
випадку музичною, взаємовплив, а тому вимагає
певних  психологічних  дій.  Кожен музикант, де
факто,  повинен  знати  особисті  психологічні
характеристики  під  час  творчого  акту,  щоб
“володіти  ситуацією”  та  за  будьяких  умов  не
втратити самоконтроль.

Концертне виконання потребує максимальної
витрати нервовопсихічної  енергії  та  значного
напруження волі та уваги диригента, що, однак,
має бути непомітним та не виражатися у напрузі
обличчя та корпусу,  і,  особливо, позначатися на
м’язовому  тонусі.  Витрати  енергії  слід
розподілити  таким чином,  щоб  її  вистачило  на
цілу  концертну  програму.  Важливе  місце  в
психологічній  готовності  диригента  має
самоаналіз власного передконцертного стану.

Час  до  виходу  диригента  на  сцену  та
встановленням у  залі  цілковитої  тиші  повинен
бути  використаним  для  того,  щоб  він  ще  раз
подумав  про  характер  твору,  психологічно
підготувався  і  дав  собі  правильну  установку,
створив  необхідну  емоційну  та  м’язеву
настроєність.

Кожний диригент виробляє особисту манеру
виходу  на  естраду.  Найкраще,  коли  у  ній
поєднуються енергія та витримка, скромність та
почуття  власної  гідності.  Декотрі  мистці,
вийшовши на естраду, занадто довго шукають собі
зручне місце, або ж починають робити різні зайві
рухи  руками, розтирати  їх  тощо,  або ж роблять
недолугу міміку, недоречно посміхаються і т.п. У
цьому  відсутній  будьякий  сенс,  оскільки
розсіюється увага як аудиторії, так і втрачається
самоконтроль.  Натомість,  диригентові  слід
дотримуватися  хороших  манер  поведінки  на
сцені,  попередньо  звернути  особливу  увагу  на
власний зовнішній вигляд, продумати концертний
костюм, зачіску, поставу, вихід на сцену і зі сцени
тощо. Всі перелічені  деталі відіграють  важливу
функцію для  психологічного контакту  і  довіри
хористів  до  диригента,  успіху  виконавської  і
слухацької співтворчості.

На початку виступу диригентові слід особливо
звернути  увагу  на  взяття  відповідного  темпу
твору  одразу  з  першої  фрази.  Йому  слід  не
піддатись сценічному хвилюванню, в результаті
якого найчастіше втрачається самоконтроль, увага
над  логікою  музичного  розвитку,  інколи
з’являється  невиправдана  емоційність,  яка
приводить до пришвидшення темпу.

Існує такий вид психологічного збудження, як
“хвилювання – паніка”. Під його впливом часто
зводиться нанівець майже уся попередня робота
підготовки  над  твором  чи програмою загалом,
оскільки  на  сцені  диригент  настільки
розгублюється, що може взяти інший темп, забути
слова, інколи у нього навіть починають трястися
верхні  чи  нижні  кінцівки,  посилюється
потовиділення.  У  такому  випадку  диригент
втрачає самоконтроль, його “несе”, відбувається
м’язеве затискання.

В  день виступу диригентові  рекомендується
берегти  свою  енергію,  не  витрачати  занадто
багато  часу  на  розмови.  Декотрі  виконавці
подумки повторюють твори  (чи уривки з опер),
які виконуватимуть  на концерті. Доведено, що у
день  концерту  корисно  обдумувати  з  нотами  в
руках  деталі  творів,  виставляючи  смислові
акценти,  при  цьому  також  відбувається
активізація внутрішнього слуху. Щоправда, це не
повинно  перетворюватись  у  боязливе
“вишукування” найбільш складних моментів.

Необхідним компонентом творчої  активності
диригента  є  наявність  витримки  та
самоконтролю.  Основними  складовими
артистичного  самоконтролю  будьякого
виконавця,  в тому числі, й  хорового диригента,
є:  контроль музичної логіки виконуваного твору,
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якості та цілісності звучання;  регулювання темпу,
а перед початком виступу – вибір оптимального
для характеру твору темпу;  керування власним
емоційним  тонусом,  зокрема  –  збереженням
емоційної гнучкості;  відповідна міра нюансів та
динамічних  акцентів;    ритмічна витримка, яка
включає  і  збереження  потрібної  ритмічної
пульсації  без  надмірних  прискорень  та
заповільнень.

Увага  диригента  під  час  виконання  твору
завжди спрямовується як вперед, до складних у
виконавському відношенні місць, так і назад, коли
побіжно відбувається аналіз що вдалось, а що –
не зовсім. При цьому увага може бути як вузькою,
коли відбувається сприйняття поточної інтонації,
так і широкою, тоді подумки передбачається зміст
наступної музичної побудови.

Термін “установка” ввів грузинський психолог
Дмитро  Узнадзе  (1886 –  1950)  і  визначив  її  як
“цілісний динамічний  стан суб’єкта,  готовність
до  певної  активності,  стан,  що  обумовлюється
двома  факторами:  потребою  суб’єкта  і
відповідною об’єктивною ситуацією” [4, 87]. Ось
декілька  загальнопоширених  помилкових
психологічних  установок   у  диригентів
початківців:  “Якщо я  буду хвилюватися під час
виступу, то  я розгублюся  і  втрачу  самоконтроль
над собою”;  “Я  буду задоволений, якщо хоч як
небудь  продиригую”;  “Головне,  щоб  не
розгубитись, не дивитись у очі хористам”; “Якось
продиригую, аби чимшвидше завершити” тощо.

На противагу, правильними психологічними
установками  є  наступні:  “Якщо  я  не  буду
хвилюватися, у мене неодмінно  все вийде”;  “Я
повинен зробити усе можливе, щоб концертний
виступ був кращим, ніж на останній репетиції”;
“Я зобов’язаний зосередитися на інтерпретованій
музиці,  щоб  якомога  краще  та  переконливіше
донести  її  до  слухачів”;  “Якщо  я  буду
хвилюватися,  то  це  обов’язково  відчують  і
хористи,  в  такому  випадку  я  можу  втратити
контроль  над  ситуацією”;  “У  мене  не  виникне
жодної думки про те, що я можу щось забути чи
переплутати, втратити контроль над  собою під
час концертного виступу” і т.д.

Особливої  психологічної  підготовки  до
концертного виступу потребують  диригенти, які
рідко  виступають  на  сцені.  Досвідчені
професіонали, можливо, потребують її не такою
значною  мірою.  Велике  значення  для  ще  не
досвідчених диригентів мають домашні контрольні
повторення  творів  (їх  диригування  та
проспівування) перед уявними слухачами в уявній
естрадній обстановці. Якщо  це робиться  часто,
то  різниця  між  домашнім  та  естрадним

самопочуттям  і  виконанням у  диригента  може
певною мірою знівелюватися.

Переконані, що центральною установкою як
виконавців, так і слухачів при сприйнятті музики
є  установка  на  творчість  як  конструювання
ідеальної дійсності,  наділеної  унікальністю  та
специфічністю. Роль попередньої психологічної
установки диригента  важко переоцінити, часто
від неї залежить успіх виступу в цілому. Для нього
психологічний стан відіграє іншу роль, порівняно
з  інструменталістами, в яких  він не  впливає  на
його  інструмент. В  той же час,  роздратованість
диригента  неодмінно  проявиться  на  його
мануальній техніці, жестикуляції, міміці, у такому
випадку його психологічний стан може негативно
позначитись на виконанні.

Навики  виступів  на  концертній  естраді
виробляються протягом тривалої практики, яка в
даному  випадку  виступає,  мабуть,  найкращим
вчителем.  Адже  тільки  на  сцені,  в  результаті
тривалої  практики  можна  навчитися  вільно
триматись перед слухачами,  перевтілюватись в
образ твору, зберігати творчий спокій, контроль
та  водночас напрацювати потрібне для естради
почуття технічної та художньої міри. Диригенти
початківці ці знання повинні отримати від більш
досвідчених  педагогів,  які  мали  б  поділитись
власними “ключами” до досягнення психологічної
рівноваги. Переконані,  що  лише після багатьох
виступів диригент може встановити індивідуальні
критерії готовності окремого твору чи програми
в цілому та знайти найкращі форми роботи при
підготовці виступу.

Але як же реально можна боротися диригентові
з “панічним” хвилюванням? Гадається, що йому
слід  спрямувати  усі  зусилля  на  те,  щоб  не
концентруватись  на  почутті  страху,  а  щоб
максимально  контролювати  власні  емоції,
хвилювання, сконцентруватись на виконуваній у
даний  час  композиції  та  на  суто  мистецьких
завданнях  для  її  максимально  переконливої
творчої реалізації. Таким чином, зосередженість
на  інтерпретованому  творі  –  ось  найкращий
спосіб уникнення “хвилювання – паніки”, поява
якого  виступає  ознакою  недостатньої
сконцентрованості диригента. Наступним дієвим
рецептом подолання концертного хвилювання  є
постійні  виступи  на  сцені.  Для  цього  слід
намагатися,  особливо  диригентупочатківцю,
часто  виступати  на  концертній  естраді,  щоб
виробити  почуття  сценічного  самоконтролю.
Впевненість на сцені диригента залежить також і
від  уміння  швидко  пристосовуватися  до
особливостей  акустики  того  чи  іншого
концертного  залу.

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРОВОГО ДИРИГЕНТА

Молодь і ринок №7 (138), 2016



97 Молодь і ринок №7 (138), 2016

Висновки  з  даного  дослідження  і
перспективи  подальших  розвідок  у  даному
напрямку. “Професія хорового диригента вимагає
довготривалої  творчої  роботи,  і  шлях  до
геніальності тернистий і багаторічний, бо вимагає
не тільки природної музичної обдарованості, але
і вміння бути психологом, керівником, педагогом
і мати життєвий і музичний досвід” [1, 7].

Відповідальність за творчу поведінку в умовах
сценічного  виступу  потребує  його  особливої
психологічної  підготовки,  що  виступає  також
запорукою ефективної  реалізації  виконавського
задуму  інтерпретованої  музики. У день виступу
у  більшості  музикантів,  навіть  найбільш
досвідчених, виникає такзване “передконцертне
хвилювання”.  Успішний  концертний  виступ
залежить, насамперед, від правильно спланованої
та реалізованої передконцертної роботи. Одним з
показників як художньої, так і технічної готовності
диригента до виступу є стан, коли диригент під
час  концерту  відчуває  творче  піднесення  та
задоволення від інтерпретованого твору.

Виконання може вважатися художньо зрілим
лише  за  наявності  емоційнологічної
нерозривності,  коли  у  жодному місці  твору  не
губиться “нитка музичного розвитку”. Важливо,
щоб  в  процесі  співу  диригент  не  лише
контролював  себе,  а  й  водночас  бачив  й
інтуїтивно  відчував  кожного  хориста,  його
психологічноемоційний  стан.  Таким  чином,
цілеспрямована  психологічна  підготовка
диригента  до  концертного  виступу  має
надзвичайно важливе  значення,  адже,  з одного
боку,  він  повинен  бути  емоційно  натхненним,

перебувати  в  тому чи  іншому образі, щоб його
почуття  через  жести  і  міміку  були  зрозумілі
хористам,  а  з  іншого,  – диригент не  має права
відключити раціональний компонент та втратити
самоконтроль  всупереч  надмірному  нервовому
збудженню.  Значною  мірою  успіх  виконання
залежить  і  від  манери  та  особистої  харизми
диригента.  Перспективи подальших розвідок  у
даному  напрямку  полягають  в  аналізі
психологічноемоційного передконцертного стану
оперносимфонічних диригентів.
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П
остановка проблеми  у  загальному
вигляді та  її  зв’язок  із важливими
науковими  чи  практичними

завданнями. Форма варіацій є однією з найбільш
поширених  в  музичній  культурі  минулого  та
сьогодення.  Саме  тому  її  вивченню  в  курсі
навчальної дисципліни “Аналіз музичних форм”
студентами  музичних  вузів  І  –  ІV  рівнів
акредитації  приділяється  спеціальна  увага.
Особливо прискіпливо на розгляд цієї форми слід
звернути  увагу  студентам  виконавських
спеціальностей  задля  кращого  та  більш
осмисленого  аналітичного  трактування
виконуваних ними композицій, написаних у формі
варіацій.

Аналіз основних досліджень і публікацій, в

яких  започатковано  розв’язання  даної
проблеми  і  на  які  спирається  автор.  Слід
зауважити,  що  спектр  наукових  розвідок,
присвячених різним аспектам варіаційної форми,
досить обширний. При розгляді форми варіацій
та формотворчих засобів в пропонованій роботі
орієнтовано,  насамперед, на праці  Б. Асаф’єва,
Л. Мазеля [2], Ю. Тюліна [3], Т. Бершадської [3],
Н. Ґорюхіної,  С. Скребкова,  Я. Якубяка  [5],
В. Задерацького  [1],  С.  Шипа  [4]  та  ін.
Враховуючи фундаментальні праці цих та інших
теоретиків, автор розвідки з позиції багаторічного
досвіду викладання дисципліни “Аналіз музичних
форм” виробив власний підхід у викладанні даної
теми студентам.
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завдання).  Мета  пропонованої  розвідки  –
проаналізувати  особливості  форми  варіацій  у
творчості  провідних  композиторів  класико
романтичного періоду.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Варіацією (від лат. variatio) називається змінений
повтор  теми  (або  тематичного  матеріалу).
Варіаційною  формою  або  варіаційним  циклом
називається музична  форма, що  складається  із
першопочаткового викладу теми та декількох  її
повторень у  зміненому вигляді, які називаються
варіаціями. Кількість варіацій є не обмеженою і
схема даної  форми  може  мати  такий вигляд: А
+А

1 
+А

2
+А

3
 [3, 184].

Викладу теми інколи передує вступ. У багатьох
випадках варіаційний цикл завершується кодою.
Кількість варіацій буває різною – від двохтрьох
до декількох десятків. Розміри теми коливаються
від  чотиритактної  побудови  до  простої
тричастинної  форми.  Нерідко  тема  може
запозичуватись композитором із народної музики
чи  твору  іншого  композитора.  Якщо  тема
створена  автором  варіацій,  вона  називається
оригінальною.  Багато  творів,  написаних  у
варіаційній  формі,  називаються  “Тема  з
варіаціями”, “Варіації на тему…” (вказується, на
яку  саме  тему).  Інколи  у  назві  позначається
кількість варіацій чи їх характер (нп, “32 варіації”,
“Блискучі  варіації”,  “Серйозні варіації”  тощо).
Варіації,  таким  чином,  є  не  лише визначеною
композиційною формою, але можуть розглядатись
і як певний музичний жанр.

Варіаційна  форма  може  бути  не  лише
самостійним твором, але і частиною циклічного
твору (симфонії, концерту, сюїти, квартету, тріо,
сонати і т.д.), номером опери, частиною оперної
сцени. Інколи у варіаційній формі пишеться будь
яка частина тричастинної форми: нп, в Allegretto
Сьомої симфонії Л. Ван Бетховена, написаному в
складній  тричастинній  формі,  та  в  ІІ  ч.
“Шехеразади” М. РимськогоКорсакова перший
розділ є варіаційним циклом; у варіаційній формі
викладено середній  епізод І  ч. Сьомої  симфонії
Д. Шостаковича.

Ґенеза форми варіацій – у народній пісенній і
танцювальній музичній  творчості.  В  народній
музиці варіаційному розвитку піддається мелодія
будьякої  пісні  безпосередньо  в  процесі
виконання.  В  багатьох  варіаційних  циклах
професійних композиторів яскраво простежується
зв’язок  з  народною  куплетною варіантністю,  в
якій  основний  наспів  і  весь  багатоголосний
виклад не повторюються в незмінному вигляді, а
варіюються.  В  результаті  виникає  куплетно
варіантна  (або  куплетноваріаційна)  форма,  в

котрій початковий куплет відіграє роль теми,  а
решта  куплетів  –  роль  варіацій.  Вищесказане
виникає  з  імпровізаційної  природи  народного
варіювання,  що  втілюється  в  творчо
виконавському  процесі.  Народні  виконавці
вносять  зміни в наспів  і  у весь багатоголосний
виклад різноманітних куплетів під час виконання
пісні. В інструментальній народній музиці широко
використовується  орнаментальний  розвиток
мелодії та фактурна розробка супроводу.

В  професійній  творчості  форма  варіацій
використовується  віддавна. Зазвичай, впродовж
кожної окремої варіації  переважає  якийнебудь
певний  спосіб  варіювання:  наприклад,  той  чи
інший  характер  фігурації,  тип  фактури  і  т.д.
Зокрема, в одній  варіації  може переважати рух
тріолями,  інша  може  відрізнятись  акордовим
складом, в третій мелодія проходить в басовому
голосі, четверта має поліфонічний характер і т.д.
Якщо при варіюванні  куплету  в  народній пісні
найчастіше  вводиться  багато  дрібних  змін
локального характеру,  то  у варіаційних  циклах
професійної  музики  кожна  варіація  володіє
невеликою  кількістю  більш  значних  змін
загального характеру, важливих для всієї варіації
(чи її великої частини) [2, 292 – 293].

Ще в XV ст.  в творах композиторів франко
фламандської школи зустрічалась практика cantus
firmus’у,  –  поліфонічного  поєднання  незмінно
повторюваної (зазвичай в тенорі) мелодіїтеми з
її  варійованим перетворенням в  інших голосах.
Прийом  використання  cantus  firmus’у  поклав
початок виникненню  поліфонічних варіацій  на
остинатну  тему,  які  досягли  розквіту в  XVII  –
XVIII  ст.  у  творах  Д. Букстегуде,  Й.С. Баха  та
інших  майстрів поліфонії. Така форма варіацій
характерна для творів, в яких панує один настрій,
проводиться лише одна тема без протиставлень
[3, 208].

Поряд  з  поліфонічними  варіаціями,  в цю  ж
епоху  з’являються  і  варіації  з орнаментальним
розвитком  теми,  наближені  до  строгих.  Вони
зустрічаються  в  XVI  ст.  у  вірджиналістів  –
В. Бьорда,  У.Б. Буля,  пізніше  –  у
Дж. Фрескобальді.  Для строгих  варіацій цього
часу  типовим  є  здебільшого  орнаментальний
розвиток мелодії,  з  великою кількістю прикрас.
Часто таке орнаментальне варіювання поєднується
із  остинатним проведенням басового голосу  [3,
208]. Велике значення орнаментальне варіювання
отримало в старовинній сюїті, особливо в “дублях”.
Частіше  за  інші  танці  варіювалась  сарабанда,
оскільки в ній найбільше визначився акордовий, а
іноді й  гомофонний склад з солюючим  голосом,
що є зручним для орнаментування.
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Таким чином, протягом XVI – XVIII століть в
професійній  музиці  утвердились  два  типи
варіацій:  на  основі  поліфонічного  складу
(остінатні)  та  на  основі  гармонічного  складу
(фактурноорнаментальні). Поліфонічні остінатні
варіації  до  XVIII  ст.  досягли розквіту  і  надалі
надовго  поступилися  місцем  варіаціям  з
фактурним  перетворенням  теми.  В  добу
Класицизму (до кінця XVIII ст.) панівним видом
варіаційної  форми  стали  строгі  варіації,  які  в
творчості класиків отримали найвищий вияв.

Строга варіаційна форма широко і різноманітно
застосовувалась  віденськими  класиками  –
Й. Гайдном, В.А. Моцартом, Л. Ван Бетховеном.
В  їх  творах варіювання  теми в межах “строгої”
форми  набувало  цілком  різного  характеру,
залежно від використовуваних прийомів розвитку.
Так,  наприклад,  у  варіаціях  В.А. Моцарта
гармонія,  а  отже,  і  фактура,  мали  значення
супроводу  і,  вочевидь,  підпорядковувались
мелодії, яка, як головна, була на першому плані.
Таким чином, у В.А. Моцарта основним об’єктом
варіювання  стала  мелодія,  яка  розвивалася,
зазвичай,  в  аспекті  орнаментики  або
розспівування.  Фактурні  зміни  у  варіаціях
В.А. Моцарта  відігравали  другорядну  роль,
оскільки значення фактури, в цілому, не виходило
за рамки супроводу, акомпанементу до мелодії.

У  варіаціях  Й. Гайдна  і,  особливо,  Л. Ван
Бетховена, на  противагу  В.А. Моцарту,  мелодія
часто була невіддільною від гармонії, зливалася з
нею,  а  тому  й  фактура  набувала  панівного
значення в створенні музичного образу. Фактурні
перетворення  гармонії  у  Й. Гайдна  і  Л. Ван
Бетховена часто виявлялись основним виразовим
і дієвим фактором у зміні теми.

Надалі  строгі  варіації  продовжували
використовуватись, поряд із широким розвитком
вільних  варіацій.  Вже  у  Л. Ван  Бетховена
зустрічаються  перші  спроби  відійти  від
традиційних прийомів строгого варіювання. До
прикладу, у Варіаціях Fdur op. 54 та в “Тридцяти
трьох варіаціях на тему Діабеллі” Л. Ван Бетховена
спостерігається включення нових тональностей,
зміна  форми  окремих  варіацій,  порівняно  з
формою теми, з’являються риси, притаманні вже
не строгим, а вільним варіаціям.

Притаманна  варіаціям  монотематичність
сприяла  зосередженню  на  одній  темі  та  її
багатогранному  розкриттю.  Увага  до  деталей  і
поступовість розвитку надали варіаційній формі
характеру неквапливого викладу, розповідного чи
зосередженого роздуму. У зв’язку з цим, типовим
є  використання варіаційної  форми в повільних
частинах  сонат  і  симфоній.  Вони  створюють

контраст попереднім швидким політематичним
частинам  з  їх  гострими  та  стрімкими  діями.
Наприклад,  в  Й. Гайдна  –  Симфонія  Gdur
(Paukenschlag), ч. II; в Л. Ван Бетховена – Сонати
№№ 10, 23, 30, 32 (повільні частини); в Р. Шумана
–  Соната  amoll  № 1;  П. Чайковського  –  Тріо
“Пам’яті  великого  артиста”.  Зустрічається
застосування  варіаційної форми  і  варіаційного
принципу  розвитку  в  творах,  зміст  котрих
розповідного  характеру:  приміром, в М. Глінки
(“Руслан  і  Людмила”,  Балада  Фінна);
П. Чайковського (“Франческа да Ріміні”, середній
розділ);  М. Мусорґського  (“Исходила
младешенька”  з  опери  “Мавра”);  Е.  Ґріґа
(“Балада”) і т.д.

Розповсюдженим  стало  використання
варіаційної форми як засобу показу різноманітних
віртуозних можливостей  будьякого  інструменту
(чи групи інструментів в оркестрових варіаціях).
До  прикладу, в  одній  з варіацій для фортепіано
наявні гамоподібні пасажі, в другій – рух октавами,
в третій – рух акордами. У варіаціях для струнних
інструментів  використовуються  різні  штрихи
(Н. Паґаніні  “24  каприси  для  скрипки  соло”).
Проте в кращих зразках варіаційної форми показ
різноманітної  фактури  та  багатогранних
віртуозних  можливостей  не  був  самоціллю,  а
служив розкриттю змісту твору.

Часто спостерігалося поєднання варіаційного
принципу  розвитку  з  більш  складним  –
мотивним, що сприяло внутрішньому зростанню
теми  та  іноді  давало  можливість  досягнути  у
формі варіацій великих симфонічних узагальнень
(Л. Ван Бетховен “32 варіації”, Симфонія № 5, ч.
II;  Р. Шуман  “Симфонічні  етюди”;  Й.  Брамс
“Варіації на тему Паґаніні” [3, 206 – 207].

Новою якістю варіаційної форми стало вільне
перетворення теми. Це констатується, починаючи
з  першої  третини  XIX  ст.,  тобто  з  епохи
Романтизму. Основоположником вільних варіацій
став  Р. Шуман.  Широке  поширення та великий
розвиток  вільні  варіації  отримали  в  творах
Ф. Ліста, С. Франка, П. Чайковського, в ХХ ст. –
у С. Рахманінова, С. Прокоф’єва, Д. Шостаковича.
Якщо ж Р. Шумана можна вважати засновником
вільного поводження з темою варіацій і творцем
вільних варіацій як справжнього циклу жанрових
мініатюр,  то  П. Чайковський  став  творцем
жанрових варіацій, які отримали найяскравіше
втілення в його творчості.

Паралельно  із  вільними  варіаціями,  що
визначають варіаційний метод XIX – XX століть,
продовжували застосовуватись й  інші різновиди
варіаційної форми. Поєднання принципів строгого
і вільного варіювання зустрічається у варіаційних
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формах  у  творах  Ф. Мендельсона  і  Й. Брамса.
Застосування в циклі варіацій, написаних в різних
тональностях  і  в  окремих  випадках,  з  дещо
зміненим  гармонічним планом  теми,  дозволяє
віднести їх до різновиду вільних. Однак, постійне
збереження структури теми, перевага варіацій, що
не змінюють гармонічний стрій, надавало циклу
загалом  характеру  строгих.  Таке  враження
посилюється завдяки тому, що варіювання теми
відбувалоться  переважно  шляхом  її  фактурного
перетворення. При  цьому  фактура,  особливо  у
варіаціях  Й. Брамса,  надзвичайно  багата  та
різноманітна. “Серйозні варіації” Ф. Мендельсона
та  “Варіації  на  тему  Паґаніні”  Й. Брамса
вважаються вершинами варіаційної форми.

В  багатьох  випадках  принцип  строгого
варіювання використовувався в окремих варіаціях
циклу, який, в цілому,  був вільним. Наприклад,
жанрові  варіації  П. Чайковського,  як  правило,
починалися групою строгих.  В другій  половині
XIX ст.  відбулось відродження форми  варіацій
basso  ostinato.  Характерний  образ  пасакалій
ілюструє,  до  прикладу,  фінал  Симфонії  №  4
Й. Брамса  (30  варіацій).  У  Ф.  Ліста  прийом
остинато зустрічається у “Варіаціях на тему Баха
– Weinen, Klagen, Sorgen” [3, 211]. В XIX ст. були
розповсюджені також варіації soprano ostinato, які
найбільш широко використовувались у вокальній
музиці.

При  домінантному  значенні  вільного
варіювання, в  музичному  мистецтві XIX – XX
століть можна знайти приклади використання усіх
різновидів варіаційної форми, яка в музиці широко
застосовується. Варіації зустрічаються і як форма
окремого  твору,  і як частина циклу  (наприклад,
сюїти,  сонати,  симфонії),  і  як форма побудови
розділу  якоїнебудь  складної  форми  (нп,
середнього розділу складної тричастинної форми).
Можливим є використання варіацій і у вокальній
музиці в якості форми пісень, арій, хорів.

Висновки  з  даного  дослідження  і
перспективи  подальших  розвідок  у  даному
напрямку. Таким чином,  провідними формами
варіацій в музиці класикоромантичного періоду
були:

  остинатні  варіації  (від  лат.  obstinatus  –
впертий,  наполегливий,  рішучий).  Вони
характеризувалися  постійним  повторенням
незмінної  мелодичної  теми  з  варійованим
супроводом.  Основним  різновидом  стали
поліфонічні  варіації на остинатний бас – basso
ostinato  (старовинні  варіації).  Термін  basso
ostinato означає безперервне повторення одного
і того ж мелодичного звороту у нижньому голосі,
цей зворот і слугує темою варіацій. Дані варіації

є однією з найбільш ранніх варіаційних форм. Їх
появу датують XVI ст., а в XVII і XVIII ст. вони
отримали  широке  розповсюдження  й  досягли
розквіту.  Приклади  застосування  старовинних
варіацій – “Crucifixus” (“Розп’ятий”)  із Меси h
moll та Пасакалія Й.С. Баха”;

  у  XIX  ст.  виник  ще  один  вид  варіаційної
форми, а  саме варіації soprano  ostinato,  в  яких
мелодія  теми повторюється  абсолютно  точно, а
супровід  до  неї  постійно  змінюється  як  у
фактурному, так  і в гармонічному відношеннях.
Прикладом цих  варіацій  є  “Розповідь  Голови” з
опери  “Руслан  і  Людмила”,  заключний  хор
“Слався” з опери “Іван Сусанін” М. Ґлінки; “Хор
селян” з  опери  “Князь  Ігор” О.  Бородіна; пісня
Марфи з опери “Хованщина” М. Мусорґзького;

 строгі (фігураційні, класичні) варіації, у яких
основні  компоненти  теми  залишаються  без
суттєвих  змін:  зберігається  форма  теми,  її
протяжність,  темп,  метр,  розмір,  тональність;
притаманним  є  ладовий  контраст  (одна  або
декілька  варіацій  пишуться  в  тональності,
однойменній до головної). В основі варіювання –
тема гомофонногармонічного складу. Ці варіації
сформувались  в  другій  половині  XVIII  ст.  і
найбільше  розповсюдження  отримали  в
інструментальній музиці другої половини  XVIII
–  першої  половини  XIX  ст.  Прикладом  цих
варіацій  є  І  ч.  Сонати  для  фортепіано  Adur
В.А. Моцарта,  І  ч.  Дванадцятої  сонати  для
фортепіано Asdur op. 26 Л. Ван Бетховена;

 в XIX ст. велике розповсюдження отримали
варіації, вільні від низки обмежень, встановлених
для строгих варіацій. Вони траплялися в різних
тональностях,  в  них  міг  не  зберігатися
гармонічний план теми, вільно змінюватися темп,
метр, масштаби  і  форми  теми.  Окремі варіації
часто  відрізнялися  яскраво  вираженими
характерними ознаками  того  чи  іншого жанру
(маршу, вальсу, мазурки, ноктюрну, скерцо і т.д.).
Таким  чином,  з’явилася  тенденція  до
перетворення  варіаційного  циклу  в  сюїту,
частини якої побудовані на мотивах теми, вільно
розвинених.  Розглянутий  вище  тип  варіацій
отримав  назву  вільних  (характерних)  варіацій.
Вільні  варіації  є  типовими  для  композиторів
романтиків (нп, “Симфонічні етюди” і Соната f
moll,  II  ч.  Р.  Шумана).  Досконалими  зразками
інструментальних  варіаційних  циклів  даних
варіацій є варіації П. Чайковського з тріо “Пам’яті
великого художника” та варіації з Третьої сюїти
для  симфонічного  оркестру.  В  обох  випадках
перші декілька варіацій можна вважати строгими,
але  в  подальшому  варіювання  здійснюється
вільно, однак основні мотиви теми, незважаючи
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на їх різноманітні перетворення, постійно легко
впізнаються і слугують основою варіацій;

  особливою  формою  варіацій,  що
зустрічаються достатньо рідко, є подвійні варіації,
в  основі  яких  дві  теми.  Найчастіше  спочатку
проводяться обидві теми, згодом слідують варіації
почергово  то  на  одну,  то  на  іншу  теми.  У
віденських класиків спочатку викладається одна
тема,  одразу  за  нею  друга.  Після  цього  теми
варіюються по черзі, тобто за першою варіацією
першої теми іде перша варіація другої теми і т.д.
Прикладом є  ІІ ч. cmoll Лондонської симфонії
Й. Гайдна Esdur; Andante П’ятої симфонії Л. Ван
Бетховена. У фортепіанній музиці – Варіації fmoll
Й. Гайдна. В творі, створеному в формі подвійних
варіацій,  стає  можливим  зіставлення
різноманітних,  інколи  контрастних  тем,  й
водночас  з  розвитком  кожної  з  них,  показ  їх
взаємодії. Загалом, варіаційний принцип розвитку
в поєднанні з іншими (розробкою, співставленням

тощо) зустрічається в усіх видах музичних форм
та побудов.

В  подальших  розвідках  автор  має  на  меті
розглянути специфіку застосування форми варіацій
у творчості українських композиторів аналізованого
періоду, це становить перспективний науковий план
у розгляді даної дослідницької проблеми.
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roblem setting. Margaret Atwood has been
known  as  a  writer  of  metafiction,  flash
fiction, and feminism, in the sense, that she

puzzles with narrative forms in her stories and novels.
She is an outstanding writer, in the deep conviction, a
remarkably harmonious  and  happy  personality  that

Iryna Shevchuk, Teacher of English Dobrohostiv school, Drohobych district, Lviv

LITERARY ANALYSIS: IMAGERY, CHARACTER ANALYSIS, PLOT, AND SETTING, FORM
AND TONE OF THE SHORT STORY “HAPPY ENDINGS” BY MARGARET ATWOOD

Margaret Atwood is а wellknown Canadian writer, whose works have been translated into many languages.
The  article  deals  with  the  literary  analysis  of  a  short  story  “Happy  endings”  by  Margaret  Atwood.  The  story
“Happy endings” is an example of a new literary  trend in creating of  short stories, both  in  form and content.

Keywords:  imagery,  character  analysis, a plot,  setting,  form and tone.
Lit. 6.

Ірина Шевчук, вчитель іноземної мови Доброгостівської ЗОШ, Дрогобицький район Львівська область

ЛІТЕРАТУРНИЙ АНАЛІЗ: ОБРАЗИ, ГЕРОЇ, СЮЖЕТ, МІСЦЕ ДІЇ, СТИЛЬ ТА
ФОРМА ОПОВІДАННЯ “ЩАСЛИВИЙ КІНЕЦЬ” МАРГАРЕТ ЕТВУД

Маргарет Етвуд відома канадська письменниця, чиї твори перекладені багатьма мовами.Стаття
присвячена  літературному  аналізу  короткої  історії  “Щасливий  кінець”  Маргарет  Етвуд.  Оповідання
“Щасливий кінець” являється прикладом нової літературної тенденції в написанні короткого оповідання
як за формою так і за змістом.

Ключові слова: образ, сюжет, герой, місце та час дії, стиль, літературна форма.

Ирина Шевчук, учитель иностранного языка, Доброгостивська СОШ, Львовская область

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ: ОБРАЗЫ,ГЕРОИ,СЮЖЕТ,МЕСТО ДЕЙСТВИЯ,
СТИЛЬ И ФОРМА РАССКАЗА “СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ” МАРГАРЕТ ЕДВУД

Маргарет  Етвуд  известная  канадская  писательница,  чьи  произведения  переведены  многими
языками. Стаття посвящена литературному анализу короткой истории “Счастливый конец” Маргарет
Етвуд.  Рассказ  “Счастливый  конец”  является  примером  новой  литературной  тенденции  в  написании
короткого рассказа как по форме так и по содержанию.

Ключевые слова: образ, сюжет, герой, место и  время действия,  стиль, литературная форм.

УДК 821.111(71).09

© I. Shevchuk, 2016

LITERARY ANALYSIS: IMAGERY, CHARACTER ANALYSIS, PLOT, AND SETTINGFORM AND TONE
OF THE SHORT STORY “HAPPY ENDINGS” BY MARGARET ATWOOD



103 Молодь і ринок №7 (138), 2016

managed  to  take  the place of  a  loving and beloved
wife,  caring  mother,  and  an  outstanding  creative
person.  The  peculiarities  of Atwood’s  prose  is
represented by the acute “female gaze” as a distinct
artistic device that allows to clarifying the problems
of  modern  Canada,  where  the  woman  becomes  a
catalyst  for  changes;  the  problem  of  relationship
between man and woman; the position of women in
society; and more emotional, compared  to men,  the
perception  of  the world. The  main purpose of  this
research  consists  in  analyzing  the  literary  elements
that are defined in a short story by Margaret Atwood
called “Happy Endings” including, imagery, form, and
tone. The controversial nature of story appearing in
the combination of  simple  form  with  the  depth of
meaning  makes  readers  think about  this  powerful
observation on life. The author stresses that she lives
in  society and puts  the  society  inside her  books  so
that  the reader get a box within a box effect [1, 1].
Thus,  this  essay  is  an  attempt “to  open  the box  of
“Happy Endings”.

The purpose of the article. The main aim of the
article  consists  in  opening  the new  features  of  the
short story “Happy Endings” by Margaret Atwood.

The  main part of the article. The  form of  the
story considered being simple without involving a lot
of language and stylistic devices. The main peculiarities
of flash fiction consist in providing the outline of a
story, plot, and characters. Thus, the story relating to
the  flash  fiction  genre  is  characterizing  by  a
combination of six series of possible events that make
up the story. “Happy Endings” by itself is an innovative
fiction, including only 1500 words, with little character
and  plot  development. According  to  the  form
definition, this short story is a blend of criticism and
reflexive writing. This work, via the narrator, draws
attention  to  its  own  form  and  themes  in  order  to
encourage the reader to criticize and deconstruct those
forms  and  themes  [2,  87].  ‘Happy  Endings’  has
unusual physically presented  form  and  as  a  result
different interpretation from others short stories. The
story  seems  to be a  short  instruction or outline  for
writing the large plot. Moreover, it looks like deprived
the  plot  and  setting,  but  instead  of  it,  the  author
presents the complicated plot that contains six plots.
Margaret Atwood says a new word in the development
of modern dystopia genre, presenting another kind of
this genrefeminist dystopia.

Literary elements  include character,  style,  irony,
tone,  plot,  point  of  view,  symbolism,  theme  and
setting. To explain some of these elements are defined
in a short story by Margaret Atwood called “Happy
Endings”.  Mary  is  a  renowned  writer  with  many
novels  published.  She  was  raised  in  Ontario  and
Quebec. She has helped to define and categorize the
contemporary Canadian literature through her critic.

Version A “Happy Endings” is the first version of
this  six  part  saga,  and  is  considered  the  “happy
ending”.  In  this version,  everything  is normal,  and
nothing out the ordinary happens with the characters
having wonderful lives. These characters are defined
as rounded. There is enough told about them to believe
that they are true to life. In version B, both Mary and
John became dynamic characters who adapted to their
environment. Their  characters  can also be  seen  as
protagonist  and  antagonist.  In  version  C,  James
becomes  Mary’s  hero  from  the  old  man  John.  In
version D, Madge and Fred become the dynamic flat
characters.  They’re  simple  characters.  There  are
several ways in which characters should be disclosed
for  instance  through  statements by others, dramatic
thoughts  and  declarations,  descriptions  that  are
environmental and personal and the actions. Atwood
has made version A to be so boring to  the point of
comedy, unlike  other versions  [5,  57]. The  phrase
‘stimulating and challenging’ has been used three times
describing different things. The first she describes the
job, sex life and thirdly the hobbies of John and Mary.
The  phrase  does  not  change  the  reactions  of  the
readers;  they are neither  challenged nor  stimulated.
She has used the second person in version B, which
helps the reader to understand the characters better.
Flat characters are shown in storyline D with Madge
and Fred. The charming house is situated on the sea
shore, and they emerge virtuous and happy after the
majority of them drown, and they remain.

The  plot  is  the  reflection  of  causation  and
motivation. Conflict occurs as a mode of controlling
impulse in a series of effects and patterns. It can also
be defined as opposition that develops between two
or more people on issues to do with avoidance, hatred,
fighting, gossip and arguments. The dilemma is  the
conflict within oneself. In the different versions, the
characters  wanted  something  other  than what  they
had. The major element of the plot conflict because
it arouses curiosity produces interest, creates tension
and  causes  doubt  [5,  61].  Many  writers  choose  a
traditional  plot which  is  arranged  in chronological
order. The order comes in when the author tells the
story  from  when  it  started  to when  it  ended  in  the
reported  speech. Atwood  has  not  followed  any
chronological  order  whatsoever.  The  story  has
however climaxed in several parts when the conflicts
in  the  story are brought  out  evidently. Atwood has
expressed her climax in version D. there are several
types of plot including scenic plot and oblique plot.
Scenic  is  where  the  story  focuses  on  realistically
observed details and incidences in the story.

The  narrator, voice  or  persona  and  the  speaker
telling the story are referred to as the point of view. It
depends  on  two factors  that  are  the  emotional and
intellectual position of  the speaker and the physical
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situation of the narrator. The point of view may be all
brilliant, dramatic or objective when the narrator  is
strictly reporting, limited omniscient when there are
fewer insights [2, 65]. Atwood does not develop the
character of John and Mary in version A as in B. In
version B; she develops the characters showing a little
about  their  acts, but  nothing  seems  so unusual  yet.
Atwood in this short story writes as if she is speaking
to someone who wants to talk to a man and a woman.
Atwood later shows that the stimulating and challenging
mentioned in version A is where John  has an affair
with  Mary, but his midlife crisis  is  caused by  her.
Atwood can be described as  the  third  person  since
she reports the inner feelings of John and Mary.

The setting is the time and the place of the story.
Atwood has tried to bring out the backgrounds of the
action,  revealed  characters  and create  atmospheres
and  moods. Atwood explains  that  regardless of  the
stories we go through, readers will still end up with
some type of version A. Atwood has created a mood
in version B when she mentions what is going through
the mind of both John and Mary [2, 78].

For fully understanding the story and its concepts,
it  is  necessary  to  study  and  analyze  the  literary
elements used in each scenario (six different versions
– labeled A through F). Imagery is one of the literary
elements provides the understanding of the story by
means  of  descriptive  language  and  involving  all
humans’  sense or perception:  touch,  sound,  sight,
smell,  taste. Te author writes about the moments of
life,  using  the  symbols  and  images.  Imagery,  in  its
basic  sense,  is  a product  of  literary  language,  the
impression we receive when our senses are stimulated
by  language  [6,  187].  ‘Happy  Endings’  does  not
incorporate  a  wide  range  of  sense  images,  but  it
provides  the  readers  with  the  tremendous  and
prominent images that are based on the emotions and
sensations of a person. Version A “Happy Endings”
seems to be deprived of images, introducing the short
description of  the  life of  two  main characters. And
the  narrator  is  strictly reporting  the key details  and
points of their life. Version B is more dynamic, creating
the image of the eternal dream of the men that dream
about  calling  women “home,  family,  children” The
author  attacks gender bias  characterization  toward
Marry, expressing the main points of her outlook –
stereotypical  gender  roles.  Feminism  is  the  main
characteristic of Atwood as a  writer. Although,  she
does not consider it feminism, but social realism [1,
2]. The main role in her work is reserved for women,
due to her feminist views, moreover, the main ideas
are  very  diverse,  for  example,  and  there  are  not
established a relationship between a man and a woman,
only the missed opportunities or misunderstanding that
complicates the life of people. The author creates the

image of the typical middleclass woman, at the same
time willing to create a new image of the woman who
is not a victim, and  defends her  independence. The
essence of Atwood’s feminism expressed by the image
of  a  woman  and  the  feminine  look  are  only  the
projection of her work, which should be considered
together with other problems and perspectives of the
image  in Canadian  literature. Te  image of  man, on
the female background, is not outstanding and does
not provoke much reader’s emotions, can be called a
dog, pig or  rat. The subjective imagery of the  short
story  is  represented  by different  images: Mary gets
rundown. Crying is bad for your face, Mary is hurt.
Thus,  the  image  of  women  is  expressed  by  the
emotional language, she cries, hurts, thinks, hopes, in
contrary, man eats, sleeps and has sex. The abstract
images of “happy endings” and “tidal wave” became
the  symbols  of  this  writing,  conveying  the  main
Atwood’s  idea: all dreams and houses or  ideal  jobs
can be broken by the tidal wave and the only possible
happy endings will bethe death. People are deluded
by different fakes of life:  job, family, food, sex, and
children,  thus  the  image  of  “life’s  fake”  is  the
conclusion made by the author in the final version.

Conclusions. The tone of the story changes along
with storylines from formal to ironic. Margaret Atwood
creates the specific imaginary in order to express her
attitude toward the problems and themes of the story.
Atwood’s  satire,  sarcasm  with  the  critique
representation  of  gender  roles  emphasizes  the
mundane and usual existence of the middle class that
lives  without understanding  the main  aims of  their
life, but with typical suburban life dreams of a  job,
house, children, love. It goes without saying that the
voice  of  the  author has  the great  importance  and
significance. She puts the predominate focus on the
how  live and  why  to  live  and  these  mostly  stable
characters help to express the main idea of all story.
It is assumed that the text does not occur in a vacuum,
but rather is subject to a multitude of influences and
ideas  from  the  cultural  and  political  background
inevitably permeate the text [1, 5] Moreover, Margaret
Atwood always tries to make dialogues with readers
and make them think about essential concepts of life.
Her message to human beings given through the story
is the satiric critique of culture, the system of society,
produced  values and  genre  roles. Happy Endings”
looks like a chronicler of the author’s time and as a
skeletal outline that recounts numerous plots, a story
about  the  lives with pensive outlook  and advice  to
readers  and  writers. This  story  introduces how  life
can end regardless our plans, desires, and dreams.
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А
ктуальність  дослідження. Питання
відродження  духовності  постало
особливо  гостро  в  сучасних  умовах

розбудови  національної  мистецької  школи,  а
основним завданням відзначимо оновлення змісту
освіти, тобто забезпечення учнів та студентської
молоді  високохудожнім  національним
дидактичним  матеріалом.  Тривалий  час
замовчувались  імена  тих  людей,  які  своєю
діяльністю  значно  піднесли  рівень  музичної
культури в Україні  і, зокрема, в Галичині.  Мова
про  видатних  західноукраїнських  музикантів,
серед  яких варто  згадати,  передусім,  Михайла
Вербицького,  Івана  Лаврівського,  Сидора

Воробкевича,  Віктора  Матюка,  Йосипа
Кишакевича,  Філарета  Колессу,  Дениса
Січинського, Остапа Нижанківського та багатьох
інших.

У 30х роках XX сторіччя у Галичині з’явилась
ціла когорта творчих постатей – Борис  Кудрик,
Василь  Витвицький,  Федір  Стешко,  Зиновій
Лисько, Роман Савицький, Василь Барвінський,
Станіслав  Людкевич,  Нестор  Нижанківський,
Ярослав  Барнич.  Власне  їхні  твори  сьогодні
формують основний фортепіанний педагогічний
репертуар,  а дослідження,  аналіз  та  публікація
спадщини  цих  митців  є  вкрай  необхідною  й
актуальною.
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Мета  дослідження  полягає  в  окресленні  з
позицій сучасної школи фортепіанної педагогічної
спадщини  відомих  українських  композиторів
Зиновія  Лиська,  Ярослава  Барнича,  Ігоря
Соневицького  задля  творчого  використання  в
процесі  національного  музичного  виховання
підростаючого покоління.

Огляд  останніх  досліджень.  Окремі
дослідження,  присвячені  життєвому  шляху,
творчому та музикознавчому доробку З. Лиська,
Я. Барнича і І. Соневицького – це статті В. Витвицького
[2],  Р.  Савицькогомол.  [7],  Д.  Каранович
Гординської [3], В. Сивохіпа [8], Л. Філоненка [10;
11],  І.  Новосядли  [5],  З.  Юзюк  [12],  проте
проблеми  інтерпретації  цих творів для дітей та
їхнє  значення  у  музичновиховному  процесі
розкриті не достатньо.

Виклад основного матеріалу. Пильної уваги
заслуговує  особистість  Зиновія  Лиська  (11
листопада 1895, Ракобути – 3 червня 1969, Нью
Йорк),  який  увійшов  до  історії  української
музичної культури  як композитор, фольклорист,
теоретик та музичногромадський діяч.

Серед музичних творів відомими є симфонічна
поема  “Тризна”, кантата “Катерина”,  струнний
квартет,  “Фортепіанне  тріо”,  хорові,  камерно
інструментальні й вокальні композиції, “Соната”
та  “Хлопська сюїта”  для  фортепіано.  Основні
музикознавчі праці митця – “Піонери музичного
мистецтва в Галичині”, “Музичний ритм в поезії
Шевченка”,  “Словник  музичних  термінів”.
Зиновій Лисько був співавтором “Диригентського
порадника”,  редактором  часопису “Українська
музика”  (1937  –  1939)  та  ін.  Він  зібрав  і
систематизував 10 томів “Українських Народних
мелодій”,  які  охоплюють  11447  зразків  перлин
народної творчості з текстами.

Варто згадати збірник “Фортепіанні мініатюри
на українські народні теми” [4] для дітей. Цикл
складається з п’яти різнохарактерних п’єс: “Ой,
гаївку красно грають”, “Ой, у полі”, “Огірочки”,
“Світи  місяцю”,  “Дикі  кози”,  в  основі  яких
українські  календарнообрядові  пісні.
Особливістю  музичної  мови  З.  Лиська  є
поліфонічний  виклад.  Композитор  вміло
використовує  підголоскову  та  контрастну
поліфонію. Мелодія,  як правило, проводиться у
верхніх голосах, іноді завуальована у середніх.

У  гармонічному  плані  творів  автор
використовує  не  тільки  класичну,  а  широко
застосовує  акорди  діатонічної  системи  і
альтеровані, а також септакорди, різні відхилення.
Характерною  рисою  музичного стилю  Зиновія
Лиська  є  ладове  зіставлення  голосів.  Часто
спостерігаємо, що мелодія звучить у мажорі, а в

акомпанементі використано  мінор  (“Ой,  гаївку
красно грають”, “Огірочки”). Одним із труднощів
для виконання є чергування поперемінного метро
ритму.  Особливо  останній  твір  “Дикі  кози”
вимагає повністю незалежного осмислення партій
правої і лівої рук, оскільки ритмічні акценти не
співпадають [11, 227].

Твори  циклу  призначені  для  виконання  у
середніх  і старших класах,  але  їх  можна  також
застосовувати  і  в  педагогічному  репертуарі  на
заняттях  предмету  “Музичне  мистецтво”  в
початкових класах загальноосвітніх шкіл,  адже
знайомлять  дітей  з  українськими  народними
піснями,  в  обробці  яких  влучно  застосовані
елементи  сучасної  гармонії.  Інтерпретація
мініатюр  вимагає  від  учня  сконцентрованості
мислення,  володіння  прийомами  поліфонічної
гри, розподілу тембрального  звучання.  Разом  з
тим, робота над творами і їх виконання сприятиме
розвиткові  художнього  та образного мислення,
навчить володіти звуковою градацією, агогічними
відхиленнями.

Ярослав  Барнич  (1896  –  1967)  відомий  як
композитор,  педагог,  талановитий  диригент  і
музичногромадський діяч. Митець народився в
селі Балинцях біля Коломиї (тепер Снятинського
району  ІваноФранківської області) 30  вересня
1896 року в сім’ї директора школи. Вирішальний
вплив на формування майбутнього композитора
мав  його  батько  Василь,  ініціатор  культурно
громадського  життя,  особисто  знайомий  з
Миколою Лисенком.

Навчався  музичного  мистецтва  Ярослав
Барнич у Коломийській гімназії (1906 – 1914), де
організовував  камерний  оркестр  із  своїх
товаришів, був добровольцем у лавах Українських
Січових Стрільців, закінчив гімназію у Відні, де
разом  з  Михайлом Гайворонським  організував
смичковий квартет УСС, до складу якого входили
Антін Баландюк та  Роман Лесик. Тривалий час
працював  у  Львові  диригентом  театру
“Української бесіди” (1916 – 1919, 1921 – 1924).
Паралельно  Я.  Барнич  навчався  у  Вищому
музичному  інституті  ім.  Миколи  Лисенка  у
Львові,  де  опановував  диригування  та  гру  на
скрипці  в  професора  Е.  Зуни,  а  гармонію  й
теоретичні предмети – у видатного музиканта
В.  Барвінського.  Був  музичним  керівником  і
диригентом  Українського  державного  театру
товариства “Просвіта” в Ужгороді (1925 – 1926).
У  цей  час  у  Берліні  поглиблював  знання  з
диригування  на  курсах  “Стерншес
Консерваторіум”  у  класі  професора  Вільгельма
Гроса [10].

У  період  праці  в  Україні  були  написані  всі
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популярні піснітанго: “Ох, соловію” (1932), “Чи
тямиш?” (1932), “Гуцулка Ксеня” (1932 – 33), “Ще
раз...” та інші. В 30і роки з’явилися й усі оперети
композитора  (“Дівча  з  Маслосоюзу”  (1932),
“Шаріка”  (1934),  “Пригода  в  Черчі”  (1936),
“Гуцулка Ксеня” (1938).

Після війни, як і значна кількість талановитої
мистецької  інтелігенції  Західної  України,
композитор  змушений  покинути батьківщину  і
виїхати за кордон: спочатку до Німеччини (1944
– 1949), а пізніше до США, де жив і працював у
Філадельфії (1949). згодом – переїхав до Лорейну
і  Клівленду  (штат Огайо). У 1952  році  в  Нью
Йорку  був  створений  Український  Музичний
Інститут, а в одній із філій – у містах Клівленді і
Лорейні працював Я. Барнич, де викладав гру на
скрипці та теоретичні предмети [10].

У  період  проживання  в  США  зпід  пера
композитора  вийшли:  симфонічна  сюїта  й
мелодрама  “Батурин”,  низка  хорових  творів
(“Львів”  сл.  Т.  Курпіта,  для  чоловічого  хору;
“Поклін”,  сл.  Л.  Мурович  і  “Досвіта”,  сл.
М. Підгірянки, для жіночого хору; “Ми йдем на
бій”,  сл.  Яра  Славутича,  для  мішаного  хору),
дитячі п’єси для фортепіано (“Трембіта”, “Коник”
та інші).

Цікавими є три фортепіанні п’єси композитора
для  дітей,  створені  ще  під  час  навчання  в
Коломийській  гімназії  (1906  –  1914).  У  цих
перших спробах молодий композитор  довів, що
йому  близькі  український  фольклор,  мелодії
Гуцульщини й танцювальні ритми Покуття. В них
поєднуються  самобутність  музичної  мови,
оригінальність  викладу,  яскрава  образність  і
простота, що  і є важливим моментом дитячого
сприйняття.

Як зазначає дослідник творчості композитора
Л. Філоненко, “п’єса “Oblitus” – своєрідне попурі,
де вже відчувається вплив  західноєвропейських
класиків й романтиків (Л. Бетховена, Ф. Шуберта,
Р. Шумана, Е. Гріга, Ф. Мендельсона та ін.)” [1].
Композиція  розпочинається  із  експресивної
Introductio  (cmoll),  яка  переходить у  запальну
(Affetuoso)  тему  Вальсу № 1.  У другому епізоді
цієї частини звучить наспівна, але танцювального
плану  мелодія.  Вальс  №  2  (gmoll)  не  є
контрастним,  це швидше розвиток  попередніх
образів,  а настрій  витонченого танцю панує  до
кінця частини.  В  заключному  епізоді  Ярослав
Барнич  майстерно  використовує  теми  з
попередніх  епізодів  (зокрема,  з  Introductio  й
Вальсу № 1).

Твір  “Під сумну годину”  (Думка і Коломийка
аmoll  з  акордами  Марії  Манулякової)
присвячений Ярославу та Надії Войнаровським.

П’єса складається  з  двох  невеликих за  обсягом
частин. “Думка” (Andante) написана в традиціях
згаданого жанру (на тлі глибоких октав у басовій
лінії звучить протяжна й наспівна, епічного плану
мелодія).  Контрастною  є  “Коломийка”  з
притаманним швидким темпом, використанням
народнотанцювальних мотивів. Я. Барнич цікаво
використовує  мелізми,  акцентування  слабких
долей  такту,  а  також  гармонічний  мінор  з
підвищеним  четвертим ступенем  (гуцульський
лад).

Вальс  dmoll  “Згадкатуга”  отримав
імпровізаційні  риси,  особливо  вступ.  Значну
проблему  тут  становить  виконання  дітьми
мелізмів, пасажів, виписаних тридцять другими
нотами  й  тріолей.  Основний  епізод  –  Вальс
(написаний  в  простій  тричастинній  формі)
характеризується  сумом  і  тугою, мелодичністю
звучання й романтичністю.

П’єса  “Коник”  з’явилася  в  доробку
композитора в США. Написана вона як тема, три
варіації  і  Coda.  В  основі  теми  Я.  Барнич
використовує жартівливу українську пісню “Гоп,
гоп,  гоп  конику  галоп”,  запозичену  з  читанки
1905 року [10, 9]. Я. Барнич застосовує маршовий
ритм, різноманітну фактуру, штрихи портаменто
й стакато, акценти; за допомогою цього передає
легкий біг коника і створює в дитячій уяві образ
веселих  забавлянок.  Важливим  дидактичним
кроком є те, що автор під нотами теми проставляє
текст  згаданої  української  пісні,  що допомагає
дитині вивчення цієї технічної п’єси і яскравого
відтворення образноемоційного змісту.

В’язанка з оперети “Шаріка” – ориґінальний
твір  композитора,  написаний,  очевидно,  під
враженням  успішної  постановки  однойменної
оперети в США і Канаді в 1950 – 1956 роках [10,
9].  Тут  композитор  використовує  майже  весь
музичний  матеріал  з  оперети.  Завдяки  чіткій
структурі  твору,  контрастному  динамічному
плану,  яскравому  мелодизму  автор  досягає
вивершеності  цієї  яскравої  і  ефектної  з
піаністичного  та  музичнообразного  огляду
композиції. Вперше п’єси вийшли друком у 2007
році в упорядкуванні Л. Філоненка [1].

Важливе  значення  у  музичному  вихованні
молоді,  яке справедливо  вважається  складним  і
відповідальним завданням,  і вимагає неабияких
старань  і відповідних знань  займає  і  спадщина
Ігоря  Соневицького,  а  саме  високохудожній  і
цікавий фортепіанний цикл “Пори року”.

Ігор Соневицький народився 2 січня 1926 року
(згідно з метрикою, а правдива дата народження
припала  на  17  грудня  1925  року,  але  батьки
перенесли цю дату, щоб відсунути вступ сина до
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війська) в селі Гадинківцях, тепер Гусятинського
району  Тернопільської  області  у  галицькій
інтелігентській сім’ї, що своїм корінням виходила
зі священичого середовища – на той час визнаної
національної  еліти.  Батьки  його  були  людьми
високоосвіченими  і  добре  розуміли  значення
мистецтва  у  піднесенні  культури рідного краю.
Саме  родина  сприяла  засвоєнню  хлопчиком
кращих традицій свого народу.

У 1931 році,  коли Ігореві було лише 5 років,
сім’я  Соневицьких  перебралася  до  Львова,  де
хлопчик провів дитячі та юнацькі роки. Тут він
навчався  в  Першій  українській  гімназії  і
паралельно у Вищому музичному інституті імені
Миколи Лисенка.

Воєнні  події,  великий  потік  біженців,  котрі
залишали  Львів  у  1944  році  перед  загрозою
репресій  радянської  влади,  захопили  і  сім’ю
Соневицьких. Тому Ігор, прискорено закінчивши
гімназію, поїхав до Відня, де навчався в Музичній
Академії на композиції у відомого на всю Європу
педагога Йозефа Маркса. Після закінчення війни
Відень опинився в радянській окупаційній зоні,
Соневицькі,  як  і  багато  інших  українських
втікачів, опинилися в таборах переміщених осіб
в Німеччині,  а  відтак у  Мюнхені.  У 1950 році
композитор  завершив  освіту,  захистив  диплом
Державної Музичної Академії. У Німеччині Ігор
Соневицький  навчався  за  кількома
спеціальностями  –  як  композитор,  диригент  і
піаніст. У 1961 році він опанував ступінь доктора
філософії в Українському Вільному Університеті
у Мюнхені, захистив дисертацію на тему “Вплив
народної пісні на церковну музику”. Від 1950 року
він  уже  проживав  в  Америці,  тому до  Європи
спеціально  прилітав.  Після  смерті  Романа
Савицького, він у 1959 – 61 роках був директором
Українського Музичного  Інституту  в  Америці,
піаністом, диригентом, працював як науковець,
організатор музичного життя.

Серед композицій Ігоря Соневицького: Літургія
для мішаного хору без супроводу; хорові твори –
“Слухайте,  слухайте” до слів Л. Храпливої для
дитячого  хору a  capella  (1968), “Ялинонька”  до
слів Н. Щербини для дитячого хору з фортепіано
(1968), Служба Божа (окремі пісні) для мішаного
хору а саррellа, Відень (1945), “За рідний край”
до  слів  Р.  Купчинського  для  мішаного  хору  а
capella (1968), “Псалом Давида 113” для мішаного
хору в супроводі фортепіано або оркестру (1971),
“Псалом Давида 149” для басбаритона, мішаного
хору в супроводі фортепіано або оркестру (1971),
“Canti  spritualli”  (1987),  “Христос воскрес” для
сопрано  і  мішаного  хору  а  сареlla  (1990);
одноактна операсатира “Зоря” (лібрето Леоніда

Полтави)  та  дитячий  балет  у  трьох  діях
“Попелюшка” (НьюЙорк, 1966); солоспіви, твори
для фортепіано.

Музичними зразками, які прекрасно підходять
для  використання  цих  творів  у  музичній
підготовці талановитої молоді є дитячі фортепіанні
п’єси  Ігоря Соневицького  з циклу “Пори  року”
[9],  який  складається  з  мініциклів,  що
відповідають чотирьом порам року. Ми у нашому
дослідженні  зупинимося  на  розгляді  першого
циклу  “Зима”,  побудованому  виключно  на
матеріалі фортепіанних обробок коляд і щедрівок.
Відкривається  цей  розділ  колядою  “Бог  ся
раждає” – урочистою за своїм змістом, написаною
у помірному, стриманому темпі Andante moderato.
Коляда “Бог ся раждає” подана композитором у
поліфонічному фактурному викладі. Для того щоб
передати  святковий  характер  різдвяних  свят  за
допомогою  коляди  “Бог  ся  раждає”  Ігор
Соневицький застосовує штрихи legato і non legato.
Для  успішнішого  розучування  п’єси, особливо
триголосся  у  приспіві,  можна  запропонувати
учневі спочатку прослухати окремо всі голоси, а
також  застосувати  спосіб  сольфеджування
кожного  голосу,  чи  виконання  двох  голосів  на
інструменті, а третього голосом (співом) учня чи
вчителя.

У  п’єсі  “Нова радість” композитору  вдалося
простими  засобами  музичної  мови  передати
радіснотріумфальний характер різдвяної пісні у
помірному  темпі Andante  moderato.  Тут  Ігор
Соневицький використовує підголосковий виклад
фактури з мелодичним розспівуванням. Мелодія
подається  тричі  у  верхньому  голосі  з
видозміненими  закінченнями  фрази.  При
виконанні п’єси “Нова радість” важливо навчити
молодого виконавця наспівності у грі, а за другим
повторенням  на  pp   прослухати  мелодію  у
верхньому голосі. У  молодого піаніста  можуть
виникнути незначні труднощі при виконанні дво
і  триголосся  у  партії  лівої  руки.  Тут  можна
застосовувати  окреме  вивчення  чи
сольфеджування  рухливої  мелодичної  лінії,  а
згодом слухати її на витриманому звуці.

Коляда  “Небо  і  земля”,  як  і  дві  попередні,
написана в помірному темпі Andante moderato. Ігор
Соневицький  використав  тут  поліфонічний
виклад письма та куплетну форму. У цій п’єсі з
перших  тактів  звучання  відчувається  зв’язок  з
хоровим  виконанням,  яке  відбувається  через
канонічне проведення початку  мелодії коляди у
партії лівої руки. Починається п’єса одноголосним
звучанням, а вже з другого такту начебто чоловічі
голоси октавою нижче підхоплюють повторення
першого мотиву. У приспіві, як зазначає С. Павлишин:
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“...остінатне повторення мелодії супроводжується
сковзаючими по малих секундах терціями – так
передається перерахування тих, хто поклоняється
новонародженому”  [6,  88].  За  другим
повторенням приспіву змінюється фортепіанний
виклад: мелодія переходить з верхнього голосу у
нижній.  Штрихами  legato  і  non  legato  Ігор
Соневицький  зумів  уміло  передати  святковий
характер  і  зміст  першоджерела.  При виконанні
коляди “Небо і земля” важливо щоб учень зумів
зв’язно  провести перехід  ковзаючих секундами
терцій не відриваючи пальців від клавіатури, як
одну гармонічно підтримуючу лінію.

“Дивная новина” – характерна застосуванням
підголоскової  поліфонії.  Коляда  звучить  у
тональності  Ddur. Форма  куплетноваріаційна.
Найчастіше  використовується  штрих  legato  та
зустрічаються  акценти,  які  ведуть  до
кульмінаційної  точки.  Динамічна  лінія
розвивається відносно до руху мелодії. Висхідний
рух  збільшує гучність  звучання, натомість  при
завершенні  музичної  фрази  динаміка  спадає.
Динамічний  малюнок  не  є  контрастним,
здебільшого mf і p, поміркована динаміка, власне
й підкреслює молитовний характер твору.

Виконуючи  цей  твір  студент  зможе
удосконалювати  себе  у  тому,  що  зуміє  окрім
мелодії прослуховувати  середній  голос,  а також
виробляти  пальцевовагову  рівність
акомпанементу, виконувати приховані поліфонічні
прийоми.

Щедрівка “В  полі  плужок оре” починається,
як описує  у своїй праці С. Павлишин “типовою
для  народної  ліричної  пісні  паралеллю  з
природою” [6, 87]. Фактура твору поліфонічна із
використанням  різновиду  підголосковості.  В
першому епізоді мелодія проходить у верхньому
голосі, який веде партія правої руки, а наступні
дві – у малій октаві в партії лівої руки. Щедрівка
звучить у тональності  amoll.  Завдяки тому,  що
твір поліфонічний, учень зможе навчитись не тільки
прослуховувати кожен голос, даючи більшу увагу
вступу нової теми, попри це не втративши слухання
попереднього голосу, але  і балансувати у темпах,
де є заповільнення і повернення до a tempo.

Коляда  “По  всьому  світу”  опрацьована
композитором таким чином, що поєднує  в  собі
поліфонічний  і  гомофонногармонічний виклад
фактури. Твір написаний у тональності Cdur.

Опрацювання цього музичного твору розвиває
вміння  слухати  підходи  до  кульмінаційних
моментів, які тут є чітко виражені та викладені у
поступовому  наростанні  динаміки  та  зуміти
розв’язати цей момент  у поступове  динамічне
завершення.

Гомофонногармонічний  виклад  коляди
“Возвеселімся”  із  використанням  розкладених
акордів у супроводі дозволяє яскраво прослухати
і вивести мелодія  у верхньому голосі  спочатку
одноголосно,  згодом  у  викладі  подвійних  нот
(інтервали в.2, в.3, м.6, в.6, ч.4, ч.5)

У цьому творі учень удосконалює виконавські
навики гри подвійних нот з проведенням мелодії
у верхній лінії, знайомиться із таким прийомом,
коли у лівій руці потрібно витримати довгі нотки
не відпускаючи  і  продовжувати  чітко  вибирати
ноти  музичного  супроводу,  прослуховуючи  при
цьому мелодію.

“Закувала  сива  зозуленька”.  Подана п’єса  у
поліфонічному фактурному викладі. Починається
одноголосним  звучанням.  Тут  композитор
збагачує  фортепіанну  фактуру  вишуканими
прикрасами, які імітують спів зозулі. Мелодія на
протязі всього твору плавно переходить з одного
голосу  в  інший. Вживання  гуцульського ладу  з
підвищеним  IV  і VI  ступенями та  збільшеного
тризвуку сприяють  збагаченню музичної  мови.
Щедрівку автор подає у тональності amoll і надає
великого  художнього  значення  динаміці,  яка
детально виписана. П’єса написана за принципом
динамічного співставлення різних регістрів, що
дозволяє творити певний настрій.

У  обробці  коляди  “Нова  радість  стала”
композитор  використав  чотириголосий  виклад
фактури  з  максимальним  розспівуванням
мелодичної  лінії.  Проведення  теми  тут
доручається  правій  руці  подвійними  нотами.
Ладовогармонічна  палітра  твору  досягається
вживанням гармонічного мінору (підвищений VII
ступінь), акордів домінантової групи.

У  коляді  “Бог  предвічний”,  останній  п’єсі
циклу  “Зима”,  композитор  використав
повнозвучний акордовий виклад. Темп Maestoso
допомагає  передати  урочистий,  енергійний
характер  музики.  Паралельний  рух співзвуч та
остинатна квінта в басу підкреслюють архаїчність
цієї коляди. Використання акцентованих квінт на
другій і третій долях додає ще більшої помпезності,
осучаснює музичну мову композитора.

З  піаністичного  огляду  цей  твір  розвиває
навики  оволодіння технікою гри  повнозвучних
акордів і вимагає від учня певних фізичних зусиль
при  виконанні  на  динаміці  f  і  ff,  вдосконалює
навики опорної гри – звучання на опорі, а не на
ударі.

Висновки.  “Фортепіанні  мініатюри  на
українські народні теми” Зиновія Лиська, дитячі
п’єси Ярослава Барнича, твори для молоді Ігоря
Соневицького є цінним дидактичним матеріалом
і  вагомим  внеском  до  скарбниці  української
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музичної  культури.  Це  високохудожні  зразки
фортепіанної  літератури,  які  завдяки
національному  колориту  та  глибокій  художній
виразності  стали доброю  підмогою у музично
естетичному  вихованні  молоді й  користуються
великою  увагою  викладачів,  студентів  та учнів
як за кордоном, так і в Україні, а впровадження їх
до  навчального  процесу  сприяє  вивченню
фольклору,  способів  його  опрацювання  в
професійному мистецтві, вихованню та розвитку
творчої особистості.
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“Найвища можлива стадія моральної культури – коли ми розуміємо, що здатні 

контрулювати свої думки”. 
Чарльз Дарвін 

англійський науковець 
 
“Велич мистецтва ясніше за все проявляється в музиці” . 

Йоганн Вольфганг Гете 
німецький поет, прозаїк, драматург 

 
“Досконала музика призводить серце в такий же ж стан, який відчуваєш, 

насолоджуючись присутністю улюбленої істоти, тобто музика дає, безсумнівно, 
найяскравіше щастя, яке тільки можливе на землі”.  

Стендаль 
французький письменник 
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П
остановка проблеми.  Сьогодні,  як
ніколи раніше, актуалізуються питання
умови  формування  професійного

іміджу  сучасного  учителя.  Сучасний  учитель
фізичної культури має бути  готовим до змін, що
відбуваються під впливом глобалізаційних процесів
у світі, здатним до систематичної роботи над собою,
до  постійного  самовдосконалення  та  пошуку
гнучких технологій навчання, ефективних методів,
прийомів  і   форм  організації  педагогічної
взаємодії.

Процес  формування  професійного  іміджу
вчителя фізичної культури ускладнюється тим, що
в сучасних умовах його становлення здійснюється
в ситуації належних соціальних, економічних змін,
яке  формується  у  процесі  отримання  фахової

підготовки, практичної педагогічної діяльності,
самоосвіти та саморозвитку.

Проблема формування  професійного  іміджу
сучасного  українського  вчителя  пов’язана  із
вивченням  освітніх  процесів,  запровадженням
змін у системі освіти в усьому світі.

Ускладнення  завдань освіти надає особливої
значущості вивченню ролі професійність як важлива
якість  сучасного  педагога.  У  зв’язку  з  цим
актуалізується  роль нової  галузі  теоретичного  і
прикладного знання, якою є іміджологія. Пріоритет у
вирішенні проблеми професійного іміджу залишається
за політикою, бізнесом, мистецтвом та  іншими
галузями. Водночас, у сучасній науці накопичений
досить широкий арсенал технологій, спрямованих на
підтримку та створення іміджу педагога.
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Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Проблема  формування  іміджу  є  однією  з
актуальних  у  сучасній  психологопедагогічній
науці.  Аналітичний  огляд  досліджень
( О .О .   В ол од а р с ь кої ,   А .О .   Кал ю ж н ог о ,
Я.Л.   Коломенського,  О.Б. Перелигіної  тощо)  з
порушеної проблеми засвідчує її актуальність для
фахівців освіти. За даними багатьох дослідників
(В.О. Міхайлова, О.М. Осетрова, М.С. Піскунова,
С.Д. Смірнова, Г.Г. Сорокіна та інших), у значної
частини як досвідчених вчителів, так і студентів
педагогів  виявлені  проблеми,  пов’язані  із
самопрезентацією та самоствердженням у сфері
професійної діяльності.  Розгляд  психологічних
особливостей  професійного  іміджу  вчителя  та
вчителяадміністратора  викликає  гостру
зацікавленість  у спеціалістів  (М.В. Апраксіна,
Г.О. Балла,  Д.В. Журавльова,  Т.О. Іванько,
В.В. Ісаченко та інших). Обмеженість інформації
про  ознаки  іміджу  та  специфічні  особливості
особистості,  які його  детермінують у  фахівців
освіти, ускладнює  проблему його пізнання.  Усе
вищезазначене  й  обумовило  вибір  теми  даної
статті.

Мета  статті  полягає  в  обґрунтуванні  умов
формування  професійного  іміджу  майбутніх
учителів фізичної культури.

Виклад основного матеріалу. Професійний
імідж майбутнього фахівця фізичного виховання
– це  імідж,  який  він формує  й  відшліфовує не
тільки протягом своєї професійної діяльності, а й
упродовж усього життя, опираючись при цьому
на  отриману  спеціальну  підготовку  у  вищому
навчальному  закладі  та  власний  практичний
досвід. Професійний імідж моделюється також під
впливом  зовнішнього  оточення,  зокрема
конкретного професійного  середовища, у якому
перебуває фахівець,  і  віддзеркалює  результати
його  систематичної роботи над  собою  в період
становлення творчої особистості.

Серед  резервів  у  вдосконаленні
професіоналізму  вчителя  особливий  науково
дослідницький  інтерес  становить  вивчення
феномена  іміджу педагога  і  базових умов  його
спрямованого формування.

Імідж – це відображення у психіці людини у
вигляді  образу  тих  чи  інших  характеристик
об’єкта чи явища, а це означає, що термін “image”
професіонали  інтерпретують  як  образ,  який
розуміють як сукупність не лише  матеріальних
видимих  характеристик  об’єкта,  а й  ідеальних
невидимих його характеристик [3, 60].

Тому можна вважати,  що  імідж людини –  це
думка  про  неї  в  групі  людей  у  результаті
сформованого в їхній психіці образу цієї людини,

який виник унаслідок прямого їх контакту з нею
або  внаслідок отриманої про  неї  інформації  від
інших людей [1, 27].

Професійна  діяльність  зі  створення  іміджу
виступає  компонентом педагогічної  діяльності,
пов’язаної  з  інтерсуб’єктною  взаємодією  у
системах “учитель – учитель”, “учитель – учень”,
“учитель  –  соціальне  оточення”,  сприяє
підвищенню  продуктивності  професійної
діяльності вчителя і поліпшення її акмеологічних
характеристик.

Прагнення  вчителя  бути  особистістю,  що
створює свій власний професійний імідж, ступінь
оволодіння професійною діяльністю зі створення
іміджу  обумовлює  ступінь  професіоналізації
учителя. З  іншого  боку,  професійна  діяльність
щодо  створення  іміджу  може  виступати  як
різновид самостійної професійної діяльності. На
різних етапах професійного становлення вчителя
в самоосвіті належить  важлива,  але  змістовно  і
методично порізному організована роль.

У  педагогіці  проблема професійного  іміджу
отримала своє заслужене визнання. Формування
позитивного  образу  педагога  сьогодні  стає
завданням  сучасного  педагогічного  вищого
навчального  закладу,  адже  імідж  майбутнього
вчителя  формується  суголосно  з  професійною
компетенцією,  що  дає  виклик  впровадження
курсу  іміджології  – педагогічної  іміджології  у
вищій школі.

Педагогічна іміджологія – принципово новий
напрямок, який,  незважаючи  на  данину  часу  й
моді,  залишається актуальним, дозволяє  інакше
поглянути на процес підготовки фахівця у вищих
навчальних закладах і на самого педагога.

Технологія  формування професійного  іміджу
майбутнього вчителя фізичної культури у процесі
вивчення педагогічних дисциплін та під час різних
видів  педагогічної практики має  спиратися на
осмислення й усвідомлення студентами:

  “реального  Я”  (адекватна  самооцінка
майбутнім учителем себе, своїх особистісних рис,
поведінки, ставлення до інших тощо);

  “ідеального Я”  (уявлення  про те, яким має
бути ідеальний учитель, які риси мають бути йому
притаманні);

 “антиідеального Я” (уявлення про риси, які
“працюють” не тільки проти самого вчителя, а й
проти навчального предмета, який він викладає,
проти школи, у якій він працює, проти учнів);

  “професійного  Я”  (уявлення  і  самооцінка
своїх  професійних  рис,  мотивів  і  ціннісних
установок,  стилю  організації  педагогічної
взаємодії тощо).

Для  успішного  виконання  вчителем  своїх
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основних  завдань  (навчати,  розвивати  та
виховувати) потрібно, щоб він був авторитетом в
очах  своїх  учнів.  Отже,  він  повинен  володіти
основними компонентами педагогічного іміджу:
професійним,  особистісним  та  соціально
поведінковим.  Слід  зазначити,  що професійно
особистісні значущі властивості (якості) вчителя
будуть порізному представлені залежно від того,
хто  їх  оцінює.  Чинники,  що  формують  імідж
учителя фізичної культури:

 сам  учитель,  який  має  високу  думку  про
значення  своєї  професії,  захопленість  нею,
переконаність  у  її  суспільній  і  особистій
значимості, прагнення піднести її престиж;

Щодо питання створення професійного іміджу
майбутнього  вчителя  фізичної  культури,
педагогічні умови не можуть бути обмежені лише
обов’язками,  оскільки  формування  іміджу
майбутнього  вчителя  базується  на  принципах
єдності  суб’єктивного  та  об’єктивного,
внутрішнього та зовнішнього, сутності та явища,
можливого та необхідного.

Таким  чином,  з  урахуванням  взаємної
залежності  свідомої  безпосередньої  участі
реципієнтів впливу  та ретельно підготовленого
середовища були сформульовані наступні умови,
які  забезпечуватимуть  найбільш  ефективне
формування  професійного  іміджу  майбутнього
вчителя фізичної культури:

 сформованість  мотиваційного  компоненту
професійної компетентності  майбутніх  вчителів
фізичної культури з урахуванням їх діяльності, що
охоплює  комплекс  зусиль,  пов’язаних  з
усвідомленням необхідності формування власного
позитивного  іміджу,  з  розвитком  інтересу  до
власної  особистості  та  навколишнього  світу,
підвищенням самооцінки та творчої активності.

Базова  освіта  педагога  служить  відправним
пунктом у його діяльності. Однією ж з основних
цілей  діяльності  повинно  бути  формування
настанови на самоосвіту. Професійна педагогічна
позиція  включає  як  обов’язковий  компонент
потребу  фахівця  у  самовдосконаленні,  що
проявляється у таких показниках, як: самостійне
поглиблення  знань про  напрямки  професійного
розвитку та способи покращення якості навчання;
самостійне  професійно  обґрунтоване
цілепокладання,  обґрунтування  прийняття
рішень; уміння знаходити доступ до необхідних
інформаційних  ресурсів;  самодетерміноване
виконання повсякденних професійних обов’язків,
визначених  посадою;  відповідальність;  аналіз
власної  діяльності  та  поведінки;  здатність  до
вільного  волевиявлення;  самоініціатива,  її
активний  прояв  у  житті  та  діяльності;

самодетермінація;  уміння  керувати  власним
емоційним  станом.  Посправжньому освічений
учитель  –  це  той,  хто  відчуває  необхідність
постійно  поповнювати  свої  знання,  розвивати
розумові  здібності, уміє всебічно користуватися
наявними  інтелектуальними  і  фізичними
можливостями, професійними навичками.

Самоосвіта  являє  собою  об’єктивно
суб’єктивний  процес,  при  якому  в  управлінні
системою самоосвіти беруть участь як елементи
зовнішнього  впливу  (керівництво самоосвітою),
так й індивідуальна свідомість кожного вчителя.
Організація самоосвіти зводиться до формування
в  учителя  настанови  на  самоосвіту  через
створення  відповідних  зовнішніх  і  внутрішніх
умов:  вимоги  соціуму,  моральне  і матеріальне
стимулювання,  контроль  за  самоосвітою,
створення  й  оптимізація  умов  для  здійснення
самоосвітньої діяльності на роботі та вдома.

Професійна самоосвіта  –  це  систематична  і
цілеспрямована освітня діяльність учителя, мета
якої  полягає  у  задоволенні  суспільних  потреб
освіти учнів,  подоланні  суперечності  у  процесі
оновлення  знань,  між  вузькопрофесійною
діяльністю  педагога  та всебічним  гармонійним
розвитком  особистості,  спроможністю
розв’язувати професійні завдання, які виходять за
межі  сьогодення.  Суть  самоосвіти  полягає  у
зіставленні  свого  досвіду  з  досвідом,
нагромадженим  у  педагогічній науці. На цьому
етапі  вчителеві  доцільно  проаналізувати  різні
точки зору на вирішення тієї чи іншої проблеми,
визначити особисту позицію.

При розгляді  внутрішніх  джерел творчості  і
професійної  майстерності  вчителя  велике
значення  має  дослідження  конкретних
психологічних  механізмів,  які  забезпечують
процеси самостійного пошуку і прийняття рішень,
у  яких  відображаються  його  особливості  і  як
особистості,  і  як  професіонала:  наскільки  він
внутрішньо  мотивований  на  пошук  нових,
нестандартних рішень; наскільки його професійна
позиція проявляє загальну особистісну установку
у сфері професійної діяльності; його індивідуальні
особливості,  які  сприяють  розвитку  творчого
ставлення до неї.

Сучасні  зміни української  освіти  визначили
перехід  від  традиційної  системи  освіти  й
виховання  до  розширення  спектру  освітніх
послуг,  що  вимагає  від  учителя  самостійної
вибудови і реалізації власної концепції діяльності.
Визначення  вчителем  освітньої  стратегії
забезпечується неперервним вивченням власного
педагогічного потенціалу, в основі якого лежить
самовдосконалення професійної діяльності.
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Професійне самовдосконалення –  це свідома
професійна  діяльність учителя  у  системі  його
неперервної педагогічної освіти, яка спрямована
на  підвищення  фахового  рівня,  професійну
самореалізацію, подальший розвиток професійно
значущих  якостей,  підвищення  ефективності
навчальновиховної роботи у школі відповідно як
до інтересів, потреб і можливостей учнів, так і до
вимог суспільства щодо соціалізації, особистісного
й професійного розвитку людини.

Сформульовані  таким  чином  функції
самовдосконалення перекликаються з функціями
методичної роботи школи стосовно конкретного
вчителя  й  основними  аспектами  професійної
позиції та їх складовими.

Педагогічне  визначення  іміджу  має
враховувати,  зокрема,  його  соціальну  і
психологічну природу. Імідж  є образом суб’єкта
(майбутнього  вчителя,  вчителяпрактика)  для
соціальної  групи  (студентіводнокурсників,
викладачів,  учнів,  колег),  однак,  водночас,  є  і
образом цієї групи для суб’єкта, тому що побудова
іміджу відбувається відповідно до  усвідомлених
або  неусвідомлених  уявлень  суб’єкта  про
характеристику  групи,  для  якої  створюється  і
працює  імідж.  В  іміджіобразі  учителя
поєднуються  індивідуальний,  професійний  та
віковий іміджі. Оточуючі виносять свої судження
як  про  професійні,  так  і  про  особистісні  (за
ознакою  статі,  віку,  соціального  стану)  якості
педагога. Імідж учителя містить такі компоненти,
як  індивідуальні  та  особистісні  якості,
комунікативні особливості професійної діяльності
та поведінки.

Учителя  з  позитивним  іміджем  (а  отже,
відповідним  рівнем  професійної  компетенції  і
педагогічної  культури)  характеризують  наступні
позиції:

  особистісні  смисли  загальнолюдської
спрямованості,  які  формують  самодостатню
індивідуальність;

 любов та повага до дітей, захист їх прав та
інтересів,  піклування  про  їхнє  здоров’я  та
самопочуття,  доброта  і  повага  до  кожного
школяра  незалежно  від  успіхів  у  навчанні,
відповідальне  ставлення  до  своїх  виховних
функцій, авторитет у дітей та їхніх батьків;

 розуміння  і  сприйняття  кожної  дитини  як
неповторної, зі своїм унікальним смислом життя,
а  тому  у  процесі  виховання  не  “формує“  чи
“впливає”, а співпрацює, веде діалог;

  метою  виховання  є  розвиток  особистості
дитини, її активність і здатність до змін;

 розуміння психології школяра, застосування
педагогічно  виправданих  вимог  до  організації

навчання  та  виховання,  вміння  аналізувати
освітню  ситуацію,  причини  неадекватної
поведінки дітей, здатність приймати обґрунтовані
рішення, передбачати їх соціальні наслідки;

 зацікавленість  психологопедагогічними
дослідженнями,  володіння  глибокими  та
різнобічними  знаннями  з предмета викладання,
вміння  самостійно  добирати  й  виробляти
оригінальні технології та індивідуальні програми
навчання, уміння  викликати в учнів  інтерес до
навчання, домагатися позитивних  результатів у
навчанні та розвитку дітей;

  здатність  вийти  за  межі  повсякденної
практики,  побачити  свою  працю  в  цілому  і
зробити її предметом практичного перетворення,
розглядати  будьякі  труднощі  як  стимул  для
подальшого розвитку;

  уміння  творчо  підходити  до  навчання  та
виховання, вироблення власного індивідуального
педагогічного  почерку,  удосконалення  системи
власної  (дидактичної,  виховної,  методичної)
діяльності,  підготовка  авторських  методичних
розробок,  участь  у  інноваційній  або  науково
дослідній  роботі;  використання експерименту,
створення нових  зразків педагогічної практики,
надання методичної допомоги колегам у засвоєнні
нововведень;

  викладання  свого  предмету  творчо,  з
ентузіазмом;

 унікальна комбінація особистісних якостей та
позитивної “Яконцепції”;

 здатність  до надзвичайної  реалізації  свого
творчого  потенціалу,  розуміння  істинної
педагогічної  творчості  не  лише  як  нових
авторських  напрямків  роботи,  творення
педагогічної  культури,  а  як  реальне  творення
особистої культури учня;

  в  усіх  ситуаціях  педагогічної  взаємодії
природній  вияв  високої  культури  поведінки,
здатність  до  моральновольової  саморегуляції,
заняття  професійною  самоосвітою  та
самовихованням.

Аналіз наукової літератури [2; 4; 5] засвідчує,
що, основою  позитивного професійного  іміджу
педагога  є  педагогічна  культура  як  частина
загальнолюдської культури. У ній втілені духовні
цінності освіти і виховання (педагогічні знання,
теорії,  концепції,  накопичений  педагогічний
досвід, професійні етичні норми) та матеріальні
(засоби навчання  і виховання),  а також способи
творчої  педагогічної  діяльності,  які  слугують
соціалізації особистості в конкретних історичних
умовах.  Педагогічна  культура  вчителя  є
системним  утворенням.  Її  головними
структурними  компонентами  є  педагогічні
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цінності, творчі способи педагогічної діяльності,
досвід створення учителем  зразків педагогічної
практики з позицій гуманізму.

Показниками  високого рівня  сформованості
педагогічної культури слід вважати гуманістичну
спрямованість  особистості  педагога, психолого
педагогічну  компетентність  і  розвинуте
педагогічне  мислення,  освіченість  у  галузі
предмета викладання і володіння педагогічними
технологіями, досвід творчої діяльності, уміння
обґрунтувати  власну  педагогічну  діяльність як
систему  (дидактичну,  виховну,  методичну),
культуру  професійної поведінки  (педагогічного
спілкування, мови,  зовнішнього вигляду).

Індивідуальна педагогічна культура виявляється
у професійній поведінці вчителя. Так, учителеві з
високим  рівнем педагогічної  культури властиві
теоретичне обґрунтування  власної  педагогічної
позиції,  системність  педагогічної  діяльності,
творення,  гнучкість  і  варіативність у прийнятті
рішень. Такий педагог має індивідуальний стиль.
Він не тільки зберігає і відтворює духовні цінності
освіти і виховання, а й сам створює  їх у вигляді
нових технологій, методик, дидактичних і виховних
систем.  І  навпаки, в учителя  з низьким рівнем
професійної культури виявляється невпевненість,
нестійкість  власної  педагогічної  позиції,
безсистемність,  непослідовність,  невміння
вирішувати педагогічні проблеми.

Педагогічна  культура  у  реальному
педагогічному процесі  як на рівні формування,
так  і  функціонування  виявляється  в  єдності  із
загальнокультурними  і  моральними  проявами
особистості  педагога,  є  найдієвішим  фактором
зміцнення  позитивного  професійного  іміджу
вчителя, сприяє його залученню до педагогічної
творчості, інноваційної діяльності, дослідницького
пошуку.

Висновки.  Отже,  на  сучасному  етапі  для
вчителя  фізичної  культури  наявність
професійного  іміджу є  необхідною умовою, яка
дає  йому  змогу  показати  себе  учням  як
професіонала,  може  бути  засобом  поліпшення
успішності  навчального  процесу  та  якості
відносин, що складаються  в  системі  “вчитель
учень”. Професійний  педагогічний  імідж  –  це
складне  психологопедагогічне  явище
саморозвитку і самореалізації особистості вчителя,
яке  формується  у  процесі  отримання  фахової
підготовки, практичної педагогічної діяльності,
самоосвіти  та  саморозвитку.  Перспективою
дослідження  проблеми  є  порівняльний  аналіз
професійного  педагогічного  іміджу  як
особистісного  феномену  і  як  явища  створення
колективного  образу у  сучасному  українському
освітньому просторі та світовому.
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“Давай настанови тільки тому, хто шукає знань, виявивши своє невігластво. 
Роби допомогу тільки тому, хто не вміє виразно висловити свої заповітні думи. 
Навчай тільки того, хто здатен, дізнавшись про один кут квадрата, уявити собі 
решту три”. 
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давньокитайський мислитель 

 
“Якщо ти знаєш засіб зміцнити тіло, загартувати волю, облагородити серце, 

витончив розум і врівноважити розум – значить ти вихователь”. 
Шарль Жан Марі Летурно 
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The  article  reveals  the  purpose,  objectives,  content  and  structure  of  the  specialized course  of  the  author’s
academic  discipline  “Pharmaceutical  deontological  culture”.  A  special  course  is  aimed  to  improve  the  level  of
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фармацевтичних кадрів. Відповідно до принципів
світової системи освіти в XXI ст., в основу моделі
сучасної  фармацевтичної  освіти  має  бути
закладена етика професії, цілісність особистості
та  світосприйняття,  фармацевтична  культура  і
свідомість” [5, 23]. Елементи професійної етики,
належне  світосприйняття  фармацевта  та  його
професійну  культуру  охоплює  фармацевтична
деонтологічна  культура.  Формування
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів
–  багатокомпонентний  педагогічний  процес,
концептуальним компонентом якого є насичення
деонтологічним змістом професійноорієнтованих
дисциплін та викладання спеціалізованого курсу
“Фармацевтична деонтологічна культура”.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Розробкою спеціалізованих курсів деонтологічної
підготовки займались ряд вітчизняних науковців,
в  медицині, педагогіці,  юриспруденції,  зокрема
І.В. Бризгалов, М.П. Васильєва, А.О. Максютов,
Г.П. Полякова, С.С. Хлєстова та ін., проте питання
деонтологічної підготовки фармацевтичних кадрів
залишаються  відкритими  та  потребуються
детального дослідження.

Метою  статті  є  розкриття  сутності  та
специфіки  спеціалізованого  курсу  навчальної
дисципліни  “Фармацевтичної  деонтологічної
культури”.

Досягнення  мети  передбачає  розробку
спецкурсу  навчальної  дисципліни
“Фармацевтичної  деонтологічної  культури”  та
його  впровадження  в  навчальновиховальний
процес  професійної  підготовки  майбутніх
фармацевтів для підвищення рівня сформованості
їх деонтологічної культури.

Виклад  основного  матеріалу.  На  думку
вченої М.Ю. Прокоф’євої “спецкурси в загальній
структурі  навчання  у  ВНЗ  –  це  курси
спеціалізованого доповнення, які поглиблюють та
розширюють  зміст  дисциплін  інваріантної
складової  навчальних  планів,  посилюють
практичну  підготовку  студентів.  Порівняно  з
дисциплінами  фахового  спрямування,
гуманітарного та психологопедагогічного циклів
спецкурси  мають  більшу  варіативність  змісту,
посилюють  практичну,  проективну,  дослідно
експериментальну  складові  професійної
підготовки  студентів”  [4,  219].  У  розумінні
дослідниці  О.Г. Кісельової  “безперервне
вдосконалення  навчальновиховного процесу  у
сфері  гуманітарної  складової  підготовки
студентівмедиків, спирається на фундаментальні
і  прикладні  дослідження,  спрямовані  на
поглиблення теоретичних знань,  вдосконалення
навичок  у  конкретній  галузі  та  підготовку

ерудованих  фахівців,  здатних  кваліфіковано
вирішувати  професійні  завдання”  [3, 64].  Як
зазначає  вчена  І.Д. Бойчук  “професійну  освіту
фармацевтів  як  складову  частину  ступеневої
освіти,  що  передбачає  оволодіння  знаннями,
уміннями, навичками майбутнього фармацевта,
спрямована  на  максимально  повноцінну
професійну  самореалізацію  особистості  і
зорієнтована на кон’юнктуру ринку праці” [1, 19].

Метою  викладання  навчальної  дисципліни
“Фармацевтичної  деонтологічної  культури”  є
засвоєння  майбутніми  фармацевтами  вмінь  та
навичок деонтологічної культури, що є запорукою
належного  надання  фармацевтичної  допомоги
населенню  для  збереження  здоров’я  нації.
Фармацевтична  деонтологічна  культура  є
сукупністю обов’язкових належних професійно
етичних цінностей фармацевтичних працівників,
для регулювання їх професійної поведінки. Вчена
Н.В. Губіна відзначає, що для “підвищення рівня
навчальнопізнавальної  діяльності  студентів  з
основ  етики  та  деонтології  у  фармації  слід
застосовувати  дискусійний інтерактивний  метод
в умовах кредитномодульної  системи”  [2, 266].
Основними  завданнями  вивчення  дисципліни
“Фармацевтичної  деонтологічної  культури”  є
оволодіння  знаннями  цілісних  уявлень  про
належну професійну поведінку фармацевтичної
діяльності, розкриття основних деонтологічних
положень професійноорієнтованих  дисциплін;
продукування  вмінь та  знань  щодо  визначення
доброякісності  ліків,  виховання  милосердя,
справедливості,  чемності,  емпатійності  у
майбутніх фармацевтах, розвиток  в них вміння
правильно вислухати страждаючу людину, надати
вірну  повноцінну  фармацевтичну  допомогу,
уникнути конфліктних  ситуацій  в  професійній
справі.  В  ході  вивчення  курсу  студенти
оволодівають  знаннями  щодо  сутності
фармацевтичної  деонтологічної  культури;
особливостей  деонтології  фармацевтичної
діяльності,  деонтологічні  аспекти  у  фармації,
вимог нормативної документації щодо морально
правового  регулювання,  методик  надання
деонтологічної фармацевтичної опіки; прийомів
належних  взаємовідносин  фармацевтклієнт
аптеки,  фармацевтлікар,  фармацевтпровізор.
Майбутні фармацевти отримують вміння виділяти
деонтологічний зміст в професійноорієнтованих
дисциплінах;  аналізувати  моральність
професійних  вчинків,  застосовувати  вірні
деонтологічні  прийоми  під  час  надання
фармацевтичної  опіки,  контролю  якості
фармацевтичних активних інгредієнтів, розуміти
категорії  морального  обов’язку  обраної
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спеціальності, володіти навичками консультування
клієнтів  аптеки  з  питань  фармакодинаміки,
фармакокінетики та фармакотерапії в зрозумілій
та  привітній  формі,  удосконалювати  власні
професійні компетенції належним  шляхом.  На
вивчення  дисципліни  “Фармацевтичної
деонтологічної культур” відводиться: для напряму
5.12020101 “Фармацевт” 54 години 1,5 кредитів
ЄКТС; з них 12 годин лекційні заняття, 12 годин
практичні заняття, 4 годин семінарські занятті, 4
години  індивідуальна  робота  та  22  години
самостійна  робота.  Перший  модуль  включає
особливості  фармацевтичної  деонтологічної
культури,  її  предмет  та  зміст.  На  лекційному
занятті розглядається термінологія дисципліни,
основні принципи фармацевтичної  деонтології,
філософські деонтологічні теорії, фармацевтичні
асоціації  та  комітети  регуляції  деонтологічної
свідомості, положення належна фармацевтичної
допомоги, базуючись на польський досвід (Dobra
apotekarska praksa). На лекційному занятті з теми
моральності  у  фармацевтичній  галузі
розглядаються  особливості  фармацевтичної
деонтології, духовність у фармацевтичній галузі,
норми  належної  професійної  поведінки,
деонтологічні вимоги до професійної діяльності
фармацевтичних  працівників,  фармацевтичні
помилки та їх наслідки. Огляду етичних кодексів
фармацевтів присвячено третє лекційне заняття
та  перше  семінарське  заняття  курсу.  Змістом
занять є аналіз етичних кодексів, їх структури та
розділів,  основних  положень  та  загальних
принципів. Акцентується увага на деонтологічній
складовій  етичних  кодексів.  Найбільша  увага
приділяється етичному кодексу фармацевтичних
працівників  України.  Семінарське  заняття
дозволяє студентам ознайомитись з міжнародним
досвідом  регулювання  деонтологічної культури
фармацевтичних працівників. В ході заняття, на
ряду  з  вітчизняним  етичним  кодексом
фармацевтичних  працівників  розглядаються
положення  Міжнародного  етичного  кодексу
фармацевтів (Code of Ethics for Pharmacists / FIP),
етичного кодексу Американської фармацевтичної
асоціації (Code of Ethics of the American Pharmacies
Association / APhA), Польського кодексу аптекаря
(Kodeks Etyki Aptekarza), Італійського деонтологічного
кодексу  фармацевта  (Codice  deontologico  del
farmacista), етичного кодексу студентівфармацевтів
генерального фармацевтичного консульства (Code of
conduct for pharmacy students in England, Scotland and
Wales), декларативних та розгорнутих корпоративних
етичних кодексів у фармацевтичній галузі (Етичний
кодекс  Sanofi  Aventis,  кодекс  роботи  з
постачальниками Norvatis).

Другий  модуль  розглядає  фармацевтичну
деонтологічну  культуру  в  курсі  професійно
орієнтованих  дисциплін.  Деонтологія
фармацевтичного  аналізу,  перша  тема  модуля,
пов’язана  з  курсом  дисципліни фармацевтична
хімія,  та  включає  належне  виконання
фармацевтичного  аналізу.  В  змісті  лекційного
заняття  відображено  доброякісність
фармацевтичних активних інгредієнтів, порядок
їх  визначення,  ідентифікація  та  порядок
знешкодження  фальсифікованих  лікарських
засобів, моральні обов’язки уповноваженої особи
аптеки. Особлива увага приділяється професійній
поведінці  фармацевта  у  разі  виявлення
недоброякісних ліків. На практичному занятті з
теми  студентами  проводиться  аналіз
фальсифікованого або неякісного або зіпсованого
лікарського  препарату.  Виділяються  ознаки
неякісних  ліків,  їх вплив  на організм людини,
методи утилізації. Розглядається життєвий цикл
фармацевтичної  продукції.  Узагальнюються
висновки  щодо  належного  контролю  якості
фармацевтичних активних інгредієнтів.

Друга тема модулю належна аптечна практика
та  обов’язковість  у  виконанні  технологічних
регламентів.  Тема  пов’язана  з курсом  аптечної
технології  ліків.  Теоретичними  питаннями  є
положення належної виробничої практики (Good
Manufacturing  Practice,  GMP), обов’язковість  у
виконання  технологічних  регламентів
виготовлення  екстемпоральних  лікарських
засобів,  розробка  нових  лікарських  засобів,
контроль  якості,  ефективність  та  безпечність,
доцільність  впровадження.  На  практичному
занятті  студентами  розглядаються  положення
належної  клінічної  практики  (Good  Clinical
Practice, GCP), належної аптечної практики (Good
Pharmaceutical  Practice,  GPP),  належної
виробничої  практики  (Good  Manufacturing
Practice,  GMP),  належної виробничої практики
активних  фармацевтичних  інгредієнтів  (GMP
Guide  For Active  Pharmaceutical  Ingredients,
GMP APhI).  Найбільшу  увагу  приділяють
деонтологічному змісту поєднання технологічних,
хімічних та фізичних несумісних компонентів в
лікарських засобам виготовлених в умовах аптеки.
Третя тема модулю пов’язана з курсом організації
та  економіки  фармації  таке  містить  змістовні
питання  моральноправових  аспектів
фармацевтичної діяльності. На лекційному занятті
акцентується  увага  на  правовому  регулюванні
фармацевтичної  діяльності,  правомірності
реклами,  відповідальності  за  порушення
моральних  норм  у  фармацевтичній  діяльності.
Інтерактивними методами навчання студентами
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відпрацьовуються  належні  професійні
взаємовідносини  фармацевтклієнт  аптеки,
фармацевтлікар, фармацевтпровізор, фармацевт
фармацевтичний  представник,  фармацевт
суспільство  тощо.  В  ході  практичного  заняття
розглядаються деонтологічні аспекти дистрибуції
лікарських засобів. Відбувається розгляд положень
належної практика дистрибуції (Good Distribution
Practice,  GDP),  належної  практики  для
національних лабораторій з контролю якості ліків
(Good  Practices  for National  Drug  Control
Laboratories,  GPNL),  належної  практики
зберігання  фармацевтичної  продукції  (Guide
to good storage practices for pharmaceuticals, GSP).

Четверта тема модуля має міждисциплінарний
�зв язок  з  курсом  фармакології  та  висвітлює

лікувальний  ефект  фармацевтичної  опіки.
Теоретичним  змістом  занять  є  деонтологічна
фармацевтична  опіка.  Зазначається  важливість
дотримання лікарняної таємниці фармацевтами.
Пропонується  до  уваги  належне  цільове
естетичне  оформлення  аптечних  вітрин.
Протягом  заняття  ключовим  питанням  є
моральний  аспект  врахування  побічної  дії
лікарських  препаратів  та  оптимізація  їх
фармакотерапії.  Під  керівництвом викладача на
практичному  занятті  студентами  вирішується
доцільний  підбір  алгоритмів  надання
фармацевтичної  допомоги,  з  врахуванням
конфіденційності,  уважності,  милосердя.
Особливе  значення  з  позиції  деонтологічної
культури  майбутніх  фармацевтів  є  елементи
вербального  супроводження  лікування.  В  ході
активних тренінгів та вживання імітаційних ігор
розглядаються питання самолікування пацієнтів,
вносяться  практичні  поради.  Деонтологічний
аспект  фітотерапії  є п’ятою  темою  модулю  та
пов’язаний  з  курсом  фармакогнозії.  На
лекційному  занятті  значну  увагу  приділяють
відновленню запасів ресурсів лікарської рослинної
сировини. Студентам прищеплюється турботливе
ставлення  до  природних  лікувальних  джерел.
Надається  інформація  щодо  використання
нефармакопейної лікарської рослинної сировини
в фармакотерапії. Специфічним деонтологічним
питанням  теми  є  радіологічний  контроль
лікарської рослинної сировини. На практичному
занятті за допомогою методів кейсів студентами
засвоюються  основні  положення  відновлення
рідкісних лікувальних рослин.

Наступна тема модуля належна нетрадиційна
фармацевтична допомога тісно пов’язана з курсом
предмету  охорони  праці  в  галузі  фармації.  На
лекційному  занятті  опрацьовуються  шляхи
збереження  здоров’я  та  життя  людини.

Розглядаються  нетрадиційні методики терапії.
Вивчаються  біологічноактивні  добавки,
особливості  їх  відпуску  та  дозування.  На
практичному занятті під керівництвом викладача
вирішується  деонтологічна  доцільність
застосування нетрадиційних  лікарських засобів.
Головною  оперативною  метою  практичного
заняття є формування моральності використання
в лікуванні альтернативних методик.

Остання  тема  модуля  узагальнюю
деонтологічний портрет фармацевта. Семінарське
заняття охоплює тему моральної відповідальності
фармацевта  та  повагу  до  фармацевтичної
професії.  Методами  навчання спеціалізованому
курсу фармацевтична деонтологічна культура слід
відзначити:  аналітикосинтетичний  метод;
індуктивний  метод;  дедуктивний  метод;
традуктивний метод. А також інтерактивні методи
навчання: проблемне викладання для розгортання
пізнавальних  дій  студентів;  інформаційно
рецептивний  метод  –  студентам  надається
матеріал  (пояснення,  алгоритми,  схеми,  відео
презентації, способи правильного розв’язування
професійних  ситуацій)  для  запам’ятовування
інформації  в  представленому  вигляді;
репродуктивний  метод:  студенти  виконують
завдання  за  певним  зразком  згідно  інструкцій
викладача;  словесноевристичний  метод:
організація  самостійної  пошукової  роботи
студентами  з  використанням  накресленого
оговореного плану пошуку; дослідницький метод:
самостійний творчий пошук студентами глибоких
знань  для  розв’язування  проблемних  завдань.
Засобами  діагностики успішності  попередній,
поточний, періодичний та підсумковий контроль
знань  індивідуального,  комбінованого,
фронтального,  взаємного  характеру.  Формою
підсумкового  контролю  успішності  вивчення
фармацевтичної деонтологічної культури є залік.

Висновки. Спеціалізований навчальний курс
“Фармацевтична деонтологічна культура” відіграє
значну  роль  в  формуванні  соціально
особистісних,  загальнопрофесійних  та
спеціалізованопрофесійних  компетенцій
майбутніх фармацевтів.

Перспективи  подальших  досліджень.
Підготовка  методичних  рекомендацій  щодо
використання спеціалізованого навчального курсу
“Фармацевтична  деонтологічна  культура”  у
фармацевтичних коледжах України.
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П
остановка  проблеми.  Освітній
процес в Україні  останніми  роками
розглядається  з  позиції  надання

якісних  освітніх  послуг  та  інтегрування  в
європейський освітній простір.

Ратифікувавши  основні міжнародні  правові
документи  (Загальну декларацію прав людини,
Декларацію про права інвалідів, Конвенцію про
права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання
щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема

щодо здобуття якісної освіти дітьми з особливими
освітніми потребами.

Потребують надання якісних освітніх послуг діти:
 які за станом здоров’я не можуть відвідувати

навчальний заклад;
  у  сільській  місцевості,  де  через  складну

демографічну ситуацію недостатня кількість учнів
у класах;

 з зони АТО, з тимчасово окупованої території
України.
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А  це  вимагає  впровадження альтернативних
форм організації навчальновиховного процесу, а
саме організації навчальної діяльності школярів за
індивідуальною формою навчання.

Проблема організації індивідуального навчання
дітей  у  є  однією  з  найактуальніших у теорії  та
практиці  педагогіки.  Це  зумовлено, передусім,
зростанням  чисельності  дітей  неспроможних
відвідувати  загальноосвітні навчальні  заклади й
змушені  отримувати  освітні  послуги  через
індивідуальну форму навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
вітчизняній  і  зарубіжній  педагогіці  постійно
здійснюється  вивчення  теоретикопрактичних
аспектів індивідуального навчання (І.М. Чередов,
Є.С.  Рабунський,  Г.К. Селевко,  О.Я. Савченко,
В.І.  Бондар, Ю.І. Мальований, П.І.  Сікорський,
Я.І. Бурлака, В.О. Вихрущ та ін.).

Однак,  у  наукових  дослідженнях  увага
звертається  переважно  на  організацію
індивідуальної форми навчання в умовах класно
урочної  системи  та  необхідність  здійснення
індивідуального підходу в процесі навчання дітей.

У  працях  науковців  з  управління  освітою
визначаються практичні  аспекти  запровадження
індивідуального  та  індивідуальногрупового
навчання  для  дітей неспроможних  відвідувати
загальноосвітні навчальні заклади або в класах з
малою чисельністю учнів [2; 6].

Утім питання організації індивідуальної форми
навчання  для  учнів  загальноосвітньої  школи,
зокрема  І  ступеня,  до цього  часу  залишаються
недостатньо висвітленими.

Мета статті –  проаналізувати теоретичні  та
методичні підходи до організації індивідуального
навчання у початковій школі.

Виклад основного  матеріалу.  Г.К.  Селевко
під  індивідуальним  навчанням  розуміє  форму,
модель організації навчального процесу, при якій:
1) учитель взаємодіє лише з одним учнем; 2) один
учень  взаємодіє  лише  із  засобами  навчання
(книжки,  комп’ютер  тощо);  3)  двоє  учнів
взаємодіють  між  собою  (взаємонавчання)  без
безпосередньої участі вчителя [8, 348].

Індивідуальну  форму  навчання  можна
визначити як навчальну діяльність учня, при якій
він  самостійно  працює  над  однаковими  або
різними за змістом чи складністю завданнями (у
відповідності з його навчальними можливостями)
під  безпосереднім  або  опосередкованим
керівництвом  учителя,  без  безпосередньої
взаємодії з іншими учнями.

Головними  перевагами  індивідуального
навчання  є  те,  що  воно  дозволяє  повністю
адаптувати  зміст,  методи  і  темп  навчальної

діяльності дитини до її здібностей, спостерігати
за кожною її дією й операцією під час вирішення
конкретних  завдань,  за  її  просуванням  від
незнання до знання, своєчасно вносити необхідні
корективи як у діяльність учня, так і в діяльність
учителя,  пристосовувати  їх  до  ситуації,  яка
постійно змінюються, але контролюється з боку
вчителя  та  з боку учня. Все це дозволяє  учневі
працювати  економно,  постійно  контролювати
затрати своїх сил, працювати в оптимальний для
себе час [8, 229].

Індивідуальна  форма  навчальної  роботи,
сприяючи вихованню самостійності учнів, має  і
суттєві недоліки. Вона роз’єднує учнів, створює
умови для  розвитку егоїзму,  егоцентризму  [10,
72], несе в  собі “дух  індивідуалізму”  [1, 68], не
дає можливості дітям співпрацювати, взаємодіяти
в  умовах  змагальності,  не  сприяє  соціалізації
особистості  [7,  229].  У  такій  формі діяльності
слабкі учні досягають  мінімальних результатів,
тому  у  них  є прогалини  у  знаннях,  недостатня
сформованість  умінь  і  навичок  самостійної
навчальної роботи.

Практична  реалізація  індивідуального
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
України здійснюється відповідно до Положення
про  індивідуальну  форму  навчання  у
загальноосвітніх  навчальних  закладах  (наказ
Міністерства освіти і науки України від 12 січня
2016 року  №  8,  зареєстрований  у  Міністерстві
юстиції України 3 лютого 2016 року за  № 184/
28314) [3].

У  Положенні  про  індивідуальну  форму
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
дається  таке  визначення  індивідуальної  форми
навчання:  “Індивідуальна  форма  навчання  –
спосіб  організації  навчальної  діяльності,  який
регулюється  певним,  наперед  визначеним
розпорядком,  забезпечується  педагогічними
працівниками  за  місцем  проживання  учнів  та
організовується для забезпечення права громадян
на здобуття повної загальної середньої освіти” [3].

Індивідуальна  форма  навчання  в  системі
загальної  середньої  освіти  є  однією  із  форм
організації  навчальновиховного  процесу  для
забезпечення  права  осіб  на  здобуття  повної
загальної  середньої  освіти  в  загальноосвітніх
навчальних закладах [3].

Індивідуальна  форма  навчання  може
запроваджуватися для осіб, які:

1)  за  станом  здоров’я  (у  тому  числі особи з
особливими освітніми потребами, з інвалідністю
та ті, яким необхідно пройти медичне лікування
в закладі охорони здоров’я більше одного місяця)
не можуть відвідувати навчальний заклад;

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛАХ І СТУПЕНЯ



122

2)  проживають  у  селах  і  селищах  (коли
кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);

3) проживають у зоні збройного конфлікту, на
тимчасово  окупованій  території  України  або  у
населених  пунктах,  на  території  яких  органи
державної  влади тимчасово  не  здійснюють або
здійснюють  не  в  повному  обсязі  свої
повноваження  тощо  та  надзвичайних  ситуацій
природного  або  техногенного  характеру  (з
використанням  дистанційної  форми навчання)
відповідно до Закону України “Про забезпечення
прав  і  свобод  громадян та  правовий  режим на
тимчасово окупованій території України”;

4)  мають  високий  навчальний  потенціал  і
можуть прискорено закінчити школу;

5) є іноземцями або особами без громадянства
(дітибіженці, діти, чиї батьки подали заяви про
визнання біженцями або особами, які потребують
додаткового  чи  тимчасового  захисту,  діти
іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які
утримуються в пунктах тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства) [3].

Підставою  для  організації  індивідуальної
форми навчання  є  заява одного з батьків або  їх
законних  представників  (для  повнолітніх  –  їх
особиста заява) про зарахування на індивідуальну
форму  навчання,  наказ  керівника  навчального
закладу  та  погодження  відповідного  органу
управління освітою.

Складна  демографічна  ситуація у  сільській
місцевості зумовлює появу значної кількості шкіл
з  малою  наповнюваністю  класів  (до  5  учнів),
найчастіше початкових.

Через малу  наповнюваність  класів  потрібні
інші підходи до побудови  навчальновиховного
процесу, а саме:  індивідуальна форма навчання.
Право на індивідуальне навчання мають учні, які
проживають у селах та селищах, якщо їх кількість
у класі становить менше 5 осіб.

На  кожного  учня  початкової  школи,  який
навчається за індивідуальною формою навчання
у  загальноосвітніх  навчальних  закладах
визначається 5 годин на тиждень (для організації
індивідуальної форми навчання осіб з особливими
освітніми  потребами  –  10  годин  на  тиждень).
Зважаючи  на  це,  можна  скласти  варіанти
навчальних планів для групи учнів,  враховуючи
кількість дітей у групі (від 1 до 4).

Робочі  навчальні  плани  для  індивідуальної
форми  навчання  учнів  початкової  школи
складаються  на  основі  Типових  навчальних
планів початкової школи,  затверджених наказом
Міністерства  освіти  і науки,  молоді  та  спорту
України від 10.06.2011 № 572 із змінами згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України від

16.04.2014  №  460  [9],  та  погоджуються
відповідним  органом  управління  освітою.
Освітній  рівень  учнів  індивідуальної  форми
навчання має  відповідати вимогам  Державного
стандарту  початкової  загальної  освіти,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 20 квітня 2011 року № 462.

При  складанні  розкладу  занять  можна
скористатися листом Міністерства освіти і науки
України від 27 жовтня 1999 року № 1/9419 “Про
тривалість уроків у початкових класах”,  а саме,
“…Для  збереження сумарного  навантаження  в
астрономічних  годинах  учнів  (навчального)  та
вчителів  (педагогічного)  при  зменшенні
тривалості  уроків  допускається  збільшення
кількості занять (наприклад, замість 3 уроків по
40  хв  можна  проводити  4  –  по  30  хв)  або
навчальних  днів.  Збільшення кількості уроків у
зв’язку із скороченням їх тривалості не повинно
призводити до зміни педагогічного навантаження
вчителів, установленого під час тарифікації”  [5,
337].

З цього слідує, що вчитель з одним учнем може
проводити протягом астрономічної години не один
урок тривалістю 40(35) хвилин, а два заняття по
20 (17,5) хв. кожне.

Пропонуємо  такий  індивідуальний  робочий
навчальний план для одного учня.

У разі здійснення індивідуального навчання за
однотипними навчальними програмами, учнів 1
–  4х  класів  на  окремих  заняттях  можна
об’єднувати  в  групи  чисельністю не  більше  4
особи.

Тому  індивідуальний план навчання на групу
2 – 4 учні одного класу складатиметься відповідно
до Типових навчальних планів початкової школи
[9] на 10, 15 або 20 годин відповідно.

Подаємо  орієнтовний  робочий  навчальний
план на групу з трьох учнів.

На  основі  індивідуального  робочого
навчального плану вчитель розраховує  кількість
часу  на  кожний  навчальний предмет  і  складає
розклад уроків, який затверджується керівником
навчального закладу та погоджується письмово з
батьками  (законними  представниками)  учня  у
строк  не  пізніше  двох  тижнів  після  подання
відповідних  документів  учнем,  батьками
(законними представниками).

Для одного учня можна скласти розклад на 3
робочих  дні  на  тиждень,  для  групи  дітей,  які
працюють за індивідуальною формою навчання,
– на 3 – 5 днів залежно від кількості учнів.

Для  належної  організації  індивідуального
навчання  необхідно  узгодити  календарно
тематичне  планування  предметів  інваріантної
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складової  на  одного  учня  чи  групи  учнів  з
вимогами  Державного  стандарту  початкової
загальної освіти та навчальних програм.

Навчальні досягнення учнів, які навчаються за
індивідуальною формою  навчання, оцінюються

відповідно до вимог  індивідуальних навчальних
програм.

Виконання індивідуального навчального плану
та  програм,  навчальні  досягнення  учнів
фіксуються в окремих журналах.

Навчальні предмети  1 клас  2 клас  3-4 класи 
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Українська мова  1,5  3  1,5  3  1,5  3 

Іноземна мова  0,5  1  0,5  1  0,5  1 

Математика  1  2  1  2  1  2 

Природознавство  0,5  1  0,5  1  0,25  0,5 

Я у світі  –  –  –  –  0,25  0,5 

Музичне мистецтво   0,25  0,5  0,25  0,5  0,25  0,5 

Образотворче мистецтво  0,25  0,5  0,25  0,5  0,25  0,5 

Трудове навчання  0,25  0,5  0,25  0,5  0,25  0,5 

Інформатика  –  –  0,25  0,5  0,25  0,5 

Основи здоров'я  0,25  0,5  0,25  0,5  0,25  0,5 

Фізична культура   0,5  1  0,25  0,5  0,25  0,5 

Всього годин  5    5    5   
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  1 клас  2 клас  3 – 4 класи 
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Українська мова  4,5  9  4,5  9  4,5  9 

Іноземна мова  1,5  3  1,5  3  1,5  3 

Математика  3  6  3  6  3  6 

Природознавство  1,5  3  1,5  3  0,75  1,5 

Я у світі  –  –  –  –  0,75  1,5 

Музичне мистецтво   0,75  1,5  0,75  1,5  0,75  1,5 

Образотворче мистецтво  0,75  1,5  0,75  1,5  0,75  1,5 

Трудове навчання  0,75  1,5  0,75  1,5  0,75  1,5 

Інформатика  –  –  0,75  1,5  0,75  1,5 

Основи здоров'я  0,75  1,5  0,75  1,5  0,75  1,5 

Фізична культура   1,5  3  0,75  1,5  0,75  1,5 

Всього годин  15    15    15   
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У  загальноосвітніх  навчальних  закладах  І
ступеня з малою наповнюваністю  дітей поряд з
індивідуальним  навчанням  варто  відновити
формування  класівкомплектів.  Вибір
індивідуальної форми  навчання  чи  навчання  в
класікомплекті  повинно  визначатися
конкретними умовами залежно від кількості учнів
і  вчителів  та  фінансування  школи.  Зараз  для
громадського обговорення Міністерство освіти і
науки України запропонувало проект Положення
про  з’єднаний клас  (класкомплект) початкової
школи у філії опорного закладу [4].

Висновки.  Індивідуальна  форма навчання  в
системі освіти організовується з метою створення
оптимальних  умов  для здобуття дітьми певного
освітнього  рівня  відповідно  до  особистісних
потреб,  стану  здоров’я,  розвитку,  нахилів,
талантів,  індивідуальних  здібностей  і
можливостей.

Через  малу  наповнюваність  класів  у
загальноосвітній школі І ступеня на селі доцільно
організовувати у класах, в яких навчається менше
5 учнів, індивідуальну або індивідуальногрупову
форму навчання.

Для  належної  організації  індивідуального
навчання  учнів  початкової  школи  необхідно
скласти індивідуальний навчальний план для учня
чи  групи  учнів,  визначити  кількість  годин  на
предмети інваріантної складової, скласти розклад
занять відповідно до визначеної кількості годин,
визначити  їх  тривалість,  узгодити  календарно
тематичне  планування  предметів  інваріантної
складової  з  вимогами  Державного  стандарту
початкової  загальної  освіти  та  навчальних
програм.
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П
остановка  проблеми.  У  результаті
взаємодії людини зі світом утворюється
її уявлення про світ, формується певна

модель світу, яка у філософськолінгвістичній літературі
називається картиною світу. Картина світу – одне з
фундаментальних понять, що описує людське буття.

Аналіз основних досліджень та публікацій.

В  останні  роки  картина  світу  стала  однією  з
найбільш  актуальних  тем  у  сучасній  науковій
думці. Різними аспектами вивчення картини світу
займались такі дослідники, як М.А. Дмитрієва,
О.А.  Корнилов,  В.А.  Маслова,  З.Д  Попова,
В.Н.  Постовалова,  В.Н.  Телія,  Т.В.  Цив’ян,
Є.А. Щербань.
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Мета статті. У статті  автор  ставить  за мету
виявити  та  описати  особливості  лексико
семантичного вираження  мовної картини світу
рокпоезії 60х років ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Картина світу
–  це  певна  система  уявлень  про  навколишню
дійсність. Цей термін був уперше застосований
відомим  австрійським  філософом  Людвигом
Вітгенштейном  у  його  відомому  “Логіко
філософському трактаті”  (1921). На його думку,
світ  навколо  нас  –  це  сукупність  фактів,  а  не
речей,  і  визначається  він  виключно  фактами.
Людська  свідомість  створює  для  себе  образи
фактів, які являють собою певну модель дійсності.
Ця  модель,  або  картина  фактів,  відтворює
структуру  дійсності  в  цілому  або  структуру  її
окремих компонентів [1].

Т.В.  Цив’ян  зазначає,  що  поняття  картини
світу будується на вивченні уявлень людини про
світ.  Світ  –  це  людина  і  середовище  в  їхній
взаємодії, а картина світу – “результат переробки
інформації про середовище і людину” [8, 26].

З.Д. Попова  виділяє два  типи  картин  світу:
безпосередня та опосередкована.  Безпосередня
картина  світу  –  картина,  отримана  внаслідок
прямого  пізнання  свідомістю  навколишньої
дійсності.  Вона  включає  в  себе  як  змістове,
концептуальне  знання  про  дійсність,  так  і
сукупність  ментальних  стереотипів,  що
визначають  розуміння та  інтерпретацію тих  чи
інших  явищ  дійсності.  Її  ще  називають
когнітивною. Опосередкована картина світу – це
результат  фіксації концептосфери  вторинними
знаковими системами, які матеріалізують існуючу в
свідомості безпосередню когнітивну картину світу.
Це мовна та художня картини світу [7, 51 – 53].

Є.А. Щербань описує такі різновиди картин
світу,  як  наївна,  наукова,  культурна,  релігійна,
реальна, ілюзорна та мовна.

Наївна  картина  світу  –  це  результат
практичного пізнання дійсності, який має етнічну
специфіку  і  знаходить  своє  відображення  у
мовному матеріалі, традиціях, культурі.

Наукова картина світу розуміється як система
уявлень людей про властивості і закономірності
дійсності  (реально  існуючого світу), побудована
в  результаті  узагальнення  та  синтезу  наукових
понять і принципів.

Релігійна картина світу вважається різновидом
наукової, виконує світоглядну функцію, пояснює
світ,  базуючись  не  на  наукових  знаннях,  а  на
визнанні іншої дійсності поза межами чуттєвого
сприймання.

Культурна  картина  світу  –  це  сукупність
раціональних  знань  та  уявлень  про  цінності,

норми,  менталітет  власної  та  інших  спільнот,
погляд члена культури на зовнішній світ.

Мовна  картина  світу  визначається  як
сукупність  знань  про  світ,  відображених  у
мовному та  мовленнєвому матеріалі  (в лексиці,
фразеології, граматиці) [4].

Мові  належить  активна  роль  у  культурі  і
пізнанні. Вона є  унікальною здатністю  людини,
що відрізняє її від будьяких інших істот і решти
світу.

Початки  тези  про  мовну  картину  світу
належать В. Гумбольту, який стверджував, що “в
кожній природній мові є характерний тільки для
неї  огляд  світу”  [4].  “Всяка  мова,  позначаючи
окремі предмети, насправді творить: вона формує
для народу, який є  її  носієм, картину світу”  [4].
Погляди  В.  Гумбольта  сприйняли  і  розвинули
неогумбольдтіанці (Л. Вайсгербер, Е. Сепір, Б. Уорф).
Саме Л. Вайсгербер увів поняття “мовна картина
світу” до наукової термінологічної системи [2, 57].

В  останні  роки  мовна  картина  світу  стала
однією з найбільш актуальних тем у вітчизняному
мовознавстві.

Так, мовну картину світу визначають у такий
спосіб: уявлення про дійсність, що відображене у
мовних знаках та їх значеннях – мовне членування
світу,  мовне  упорядкування  предметів  та
явищ,закладена  в  системних  значеннях  слів
інформація  про  світ;  результат  відображення
об’єктивного  світу  повсякденною  (мовною)
свідомістю тієї чи іншої мовної спільноти [3, 112].

Стверджується,  що  сукупність  уявлень  про
світ,  що  містяться  в  значенні  різних  слів  та
висловів  певної  мови,  складається  в  єдину
систему  поглядів  або  установок  (наприклад,
добре,  якщо  інші  люди  знають,  що  людина
відчуває),  та  нав’язується  як  обов’язкова  всім
носіям  мови,  тому що  уявлення,  які формують
картину  світу,  входять  до  значень  слів  у
прихованому вигляді. Користуючись словами, що
містять приховані смисли, людина, сама того не
помічаючи,  приймає  погляд  на  світ,  що  в  них
міститься.

В.А. Маслова зазначає, що мовна картина світу
– це  загальнокультурне  надбання  нації,  вона  є
структурованою,  багаторівневою.  Саме  мовна
картина світу зумовлює комунікативну поведінку,
розуміння  зовнішнього  світу  та  внутрішнього
світу  людини.  Вона  відображає  спосіб
мовленнєворозумової діяльності, характерної для
тієї чи іншої епохи, з її духовними, культурними
та національними цінностями [6, 65].

Мовна  картина  світу  –  це  образ  світу,  що
створюється  лінгвістичними  засобами,  а  саме:
номінативними  засобами  мови  (лексемами,
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фразеологізмами); граматичними засобами мови;
функціональними  засобами  мови;образними
засобами мови  (переносні  значення, внутрішня
форма мовних одиниць, національноспецифічна
образність); фоносемантикою мови; дискурсивними
засобами  мови  (засобами  і  стратегіями
текстобудови, аргументації, побудови монологічних
текстів, діалогу та ін.) [5, 19].

Отже,  мовна картина світу  – це  сукупність
зафіксованих у мовних одиницях уявлень народу
про дійсність на певному етапі розвитку народу,
уявлення  про  дійсність,  що  відображена  в
значеннях  мовних  знаків  –  мовне  членування
світу,  мовне  упорядкування  предметів  і  явищ,
закладена в системних значеннях слів інформація
про  світ.  Кожна  національна  спільнота,
засвоюючи знання про світ, відбиває його через
призму рідної мови, тобто створює свою  мовну
картину світу. Мовна картина світу може бути не
лише національною, індивідуальною, але й певний
напрям,  наприклад  у  музиці, може  створювати
свою  мовну  картину  світу.  У  статті  автор
досліджуватиме картину світу, відображену в рок
поезії  60х  років  ХХ  століття,  оскільки  це  був
початок  розвитку  рокмузики,  можна  навіть
сказати, “золоті роки”.

Для здійснення лексикосемантичного аналізу
були відібрані тексти пісень з матеріалу періоду
60х років різних англомовних гуртів, а саме The
Beatles,  Led  Zeppelin, The  Doors,  Gentle  Giant,
Jefferson Airplane, The Rolling Stones, Pink Floyd.

В результаті було виявлено, що найбільш часто
вживаною  є  лексика,  яку  можна  об’єднати  в
лексикосемантичне поле “свобода”. Свобода –
здатність  людини  чинити  відповідно  до  своїх
бажань,  інтересів  і  цілей  на  основі  знання
об’єктивної  дійсності.  Свобода  –  в
найзагальнішому значенні, наявність можливості
вибору, варіантів витоку подій.

Для  вираження  поняття  “свобода”  частіше
використовуються слова freedom, liberty, free, що
є чистими  номінаціями.  Longman  Dictionary of
Contemporary English подає наступні визначення:
“Freedom,  liberty  –  the  right  to do what  you want
without being controlled or restricted by anyone; free
– allowed to do or say whatever you want, or allowed
to happen, without being controlled or  restricted by
anyone  or  anything  [9, 695].  Але  для виявлення
мовної картини світу  мало слів,  що номінують
окремі  його  явища  і  фрагменти,  необхідно
схарактеризувати  їх  сполучуваність,  що  дає
можливість більш повно експлікувати відповідну
складову  картини світу.

Отже, почнемо з прямої номінації. У рядках
“Freedom,  give  it  to  me/That’s  what  I  want  now/

Freedom,  that’s what  I need  now/Freedom  to  live”
(The  Jefferson Airplane,  “Freedom”)  –  свобода
виступає  дуже  важливим  фактором  у  житті
людини,  перш  за  все  свобода  у  діях  [10].  Це
поняття  свободи  волі людини,  свідома свобода
вибору у житті, приватних  життєвих рішеннях,
обранні життєвих пріоритетів, організації свого
життя, на що вказує пряма номінація freedom to
live. Ще одне підтвердження важливості відчуття
свободи ми знаходимо у наступних рядках пісні
The Beatles  “Free As A Bird” – “Always made me
feel so free/Free as a bird/It’s the best thing to be” –
людина  порівнюється  з  птахом,  який  не  має
обмежень у своїх діях, поведінці, отже це так само
свобода  волі  людини.  У  пісні  “Ruby Tuesday”
гурту The Rolling Stones: “Don’t question why she
needs to be so free/She’ll tell you it’s the only way to
be/She  just  can’t  be  chained”  –  свобода  також
виступає  основним  фактором  в  житті  людини
[10].  Для  підкреслення  важливості  відчуття
свободи  в  житті в даному  тексті  ми  знаходимо
протиставлення to be free – to be chained.

Дуже  багато  випадків,  коли  лексико
семантичне  поле  “свобода”  реалізується  за
допомогою сталих виразів, як set free, make free,
let free наприклад: “It hurts to set you free/But you’ll
never  follow  me/The  end  of  laughter  and  soft  lies/
The end of nights we tried to die” (The Doors, “The
end”) – звільнити, дати волю – це боляче з одного
боку, бо не хочеться відпускати.

Для  вираження  свободи  автори  рокпісень
часто  використовують  певні  символи,  образи.
Серед найбільш  часто  використаних  символів
можна виокремити наступні:  птах, крила, політ,
а в наступному прикладі – це руки: “Who would
believe me now that my hands are free/I never thought
it would  ever  come  to  me/Now  that  my  life’s  my
own/I leave you behind, leaving you behind/What ever
made you  think  that  I’d change my mind”  (Gentle
Giant, “Free Hand”) [10]. Вже в самій назві пісні
ми бачимо втілення поняття свобода.

Також,  до  простору  лексикосемантичного
поля  “свобода”  входять  найрізноманітніші
одиниці,  контекстуальне  значення яких містить
сему “freedom”, тобто синоніми слова “свобода”,
наприклад:  “But  I  thought  I’d  tell you all  about  it
just the same/If you laugh real hard you win the game
–  hands  down/Before old Alexander  ‘twas  just  the
same  as  now/Can  you  smell  the  blood  of  fame,
lightness and liberty” (Jefferson Airplane, “Alexander
the Medium”). В тексті наступної пісні герой хоче
відлетіти  (fly  away), що  в  контексті даної пісні
має  значення  звільнитися  від умов тогочасного
життя, яке визначається ним як  тюрма  (prison),
наприклад: “Unhappy girl/Fly fast away/Don’t miss
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your chance/To swim in mystery/You are dying in a
prison” (The Doors, “Unhappy girl”) [10].

Отже,  розвинені  синонімічні  відношення  в
лексикосемантичній  системі  –  одне  з
найвиразніших  свідчень  багатства  і  гнучкості
виражальних засобів мови, що використовуються
у  різних  формах  спілкування  для  передачі
найтонших  відтінків  значень  слів,  з  метою
осягнення  глибинної  суті  найрізноманітніших
проявів позамовної дійсності.

Наступною  складовою  картини  світу  є
лексикосемантичне поле “мрія”.

Мрія – акт уяви, при якому суб’єкт уявляє деякі
майбутні  події, настання яких  він  бажає. Вони
можуть  бути  реальними  (реальна  мрія),  тобто
такими,  що  справді  можуть  трапитись  у
майбутньому,  або  фантастичними  (нереальна
мрія), тобто такими, настання яких слід визнати
практично неможливим.

Цікаво, що в англійській мові поняття “мрія”
позначається  тим  самим словом, що й поняття
“сновидіння”: dream. Справді, сновидіння часто
віддзеркалюють бажання, так само, як і мрії, але
відрізняються тим, що гірше піддаються свідомому
керуванню з боку суб’єкта, а також, як правило,
сприймаються  ним  як  реальність.  Longman
Dictionary of Contemporary English подає наступні
визначення: dream –  a  series  of  thoughts,  images,
and feelings that you experience when you are asleep;
a wish to do, be, or have something – used especially
when this seems unlikely [9, 514].

Проаналізувавши  тексти пісень, ми  можемо
сказати, що в основному це мрії про краще і світле
майбутнє. “We all need someone we can dream on/
And if you want it, baby, well you can dream on me”
(Rolling Stones, “Let It Bleed”). В пісні “All things
Must Pass” відомого гурту The Beatles герой мріє
про краще майбутнє, сподіваючись, що не завжди
все  буде таким  сумним та  “сірим”,  з часом все
погане проходить  і  забувається: “Sunrise doesn’t
last all morning/A cloudburst doesn’t last all day/Seems
my love is up/And has left you with no warning/But
it’s not always going to be this grey/All things must
pass” або в пісні гурту Led Zeppelin “The ocean”:
“Singing in the sunshine, laughing in the rain/Hitting
on the moonshine, rocking in the grain/Ain’t no time
to  pack  my  bag,  my  foots  outside  the door/Got  a
date, I can’t be late, for the high hopes” [10]. Слово
hope є синонімом до слова dream. В наступному
тексті немає прямої номінації мрії: “Little darling,
it’s been  a  long  cold  lonely winter/Little darling,  it
feels  like years since it’s been here/Here comes the
sun, here comes the sun/And I say it’s all right/Little
darling, the smiles returning to the faces” (The Beatles,
“Here Comes The Sun”) [10], проте ми розуміємо,

що людина  мріє  про краще,  світле  майбутнє  і
чекає на нього. В даному тексті ми бачимо цікаве
порівняння  –  сумне  минуле  порівнюється  з
холодною самотньою зимою, а щасливе майбутнє
з  сонцем  та  посмішками  на  обличчях.  Таким
чином, для вираження поняття “мрія” здебільшого
не використовувались прямі номінації.

Останню складову картини світу рокпоезії 60х

років ми визначили  як  “почуття”. Почуття –  це
специфічні  людські,  узагальнені  переживання
ставлення до людських потреб, задоволення або
незадоволення  яких  викликає  позитивні  або
негативні емоції – радість, любов,  гордість  або
сум,  гнів,  сором  тощо.  Отже,  спочатку  ми
розглянемо  групу  почуттів  з  позитивним
значенням. Передусім це, звичайно, кохання, яке
виражається найчастіше за допомогою слова love
(N,  V),  що  є  прямою  номінацією.  Longman
Dictionary of Contemporary English  дає наступне
визначення: love – a strong feeling of caring about
someone;  a  strong  feeling  of  liking  someone  a  lot
combined with sexual attraction  [9, 1041]. У пісні
“Because” гурту The Beatles висловлена думка про
те, що у кохання немає віку: “Love  is old,  love  is
new/Love is all, love is you”. У тексті пісні “Can’t
Buy Me Love” гурту The Beatles  та в пісні “You
Better  Move  On”  гурту  The  Rolling  Stones
піднімається  проблема  грошей  та  кохання,
висловлюється  думка про те, що кохання все ж
таки  неможливо  купити,  незалежно  від  того
скільки грошей людина має: “I don’t care too much
for money, money can’t buy me  love/Can’t  buy me
love, everybody tells me so” (The Beatles); “You ask
me to give up the hand of the girl I love/You tell me,
I’m not the man she’s worthy of/But who are you to
tell  her who  to  love?/That’s up  to her,  yes, and  the
Lord above/You better move on/Well I know you can
buy her fancy clothes/But I believe she’s happy with
me without those things” (The Rolling Stones) [10].

До позитивних почуттів ми відносимо також
радість. В даному тексті радість передається не
прямою  номінацією,  а  словосполученням  feel
alright,  тобто відчуттям комфорту,  спокою, що  і
викликає цю радість: “When I’m home everything
seems to be right/When I’m home feeling you holding
me tight, tight, yeah/It’s been a hard day’s night, and
I’d been working like a dog/But when I get home to
you  I find the things  that you do/Will make me  feel
alright” (The Beatles, “A Hard Day’s Night”) [10] –
герой радий, що він вдома, бо вдома він почуває
себе комфортно і, звичайно, тому що поряд з ним
його кохана жінка. У групі почуттів з негативним
значенням  часто  зустрічається  відчуття  суму.
Longman Dictionary of Contemporary English дає
наступне визначення: sadness – the state of feeling
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unhappy, especially because something unpleasant has
happened [9, 1539]. Проте прямі номінації на
позначення суму не вживались у піснях. Для
позначення суму неодноразово був застосований
синонім, що характерний для розмовного стилю,
feel blue. Наприклад: “She thinks of him and so she
dresses in black/And though he’ll never come back,
she’s dressed in black/Baby’s in black and I’m feeling
blue” (The Beatles, “Baby’s in black”); “I want you
in the morning girl I love you/I want you at the moment
I feel blue/I’m living every moment girl for you” (The
Beatles, “For You Blue”) [10].

Отже, в лексико-семантичному полі “почуття”
ми виокремили групи почуттів з позитивним та
негативним відтінком. До позитивних почуттів
ми віднесли кохання, що виражається за
допомогою прямої номінації love (N,V), та радість,
яка передається не прямою номінацією, а
словосполученням feel alright, тобто відчуттям
комфорту, спокою, що і викликає цю радість.
Серед негативних було виявлено лише почуття
суму, яке передається фразеологізмом,
характерним для розмовного стилю, feel blue.

Висновки. Таким чином, у результаті лексико-
семантичного аналізу текстів рок-пісень, було
виявлено, що основними складовими мовної
картини світу рок-поезії 60х років були такі
лексико-семантичні поля, як “свобода”, “мрія”,
“почуття”.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
В РОК-ПОЕЗІЇ 60Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

 

 

“Якщо впевнено рухатися в напрямку своєї мрії і докладати зусилля до того, щоб 
жити тим життям, про яке мрієш, обов’язково зустрінеш удачу, несподівану в 
звичайний час”.  

Генрі Девід Торо 
американський письменник 

 
“У всіх народів існує така приказка: “Очі не бачать, серце не болить”. Я ж 

стверджую, що немає нічого більш помилкового на світі. Чим далі від очей, тим 
ближче до серця. Перебуваючи у вигнанні і на чужині, ми любовно леліємо в пам’яті 
будь-що, що хоч трохи нагадує про батьківщину. Сумуючи в розлуці з тим, кого 
любимо, в кожному перехожому на вулиці бачимо ми дорогі серцю риси”. 

 
“На цій планеті існує одна велика істина: незалежно від того, ким ти є і що 

робиш, коли ти по-справжньому щось бажаєш, ти досягнеш цього, адже таке бажання 
зародилося в душі Всесвіту. І це і є твоє призначення на Землі”. 

Паоло Коельо 
бразильський письменник 
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П
остановка  проблеми.  З  розвитком
глобальної мережі Інтернет розпочало
й  свій  розвиток  сайтобудівництво.

Перші сайти були  інформаційними,  які містили
певну  інформацію, яка була статичною. З  кінця
ХХ  –  початку  ХХІ  століття  розпочали  свій
розвиток  динамічні  сайти,  які  на  відміну  від
статичних постійно оновлюються та інформація
в них  може  додаватися  самими  користувачами
Інтернет,  що в  свою  чергу  збільшує  інтерес  до
таких сайтів. Які можна створювати за допомогою
ресурсів [5], [11], [15], [16], [17]. Аналізуючи за
допомогою яких методів можна створити освітній

Інтернетресурс,  слід  відмітити  авторів,  які
вказали  як  сайти  можна  використовувати  у
сучасних освітніх процесах [1], [2], [4], [9], [10],
[12].

Також слід відмітити, що у кожному освітньому
навчальному  закладі  має  бути  мережа,  про  яку
писали [6], [9]. З розвитком Інтернет змінилися і
погляди  людей  на  сайти,  які  розміщені  у
“всесвітній павутині”. Сьогоднішні сайти стають
джерелом  інформації  та  навіть  джерелом
наповнення  прибутками підприємливих людей,
які створюють так званні Інтернетмагазини.

Метою  статті  є  аналіз  та  систематизація
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освітніх  вебресурсів Хмельницької області  для
подальшого вдосконалення сайтів навчальних закладів
області та сайту Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти зокрема.

Предметом даної роботи є освітній Інтернет
простір.

Об’єктом даної роботи є методи створення та
удосконалення  сайтів  освітнього  спрямування,
сайту  Хмельницького  обласного  інституту
післядипломної  педагогічної  освіти,  як
інформаційного інтернетсередовища.

Виклад основного матеріалу. В освітній галузі
Інтернет сайт є одним з мобільних інформаційних
ресурсів,  який  поєднує  освітній  центр  з
периферійними підрозділами.  Зокрема це може
бути сайт інституту післядипломної педагогічної
освіти,  який  висвітлює  інформацію  обласного
характеру; сайт відділу (управління) освіти, який
висвітлює  інформацію  районного  (місцевого)
змісту; сайт школи, яка є осередком освітнього
округу – інформація освітнього округу (від 3 до 5
найближчих сіл).

З  збільшенням  користувачів  Інтернет
збільшується  і  кількість  людей,  які  бажають
отримати  освіту  за  дистанційною  формою
навчання.  Будьто  отримання  атестату  або  ж
підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників.  Сайт  обласного  інституту
післядипломної педагогічної освіти [13] є першим
великим  кроком  до  дистанційного  навчання
педагогів.  Це  один  з  прогресивних  методів
навчання ХХІ століття.

У своїй структурі налічує близько 35 інтернет
ресурсів. До яких входять сайти, які створенні на
домені hoippo.km.ua,  сайти,  які  розміщенні  на
серверах нашого інституту та блоги, які створенні
за допомогою безкоштовних сервісів. Усіма цими
Інтернетресурсами  керують  (адмініструють,
наповнюють працівники Хмельницького ОІППО).

Перелік сайтів Хмельницького ОІППО:
http://dn.hoippo.km.ua – Портал Хмельницького

ОІППО;
www.hoippo.km.ua – офіційний сайт ХОІППО

(структура,  накази);
www.visnyk.hoippo.km.ua  –  новини  про

семінари,  події,  що  відбуваються  в  ХОІППО,
основні події, що відбулися в районах, електронна
версія газети “Майбуття” [8];

www.olimp.hoippo.km.ua  –  Хмельницькі
олімпіади  (завдання  минулорічних  районних,
міських  олімпіад,  відомості  про  результати
обласних) [14];

www.info.hoippo.km.ua – сайт для інформатиків
Хмельницької області;

http://metobinfo.blogspot.com/  –  Методичні
об’єднання вчителів інформатики;

http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/ – сайт “Цифрова
лабораторія педагогічного досвіду Хмельницького
ОІППО” (електронна педагогічна виставка);

h t t p : / / n m t s  k o o r d i n a t s i j i 
metodsluzhb.webnode.com.ua/  –  сайт  НМЦ
координації  роботи  методичних  та
загальноосвтніх установ і закладів освіти;

http://dn.hoippo.km.ua/olympiada  –  сайт  про
олімпіади з інформатики “Обдаровані діти”;

http://sbs2.km.ua/fakultatyv  –  обласний
факультатив з програмування (має гриф МОН);

www.sbs2.km.ua – школа олімпійського резерву
“Step by Step” (Зубик В.В.);

http://ikt.km.ua –  ІКТ в освіті  (Вчителі в Он
лайні та інше);

www.zoi2015.at.ua  –  заочна  олімпіада  з
інформатики (програмування) у 2015 році;

www.deltamatem.km.ua – сайт для математиків
(заочна олімпіада з математики);

http://nmcpryroda.blogspot.com/  –  блог  НМЦ
викладання предметів природничоматематичного
циклу і технологій;

http://kpmthoippo.blogspot.com/ – блог кафедри
теорії  і  методик  природничоматематичних
дисциплін і технологій;

http://kmothoippo.blogspot.com/ – блог кафедри
менеджменту  та  освітніх  технологій
Хмельницького ОІППО;

http://trudtehnokm.blogspot.com/  –  блог  для
вчителів  трудового  навчання  та  технологій
Хмельниччини;

https://sites.google.com/site/hmelnocppsr/ – сайт
центру практичної психології та соціальної роботи
ХОІППО;

https://sites.google.com/site/doslidhoippo/ – НМЦ
координації  дослідноекспериментальної  та
інноваційної роботи ХОІППО;

http://pochshool.blogspot.com/  –  довідник
методиста початкової школи;

http://stepforschool.blogspot.com  –  батькам
майбутніх першокласників;

www.svitdoshkillia.blogspot.com  –  блог
методичних  матеріалів  “Дошкільний  світ
Хмельниччини” [7];

http://suspilnyk.blogspot.com/ – для вчителів та
методистів суспільних дисциплін;

http://foreignkhm.blogspot.com/ – Викладання
іноземних мов у Хмельницькій області;

http://mediahoippo.blogspot.com/  –  Простір
МЕДІАОСВІТИ;

http://vuhovnahoippo.km.ua/  –  сайт  НМЦ
виховної роботи  та  правового  захисту  дитини,
дисциплін  художньоестетичного  циклу,
фізичного виховання;

http://bibliosprava.blogspot.com/  –  сайт  для
бібліотечних працівників Хмельницької області;
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http://dn.hoippo.km.ua/moodle  –  сайт  для
вихідного тестування (дистанційного навчання);

http://nmcmonitoringhoippo.jimdo.com/ – Сайт
НМЦ  організації  наукової  роботи  та
моніторингових досліджень;

http://kafedrapochdoshkillia.blogspot.com – Сайт
кафедри  теорії  та  методик  початкової  та
дошкільної освіти Хмельницького ОІППО;

https://sites.google.com/site/hmelnickaopmpk/  –
Сайт Хмельницької обласної психологомедико
педагогічної консультації;

http://aconnect.hoippo.km.ua:8080/rmk  –
платформа для проведення вебінарів

Також  на  офіційному  сайті  Хмельницького
ОІППО [13] каталог освітніх сайтів, що налічує
близько  586  сайтів.  Ознайомитися  можна  з
каталогом  за  адресою  –  http://hoippo.km.ua/
links.html.  В  самому  каталозі  сайти  поділені  на
групи:

 сайти ОІППО;
 сайти РМК (ММК);
 сайти ВО (УО);
 сайти пілотних шкіл;
 сайти ЗНЗ;
 сайти ДНЗ;
 сайти позашкільних навчальних закладів;
 сайти обласних ліцеїв (інтернатів);
 сайти педагогічних колективів (вчителів);
 сайти учнівських колективів (учнів).
Таку систематизацію вдалося зробити, завдяки

проведенню обласного конкурсу освітніх сайтів,
який проходив щорічно з 2006 – 2013 роки.

Більш  детальніше  хочу  охарактеризувати
дошкільну  галузь  Хмельницької  області,  яка
представлення в інтернетпросторі.

Станом  2016  рік  дошкілля  Хмельниччини
представлено наступними Інтернетресурсами:

  сторінка  на  офіційному  сайті  –  http://
hoippo.km.ua/contentview19.html;

 рубрика “Дошкільне виховання” на сайті –
http://www.visnyk.hoippo.km.ua/dnz;

  блог  “Дошкільний  світ  Хмельниччини”  –
http://svitdoshkillia.blogspot.com/;

 блог батькам майбутніх першокласників –
http://stepforschool.blogspot.com;

  ютубканал  “Дошкілля  Хмельниччини”  –
https://www.youtube.com/results?search_query;

  закрита  спільноту  в  Facebook “Дошкілля
Хмельниччина”  https://www.facebook.com/groups/
752227128244877/

Вище  перераховані  інтернетресурси  дають
можливість  ефективно  поширювати  потрібну
інформацію  в  мережі,  якою  користуються  не
тільки у Хмельницькій області, а й поза межами
України. Роблячи акцент на дошкіллі в свою чергу
це дуже стратегічний крок. Адже, який досвід у

вихованні  самих  маленьких  членів  нашого
суспільства ми набудемо, так і далі будемо навчати
і  виховувати у початковій, середній  та старших
школах.

Декілька слів про відеоконтент, тобто Ютуб
канал, який був створений у 2014 році. В області
було проведено ряд конкурсів серед працівників,
закладів  дошкільної  освіти  (зокрема  щодо
здоров’язберігаючих  технологій,  театрального
мистецтва,  тощо).  Це  в  свою  чергу  дало
можливість наповнити відеоконтентом.

З  розвитком  Інтернет  змінилися  і  погляди
людей на соціальні  мережі в  інтернет. Сьогодні
це  засіб  спілкування  з  однодумцями,
популяризація  своєї  діяльності,  інформаційний
супровід  різного  виду  подій.  Також  мережеві
співтовариства  також  можуть  слугувати  як
майданчиком  для  реклами  певного  товару  чи
послуг. І відповідно до цього Кожна людина може
в  соціальних  мережах  віднайти  для  себе
інформацію  за  вподобанням.  Також  мережа  є
майданчиком  для  обговорення  актуальних
проблем  суспільства  і  освітянських  зокрема.
Відповідно з 2010 року розпочалося використання
мережевих співтовариств у освітній діяльності. Це
досить  зручно,  тому  що  соціальна  мережа  в
інтернеті дає швидке розповсюдження інформації,
а  це  в  свою  чергу  дозволяє  бути  людині
поінформованою актуальною інформацією.

Зокрема  слід  відмітити  соціальну  мережу
FECEBOOK  (Фейсбук),  яка  з початком анексії
Росією  території  України  набуває все  більшої
популярності  серед  українців,  зокрема  і  серед
освітян,  на  відміну  від  російськомовних
соціальних мереж.

Розглянемо  більш  детальніше  напрямок
освітянських груп у соціальній мережі Facebook,
які  мають  популярність  у  педагогів  України  і
Хмельницької області зокрема.

Деякі  з  Всеукраїнських  соціальних
освітянських груп Facebook:

  Союз  освітян  України  –  https://
www.facebook.com/groups/1419914631619499/

  ІКТнавчання  педагогів  України  –  https://
www.facebook.com/groups/ict.in.ua/

 Реформа освіти – https://www.facebook.com/
groups/uareforma/

  Міжнародний  конкурс “Бобер”  в Україні  –
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
232587803450210/

  Intel  “1  учень    1  комп’ютер”  –  https://
www.facebook.com/groups/155116834683491/

  Intel Навчання для майбутнього в Україні –
https://www.facebook.com/groups/intelteach/

 Репозитарій навчального контенту – https://
www.facebook.com/groups/repositoryua/
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Це лише невеликий перелік груп освітянського
напрямку, а їх існує досить багато в мережі.

Освітні групи Facebook Хмельницької області:
 Нові підручники – https://www.facebook.com/

groups/895914353812195/
  Реформа  освіти  –  наше  бачення  –  https://

www.facebook.com/groups/242892219252472/
  Директор  школи  ХХІ  століття  –  https://

www.facebook.com/groups/1428320467401806/
  Освіта  Хмельниччини:  реалії  –  https://

www.facebook.com/groups/475604999149894/
  АКІЗО  Хмельницької  області  –  https://

www.facebook.com/groups/1663398973905322/
Як  і  Всеукраїнських  обласних  налічується

набагато більше. Існують офіційні групи міських
управлінь освіти, шкіл тощо.

Деякі можливо скептично дивляться на соціальні
мережі взагалі,  але я хочу вас переконати в тому,
що є і багато позитиву у мереживих співтовариствах
в інтернеті. Зараз я наведу деякі з них:

 оперативність подачі інформації;
  інформація  про  різного  роду  конкурси,

гранди, тощо ще до офіційних листів;
  інформування  учасників  групи  через

електронну  пошту  (Хоча  цю  опцію  користувач
мережі і групи зокрема може виключити);

  можливістю  інтерактивного  опитування
серед користувачів групи;

  обговорення  актуальних освітніх питань  (і
зокрема  Інтернет  консультування);

  можливість  дистанційного  навчання  за
допомогою створення групи;

 можливість обміну досвідом спілкуючись у групі;
 можливість висловлення своєї власної думки.
Серед недоліків варто назвати наступні:
 є ризик поширення через соціальну мережу

комп’ютерних вірусів;
 якщо інформацію про себе не закрити, то її

може читати будьхто з користувачів;
 можна натрапити на “фейкову” інформацію і

сприйняти її за офіційну;
 наявність додатків з іграми і розважальними

сайтами.
Щодо  поширення  інформації  в  соціальних

мережах, то важлива роль тут відіграє ставлення
вподобань (лайків) і “репост” інформації.

Репост  інформації  можна робити декількома
способами:

 публікацією  інформації на своїй сторінці в
мережі;

  публікацією  інформації  у  певній  групі,
учасником якої є людина;

  розповсюдження  інформації  за  допомогою
повідомлення групі осіб.

Схематично  таке  розповсюдження  має
пірамідальний характер (з точки зору математики

інформація  може  розповсюджуватися  з
геометричною прогресією, при умові репосту усіх
учасників  групи).  Також  під  час  репосту
користувачеві не потрібно робити ніяких зусиль
щодо  створення  повідомлення,  лише  обрати
функцію “поширити” (“поділитися”). І інформація
поширюється  в  середині  мережі,  а  отже  стає
доступною великій кількості людей.

Також  важливим  фактором  є  можливість
дистанційного Інтернетконсультування засобами
мережі Facebook. Це можна робити за допомогою
дискусії  і  обговорення,  а  також  за  допомогою
приватного повідомлення.

Підводячи  підсумок  щодо  інформаційно
просвітницького  середовища  дошкільної  та
загальної середньої освіти Хмельницької області.
То  завдяки  сучасним  сервісам  GOOGLE,
соціальним  мережам,  зокрема  FACEBOOK  та
власним  серверним  ресурсами  Хмельницького
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти  освітяни  області  та  й  за  її  межами
використовують своєчасно актуальну для освітян
області  інформацію.  Для  того,  щоб  інтернет
ресурс  повинен  постійно  оновлюватися,
наповнюватися актуальною інформацією. Також
хочу відмітити і ресурс для проведення вебінарів
[3], який потягом двох років окупив свої затрати
і зараз лише економить кошти обласного бюджету.
Завдяки соціальній мережі  Facebook  освітянам
області  вдалося  віднайти  міжнародні  зв’язки,
зокрема з республікою Польщі та інших.

Тому  Інтернет  простір  Хмельниччини  є
самодостатнім  і  сучасним,  які  із  задоволенням
використовують  педагоги.
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П
остановка  проблеми  та  аналіз
останніх досліджень та публікацій.
Для  сучасної  України  є  важливим

збереження власної національної ідентичності, що
можливе  не  лише  через  збереження  мови  і
традицій, а й через вираження національного у
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музыкального  национализма.  Хоровые  миниатюры  разсматриваются  через  призму  интонационного
виражения.  На  примере  сочинений  М.  Ластовецкого  освещено  эволюцию  развития  национальных
музикальних  явлений.
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професійній композиторській діяльності. Велике
значення творчості  саме  тих композиторів,  що
пишуть  для хору, бо хорова музика завжди  була
одним  з  об’єднуючих  чинників  суспільства  і
завжди  є  актуальною.  Сюди  слід  віднести
творчість українських композиторів сьогодення,
що пишуть  хорові твори на вірші національних
поетів – Т. Шевченка,  І. Франка, Лесі Українки,
Ю. Федьковича, Ліни Костенко та ін.

Велику  роль  у  становленні  української
національної  музичної культури відіграв  один з
титанів  думки  –  Іван  Якович  Франко.  Його
науковий  доробок –  в  тому  числі й  аналітичні
статті,  що  стосуються  музичного  мистецтва,
фольклористики та культури – є золотим фондом
нації.  Невід’ємною  частиною  національної
культури є і поетична творчість Франка – джерело
натхнення  для  авторів  музики  багатьох
різножанрових  композицій:  солоспівів,  хорових
мініатюр, кантат, опер.

З  поміж  незліченної  кількості  творів
українських  композиторів,  що  інтерпретували
поезію  Івана  Франка,  виділяються  хорові
мініатюри  Миколи  Ластовецького.  Творчість
композитора  досліджували  та  аналізували
О. Фрайт,  Б.  Пиц,  І.  Бермес,  М.  Ярко,
Л. Ластовецька,  Н.  Мойсеєнко,  О. Терлецька,
Н.  Семків,  Н.  Сторонська,  В.  Грабовський,
І.  Рудзінська, Л. Путятицька та ін. У статтях до
нотних  видань  та  наукових  дослідженнях
висвітлюється  композиторська  та  педагогічна
діяльність М. Ластовецького,  характеризуються
риси  композиторського  стилю,  проводиться
музикознавчий  аналіз  окремих  творів.  Проте
творчість  нашого  сучасника  М. Ластовецького
досліджена дуже мало – чекають на увагу вчених
пласти симфонічної та камерної музики, кантати
та твори  для хору,  солоспіви та дуети, обробки
народних пісень та музика для театру. В аспекті
музичного націоналізму твори  цього  автора не
досліджувались.

Метою  цього  дослідження  є  аналіз  двох
хорових  мініатюр  М. Ластовецького  на  слова
І.  Франка “Дивувалась  зима”,  “Червона калино,
чого  в  лузі  гнешся?”  в  контексті  музичного
націоналізму та розгляд цих творів через призму
інтонаційного вираження національного в музиці.

Виклад  основного  матеріалу.  Питання
музичного націоналізму – одна з тем, що завжди
хвилювала композиторів та музикознавців світу.
Становлення національних музичних шкіл тісно
пов’язане  з  іменами  видатних  композиторів
різних  країн.  Українська  національна
композиторська  школа  – це  імена  Дилецького,
Бортнянського, Березовського, Веделя, Лисенка,

Леонтовича,  Кошиця,  Стеценка,  Січинського,
Вербицького,  Лятошинського,  Людкевича,
Ревуцького, Скорика, Фільц,  Дичко, Гаврилець,
Шиптура,  Гричко,  Фіцаловича  та  ін.  В
українському музикознавстві  термін “музичний
націоналізм” вперше застосував  С.П. Людкевич.
У  статті  “Націоналізм  у  музиці”  він  піднімає
питання становлення національного напрямку в
українській музиці, порівнюючи  з аналогічними
явищами в  інших національних культурах. Ідею
національної  свідомості  Людкевич  вважає
головним  девізом  мистецтва  загалом  [6].
Продовження  думок  Людкевича  знайшло  своє
вираження у працях В. Грабовського, І. Ляшенка,
Т. Булат, Т. Філенка, М. Загайкевич та ін.

Поезія  Франка  має  своєю  основою
народнопісенну  ритміку,  адже  поет  у  своїй
творчості відтворює музичнопоетичні надбання
рідного народу, які досліджував. Ритмомелодійні
та образнопоетичні системи народної пісенності
відтворені Франком в збірці “Зів’яле листя” та в
багатьох інших поетичних творах [5, 14].

Композиції М. Ластовецького на слова І. Франка
містять  у  собі  відбиток  національної  ідеї,  що
виражена тут багатьма засобами. Найвиразнішими
в цьому аспекті є  два твори для мішаного хору:
“Дивувалась  зима”  та  “Червона  калино, чого  в
лузі гнешся?”

“Веснянки”  Івана  Франка  –  цикл  поезій,  що
відображає не лише бачення поетом відродження
свого народу,  але і пісенну сутність  українців, в
тому числі й самого поета. Показовим віршем у
цьому  відношенні  є  перша  поезія  циклу
“Дивувалась зима” [9, 25 – 26], в якому знайшли
своє  вираження  закладені  генетично  рідні
веснянкові ритми  та  інтонації. Як  і  в народних
піснях, в першому періоді кожної строфи  вірша
відбувається інтонаційний розвиток, в другому –
спад  інтонації;  короткі  мотивиімпульси  поезії
(двостопний  анапест)  є  відбитком  ритміки
найдавніших  народних  пісень  [8].  Саме  ці
особливості поезії показав автор хорової мініатюри
М. Ластовецький  у  експозиції  головної  теми,
виклавши  її  короткими повторними  мотивами,
підсилюючи  ритмічну пульсацію вірша.  Мотив
імпульс, показаний на початку твору, повторюється
та  розвивається  впродовж всієї композиції. Не
цитування  мелодій  чи  мотивів  веснянок,  а
“пережитий”, пропущений через себе оригінальний
музичний матеріал, є джерелом нового творення,
що основане на інтонаційній основі народної музики.
Інтонаційно ладова суть – ось “алгоритм”, завдяки
якому присутня в українській національній культурі
саме такого роду творчість.

Вірш  “Дивувалась  зима”  написаний
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двостопним анапестом. Метрична система поезії
спонукала автора музики до відображення вірша
в музичній  інтерпретації  в  тому  ж  ритмічному
співвідношенні: в крайніх частинах твору в розмірі
4/4  наголошені  склади  стіп  співпадають  з
наголошеними  долями.  Середній  частині
притаманне розспівування наголошених складів
та  підкреслення  їх  синкопами  чи  довшими
тривалостями. “Зміщенням” поетичного тексту на
одну долю автор музики досягає ефекту виділення
другої  та четвертої долей в музичній тканині –
“two beat” – таке ритмічне вираження характерне
для  джазу  чиказького  стилю.  Доповнює  цю
особливість  насичена  септакордова  гармонія.
Доповнення  такими  елементами  музичної
тканини  твору  є  однією  з  особливостей,  що
виражають  новаторський  підхід  автора  до
інтерпретації класичної української поезії.

Репризна  частина  являє  собою  повторення
першої в збагаченій  гармонії  та появі поліфонії
інтонаційних  пластів:  до теми сопрано  і  альтів
долучаються  чоловічі  голоси,  які  мають
самостійний  мелодичний  матеріал,  який також
побудований на інтонаційних моделях веснянок.

Не  менш  вагомим  у  цьому  відношенні  є
хоровий твір на широковідому поезію “Червона
калино, чого в лузі гнешся?” [10, 142] з “ліричної
драми”  Івана Франка “Зів’яле листя” [10, 122  –
175]. Поезії притаманна народнопісенна тематика
та ритміка. На думку Ф. Колесси, народна пісня
“Червона  калино,  чого  в  лузі  стоїш?”  “…дала
основний мотив до написання згаданої поезії, що
поет  зложив  її під мелодію  наведеної народної
пісні,  –  на  це  вказують  повторення  другої
половини кожного вірша” [4, 340].

У хоровій мініатюрі “Червона калино, чого в
лузі  гнешся?”  автор  музики  викладає  чотири
перші строфи вірша, написаного чотиристопним
амфібрахієм.  У  кожному  з  віршів  дистиха
повторений  другий  піввірш.  (Друга
шестискладова  група).  Форма  композиції
М. Ластовецького  зумовлена  формою  вірша
І.  Франка.  Композитор  доповнив  у  музичній
інтерпретації  першу  строфу  ще  одним
повторенням,  виклавши  перший піввірш двічі.
Друга і третя строфи викладені автором без змін.
У четвертій строфі композитор застосовує рефрен
–  повторення  другого  вірша.  Завершальний
восьмитакт містить перший вірш першої строфи.

Початковий  мотивімпульс  головної  теми  є
інтонаційним ядром побудови  всієї  композиції:
після експозиційної  частини цей мотивімпульс
викладається  в  іншій  метричній  та  фактурній
організації  (чотиридольний  метр,  гармонічний
виклад);  секвенційний  розвиток  музичного

матеріалу в другій  частині  твору доповнюється
підголоском  тенора, що є  викладенням того  ж
головного мотиву у  збільшенні. В  партії тенора
співпадає  метрика  поетична  з  музичною.
Нашарування двох ритмічних викладів одного  і
того ж  поетичного тексту  творить поліфонічне
поле,  в  якому  присутні  два  пласти  –
“речитативний” мотив головної теми та лірична
кантилена підголоска тенорів.

Інтонаційно композиція “Червона калино, чого
в лузі  гнешся?” близька  до  лірницького канту:
невеликий  діапазон  основного мотиву  головної
теми  на  фоні  квінтових  співзвуч  у  чоловічих
голосах,  “речитативність”  головного  мотиву
імпульсу [3]. В інтерпретації вірша композитором
перед  нами  постає  образ  України,  котру
оспівували лірники та кобзарі протягом століть.
Спадкоємність, що означає зв’язок попередніх та
наступних  явищ  у  розвитку  національного
мистецтва, означає разом з тим і розвиток явища.

Безпосереднє  втілення  переживань  в
інтонаціях дум та кантів  переплавилось  у творі
М. Ластовецького у нову форму,  в чому полягає
інтонаційний феномен твору.

Висновок. Твори М. Ластовецького “Червона
калино, чого в лузі гнешся?” та “Дивувалась зима”
виражають новаторство і водночас традиційність
в мисленні композитора.

Особливість аналізованих творів М. Ластовецького
на слова І. Франка “Дивувалась зима”  і  “Червона
калино,  чого  в  лузі  гнешся?”  в  тому,  що  вони
переносять  інформацію  про  буття  предків  до
сучасників  [7].  Культурна  традиція  в  творах
постала в оновленій формі.

Однією  з  рис  композиторського  стилю  є
“переломлення”  внутрішніх  властивостей
фольклору.  Не  цитування  чи  наслідування,  не
колористика,  як  зовнішні способи задіяння – а
інтонаційноладова суть, сама суть традиції.

Культурний  націоналізм,  складовою якого  є
музичний  націоналізм,  робить  акцент  на
національній  ідентичності.  Національна
ідентичність в творах М. Ластовецького на слова
І.  Франка  виражена  в  інтонаційній  мові
композицій, що не лише включає в себе “видимі”
мелодичні  звороти,  а  й  виступає  частиною
інтонаційного  поля, що  охоплює “інтонованість
смислів” [2] від найглибших віків до сьогодення.
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П
остановка  проблеми.  Проблеми
соціальноекономічного  становища
українського  суспільства  на

сучасному етапі, зниження рівня життя більшості
населення,  його  розшарування,  знецінення
традиційних  моральних  норм  і  цінностей,

пропаганда  жорстокості,  бездуховності,
насильства  негативно  впливають  на  моральні
цінності підростаючого покоління. На думку
П.  Щербаня,  в  державі  “відбувається  процес
деморалізації, дебілізації і денаціоналізації сучасної
молоді,  яка  втрачає  не тільки національне,  а  й
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людське обличчя”  [9,  5]. У  цих  умовах гостро
постає необхідність відтворювати в українському
суспільстві  почуття  істинного  патріотизму  як
духовноморальної  та  соціальної  цінності,
формувати  у  молоді  громадянсько  активні,
соціально  значущі  якості,  які  вона  зможе
проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все,
пов’язаних  із  захистом  інтересів  своєї  родини,
рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації
особистого  потенціалу  на  благо  зміцнення
української держави.

Про  забезпечення  формування  патріота
України,  який  чітко  орієнтується  в  сучасних
реаліях йдеться у Національній Доктрині розвитку
освіти  України у  ХХІ столітті: “Освіта  виховує
громадянина  і  патріота  України,  прищеплює
любов до української мови і культури, повагу до
народних  традицій.  Вона  підпорядкована
формуванню системи національних інтересів як
головних  пріоритетів  світоглядної  культури
особистості  і  разом  з  тим  сприяє  оволодінню
багатствами світової культури, вихованню поваги
до народів світу” [5, 4].

Роль патріотизму відзначав ще К.Д. Ушинський:
“Як немає людини без самолюбства,  так  немає
людини без любові до вітчизни,  і ця любов дає
вихованню  вірний  ключ  до  серця  людини  і
могутню  опору  для  боротьби  з  її  шкідливими
природними, особистими, сімейними, родовими
нахилами” [8, 160].

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Важливими у процесі теоретичного усвідомлення
нових тенденцій у вітчизняній педагогічній науці
є роботи О. Вишневського, П. Кононенка, Б. Ступарика,
Б. Чижевського та ін., які в основу патріотичного
виховання  ставлять  національну  свідомість  та
наголошують  на  усвідомленні  безперечної
цінності  Батьківщини.  Виховання патріотизму
сучасні  вчені  розуміють  як  “формування
гармонійної,  розвиненої,  високоосвіченої,
соціально  активної  й  національно  свідомої
людини,  наділеної  глибокою  громадянською
відповідальністю,  здоровими  інтелектуально
творчими й  духовними якостями,  родинними й
патріотичними  почуттями,  працьовитістю,
господарською кмітливістю, підприємливістю й
ініціативністю” [7, 6].

Спираючись  на  філософські,  педагогічні,
психологічні  дослідження,  сучасні  дослідники
активно  шукають  шляхи  поліпшення
національного  виховання особистості. Вагомий
внесок  у  розв’язання  цієї  проблеми  внесли
І.Д.  Бех,  М.Й.  Боришевський,  І.А.  Зязюн,
М.Г. Стельмахович, О.М. Сухомлинська та ін.

Мета дослідження  –  закцентувати  увагу  на

актуалізації  питання  патріотичного  виховання
учнівської молоді  та  висвітлення можливостей
його реалізації в умовах сучасної концепції освіти.

Виклад  матеріалу.  Всебічний  розвиток
людини  як  особистості  та  формування  її
національної  самосвідомості  становить  головну
мету  концепції  гуманізації  та  гуманітаризації
системи  освіти,  проголошеної  державною
національною програмою освіти  “Україна ХХІ
століття”. Про виховання особистості в дусі любові
до  Батьківщини  й  усвідомлення  свого
громадянського обов’язку на основі національних
духовних  цінностей  в  поєднанні  із
загальнолюдськими йдеться і в законах України
“Про освіту” та “Про загальну середню освіту”.
Проект  “Концепції  12річної  середньої
загальноосвітньої  школи”  також  виділяє
формування особистісних якостей громадянина
патріота України серед пріоритетів змісту освіти.

Становлення  в  Україні  громадянського
суспільства потребує посиленої уваги до проблем
сучасної  загальноосвітньої  школи. Визначаючи
духовну культуру як аспект культурного багатства,
що  веде  до  досягнення  абсолютних  ідеалів
(Істина,  Добро,  Краса), допомагає формувати у
підлітків моральні та світоглядні  ідеали, хочемо
підкреслити,  що  в  сучасному суспільстві,  коли
освіта досягає все нових і нових успіхів, типовим
стає індивід, якого часто називають “бездуховним
інтелектуалом”.  Відомо,  якими  безмежними  є
найрізноманітніші  почуття,  емоції,  настрої,
задуми, ідеали, цінності кожної людини. Це  – її
внутрішній або духовний світ, і формування його
дуже важливе.  І. Бех  справедливо  зазначає, що
“моральнодуховна  вихованість  підростаючої
особистості виступає пріоритетною метою  всієї
освітньої системи” [1, 33].

Сьогодні навчальновиховний процес у школі
повинен забезпечувати освітні потреби  кожного
учня  відповідно  до  його  нахилів,  інтересів,
можливостей. Пріоритетними у його змісті мають
бути  виховання  загальнолюдських  цінностей
особистості  (доброти,  милосердя,  любові,
чесності,  гідності,  краси,  мудрості,
справедливості,  толерантності  та  ін.),
стимулювання її внутрішніх сил до саморозвитку
і самовиховання. Освітньовиховний процес має
бути  спрямований  “…на  духовне  збагачення
людини,  що  розкриває  свої  здібності  до
самореалізації та саморозкриття” [4, 38]. В цьому
контексті слід говорити не тільки про виховання,
але  й про весь процес едукації, який включає в
себе навчання, виховання і розвиток.

Навчання –  це  процес закріплення в пам’яті
інформації у вигляді знань, умінь і навичок.
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Виховання  –  процес  формування  досвіду
ставлення людини до зовнішнього середовища (до
суспільства і природи).

Розвиток  –  це  удосконалення  духовних,
соціальних і фізичних можливостей людини.

Говорячи  про  “національне  виховання”
професор  Омелян  Вишневський  відзначає
двозначність  цього  терміну.  “Поперше  –  це
національне  виховання,  що  випливає  з  основ
державності  і  відповідає  процесам
державотворення.  За  К.  Ушинським,  таку
багатоаспектну  систему  доцільно  називати
українським  вихованням.  Воно  стосується  всіх
громадян  України,  незалежно  від  їх  етнічного
походження,  і  висуває до них  однакові  вимоги.
Подруге  –  це  національноетнічне  виховання
нашого  народу,  під  яким  розуміються  виховні
зусилля,  спрямовані  на  відродження
природовідповідного національного самоусвідомлення
української дитини” [2, 278 – 279].

Також слід розрізняти поняття націоналізм та
патріотизм. Національне для будьякої людини є
вродженим.  І  почуття  націоналізму  буде
загострене  там,  де  матиме  місце  національна
несправедливість, а отже, націоналізм – це реакція
ставлення до власної держави. Якщо націоналіст
любить  свою  націю,  то  патріот  любить  свою
Батьківщину. Тому патріотизм (громадянськість)
є ширшим поняттям, ніж націоналізм.

В цьому аспекті важливу  роль  в  навчально
виховному  процесі  загальноосвітньої  школи
відіграє  саме  вчитель  музичного  мистецтва,
висококваліфікована  підготовка  якого  належить
до  вагомих  проблем  сьогодення.  У  школі  все
починається з учителя. І хоча результати навчання
й виховання учнів залежали від трьох чинників:
хто навчає, кого навчають, як навчають, – важко
сказати, що важливіше. Безумовно,  величезною
у справі музичного виховання є роль особистості
учителя. Він, як носій знань, передає їх учням, і
чим  більше  володіє  знаннями,  вміннями  й
навичками  з  музичного  мистецтва,  тим  краще
засвоять зміст дисципліни діти.

Є  очевидним  те,  що  в  сучасній  соціально
педагогічній ситуації школі потрібні нові науково
обґрунтовані концепції, парадигми та методики
виховання,  які  зможуть  забезпечити підготовку
учнів до життя в суспільстві з новим політичним
і  соціальноекономічним  устроєм.  Учитель  з
авторитарнопедагогічним  світоглядом,  який не
вважає  важливим  особистісний  саморозвиток
людини,  не  визнає  внутрішній  світ  джерелом
особистісного зростання,  сам неспроможний до
повноцінного  особистісного  та  професійного
вдосконалення та становлення.

Розглядаючи музичне мистецтво в сучасних
школах як  загальну, поряд  з  іншими, навчальну
дисципліну,  можна  стверджувати,  що  цьому
предмету  повинна  приділятись  значно  більша
увага, адже саме для уроків музичного мистецтва
характерною  рисою  є  особлива  емоційна
атмосфера.  Це  саме  та  сфера  практичної
діяльності  вчителя,  яка  ґрунтується  на  дуже
широкому  діапазоні  загальнонаукових,
мистецтвознавчих  і  художніх  знань.  І  саме  тут
завдання формування національнопатріотичних
почуттів мають значний потенціал своєї реалізації.

В рамках дослідження, з огляду на воєнні події,
які  відбуваються сьогодні  в  нашій  державі  ми
акцентуємо увагу  на ролі  вчителя у  формуванні
саме  національнопатріотичних  цінностей
школярів. Не оговтавшись від складних воєнних
часів минулого  століття,  як  знову трагічні події
починаючи з кінця 2013 року забирають кращих
патріотів  нашої країни. Україна добре пам’ятає
часи УПА, підпільну боротьбу, вивезення в Сибір,
табори, катування, смерті. Нам достатньо одного
заклику  –  і  народ  виходить  на  вулиці,  кидає
роботу,  навчання,  усі  справи  і  йде  “боронити
неньку”. Хоча, як виявилось, готові й до більшого.
Бо так нас виховали, так співається в тих піснях,
які чули з дитинства,  так  говорять  наші  поети
пророки, такими були наші батьки, діди, прадіди,
так  чинили  наші  герої.  І  це  вже  на  рівні
підсвідомості. Тому сьогодні тема національності,
патріотизму звучить вкрай гостро і актуально. “В
основі  виховання  будьякого  народу  лежить
природна  потреба  у  самозбереженні,
самовдосконаленні,  самоствердженні,  шляхом
розбудови  власної  держави. Через  це  будьяке
виховання  завжди  має  бути  національним”,  –
зазначає проф. О. Вишневський [2, 277].

Важливим аспектом у вихованні національно
патріотичних  почуттів  є  знання  вагомих
історичних  подій  народу.  Відомо,  що
найяскравішою постаттю духовного відродження
України  став  Тарас  Шевченко. Його поезія має
глибоке  народне  підґрунтя  і  у  всі  часи
сприймалася  як  програмні  твориманіфести
національної  дії.  Музично  оправлені  твори
Шевченка сприймалися народом як гимнові пісні.
Серед них дві  найбільш популярні. Це “Реве та
стогне  Дніпр  широкий”  та  “Заповіт”.  Цікава
історія музики “Заповіту”. Через сім років після
смерті  автора  “Кобзаря”  громадськість  Львова
збиралася  вперше  відзначити  Шевченкові
роковини великим концертом. Тоді ще майже не
було пісень на слова Т. Шевченка. зважаючи на
цю  прикру обставину  львів’яни  звернулися до
молодого  київського  композитора  Миколи
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Лисенка  з  проханням  написати  музику  до
“Заповіту”.  Микола  Віталійович  з  радістю
погодився.  Це  був  його  перший  оригінальний
твір, який прозвучав у виконанні зведеного хору
львівської громади у ювілейні шевченківські дні
1868  року. Одночасно  з  М.  Лисенком  написав
музику  до  “Заповіту” й  галицький композитор
Михайло Вербицький. У 1870 році з’явилася нова
цілком оригінальна мелодія “Заповіту”, яка швидко
поширилася по  всій Україні  і  незабаром стала
популярною  народною  піснею.  Написав  її
полтавський  учитель  музики  Гордій  Павлович
Гладкий.  Твір  Г.П.  Гладкого  дуже  сподобався
М.В.  Лисенкові.  Він  зробив  у  ньому  кілька
незначних поправок, і “…пісня птахом крилатим
полинула  у  великий  світ.  Вона  переходила  від
покоління до  покоління  як дорогоцінний скарб,
як велике духовне надбання українського народу”
[6, 18]. Цей “Заповіт” співаємо ми і сьогодні.

Гимноммолитвою, яка до сьогоднішнього дня
має  повне  визнання  в  народі,  і  є  релігійним
гимном, що виконується на всіх церковних і навіть
державних святах є “Боже Великий Єдиний”.

Серед  інших  відомих  пісень патріотичного
спрямування    “Ми  гайдамаки”,  “Не  пора”
(Сл.І. Франка, досі не встановлено кому належить
мелодія.  До  її  опрацювання  зверталися  ряд
композиторів,  перший  з  яких  –  Денис
С і ч и нс ь к и й ) ,   “ В і ч н и й   р е в о л ю ц іо н е р ”
( Сл. І .   Франка.  Першу  спробу  дати  музичне
втілення  творові  І.  Франка  зробив композитор
Станіслав Людкевич. Також могутні крила віршу
дала музика М. Лисенка, що з’явилася в 1905 р. і
стала вінцем хорової творчості М. Лисенка)

Початок ХХ  сторіччя  характерний  великим
піднесенням українського  національного  руху у
всіх його  проявах.  В цей  час  з’являються  такі
відомі нам  пісні  як “Гей,  там на  горі Січ  іде”,
“Чуєш,  брате  мій”  (інша  назва  “Журавлі”
Найбільш  популярні  обробки  твору  зробили
К.  Стеценко  і  А.Авдієвський,  хоча  до  її
ар анж ування   з верт алися   С.   Л юд кевич ,
М .   Гайворонський  (1914,  1944),  Ф.  Колесса
(1915), М. Леонтович,  О.  Кошиць, М. Колесса,
Б.  Вахнянин,  Я.  Ярославенко,  О.  Свєшніков,
О. Миньківський, Л. Ревуцький та ін. Пісня дала
назву українському чоловічому хорові “Журавлі”
з Польщі, який успішно гастролював в Україні у
1989 – 1990 роках. Свою неповторну виконавську
інтерпретацію  даного  твору  зробили  народні
артисти України Б.Гмиря та Д. Гнатюк),  “Ой, у
лузі  червона  калина”,  і,  звичайно,  український
національний гимн “Ще не вмерла Україна”.

Висновки. У Концепції середньої загальноосвітньої
національної школи України зазначено, що головною

метою  національного  виховання  на  сучасному
етапі  є  ”передача  молодому  поколінню
соціального досвіду, багатства духовної культури
народу,  його  національної  ментальності,
своєрідності світогляду і на цій основі формування
особистісних  рис  громадянина  України,  які
включають у себе національну  самосвідомість,
розвинену  духовність,  моральну,  художньо
естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну
культуру,  розвиток  індивідуальних здібностей  і
таланту”  [3].  Сьогодні цей досвід підкріплений
реальними подіями. Український народ витворив
свій національний  епос,  який  став  історичним
свідченням зрілості нації,  її здатності відчувати
власне  значення  у  всесвітній  історії.  Для
формування національної свідомості молоді дуже
важливо  поєднання  національного  і  музично
естетичного  виховання. Вчителям, вихователям,
батькам слід брати до уваги соціальні і політичні
фактори,  які  впливають  на  національний
характер,  можуть  його  як  зміцнювати  і
поглиблювати  так  і послабляти  та  гальмувати.
Історична  місія  батьків,  педагогів,  усієї
громадськості  –  сприяти  створенню  таких
суспільнополітичних  умов  і  виробляти  в
учнівської молоді таку громадянську позицію, які
б не руйнували національний характер, а всіляко
його підтримували, зберігали і розвивали.
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П
остановка проблеми  у  загальному
вигляді.  Встановлено,  що  при
організації діяльності для підвищення

її  ефективності  необхідно  забезпечувати  певні
умови перебігу процесів. Незважаючи на те, що
предметом  значної  кількості  педагогічних
досліджень  виступають  педагогічні  умови,  в
сучасній  науці  існують  певні  розбіжності  в
тлумаченні самого поняття “педагогічна умова”.

Мета статті – підготовка майбутніх бакалаврів
деревообробних  технологій  до  художньо
конструкторської діяльності.

Аналіз  досліджень  і  публікацій.  У  роботі
Л. Карпенко зазначено, що термін “педагогічна
умова”  це  певна обстановка  чи  обставина,  яка
впливає (прискорює чи  гальмує) на формування

та розвиток педагогічних явищ, процесів, систем,
якостей особистості.

На  думку  О. Бражнич,  педагогічні  умови  є
сукупністю  об’єктивних  можливостей  змісту,
методів,  організаційних  форм  і  матеріальних
можливостей здійснення педагогічного процесу,
що забезпечує  успішне  досягнення поставленої
мети.

Під педагогічною умовою М. Боритко розуміє
зовнішню обставину, що здійснює істотний вплив
на протікання педагогічного  процесу,  в  тій  чи
іншій мірі свідомо сконструйованого педагогом,
який передбачає досягнення певного результату.

В. Андрєєв під педагогічними умовами розуміє
результат  “цілеспрямованого  відбору,
конструювання та застосування елементів змісту,
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WOOD PROCESSING

The  article  deals  with  the  training  as  an  educational  activities  that  allow  the  presence  of  at  least  two
parties  –  the  subject  and  the  object,  but  these  parties  may  be  in  relationships  only  in  a  certain  area,that  is
defined  “space”.  One  side  of  this  “space”  is  the  pedagogical  conditions.  For  example,  the  “Encyclopedic
Dictionary of Philosophy” edited by L. Ilyichova provides the interpretation of “conditions” as “a philosophical
category,  which  reflects  the  universal  things  related  to  the  factors  that  make  it  arises  and  exists.  Due  to  the
appropriate conditions  the properties of  things  pass  from  the ability  into  reality”.
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методів (прийомів), а також організаційних форм
навчання для досягнення цілей”.

За визначенням О. Піхоти, педагогічна умови
– це категорія, що визначається як система певних
форм,  методів,  матеріальних  умов,  реальних
ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно
створені, необхідних для досягнення конкретної
педагогічної мети [5].

Беремо за основу визначення О. Пєхоти,  та  з
врахуванням доповнень В. Андрєєва, О. Бражнич,
М. Боритко, Л. Карпенко, приймаємо: педагогічні
умови  –  це  категорія,  що  визначається  як
цілеспрямовано  відібраний,  сконструйований  і
застосований зміст навчання  та система певних
форм,  методів,  матеріальних  умов,  реальних
ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно
створені, необхідних для успішного досягнення
конкретної педагогічної мети.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Компонентами педагогічних умов є  матеріальна
база,  форми  і  методи  педагогічної  діяльності,
професіоналізм  колективу,  штучно  створені  і
об’єктивно  сформовані педагогічні  ситуації.  З
іншого  боку,  педагогічні  умови  виступають  і
формою педагогічної діяльності,  метою  якої  є
формування висококваліфікованого фахівця.

Таким  чином,  постало  питання  про  аналіз
дисертаційних  досліджень  присвячених
визначенню  педагогічних  умов  підготовки
фахівців до художньоконструкторської діяльності.

У роботі С. Карнаухова досліджуючи питання
дидактичного забезпечення підготовки вчителів
технологій до художнього конструювання наголошує
на  необхідності  розробки  програми  курсу
художнього  конструювання,  відповідно
удосконалення  методики  викладання,  розробки
комплексу  методичних  і  тактичних  засобів
підготовки студентів, бажано створити відповідну
матеріальну базу у вигляді спеціалізованого кабінету.

У  дослідженні  Ф. Бандуристий  вивчає
оптимізацію навчання художньому проектуванню
в  системі  спеціальної  підготовки  вчителя
образотворчого  мистецтва  підкреслює,  що
необхідно  створити  умови  професійно
практичного  спрямування,  що  передбачають
введення в освітній процес елементів професійної
підготовки  дизайнерів  (вивчення  шляхів
вдосконалення  технологічних процесів обробки
матеріалів, форми, методи  і прийоми  реалізації
цілей, завдань і змісту навчального предмета).

З  точки  зору  сучасних  інформаційно
комунікаційних технологій, Д. Гирина наголошує,
що  на  формування  художнього  конструювання
майбутніх  фахівців  впливає  використання
комп’ютерного  проектування.

На позиції використання технічних пристроїв
при  формуванні  художньоконструкторських
умінь  майбутніх  дизайнерів  у  процесі  їх
професійної  підготовки  також  стоїть
А. Гавриленко,  який наголошує  на  застосуванні
відповідно побудованої методичної системи.

Судження  І. Абоімової  досліджуючи
дидактичні умови формування проектнохудожніх
умінь  у  майбутніх  фахівців  у  галузі  дизайну,
наголошує на необхідності запровадження курсу
“Проектування  інтер’єру”,  а  також  слід
дотримуватись  поетапного  формування
проектнохудожніх умінь у студентів – майбутніх
фахівців у галузі дизайну.

Досліджуючи  розвиток  художньопроектної
діяльності  в  процесі  професійної  підготовки
студентів  університету  Т. Усата  наголошує  на
необхідності  застосування  теоретично
обґрунтованої  і  експериментально  перевіреної
педагогічної  умови  –  застосування  методики
розвитку  художньопроектної  діяльності
студентів,  специфіка  якої  полягає  в  її
спрямованості на художньопроектну діяльність і
в інтеграції принципів, форм, методів, прийомів
актуалізації художньопроектної діяльності.

Переконання  С. Мурзіна  досліджуючи
формування  професійнокомпетентної культури
особистості  художникадизайнера  наголошує на
вдосконаленні системи  професійного  навчання,
розроблена  та  експериментально  апробована
оптимальна педагогічна технологія, що заснована
на виконанні  випускної  кваліфікаційної  роботи
художникадизайнера [3].

Аналогічної  точки  зору  притримується
Т. Козак, який розглядає дипломне проектування
як  засіб  формування  готовності  майбутніх
дизайнерів до професійної діяльності.

І. Раджабов  досліджуючи  декоративно
прикладне мистецтво в системі художньої освіти
наголошує  на  необхідності  застосування  при
підготовці  студентів  традицій  декоративно
прикладного мистецтва.

На важливість особистісного розвитку вказує
А. Амиржанова,  яка  наголошує  на  особливість
художнього  сприйняття.  Дослідниця  визначила
критерії  оцінки  рівня  розвитку  художнього
сприйняття студентів, виявила динаміку розвитку
художнього  сприйняття,  розроблена  і
експериментально  перевірена  науково
обґрунтована  методика  розвитку  художнього
сприйняття.

Також  на  важливість  особистісних  якостей
вказував Д. Баматов, при цьому він визначив такі
педагогічні  умови:  включення  в  художньо
конструкторську діяльність, діагностичний підхід
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до визначення  здібностей  студентів; реалізацію
індивідуальних нахилів і здібностей студентів та
розвиток професійних  і особистісно  значущих
якостей студента; формування досвіду художньо
конструкторської діяльності  та втілення умінь у
конкретних  продуктах  художньотворчої
діяльності.

Н. Козлякова  досліджуючи педагогічні  умови
підвищення  ефективності  художньотворчій
діяльності  студентів  засобами  декоративно
прикладного мистецтва встановила особливості
та можливості специфічних засобів декоративно
прикладного  мистецтва  в  розвитку  художньо
творчої  діяльності,  виявлено,  розроблено
комплекс  засобів  декоративноприкладного
мистецтва.

Досліджуючи  формування  професійно
художніх  умінь  у  майбутніх  фахівців  у  галузі
дизайну Ю. Артемьєва наголошує на необхідності
застосування  спеціально  розробленого
програмнометодичного забезпечення.

Цікавим  є  припущення  О. Пискун,  що  при
підготовці  майбутнього  вчителя  трудового
навчання, який не є вузькопрофільним фахівцем
з  основ  художнього  конструювання  слід
запровадити основи  художньоконструкторської
підготовки, і при цьому застосовувати спеціально
розроблену  методику  навчання  художнього
конструювання майбутніх викладачів.

На важливості графічної підготовки студентів
наголошує О. Джеджула.

Л. Оружа досліджуючи підготовку майбутніх
фахівців з дизайну у вищому навчальному закладі
наголошує,  що  визначено  й  теоретично
обґрунтовано  зміст  підготовки  майбутніх
дизайнерів  у  вищому  навчальному  закладі,
запроваджені  основні  засади  професійної
компетентності  майбутніх  фахівців  з  дизайну,
також  розроблено  організаційну  структуру
підготовки  дизайнерів,  дістали  подальший
розвиток положення щодо підготовки майбутніх
дизайнерів  у  вищих  навчальних  закладах;
організаційного  та  науковометодичного
забезпечення підготовки дизайнерів [4].

Н. Дерев’янко досліджуючи педагогічні умови
формування  проектнообразного  мислення
майбутніх  дизайнерів  у  вищому  навчальному
закладі  наголошує,  що  уточнено  понятійно
категоріальний апарат, удосконалено організаційно
методичні  засади  професійної  підготовки
майбутніх дизайнерів [1].

В. Прусак  досліджуючи  організаційно
педагогічні  засади  підготовки  майбутніх
дизайнерів у вищих навчальних закладах України,
використано основні принципи дидактики, серед

яких  виділено  принципи  фундаменталізації,
інтегративності, розроблено вимоги до інтеграції
загально  художніх  і  професійних  знань  у
підготовці майбутніх дизайнерів наголошує, що:
обґрунтовано зміст та організаційне забезпечення
підготовки  дизайнерів  у  вищих  навчальних
закладах,  розроблено  навчальнометодичний
комплекс.

Різноманітність  підходів  науковців  до
визначення умов підготовки фахівців у контексті
здійснення художньоконструкторської діяльності
вимагає  систематизації  та  узагальнення
накопиченого досвіду.

Таким чином, в результаті аналізу літератури
(Ю. Артемьєвої,  С. Карпєєва,  С. Карнаухова,
І. Соловйової,  Ф. Бандуристого,  Д. Гириної,
А. Гавриленка, В. Богданова, Т. Усатої, В. Фалько,
С.  Мурзинової,  І. Раджабова,  А. Амиржанова,
Е. Прилуцької,  Д. Баматової,  Н. Козлякової,
Т. Дикової,  Ж. Кайнбаєвої,  В. Кануннікової,
О. Будникова,  О. Пискуна,  С. Зінченка,
О. Джеджулої,  Л. Оружої,  Н. Дерев’янка,
В. Прусацької,  О. Трошкіна,  Т. Козака,
О. Федорової ) встановлені наступні групи умов:

 формування / розвиток творчої  активності
майбутнього  фахівця,  шляхом  залучення  до
художньотворчої  діяльності  (І. Соловйова,
Т. Усата, Е. Прилуцька, Д. Баматова, Н. Козлякова,
Ж. Кайнбаєва).

  застосування  розвиваючих  технологій
професійної  підготовки;  розробка  та
впровадження  спеціальних  курсів,  завдань,
орієнтованих на вирішення навчальних проблем
художньотехнологічного  профілю  підготовки
Т. Дикова  [2].

  блочномодульна  організація  процесу,
змістовна  спадкоємність  вивчення  навчальних
дисциплін в рамках освоєння технології художньої
обробки  (В. Канунников  ).

  розвитку  художньої  культури  студентів
засобами дизайнерської діяльності (О. Будникова,
О. Трошкін  ).

  підготовки  майбутніх  фахівців  різного
профілю до художньоконструкторської діяльності
(С. Зінченко, О. Федоров, С. Карпеєва, С. Карнаухов,
Ф. Бандуристий,  Д. Гирина,  А. Гавриленко,
В. Богданов, І. Абоімова, В. Фалько, С. Мурзина,
І. Раджабов,  А. Амиржанова,  Ю. Артемьєва,
О. Пискун,  О. Джеджула,  Л. Оружа, В. Прусак,
Т. Козак).

  розвиток  художньоконструкторських
здібностей  студентів  шляхом  залучення  їх  до
вирішення творчих завдань.

Висновки  та  перспективи  подальших
досліджень.  Отже  творчі  художньо
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конструкторські  здібності  студента формуються
за допомогою оволодіння в процесі виховання й
навчання  змістом  матеріальної  та  духовної
культури, техніки, науки та мистецтва. Соціально
педагогічна значущість художньоконструкторської
діяльності  полягає  перш  за  все  в  єдності
утилітарного  та  естетичного,  в  інтеграції
мистецтва  та  техніки,  краси  та  практичної
доцільності.

Художньовиразна  природа  конструювання
створює умови для розвитку естетичних ідеалів,
уявлень,  поглядів  про  гармонійну  форму  й
конструкцію виробу, що є основою для розвитку
естетичного  й  у  вищому  своєму  прояві
художнього смаку.
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П
остановка  проблеми.  Сьогодення
чітко показує, що суспільству бракує
толерантності  та взаєморозуміння,  а

також змоги вести конструктивний діалог і чути
одне одного. Тож особливу увагу слід приділяти
формуванню нової толерантної і готової до діалогу

особистості. Саме завдяки спілкуванню людина
взаємодіє  з  суспільством  і  стає  одним  із  його
членів.  У  діалозі  особистість  формується  і
самовизначається, виявляючи свої індивідуальні
особливості.

В умовах глобальної комунікації  гуманітарна
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освіта актуалізує толерантність, а з  іншого боку,
забезпечує  інтеграцію  особистості  у  систему
світової  культури.  Відтак,  науковці  й  освітяни
практики визнають діалог неабиякою цінністю в
цивілізованому  світі,  вважають  важливим
чинником, завдяки якому люди вдосконалюються,
стають  духовно  розвиненішими.  Як  зазначив
видатний  педагог  В. Сухомлинський:  “Сенс
нашого життя – щастя людського спілкування. Не
в тому щастя, щоб замкнутися від людей, а в тому,
щоб вищою нашою потребою <...> була потреба
в людині [6, 235]”.

Аналіз  досліджень  з  проблеми.  Проблему
толерантності як здатності сприймати чужі думки,
як терпимість  до стилю  життя іншої людини, її
поведінки, до звичаїв, ідей, релігійних переконань
досліджували  як  стародавні  мислителі,  так  і
сучасні філософи й педагоги. Серед українських
учених  значну  увагу  проблемам толерантності
приділяли  І. Барвінський,  І. Верхритський,
Б. Грінченко,  Г. Сковорода,  К. Ушинський,
Ю. Яворський  та  ін.  Серед  іноземних  –
О. Асмолов, Б. Грабовська, М. Бахтін, В. Біблер,
М. Бубер, І. Зімняя, Д. Пісарєв, Л. Толстой та ін.

Сучасні  вітчизняні науковці також не стоять
осторонь  проблем  толерантності  як  феномена
гуманної  людини.  В. Андрущенко,  І. Бех,
В. Кремень, Н. Миропольська, О. Сухомлинська
та  ін.  окреслюють  складності  у  навчанні  й
вихованні  толерантності,  а  також  розглядають
різні способи їх подолання. Ґрунтовно проблеми
педагогічної  толерантності  викладено  у працях
І. Беха  [2],  В. Кременя  [4].  Досліджуючи
структуру  й  зміст  соціальної  компетентності
особистості,  І. Зарубінська дійшла  висновку, що
толерантності у змісті особистісного компонента
соціальної компетентності належить перше місце
[3].

Мета  статті –  проаналізувати  особливості
формування  толерантності  у  старшокласників,
ефективні  варіанти  організації  навчального
процесу  за  допомогою  діалогу,  що  сприятиме
формуванню толерантності.

Виклад основного матеріалу. У “Великому
тлумачному словнику сучасної української мови”
“толерантність”  (від лат.  tolerantia  –  терпіння)
визначається як, поперше,  здатність організму
переносити  несприятливий  вплив  певних
чинників, подруге, як поблажливість, терпимість
до  чиїхось  думок,  поглядів,  вірувань  тощо.
Толерантність людей є запорукою миру і злагоди
у суспільстві.

Кожній  людині  як  феноменові,  кожній
особистості  притаманно  бути  толерантною  і
водночас  здатною на  інтолерантну  поведінку  в

ситуаціях,  що  викликають  крайні  негативні
емоції. Саме тому головними завдання педагогіки
толерантності є навчання і виховання терпимості,
самоконтролю і вміння залагоджувати проблемні
ситуації.

Шлях  до  толерантності  –  це  емоційна,
інтелектуальна  праця,  оскільки  її  досягнення
можливе  лише  на  основі  зміни  самого  себе,
власних  стереотипів  та  свідомості.  Тож
О. Асмолов  зазначає,  що  толерантність  не
притаманна людині від народження, і може ніколи
й не з’явитися, якщо не буде спеціально вихована,
сформована.  Формуванню  толерантності
сприяють  знання,  відкритість,  спілкування,
свобода  думки,  совісті  й  переконань  [1,  272].
В. Шалін  вважає,  що  принципи  діалогу  і
толерантності взаємопов’язані і толерантність є
невід’ємним  елементом  сучасного  розуміння
свободи як найвищої людської цінності. Принцип
толерантності має творчо застосовуватись й у всіх
соціальних відносинах, а передусім, в освітньому
процесі, у взаєминах учителя й учня [7, 308].

Особливу  увагу  моральним  якостям
особистості  слід  приділити  у  підлітковому  і
юнацькому віці.  Саме  тоді  в  учнів формуються
світоглядні  переконання,  ідейність  та
ототожнення себе з суспільством. Саме в цьому
віці  відбувається  активне  формування  твердої
життєвої позиції учнів та їхня  здатність  жити у
світі з різними людьми та ідеями.

Ключовою фігурою в розвиткові учнів цього
вікового періоду є вчитель. Саме він впливає на
формування  світогляду,  на  розвиток  почуття
громадського обов’язку і відповідальності перед
колективом і самим собою, виховуючи повагу до
кожного  окремого  громадянина.  Тож  стає
зрозумілим, що толерантність – не тільки частина
навчальновиховного процесу сучасної школи, але
й складова професійної відповідальності педагога.
Головним для вчителя  є  дотримання принципів
педагогіки  толерантності та усвідомлення того,
що учні старших класів – рівноправна сторона в
навчальновиховному процесі.

Професіоналізм учителя проявляється в його
готовності до діалогу з учнями, умінні слухати та
об’єктивно оцінювати,  здатності до  співчуття, у
педагогічній  толерантності  за  різноманітних
ситуацій.  Щоб  сформувати  толерантну
особистість,  учителеві  необхідно,  поперше,
навчити  учнів поважати одне  одного, подруге,
сприймати іншу людину з усіма її недоліками та
особливостями,  потретє,  ставитися до  кожної
особистості  як  до  найвищої  цінності.
Старшокласники мають  зрозуміти, що всі люди
різні, неповторні та особливі.
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Для  того  щоб  педагогіка  толерантності
запрацювала,  педагогові  треба  створити
позитивну  ауру  навколо  себе,  працювати  в
атмосфері взаєморозуміння та поваги. Педагог як
зразок  для  наслідування  має  вміти  тонко  й
делікатно  розв’язувати  конфліктні  ситуації  (і
передбачати  їх), мислити  критично, сприймати
інші  думки.  Водночас  учитель  має  чітко
висловлювати та  відстоювати  свою  точку  зору,
не піддаватися агресії. Виховання толерантності
неможливе  за умов  авторитарного  спілкування
“вчитель – учень”, за нав’язування своїх поглядів
і  міркувань,  за  маніпулювання  учнями.  Тож
однією з умов навчання і виховання толерантності
є певна  демократизація  навчального  процесу  і
дружнє спілкування “вчитель – учень”. В основі
педагогічної діяльності вчителя має лежати живе
спілкування  та  взаєморозуміння. Учитель  має
сформувати  в  учнів  високий  рівень  культури
спілкування,  навчити  цивілізованому  діалогу,
здатності відстоювати свою позицію і приймати
переконливі докази іншої сторони. Адже діалог є
фундаментом  толерантності,  а  в  його  основі
лежить діалогічна єдність – вираження думок та
прийняття їх, реакція на них.

Діалогічні вміння ми розглядаємо як чинник
розвитку сукупності різних видів  знань, умінь  і
навичок,  що взаємовпливають  один на  одного.
Це  є  своєрідною  особистісною  системою,
динамічним  новоутворенням,  яке  створює
оптимальні можливості для успішної практичної
діяльності в ХХІ столітті. Людина новітньої доби
має  володіти  не  лише  знаннями,  уміннями,
навичками,  а  й  бути  компетентною  у  сфері
ведення перемовин, налагодження діалогу культур
тощо.  Тобто,  старшокласників  слід  навчати
способам самостійного набуття діалогічних умінь,
використовуючи  умови  освітнього  зокрема  і
навколишнього середовища загалом. Вітчизняний
дидакт О. Савченко визначає діалогічне навчання
як “розмову, бесіду між двома особами, метою якої є
пізнання сутності предмета чи явища в процесі обміну
думками суб’єктів навчальної взаємодії [5, 482]”.

Діалог, будучи  основною формою соціальної
комунікації,  створює  необхідні  умови  для
вироблення в учнів уміння самостійно мислити,
чітко висловлювати свою думку, відстоювати свої
погляди,  доводити свою позицію, підтримувати
іншого  за  складних  життєвих  ситуацій  та
обставин.

Діалогічне мовлення розвивається  в процесі
спілкування двох чи  більше  партнерів.  Мовна
поведінка  одного  співрозмовника  в  діалозі
залежить від реакції іншого на це, але кожний з
партнерів переслідує  свою мету в діалогічному

спілкуванні,  тому  часто  інтеракційна амплітуда
значно  коливається.  Особливістю  навчального
діалогічного  мовлення  є  те,  що  воно  завчасно
обрамлене і відбувається, як правило, з ініціативи
педагога. Живе, природне спілкування вільне від
умов і його учасники не завжди добре знають про
цілі, що переслідуються в діалозі. Саме тому слід
навчати дітей умінням діагностувати цілі і наміри
співрозмовника за його мовними конструкціями,
інтонацією, паузами, за невербальним супроводом
(мімікою, жестами) виголошуваного.

Ці  завдання найкраще  реалізуються  за  умов
залучення  до  ведення  уроків  і  проведення
різноманітних  шкільних  заходів  психологів  і
соціальних педагогів, представників різних сфер
людської діяльності, у т.ч. наукової.

Наприклад, у гімназії №290 м. Києва специфіку
профілізації  навчання  розглядають  за  двома
основні  тенденціями:  становлення  в  країні
громадянського правового суспільства; входження
України  до  загальноєвропейського  освітнього
простору. Зв’язок цих тенденцій і визначає роль
профільного навчання, висуває вимогу свідомого
вибору  майбутньої  професії  і  ставлення  до
професійної  діяльності  як  можливості  брати
участь  у  розв’язанні  особистих,  суспільних  і
загальнонаціональних  проблем,  що
уможливлюється  за  діалогу  як  засобу розвитку
толерантності старшокласників.

У Київській  гімназії  міжнародних  відносин
№323 з поглибленим вивченням англійської мови
в  основі  організації  роботи  педагогічного
колективу  лежить  професійна  компетентність
учасників  освітнього  процесу,  проблемно
пошуковий метод як один зі способів формування
мовленнєвої компетентності учнів старших класів
й  розвитку  іншомовної  культурологічної
компетентності.  Виховання  й  навчання
толерантності  у  цьому  навчальному  закладі
ґрунтується  на  паритетнопартнерському
діалогічному спілкуванні і діалозі культур.

Багаторічна  практика  Авторської  школи
М.П. Гузика – експериментальної спеціалізованої
загальноосвітньої  школикомплексу  І  –  ІІІ
ступенів  Южненської  міської  ради  Одеської
області  підтвердила  важливість  навчання  й
виховання  старшокласників  на  засадах
моральності та християнської етики, що закладає
й  актуалізує  духовні  основи  життєдіяльності
особистості.

У  НВК  “Чаплинська  школагімназія”
Чаплинського району Херсонської області широко
застосовується  технологія  бінарних  уроків
проектів,  що  залучає  учнів  до  діалогу  як  з
ровесниками,  так  і  з  успішними  земляками
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виробничниками  і  краєзнавцями,  з  відомими
представниками  українського  народу  в  галузі
літератури, історії, політики.

За  результатами  анкетувань,  тестувань
старшокласників,  проведених  професійно
орієнтованих екскурсій, лекцій, бесід,  зустрічей
з фахівцями та носіями східних мов виявлено, що
більшість випускників Київської гімназії східних
мов №1 – Асоційованої школи ЮНЕСКО обрали
майбутню  професію  за  категорією  “людина  –
людина”.  Цьому  сприяє  реалізація  проектів,
спрямованих на опанування технологій суспільно
політичної активності, набуття навичок участі в
громадському  житті  через  практичний  досвід
співпраці  з  місцевою  громадою  та  владними
структурами.  Старшокласники  виявляють  такі
якості: прагнення спілкуватися, доброзичливість
і чуйність, уміння стримувати емоції й здатність
аналізувати  поведінку  інших.  Учні  також
демонструють здатність знаходити спільну мову
з різними людьми, адже вчаться володіти мовою,
мімікою, жестами.

Діалог  як засіб розвитку толерантності  тісно
пов’язується  з  питаннями  стратегічного
планування діяльності  Пісківської  гуманітарної
гімназії Бородянського району Київської області,
яка  особливу  увагу  приділяє  розвитку
акмеологічного  середовища  навчання  й
виховання.  Саме  тому  вже  зреалізовані  й
передбачені на перспективу цільові проекти тут
спрямовано  на  накопичення досвіду вчителів  і
розвиток  навичок  старшокласників  ефективно
(продуктивно)  брати  участь  у  різних
соціокультурних,  громадських  та  освітніх
проектах  району,  області,  країни.  Оскільки
вдосконалення  навчальновиховного  процесу
сьогодні  неможливе  без  професійного
психологічного  супроводу,  то  проект  закладу
“Психологічний  супровід  навчальновиховного
процесу”,  серед  іншого,  спрямований  на
формування демократичної  системи взаємин  в
учнівському середовищі, між учнями і дорослими
з  метою  профілактики  негативних  явищ  у
поведінці учнів. Один зі складників комплексного
освітнього  результату –  сформованість  в  учнів
соціальної  компетентності,  усвідомленість
власних ціннісних  орієнтацій,  уміння  обирати
оптимістичні стратегії спілкування.

За  найрізноманітніших  форм спілкування  у
зазначених загальноосвітніх навчальних закладах
віддають  перевагу  навчанню  вправного  й
ефективного  діалогічного  мовлення.  А  це
наближає до  творення  діалогу  природного,  що
розвиває  в  учнів  толерантність.  Уміння
толерантного діалогічного мовлення забезпечують

такі  технології  спілкування:  “запитання  –
відповідь  –  контрзапитання”  (поставлені
запитання і виголошені відповіді піддаються потім
колективному  обговоренню);  “проектування
розвитку  ситуації”  (під  час  бесіди  учитель
пропонує розглянути певну конфліктну ситуацію,
водночас  здійснюється  пошук  виходу  з  цієї
ситуації); “імпровізація” (учні обирають цікаву для
них  тему;  переносять  події  в  нові  умови;
інтерпретують  зміст  того,  що  відбувається);
“фінал  історії”  (учитель  пропонує  вигадати  або
сконструювати  іншій  фінал  відомого  твору  чи
фільму) тощо.

Діалогічне мовлення (діалог і полілог) з позицій
толерантності  –  ефективний засіб формування
ціннісносмислової  сфери  особистості
старшокласників, а також їхньої соціалізації. Для
того щоб навчити старшокласників толерантного
спілкування,  перед  учителем,  щонайперше,
постає необхідність у створенні умови, які сприяли
б  формуванню  в  учнів  комунікативної
компетентності.  Тож  учні  мають  навчатися
толерантного  спілкування  з  будьяким
співрозмовником; уміти підтримувати контакт у
спілкуванні,  дотримуючись  норм  і  правил;
слухати співрозмовника з повагою і терпимістю
до чужої думки; висловлюватися, аргументувати
і  в  культурній формі  відстоювати свої погляди;
стимулювати  співрозмовника  до  продовження
спілкування;  грамотно розв’язувати конфлікти у
спілкуванні;  за потреби  змінювати свою мовну
поведінку;  оцінювати  успішність  ситуації
спілкування;  коректно  завершувати  ситуацію
спілкування.

Висновки.  У  статті  проаналізовано
особливості  формування  толерантності  у
старшокласників,  на  конкретних  прикладах
розглянуто  ефективні  варіанти  організації
навчального  процесу  за  допомогою  діалогу.
Закцентовано  увагу  на  феноменах  гуманної
людини, особистості, педагогіки толерантності,
мови  –  мовлення  – спілкування.  Виокремлено
низку  дидактичних  умов  формування  навичок
діалогічного мовлення, спрямованого на розвиток
толерантності старшокласників, – особистісних,
навчальновиховних, соціальних.
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П
остановка  проблеми  та  аналіз
останніх досліджень  і  публікацій.
Основним  фактором  модернізації

освіти, надання процесу професійного навчання
інноваційного  характеру  є  використання
інформаційнокомп’ютерних  технологій  (ІКТ)  і
створення  на  їх  основі  інформаційно
комунікаційного  навчального  середовища
професійної  підготовки  робітників  у  ВНЗ.  Як
зазначають  науковці  [2  –  4;  6;  8  –  9],  мета
впровадження засобів навчання, реалізованих на
основі  ІКТ,  у  навчальновиробничому  процесі
підготовки  робітників  у  ВНЗ  визначається
завданнями інформатизації сучасного суспільства,

а  також  необхідністю  інтенсифікації  процесів
інтелектуального розвитку учнів.

Формулювання  мети  статті.  Метою  даної
статті  є  визначення  дидактичних  вимог  до
підручників  “Маркетинг”  для  старшої  школи  з
погляду формування в учнів економічних понять.
Завдання  статті:  окреслити  коло  економічних
понять,  вмінь  та  навичок,  які  мають  бути
сформовані  в  учнів  10 –  11их  класів  згідно  з
чинною навчальною програмою;  сформулювати
вимоги  до  змісту  підручників  “Маркетинг”,
спрямовані на успішне  формування  зазначених
понять, вмінь та навичок.

Виклад основного матеріалу. Інформаційне
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У статті досліджуються дидактичні вимоги до  змісту та структури підручників “Маркетинг”
для 10 – 11их класів загальноосвітньої школи, визначено основні принципи відбору навчального матеріалу
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учебного  материала  с  целью  усвоения  учащимися  материала,  формирование  соответствующих  умений
и навыков и их реализации в проектной деятельности.

Ключевые слова: маркетинг, экономические понятия, учебный проект, информационные технологии.

Ivan Vasylykiv, Postgraduate student
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

THE DIDACTIC REQUIREMENTS TO
THE CREATION OF ELECTRONIC BOOKS ON MARKETING

The article deals with the educational requirements to the content and structure of the textbook “Marketing”
for  10  –  11th  grade  of  secondary  school,  and  with  the  basic  principles  of  selection  of  educational  material  in
order  to master  the material by students  ,  forming  the proper skills and implement  them in  the project activities.

Keywords:  marketing,  an  economic  concepts,  educational  project,  an  information  technology.

УДК 371.671:339.138

© І. Василиків, 2016

ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З МАРКЕТИНГУ



149 Молодь і ринок №7 (138), 2016

середовище професійної підготовки учнів у ВНЗ
– сукупність  об’єктів  інформаційної  взаємодії:
адміністративноуправлінського  персоналу,
інженернопедагогічних працівників, учнів і видів
інформаційних  потоків,  що  формують  різні
інформаційні  ресурси  із  зовнішнього
інформаційного середовища,  в якому  взаємодіє
ВНЗ [4].

Метою проектування і реалізації інформаційного
середовища професійної підготовки робітників є
підготовка  учнів  до  майбутньої  самостійної
діяльності в реальному виробничому середовищі.
Ефективність  проектування  і  реалізації
інформаційного  середовища  як  педагогічної
системи зумовлюється  застосуванням принципу
взаємодоповнення  реальної  і  віртуальної
складових  з  урахуванням  орієнтованості
педагогічного  процесу  на формування  в  учнів
навичок взаємодії з реальними об’єктами на всіх
рівнях його організації.

Вивчення особливостей застосування ІКТ для
створення  електронних  навчальних  ресурсів
(ЕНР) стає  все  більш  актуальним завданням  із
низки організаційних,  дидактичних  і  змістових
причин: потреба використовувати відео  і аудіо
зображення  для  унаочнення  змісту  розділів
спецдисципліни;  необхідність  швидкої  зміни
змісту  відповідно  до  нових  досягнень  науки  і
технологій;  можливість надання учням доступу
до об’ємних довідкових баз даних; необхідність
застосування  можливостей  обчислювальної
техніки під час проведення лабораторних робіт.

Орієнтовну  структуру  електронного
підручника подано на рис. 1.

З  урахуванням  інтенсивного  розвитку

віртуальної  складової  ЕНР  для  професійної
підготовки учнів у ВНЗ необхідно:

1)  організувати  підготовку  і перепідготовку
викладачів спецдисциплін  в сфері  застосування
сучасних комп’ютерних технологій для реалізації
цілей і завдань навчальновиробничої діяльності
учнів;

2) систематизувати  елементи  віртуальної
складової ЕНР: на сьогодні використання  ІКТ у
навчальновиробничому  процесі  професійної
підготовки  учнів  ВНЗ  відбувається  стихійно,
оскільки  відсутня відповідна  нормативна база
комп’ютеризації  професійнотехнічної  освіти,
слабко розроблено психологопедагогічні вимоги
до  організації  віртуальних  форм  педагогічної
діяльності;

3) розробити адекватні форми, засоби і методи
контролю,  зокрема,  тестового,  ефективності
віртуального навчання;

4) створити систему моніторингу ефективності
інтегрального  (реального  +  віртуального)
середовища  для  вимірювання  динаміки
професійної підготовленості учнів ВНЗ;

5)  створити  діалогові  системи  між учнями  і
викладачами в умовах віртуальної реальності;

6) розробити  методичне  забезпечення
взаємодії  учнів  з  віртуальною  складовою
інформаційного  середовища  професійної
підготовки у ВНЗ на базі електронних підручників
і  навчальнометодичних  посібників  нового
покоління.

При  підготовці  підручника  необхідно
опрацювати економічний матеріал, закладений у
зміст предмета, здійснити відбір найважливіших
елементів та встановити логічні зв’язки між ними.
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Важливою є єдність основних понять, законів та
закономірностей, практичних прийомів і дій [5].

Навчальна програма предмету “Маркетинг” [6]
передбачає  засвоєння учнями кола  економічних
питань та формування певних економічних вмінь
та навичок. У школярів  10го класу мають бути
сформовані такі поняття, вміння та навички:

Економічні поняття
 Виробництво як перетворювальна діяльність

людини;  вплив  виробництва  на  створення
інноваційного середовища.

 Створення матеріальних  і життєвих благ у
процесі виробництва.

  Вплив  проектної  діяльності  на  розвиток
виробництва.

 Критерії оцінювання нової продукції.
 Аналіз та його особливості для роботи над

виробом;  основні  напрямки,  за  якими  можна
здійснювати аналіз об’єкта проектування.

  Функціональні  вимоги  до  промислових
виробів.

 Проектна пропозиція.
 Експертиза виробу, її мета та алгоритм.
  Економічна  система,  продуктивні  сили,

засоби виробництва.
 Три основних питання економіки.
 Продуктивність праці та основні її показники

(норма часу, норма продуктивності).
 Прибуток та послідовність його розподілу.
 Рентабельність сучасного виробництва.
 Собівартість та шляхи її зниження.
  Шляхи  економії  матеріальних  ресурсів

проекту.
 Формування ринкової ціни.
  Маркетинг  у  виробничій  діяльності  для

дослідження ринку певного регіону.
 Анкетування як метод дослідження  потреб

ринку.
 Прямі продажі.
Вміння та навички
 Класифікація джерел економічної інформації;

аналіз  її  типів;  застосування різних  технологій
опрацювання інформації.

 Формування ідей проекту на основі зібраної
інформації.

  Формулювання  завдання  для  роботи  над
проектом  відповідно  до  проведеного  аналізу
зібраної інформації.

 Складання орієнтовного плану роботи над
проектом.

 Технологія виконання проектної пропозиції:
попередні дослідження на основі даних соціології
та ергономіки.

 Визначення основних економічних вимог до
об’єкта проектування.

 Складання дизайнпроекту на виготовлення
об’єкта проектування, економічне обґрунтування
основної ідеї проекту; економічне обґрунтування
та оформлення проекту.

  Розроблення  анкети  для  проведення
експертизи нескладного побутового виробу.

 Визначення собівартості проекту.
 Характеристика поняття прибутку стосовно

теми проекту.
  Формування  ринкової  ціни  кінцевого

продукту  власного  проекту  (матеріального  чи
інтелектуального).

  Визначення  шляхів економії  матеріальних
ресурсів власного проекту.

 Визначення собівартості майбутнього виробу.
 Визначення шляхів застосування маркетингу

для теми проекту.
 Дослідження потреб ринку.
 Розробка  анкети для вивчення  купівельної

спроможності споживачів об’єкта проектування;
аналіз  результатів  проведеного  анкетування  та
внесення змін до проекту.

У школярів 11го класу мають бути сформовані
такі поняття, вміння та навички:

Економічні поняття
 Функціональновартісний аналіз.
  Раціоналізаторські  пропозиції  як  засіб

розвитку виробництва.
 Техногенні проблеми в сучасному суспільстві;

проблеми загальносвітового рівня – демографічні,
екологічні, енергетичні.

 Види виробництв та їх вплив на екосистему;
вплив людини на екосистему.

 Можливі шляхи подолання енергетичних та
екологічних проблем.

  Сучасні  Маркетинг  безвідходного
виробництва продукції; замкнені системи як один
з видів безвідходного виробництва.

 Основні функції, сфери та галузі професійної
діяльності людини.

Вміння та навички
 Презентація результатів роботи.
  Відбір  природоохоронних  технологій  для

власного проекту.
Визначення  основних  компонентів  процесу

вибору майбутньої професії.
Розглянемо основні вимоги до  електронного

підручника.  Електронний  підручник  повинен
містити  лише  мінімум  текстової  інформації  у
зв’язку з тим, що тривале читання тексту з екрану
призводить  до  стомлення  і,  як  наслідок,  до
зниження сприйняття і засвоєння знань. Істотне
значення  має  розмір  і  накреслення  шрифту.
Електронний  варіант  підручника  дозволяє
виділити окремі слова чи фрази кольором і фоном,
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що покращує наочність та дозволяє акцентувати
увагу на головному [3].

Електронний  підручник  повинен  містити
гіперпосилання  за  елементами  підручника.
Бажано  мати  зміст  із  можливістю  швидкого
переходу на необхідну сторінку.

Електронний  підручник  повинен  містити
велику  кількість  ілюстративного  матеріалу.
Графічні  зображення  повинні  відповідати
розмірам екрану  або  вікна на  екрані.  Графічно
можна відображати послідовні кадри, малюнки,
що  показують  рух,  наявність  зв’язку  або
структуру,  діаграми  процесів,  терміни  їх
виконання,  якісне  уявлення  числових  даних
(лінійні  графіки, піктограми, фізичні, політичні
та спеціалізовані карти), різного роду матричні
подання словесних  і числових даних (розклади,
таблиці  спортивних  результатів,  діаграми  для
порівняння), статичні фотографії для залучення
уваги,  демонстрації  оригіналів,  уведення  в
контекст.

Використання  відеофрагментів  дозволяє
передати в динаміці процеси і явища. Незважаючи
на  великі  розміри  файлів,  застосовувати  їх
доцільно, тому що сприйняття та зацікавленість
учнів підвищуються і поліпшується якість знань.

Дидактичне  значення  має  компонування
текстового, графічного та іншого матеріалу. Якість
сприйняття  нової  інформації,  можливість
узагальнення  та  аналізу,  швидкість
запам’ятовування, повнота засвоєння навчальної
інформації  залежать  як  від  розташування
інформації на сторінці (екрані комп’ютера), так і
послідовності  сторінок.  Адже,  на  відміну  від
друкованого видання, в якому можна одночасно
“заглядати” у дві  сторінки,  тримаючи проміжні
сторінки в руках, в електронному підручнику це
зробити неможливо. В електронному підручнику
повинен бути список рекомендованої літератури,
виданої  традиційним,  друкарським  способом.
Список літератури може бути доповнено не лише
посиланнями  на  статті  у  журналах,  збірниках
наукових  конференцій  тощо,  але  також  і  на
електронні  публікації,  розміщені  на  серверах
навчального закладу або в мережі Інтернет.

Розглянемо  послідовність  створення
електронного  підручника.  Існує  відпрацьована
методологія створення комп’ютерних навчальних
систем. Вона містить послідовні етапи:

 Визначення цілей та завдань розробки.
 Розробка структури електронного підручника.
  Розробка  змісту  за  розділами  і  темами

підручника.
  Підготовка  сценаріїв  окремих  структур

електронного підручника.

 Реалізація.
 Апробація.
 Коригування змісту електронного підручника

за результатами апробації.
  Підготовка  методичного  посібника  для

користувача.
Переглянемо більш детально ці етапи.
Визначення  цілей  та  завдань  розробки.

Основою створення електронних  підручників  є
дидактичні  цілі  та  завдання,  для  досягнення  і
вирішення яких використовуються інформаційні
технології.  Залежно  від  цілей  навчання,
електронні підручники можуть бути таких типів:

1. Предметноорієнтовані електронні;
2.  Предметноорієнтовані  електронні

тренажери з наявністю довідкового навчального
матеріалу;

3.  Електронні  автоматизовані  системи
контролю.

Розробка структури електронного підручника
[8].

Структура у загальноприйнятому розумінні –
сукупність  стійких  зв’язків  об’єкта,  що
забезпечують  його  цілісність.  На основі  цього
визначення,  у  процесі  розробки  електронного
підручника  спочатку  необхідно  визначитися  з
його  структурою,  порядком  проходження
навчального матеріалу, зробити вибір основного
опорного  пункту  майбутнього  підручника.
Основна  умова  –  розділи  курсу  та  їхні
компоненти  повинні  бути  взаємопов’язаними,
відповідати  загальній  програмній  оболонці,
причому кожен компонент у зазначених розділах
електронного  підручника  повинен  бути
доступний для користувача  з будьякого  іншого
компонента.

Розробка  змісту  за  розділами  і  темами
електронного  підручника.  Поняття  про  зміст
електронного  підручника  є  частиною поняття
змісту освіти, що розуміється як система знань,
умінь  та навичок, оволодіння якими  забезпечує
розвиток розумових здібностей учня.

Висновки. У процесі побудови інформаційно
комунікаційного  навчального середовища  ВНЗ
виникають  певні  труднощі,  пов’язані  з
випереджувальними  темпами  розвитку
програмноапаратних  засобів  навчання,  що
відповідно  вимагає  нового  рівня  оволодіння
інженернопедагогічними  працівниками
комп’ютерною  технікою  і  навчальним
обладнанням. Тому, з одного боку, адміністрація
ПНТЗ  повинна  сприяти  підвищенню
кваліфікаційного рівня педагогічних працівників,
а  з  іншого,  викладачі  самостійно  мають
опановувати і впроваджувати в практику власної
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діяльності нові  засоби  ІКТ.  Отже,  формування
ефективного  інформаційнокомунікаційного
навчального середовища ВНЗ можливе за умови
активного  залучення  до  цього  процесу  як
інженернопедагогічних працівників, так і учнів.
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“Найкращий учитель для дитини той, хто духовно спілкується з нею, забуває, що 
він учитель, і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель знає 
найпотаємніші куточки серця свого вихованця, і слово в його устах стає могутнім 
знаряддям впливу на особистість, яка розвивається”. 

Василь Сухомлинський 
педагог, публіцист, письменник, поет 

 
“Справжній вихователь повинен бути попередником між школою, з одного боку, і 

життям і наукою – з другого”. 
Костянтин Ушинський 

педагог 
 
“... Учитель – це той, хто виховує і викохує нашу зміну, це той, хто вкладає в 

маленькі голівки наших дітей найвищі ідеали людства, прищеплює їм любов до життя 
і до праці, прекрасне почуття колективу, честь і мужність, ясність у поглядах, 
безмежну жадобу до знань”. 

Максим Рильський 
український поет, перекладач, публіцист 
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П
остановка проблеми.  У  сучасному
світі  залишається  актуальною
проблема  підвищення  ефективності

освіти особистості, вирішення якої залежить від
професійної компетентності вчителя, зокрема, від
його  компетентності  в  вирішенні  педагогічних
задач  здоров’язбереження,  оскільки  вони
визначають  зміст  педагогічного  процесу  і
результати  професійної  діяльності  вчителя,
пов’язаної  із  збереженням  здоров’я  молодого

покоління. Це викликає необхідність теоретичних
досліджень  професійної  компетентності
майбутнього  вчителя,  зокрема  й
здоров’язбережувальної.

Питання  формування  професійної
компетентності майбутнього вчителя розглядали
К. АбульхановаСлавська, А. Алферов, Ю. Варданян,
О. Євсюков, В. Краєвський, Н. Кузьміна, В. Лозова,
А. Маркова, Л. Мітіна, В. Сластьонін, Т. Сущенко
та  ін.  Узагальнення  підходів  науковців  до

УДК 371.134:57(07)
Тамара Миронюк, здобувач кафедри хімії, екології та методик їх навчання

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНА СФЕРА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

У  статті  висвітлено  один  із  критеріїв  здоров’язбережувальної  компетентності    мотиваційно
ціннісний.  Встановлено,  що  в  основному  процес  формування  здоров’язбережувальної  компетентності
майбутнього  вчителя  біології  орієнтований  на  когнітивноінформаційний  та  практичнодіяльнісний
критерії,  а  в  меншій  мірі  на  мотиваційноціннісний.  Доведено,  що  вдосконалення  освітніх  технологій
призводить до  того, що  педагогічний  процес  стає  особистісноорієнтованим, а  взаємодія  викладачів  і
студентів  –  суб’єктсуб’єктною.  Тому,  на  перший  план  висувається  мотиваційноціннісний  критерій
здоров’язбережувальної  компетентності  майбутнього  вчителя  біології.

Ключові  слова:  здоров’язбережувальна  компетентність,  мотиваційноціннісна  сфера,  освітні
технології, майбутній  вчитель  біології.

Літ. 14.

Тамара Миронюк, соискатель кафедры химии, экологии и методик их обучения
Уманского государственного педагогического университеут имени Павла Тычины

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНАЯ СФЕРА ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ

В  статье  освещен  один  из  критериев  здоровьезберегательной  компетентности    мотивационно
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THE MOTIVATIONAL-VALUE SPHERE SPHERE OF HEALTH SAVING COMPETENCE
OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS

The article highlights  the motivationalvalue criterion as one of component of health saving competence. It has
been established that  the process of  formation of health saving competence of  future biology teachers  is  focused more
on cognitive and informational as well as practical criteria, but to a lesser extent on the motivational value. It has been
proved  that  the  improvement  of  educational  technologies  leads  to  the  fact  that  the  educational  process  turns  to  be
studentoriented,  and  the  interaction  between  teachers  and  students  is  defined  as  subjecttosubject  cooperation.
Therefore,  the motivationalvalue  criterion of health  saving competence of  future biology  teachers dominates.
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визначення  змісту  й  умов  формування
професійної компетентності майбутнього вчителя
дозволяє інтерпретувати його здоров’язбережувальну
компетентність як інтегративну якість особистості,
що включає сукупність  знань  про  людину та  її
здоров’я,  здоровий  спосіб  життя;  мотиви,  які
мають здоров’язбережувальну спрямованість по
відношенню  до  себе  і навколишнього світу, які
спонукають до ведення здорового способу життя;
потреба в  освоєнні  способів  збереження свого
здоров’я,  орієнтованих  на  самопізнання  і
самореалізацію, а також як складник професійної
компетентності.

Для  визначення  особливостей  структурних
складників здоров’язбережувальної компетентності
потребує розгляду критеріальна база.

У  психологопедагогічній  літературі  існують
різні підходи до визначення об’єктивних критеріїв
ефективності  та  якості  навчальновиховного
процесу. Але в  той  же час в  теорії  та  практиці
педагогічної освіти  існують  загальні вимоги до
виділення і обґрунтування критеріїв, які зводяться
до того, що вони, поперше, повинні відображати
основні закономірності формування особистості,
подруге,  з  допомогою  критеріїв  мають
встановлюватися зв’язки між усіма компонентами
досліджуваної  системи  і,  потретє,  якісні
показники  повинні  виступати  в  єдності  з
кількісними.

В якості основного критерію здоров’язбережувальної
компетентності майбутніх учителів біології обрано
підвищення рівня її сформованості. Крім того, ми
дійшли висновку про неможливість вибору одного
показника,  який  дозволив  би  нам  кількісно  і
якісно виміряти ці зміни.

Виходячи  з  аналітичного огляду  психолого
педагогічної літератури, а  також досвіду роботи
у вищій школі вважаємо, що в якості фіксованих
показників має використовуватися система ознак,
що  відображає  рівень  сформованості
здоров’язбережувальної  компетентності
майбутнього вчителя біології.

Аналіз основних досліджень та публікації.
Аналіз  робіт    М.  Богданова,  Т. Бондаренко,
Д. Вороніна,  Т. Гиголаєвої,  Е. Дзятковської,
І. Зимньої, О. Кокоріної, Т. Лапико, Е. Мамонтова,
Н. Поліщук, С. Морозової, Дж. Равена, Р. Рожнова,
А. Старикова,  Л. Тихомирової,  В. Успенської,
Ю. Шафран  дозволив  поставити  питання  про
компонентну  природу  здоров’язбережувальної
компетентності  як  складної  системи  в  процесі
розвитку  і  формування  особистісної  якості.
Науковцями  критерії  здоров’язбережувальної
компетентності розглянуті в умовах спеціальних
досліджень. Вони відображають існуючі зв’язки

між  складовими  здоров’язбережувальної
компетентності та складаються із компетенцій або
критеріїв, кількість яких варіює в різних межах.

Нами здоров’язбережувальна компетентність
розглядається як необхідна складова професійної
підготовки  майбутніх  учителів  біології,  яка
утворена: єдністю стійкої мотивації на здоровий
спосіб життя та ціннісного ставлення до власного
здоров’я  та  здоров’я  оточуючих  (мотиваційно
ціннісний  критерій);  фундаментальними
базовими  знаннями  студентів  про  здоров’я  та
його складові, і здоровий спосіб життя, способи
оздоровлення і підвищення резервів здоров’я як
складних соціальноособистісних і психофізіологічних
явищ,  знань  змісту  здоров’язбережувальної
компетентності  (когнітивноінформаційний
критерій);  практичними  вміннями  та  досвідом
реалізації  здоров’язбережувальної  діяльності,
необхідними для збереження і підтримки здоров’я
(практичнодіяльнісний критерій), що орієнтує на
вдосконалення здоров’я всіх освітнього процесу.

Мотиваційноціннісний  критерій,  який
обумовлений  сукупністю  знань  і  практичних
умінь, включає сформованість у студентів стійкої
життєвої  мотивації  на  пріоритет  здоров’я  та
орієнтує їх на здорову життєдіяльність.

Мотиваційноціннісний  критерій,  на думку
Т. Гиголаєвої, є пріоритетом цінності здоров’я в
системі  поглядів  майбутнього  педагога.
Сформованість  мотиваційноціннісної  сфери
майбутнього  вчителя  сприяє  точному
цілепокладанню і проектуванню його діяльності,
визначає пріоритети педагогічної діяльності [4, 18].

Мета статті. Мотиваційноціннісний критерій
здоров’язбережувальної компетентності студентів
визначає мету професійної  підготовки  вчителя,
мотиви,  потреби,  а  також  регламентує
спрямованість  цього  процесу.  Він  визначає
інтерес  до процесу пізнання, пов’язаний  з його
ставленням  до  змісту  діяльності,  що  включає
потреби і бажання зрозуміти не тільки знання, а
й способи їх отримання. Під мотивами В. Оржеховська
розуміє почуття і думки, що спонукають до певної
діяльності  або  конкретних  дій.  Це  внутрішні
спонукальні  сили,  що  сприяють  виконанню
певних  вимог, у даному випадку – формуванню
культури здоров’я [12, 23].

Виклад  основного  матеріалу.  Мотиви
являють собою, як зазначає І. Зимня, “стрижень
особистості,  до  якого  “стягуються”  такі  її
властивості, як спрямованість, ціннісні орієнтації,
установки, соціальні очікування, емоції,  вольові
якості” [6, 219 – 220].

У  цілому  поняття  “мотив”  позначає
усвідомлювану  людиною причину  поведінки  й
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діяльності.  Однак  будьяка  форма  людської
поведінки  може бути  пояснена  як внутрішніми
(психологічними),  так  і  зовнішніми  (умовами й
обставинами)  причинами.  Суб’єкта  можуть
спонукати  до  певної  діяльності  різні  мотиви:
інтерес до змісту та процесу діяльності, почуття
обов’язку  перед  суспільством,  прагнення  до
самоствердження  тощо.  Тому  мотивами  в
конкретній ситуації при одній  і  тій  же  потребі
можуть  виступати різні предмети, а  сукупність
наявних  мотивів  у  своїй  інтегративній  єдності
сприяє формуванню мотивації [8].

Теоретичний  аналіз  досліджень  Н. Кона,
С. Маслоу,  К. Роджерса,  Л. Станкевича  та  ін.
свідчить  про  те, що  важливу роль  у підготовці
майбутніх  учителів  відіграє  мотивація,  яка  є
пусковим механізмом всієї діяльності людини.

Від  того,  яким  є  якісний  рівень  мотивації
здоров’язбереження майбутнього вчителя біології
(активного творення або інертності, що веде до
саморуйнування),  наскільки  вона  соціально,
професійно орієнтована (зовнішня чи внутрішня),
залежить і активність студента педагогічного ВНЗ
щодо формування у нього здоров’язбережувальної
компетентності.

Мотивація використовується в усіх сферах, що
досліджують  причини  і  механізми  поведінки
людей. За виявами і функціями вони поділяються
на  три  відносно  самостійні  класи.  Так,  за
причинами  активності  організму  аналізуються
вияви  інстинктів  і  потреб;  за  спрямованістю
активності  –  вияви  мотивів  як  причин  вибору
спрямованості поведінки; за регуляцією динаміки
поведінки – вияви емоцій, почуттів і установок у
поведінці людини.

Однак визначальним моментом у мотивації є
мета.  Уміння  ставити  мету  щодо  діяльності,
прагнення досягти її є суттєвою характеристикою
мотивів.

Мотив  до  здоров’язбереження  у  студентів
формується на основі потреби бути здоровими  і
є  похідним  від  біологічної  потреби
самозбереження.  Задоволення  цієї  потреби
спрямовує  студента  на  зміцнення  здоров’я  і  є
дієвою  силою  для  оволодіння  вміннями  та
навичками здорового способу життя.

Найбільш  прийнятною  для  впровадження  у
ВНЗ  є  така  структура  реалізації  мотивів  до
здоров’язбереження,  здорового способу  життя,
культури здоров’я:

1)  зосередження  уваги  студентів  на
особистісному та соціальному значенні здоров’я
і культури здоров’я;

2) отримання інформації про здоров’я і експрес
оцінка  функціонального  стану  та  рухових

можливостей організму, діагностування здоров’я
з метою виявлення рівня фізичного, психічного,
соціального і духовного здоров’я;

3)  вибір  мотивів  усвідомлення  потреби  у
здоровому способі життя, культурі здоров’я;

4) вибір рішення (постановки мети).
Нерідко  усвідомлення  мотиву  підмінюється

мотивуванням  – раціональним  обґрунтуванням
вчинку,  що  не  відбиває  дійсних  спонукань
людини. За допомогою мотивування особистість
нерідко виправдовує  свої дії і вчинки і узгоджує
їх зі своїми особистісними нормами. Чим повніше
і  точніше людина  усвідомлює свої мотиви,  тим
сильніша її влада над власними вчинками.

Мотив  діяльності,  на  думку  Г. Місіної,  це
спонукання людини до дії, але це також думки і
почуття людини, що спонукають її до здійснення
діяльності. Саме  тому незаперечним є  факт, що
діяльність завжди мотивована [10, 89].

Це узагальнення про природу такого складного
феномену,  як  мотив,  в  нашому  дослідженні
служить теоретичною основою для опису мотивів
здоров’язбережувальної  діяльності  суб’єктів
освітнього  середовища  ВНЗ.  Мотив  зберегти  і
зміцнити  здоров’я  студентів  через  оволодіння
ними основами здорового способу життя, а також
створити  у  ВНЗ  умови  для  забезпечення
фізичного, психічного і соціального благополуччя
студентів, профілактики їх девіантної поведінки,
можна  розглядати  як  домінуючий  в  структурі
здоров’язбережувальної  компетентності
майбутнього вчителя біології.

Мотиви  визначають  ціннісні  орієнтації
особистості.  Існує  і  зворотний  зв’язок.  Ці  ідеї
висунуті  Л.  Виготським,  А.  Леонтьєвим,
С.  Рубінштейном, А. Сідельковським.

В основі формування здоров’язбережувальної
компетентності  лежать  цінності,  ціннісні
орієнтації,  ціннісні  установки,  потреби,  тому
важливо  з’ясувати  ціннісний  аспект  даної
проблеми.  Аналіз  філософської,  психолого
педагогічної  літератури  дає  підстави
стверджувати,  що  поняття  “цінність”
розглядається в широкому контексті. Так, поняття
“цінність”  у  психологічному  словнику
тлумачиться  як  “будьякий  об’єкт”  (зокрема
ідеальний), який має життєво важливе значення
для  суб’єкта  (індивіда,  групи,  етносу)  [9, 436].
Відповідно  до  визначення  в  соціологічному
словнику, “цінність” – це “властивість суспільного
предмету задовольняти певні потреби соціального
суб’єкта (людини, групи людей, суспільства” [13, 87].

Так,  М.  Рокич  визначає цінності  як  “стійке
переконання в тому, що певний спосіб поведінки
або кінцева мета існування переважно з особистої
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або соціальної точок зору, чим протилежний або
зворотний  спосіб  поведінки,  або  кінцева мета
існування”  [14,  5].  На  його  думку,  цінності
особистості характеризуються такими ознаками:
прояв  цінностей  простежуються  в  культурі,
суспільстві  і  особистості;  вплив  цінностей
простежується  практично  у  всіх  соціальних
феноменах, що заслуговують вивчення; загальне
число  цінностей,  які  є  надбанням  людини,
порівняно невелике; всі люди володіють одними
і  тими  ж  цінностями,  хоч  і  в  різному ступені;
цінності організовані в системи [14, 3].

На підставі  узагальнення вищесказаного ми
розділяємо  думку  В. Бобрицької  [3],  яка
виокремлює  сутнісні  характеристики  поняття
“цінність”,  як  складника  мотиваційної  сфери
особистості.  Отже,  цінність  є:  1)  те,  що
задовольняє  інтереси  і потреби  особистості;
2)  особливою  індивідуальною реальністю, суть
якої  полягає   у  її   позитивній  значущості;
3 )   “маркером”  особливої  значущості  речей,
процесів, ідей для життєдіяльності суб’єкта; 4) те,
що  впливає  на  мотивацію  і  вибір  способів
поведінки людини.

На  кожній стадії розвитку особистості вибір
переважаючого механізму формування ціннісної
системи  визначається  складним  комплексом
внутрішніх  і  зовнішніх  чинників.  Внутрішні
психологічні  чинники  і  чинники  зовнішнього
соціального середовища визначають особливості
розвитку  системи  ціннісних  орієнтацій,
взаємодіючи між  собою при здійсненні тієї  або
іншої діяльності [7].

В педагогічному словнику поняття “ціннісні
орієнтації”  тлумачиться як  вибіркова,  відносно
стійка система спрямованості інтересів і потреб
особистості,  зорієнтована  на  певний  аспект
соціальних цінностей [5].

Отже,  ціннісні  орієнтації  являють  собою
особливі  психологічні  утворення, що  завжди  є
ієрархічною  системою та  існують  в  структурі
особистості тільки як її елементи.

У  педагогічному процесі  цінності  спочатку
виступають  в  ролі  ціннісних  установок,  які,  у
свою чергу, є основою для формування ціннісних
орієнтацій  і  культурних  норм.  Культурна
(ціннісна) норма – загальноприйнята вимога, що
регулює  поведінку  людей.  Ціннісні  установки
будуть прийняті людиною, стануть її ціннісними
орієнтаціями,  якщо  будуть  нею  пережиті,
торкнуться її емоційної сфери. Ціннісні орієнтації
впливають  на  потреби  і  мотиви  діяльності
людини,  визначають  її поведінку.  У  світлі цих
положень здоров’я можна розглядати як ціннісний
об’єкт,  ціннісні  орієнтації  на  важливість  його

заощадження  –  як  реалізацію  ціннісних
установок, а здоровий спосіб життя – як ціннісну
(культурну)  норму.

Мотиваційна сфера досить часто ідентифікується
з категорією “потреба” (Л. Божович, Л. Виготський,
І. Зимня),  тобто нагальною потребою людини у
тому, без чого життя не може бути повноцінним.
До переважаючих  в  загальному  спектрі  потреб
належить  потреба  здоров’я,  що  визначає  весь
процес  мотивації  людини  в  діаді  “Я  і  моє
здоров’я”.

У дослідженні  ми  виходимо  з  уявлення  про
триєдність  фізичного,  психічного,  духовно
морального здоров’я. Всі три аспекти перебувають
у  взаємозв’язку  та  взаємозумовленості.  Таке
розуміння здоров’я педагогами є одним з факторів
формування  у  них  здоров’язбережувальних
ціннісних  орієнтацій.  Виходячи  з  триєдності
здоров’я  і  ставлячи  за  мету    формування
здоров’язбережувальних  ціннісних орієнтацій,
Е. Башмакова  умовно  виділяє  три  ціннісні
орієнтації:  ціннісна  орієнтація  на  збереження
фізичного  здоров’я,  ціннісна  орієнтація  на
збереження  психічного  здоров’я  і  ціннісна
орієнтація  на  збереження  духовноморального
здоров’я [2, 88].

У дослідженні враховувалося, що біологія як
навчальний  предмет  в  загальноосвітній школі,
може  здійснити  свій  внесок  у  формування
ціннісного  ставлення  до  здоров’я  молодого
покоління. Специфічними цінностями, що входять
в  зміст біологічної освіти,  виступають ціннісні
аспекти  компонентів  живої  природи,  їх
різноманіття  та  взаємозв’язок  з  навколишнім
середовищем [1, 22].

Як  зазначає  Н.  Недоспасова,  формування
мотиваційноціннісного критерію відбувається на
основі  формування  світогляду,  внутрішніх
переконань людини, які визначають рефлексію і
набуття  певної  системи  духовних,  вітальних,
медичних, соціальних і філософських знань, що
відповідають фізіологічним і нейропсихологічним
віковим  особливостям;  пізнання  законів
психічного розвитку людини, її взаємин з собою,
природою, навколишнім світом [11, 44].

Мотиваційноціннісний  критерій  виконує
орієнтовнодіагностичну функцію. За допомогою
цієї функції майбутній вчитель біології сприймає
і  інтерпретує особливості природних явищ, які
складають для нього певну цінність.

Показниками  мотиваційноціннісного
критерію  є:  ціннісні  відношення,  мотивація  і
ставлення до формування індивідуального стилю
здорового  способу  життя, висока мотивація на
формування  здоров’язбережувальних  якостей;
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переконаність в необхідності передачі своїх знань
для  здоров’язбереження  учням;  виявлення
пізнавального інтересу до проблеми збереження
здоров’я;  усвідомлення  персональної
відповідальності  за  своє  здоров’я,  повагу  і
дотримання  прав  інших  людей  на  здоров’я,
здоровий спосіб життя; готовність реалізовувати
здоров’язбережувальні  технології  у  своїй
професійній  діяльності, ціннісне  ставлення до
подій,  до людей, до себе –  образ “Я  – педагог
дослідник”.

Висновки.  Отже,  в  основному  процес
формування здоров’язбережувальної компетентності
майбутнього  вчителя  біології  орієнтований  на
когнітивноінформаційний  та  практично
діяльнісний  критерії,  а  в  меншій  мірі  на
мотиваційноціннісний.  Однак  вдосконалення
освітніх  технологій  призводить  до  того,  що
педагогічний  процес  стає  особистісно
орієнтованим, а взаємодія викладачів і студентів
суб’єктсуб’єктною.  Тому,  на  перший  план
висувається  мотиваційноціннісний  критерій
здоров’язбережувальної  компетентності
майбутнього вчителя біології.
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П
остановка  проблеми.  Сучасний
розвиток інформаційного суспільства
супроводжується стрімкими змінами

в професійній діяльності фахівців, що потребує
необхідності  оперувати  інформацією  як
домінуючим  об’єктом  діяльності.  Це,  своєю
чергою, висуває досить жорсткі вимоги до рівня
кваліфікації майбутніх фахівців, і до змісту їхньої
підготовки. За цих обставин освітній процес має
ставити  акцент  на  формуванні  професійних
компетентностей,  здатних  забезпечити

майбутньому фахівцеві можливість використовувати
інформаційні технології як дієвий інструмент при
здійсненні професійної  діяльності.  Створення
відповідних  умов  в  процесі  професійної
підготовки  студентів  технічних  університетів
сприятиме  формуванню  інформаційної
компетентності  та виступатиме  чинником, який
може наблизити випускника вищого навчального
закладу до реалій виробничої діяльності.

Актуальність  питання  формування
інформаційної компетентності студентів технічних

УДК 37.026
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університетів  підтверджено  змістом  їхньої
діяльності на сучасному етапі розвитку технічної
сфери, досвідом їхньої підготовки в розвинутих
європейських  країнах,  вимогами  роботодавців
тощо.  Тому  постає  питання  про  визначення
комплексу організаційнопедагогічних  умов,  за
яких  процес  формування  інформаційної
компетентності буде максимально ефективним, а
його  результати  матимуть  ознаки  сталого
розвитку  в  структурі  професійних
компетентностей.

Отже, беручи до уваги це міркування, метою
статті  визначаємо  теоретикометодичне
обґрунтування кожної  із  запропонованих  нами
організаційнопедагогічних  умов  формування
інформаційної компетентності студентів технічних
університетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
науковопедагогічній літературі під педагогічними
умовами  розуміють  сукупність  заходів
педагогічного процесу (об’єктивних можливостей
змісту, форм,  методів,  прийомів  і  матеріально
просторового  середовища),  спрямованих  на
вирішення поставлених завдань. Під необхідними
умовами  розуміють  ті,  які  обумовлюють
педагогічний процес, а під достатніми умовами –
ті,  які неодмінно  викликають  необхідну  дію  –
ефективність протікання розглянутого  процесу.
Під ефективністю розуміють характеристику, що
відображає  відношення  між  досягнутим  і
можливим результатами розглянутого процесу.

У  таблиці  1  нами  наведено  порівняння
визначення  поняття  “педагогічні  умови”  ряду
вітчизняних та закордонних науковців.

Однак  питання  визначення  організаційно
педагогічних  умов  формування  інформаційної
компетентності студентів технічних університетів
потребує окремого дослідження.

Викладення  основного  матеріалу
дослідження. Спираючись на праці  науковців  і
результати  наших  досліджень,  виділимо
організаційнопедагогічні умови, які дадуть змогу
ефективно здійснити формування інформаційної
компетентності студентів технічних університетів:

  спрямованість  в  організації  та  реалізації
аудиторної  роботи  на  позитивноціннісне
ставлення студентів  технічного університету  до
проблеми формування професіоналізму;

  інформатизація  навчальновиховного  та
соціокультурного  середовища ВТНЗ;

 орієнтація професійної підготовки студентів
технічних університетів на вимоги європейських
та міжнародних стандартів щодо  інформаційної
компетентності  як  чинника  формування
конкурентоспроможності на ринку праці.

З  метою впровадження в навчальний процес
визначених організаційнопедагогічних умов нами
було проведено їх теоретичне обґрунтування.

1. Необхідність спрямованості в організації
та реалізації аудиторної роботи на позитивно
ціннісне  ставлення  студентів  технічних
університетів  до  проблеми  формування
професіоналізму в процесі навчання пов’язана з тим,
що високий професіоналізм фахівця свідчить про
наявність у нього достатніх для ефективної практичної
діяльності знань, умінь, здібностей і особистісних
властивостей, які придбано чи поглиблено в процесі
професійної підготовки та саморозвитку.
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Таблиця 1. 
Визначення поняття “педагогічні умови” вітчизняними та закордонними науковців 

№ 
з/п 

Визначення поняття “педагогічні умови”  Автор 

1.  Єдність  суб’єктивного  і  об’єктивного,  внутрішнього  і 
зовнішнього, сутності і явища 

В. Андрєєв [1] 

2.  Необхідні  й  достатні  обставини,  від  яких  залежить 
ефективність навчальновиховного процесу 

Ю. Бабанський [2] 

3.  Необхідні  і  достатні  обставини,  від  яких  залежить 
ефективність навчальновиховного процесу 

Н. Бугаєць [3] 

4.  Є  сукупністю  об’єктів  (речей,  процесів,  відносин  тощо), 
необхідних  для  виникнення,  існування  або  зміни  даного 
об’єкта  

Ф. Константинов [12] 

5.  Фактори, які забезпечують успішне навчання  І. Лернер [9] 

6.  Необхідні  і  достатні  обставини,  від  яких  залежить 
ефективність  оцінювання  професійного  становлення 
майбутнього вчителя 

Л. Малаканова [10] 

7.  Певний  комплекс  засобів,  прийомів,  методів,  змісту,  що 
направлені  на  певний  педагогічний  процес  або  на 
вирішення  поставлених  завдань  у  рамках  певного 
педагогічного процесу 

Н. Яковлєва [14] 
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Обираючи  шлях  оновлення  професійної
підготовки студентів технічних університетів, було
розв’язано такі завдання:

 позитивноціннісне ставлення до навчання,
тобто орієнтації  студентів на  свідоме засвоєння
знань;

  формування  власної  позиції  людини  у
сучасному перебігу подій;

 створення умов для самодостатнього розвитку
особистості  через  формування  здатності  до
самоосвіти,  саморозвитку,  самопізнання  та
самооцінки.

Одним  із  головних  компонентів
самовизначення  є  самосвідомість,  яка
містить  сукупність  не  тільки
професійних знань і вмінь, але й здатну
до  самоосвіти,  самовдосконалення  і
самореалізації у  сучасному суспільстві.
Розуміння  суспільної  та  особистої
необхідності  праці  виявляється  у
відповідних внутрішніх мотивах, завдяки
яким  студент  правильно  оцінює  зміст
своєї майбутньої професійної діяльності.

Без сумніву, технічна сфера діяльності
потребує  від  них  фахівців  уміння
реалізувати низку професійних функцій.
А  це,  своєю  чергою,  зумовлює
необхідність  створення  оптимальних
умов для формування у студентів пакету
професійних  знань,  умінь  і  навичок,
тобто  формування  професіонала,  до
характеристики якого можна віднести як
психоаналітичні якості,  педагогічні  здібності та
низку  особистісних  якостей  (гнучкість,
емоційність,  емпатійність,  самоконтроль,
самовдосконалення, принциповість тощо).

Аналіз  наукової  педагогічної  літератури  з
питань мотивації діяльності особистості в процесі
професійної  підготовки  студентів  дозволяє
зазначити,  що  ця  проблема  висвітлювалась  у
працях  таких  учених  і  педагогівпрактиків,  як
В. Дайнеко [5], Е. Ільїн [8], Л. Романишина  [11]
та ін. Стверджується, що обов’язкова і неодмінна
умова досягнення успіху в діяльності незалежно
від  того,  який  загальний  і розумовий потенціал
людини  полягає  у  позитивній  мотивації,  у
глибокій  і  активній  зацікавленості, у прагненні
досягти мети цієї діяльності. Саме вмотивована
навчальна  діяльність  є  важливою  умовою
формування майбутньої професійної діяльності,
оскільки  сукупність  потреб  і  мотивів,  а  також
цілеспрямованість  діяльності  студента  визначає
сенс його навчальнопізнавальної роботи.

В якості мотиваційних  чинників  навчальної
діяльності  можуть  виступати:  важливість

предмета для професійної підготовки; інтерес до
певного  предмета;  якість  викладання;
співвідношення  між  труднощами  оволодіння
певним предметом і особистісними здібностями;
взаємостосунки  з  викладачем.  Забезпечити  їх
можна шляхом вивчення особливостей  кожного
студента: рівня засвоєних знань, ступеню прояву
здібностей,  потенційних  можливостей,
темпераменту, певної типологічної групи тощо.

Спираючись  на  дослідження  науковців,  ми
виокремили  наступні  чинники  позитивного
спрямування студентів до навчання (рис. 1).

Саме  тому організаційнометодична система
інноваційного навчання розглядатиметься нами як
цілісний  процес  формування  професійного
становлення  майбутнього  фахівця,  який
спрямовується  на  вироблення  у  студентів
позитивної  мотивації  до  самоорганізації  та
самодостатнього  розвитку;  бажання  пізнавати
нові факти,  здобувати нові  знання, проникати в
суть явища, проявляти інтелектуальну активність,
що  сприятиме  переходу  зовнішніх  мотивів  у
внутрішні.

2.  Інформатизація навчальновиховного та
соціокультурного  середовища  ВТНЗ.  Мова
насамперед  іде  про  створення  професійно
зорієнтованого інформаційного середовища, яке
включає  сукупність  інформаційних  ресурсів
(фонди  документів,  інформаційних  видань,
традиційні  та  електронні бібліотечні  фонди та
каталоги,  Інтерентвидання),  комп’ютерну
техніку,  засоби  доступу  до  національних  й
світових інформаційних джерел за допомогою ІКТ.

Інформатизація має охоплювати дозвіллєву та
громадську  діяльність  студентів  технічних

Рис 1. Чинники позитивного спрямування студентів до 
навчання 
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університетів,  передбачати  систему  стимулів
інформаційної  діяльності.  Ми  вважаємо,  що
реалізація  зазначеної  умови  пов’язана  також  з
інформаційнодидактичним  забезпеченням
вивчення  базових  та  спеціальних  курсів,  що
передбачає  розробку  та  впровадження  у
навчальновиховний  процес  електронних
навчальних курсів з усіх навчальних предметів та
сукупності  навчалометодичних  матеріалів  з
навчальних  дисциплін,  а  також  забезпечення
студентів вільним використанням ІКТ з метою:

 використання офісних програм для поточної
навчальної  роботи  (підготовка  навчальних
матеріалів для  навчального  процесу,  підготовка
рефератів, проектів, курсових та дипломних робіт,
виконання  та оформлення результатів науково
дослідних та науковометодичних робіт);

 використання послуг Інтернету (електронна
пошта,  соціальні  мережі,  пошук  інформації  в
Інтернеті,  спілкування в реальному  часі,  участь
у телеконференціях тощо);

  використання  професійних  пакетів  для
виконання навчальних та науководослідних робіт;

 вільного спілкування студентів між собою та
з викладачем у процесі навчання.

Слід враховувати думку М. Жалдака, що “при
використанні ІКТ в навчальному процесі мова не
повинна  йти  лише  про  вивчення  певного
навчального  матеріалу,  а  перш  за  все  про
всесторонній і гармонійний розвиток особистості
учнів, їх творчих здібностей” [6].

Інформатизація навчального простору дозволяє
оптимізувати процес навчання у таких напрямках:

  активізація  навчання  (ІКТ  мобілізують
інструментарій перевірки, калькуляції та аналізу
інформації,  активізують  процес  аналізу
студентами нової інформації);

  заохочення  взаємодії  і  співпраці  серед
студентів, викладачів та експертів незалежно від
того, де вони знаходяться;

  створення  умов  для  творчого  навчання,
сприяє створенню нових інформаційних продуктів
без часових та територіальних обмежень;

 створення нових можливостей в оцінюванні
професійних  компетенцій,  дозволяє  студентам
досліджувати й  аналізувати швидше,  аніж  при
задіянні традиційних методів навчання;

 сприяє стимулюванню природної активності
студентів:

 розумової, котра реалізується в інтенсивності
логічного  мислення,  генеруванні  ідей,
проектуванні,  конструюванні,  моделюванні,
дослідженні,  виявленні  творчої  уяви,
спостережливості,  здійсненні  аналітико
синтетичних операцій;

 емоційної, що знаходить відображення в появі
емоційної напруги,  переживаннях, формуванні
впевненості у собі;

 активності  в  самостійній  практичній
діяльності  –  спочатку  в  умовах  навчання,  а  в
майбутньому – в умовах виконання професійних
функцій.

Безумовно,  використання  ІКТ,  особливо
Інтернеттехнологій  пов’язано  з  організацією
інформаційної  комунікації  у  соціокультурному
середовищі, що сприяє розвитку комунікативних
якостей  та  формуванню  моральновольових
якостей  студентів,  ціннісного  ставлення  до
суб’єктів комунікації та одержаної інформації;
Інтернеттехнологій  виступають  навігаційною
структурою,  що  забезпечує  інтерактивність  –
можливість  безпосередньої  взаємодії  з
програмними ресурсами.

Як  зазначає  І.  Старовікова,  комунікативні
якості особистості,  які  частково відносяться  до
взаємодії  в  системі  “Людинакомп’ютер”
включають  уміння  адекватно  сприймати  й
оцінювати чужу думку, представляти інформацію
у такій формі, котра сприяє продуктивному ходу
дискусії,  знаходити  спільні рішення  за схемою
“тезаантитезасинтез”,  складати конструктивні
програми для досягнення спільних цілей [4].

Таким  чином,  застосування  комплексу
інноваційних  технологій  навчання  сприяє
здійсненню  як  теоретичної,  так  і  практичної
підготовки  студентів  технічних  університетів,
формуванню  вмінь  практичного  застосування
знань з різноманітних галузей науки та техніки,
розвитку  творчого  мислення  і  професійної
мобільності студентів.

3. Орієнтація професійної підготовки студентів
технічних університетів на вимоги європейських та
міжнародних стандартів щодо  інформаційної
компетентності  як  чинника  формування
конкурентоспроможності на ринку праці.

За  наявності  потужного  педагогічного
потенціалу,  визнаних  освітніх  традицій  і  при
вражаюче  високому  рейтингу  за  кількісними
показниками  освіти  Україна  демонструє
невідповідно низьку позицію в рейтингу за якістю
професійної  підготовки,  що  сигналізує  про
приховані  проблеми  й  призводить  до  певних
суперечностей.  Система  вищої  освіти  та
професійної  підготовки  вважається  однією  з
конкурентних  переваг  України.  За  цією
складовою  останнім  часом країна посідала  43
місце  в  світовому  рейтингу
конкурентоспроможності  [7,  132]  помітно
скоротивши  відставання  від  країн ЄС,  і  навіть
обігнавши Словакію, Румунію та Болгарію. Рівень
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менеджменту  освітніх закладів  (децентралізація
управління, диверсифікація джерел фінансування
тощо), все ще помітно відстає від кращих світових
стандартів:  Україна  займає  71  місце  за  цим
показником, відстаючи від країн ЄС. Невеликим
залишається  відсоток  витрат  на  освіту  від
валового національного доходу, проте собівартість
навчання в українських закладах технічної освіти
є порівняно невисокою [13, 31 – 32].

Ця  обставина  спонукає  до  орієнтування
фахової підготовки майбутніх інженерів в аспекті
формування  інформаційної  компетентності  на
зміст  європейських  і  міжнародних  стандартів,
вимоги працедавців і потреби ринку, що, на нашу
думку,  може  бути  визначено  як  одну  з
організаційнопедагогічних  умов  зазначеного
процесу. При цьому важливо  врахувати  вимоги
стандартів  до  формування  інформаційної
компетентності,  їх  спрямованість на  результати
навчального  процесу  та  вимоги  стандартів  до
компетенцій фахівців при здійсненні професійної
діяльності.  Поступ  світової  спільноти  у
виробленні  єдиних  підходів  при  формуванні
інформаційної  компетентності  у  майбутніх
фахівців проявляється в адаптації американського
стандарту для вищої освіти “Information Literacy
Competency  Standards  for  Higher  Education”
асоціації ACRL до умов освітніх систем багатьох
розвинутих країн [15]. Основні положення цього
стандарту  визначають  вимоги  до  рівня
сформованості  інформаційних  компетенцій
відносно  п’яти  аспектів.  Зокрема,  він
регламентує,  що  інформаційнокомпетентний
студент  здатний:

  визначати  характер  і  обсяг  необхідної
інформації;

 ефективно  здійснювати  доступ  до
необхідної інформації;

 критично  оцінювати  інформацію  та  її
джерела  і  включати обрану  інформацію  у свою
базу знань і систему цінностей;

 ефективно  використовувати  інформацію
для досягнення конкретної мети,  індивідуально
або у складі групи;

 розуміти економічні, юридичні й соціальні
питання, пов’язані з використанням інформації, і
використовувати інформацію етично та юридично
правильно [15].

Доказом  актуальності  цієї  організаційно
педагогічної  умови  вважаємо  прагнення
Євросоюзу  до  створення  справжнього
європейського ринку кваліфікованих фахівців.

Законодавцем у цій справі виступає Федерація
європейських інженерних асоціацій (FEANI), що
об’єднує  близько  350  інженерних  і  наукових

асоціацій  32  європейських  країн  і  майже  4
мільйони професійних інженерів. У жовтні 2014
року до неї долучилася і Україна.

Сьогодні  FEANI  реалізує  три  напрями  з
акредитації  інженерних  спеціальностей  та
сертифікації професійних інженерів:

 FEANI  INDEX,  тобто  перелік  інженерних
програм  (спеціальностей),  які  відповідають
стандартам  освіти;  акредитовані,  або  офіційно
визнані  на  національному  рівні;  відповідають
європейському рівню і визнані на території ЄС;

 Engineering Card  (“Паспорт”  або  “Картка”
інженера),  кожен  власник  якого  вноситься  в
загальноєвропейський  реєстр  FEANI,  який
знаходиться в Брюсселі;

  EUR  ING  (“Європейський  інженер”)  –
почесний  титул, кандидати на отримання якого
повинні  мати  гарну  інженерну  освіту,
багаторічний  досвід  інженерних  досліджень,
аналізу та проектування, а також дотримуватися
професійної етики.

Таким  чином,  виконання  організаційно
педагогічної умови щодо орієнтування  на  зміст
європейських  стандартів,  які  узгоджуються  із
вимогами до професійної підготовки майбутніх
інженерів у межах наявних стандартів, програм і
вимог  роботодавців,  дасть  змогу  здійснювати
підготовку конкурентоспроможних  на світовому
ринку праці фахівців технічної галузі.

Висновки.  Отже,  у  результаті  дослідження
нами визначено організаційнопедагогічні умови,
реалізація  яких  забезпечить  ефективність
формування  інформаційної  компетентності
студентів технічних  університетів. Урахування
впровадження обґрунтованих вище організаційно
педагогічних  умов  дасть  змогу  створити
оптимальне навчальне середовище, спрямоване
на досягнення високих результатів у формуванні
інформаційної  компетентності  компетентності
студентів технічних університетів.

Подальші  наукові  пошуки  можуть  бути
спрямовані  на  визначення  засобів  реалізації
зазначеного  комплексу  організаційно
педагогічних  умов  формування  інформаційної
компетентності студентів технічних університетів.
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“Якщо ти навчаєш, намагайся говорити коротко, щоб розум слухняний відразу ж 
зрозумів слова і зберігав їх у пам’яті правильно. Все, що зайве, зберігати розум наш не 
може”. 

Квінт Горацій 
римський поет 

 
“Від педагога залежить, чим стане серце дитини – ніжною квіткою чи засушеною 

корою. Заповітна мрія кожного мислячого педагога – щоб серце вихованця було 
чутливим до кожного слова вихователя, щоб дитяча душа відгукнулась, мов ніжна 
струна, на тонку музику його душі”. 

Василь Сухомлинський 
педагог, публіцист, письменник, поет 

 
“Усталилася думка, що гра й навчання – протилежні речі. Тепер відоме інше. 

Освітяни відкрили, що гра – це навчання, це один з найефективніших видів навчання. 
Ключ до успіху: перетворіть гру на навчальний дослід і переконайтеся, що навчання – 
це здебільшого приємність”. 

 Джін Марцолло 
американський педагог 
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П
остановка  проблеми. На сучасному
етапі,  коли  в  Україні  відбуваються
значні соціальні зміни, велике значення

надається  збереженню  психологічного  і
психічного здоров’я населенню. Один зі шляхів у
вирішенні цього завдання, на наше переконання,
є  активне  залучення  студентівмайбутніх
психологів до використання засобів естетотерапії
у професійній діяльності.

Формулювання  мети  статті  і  завдань.
Вивчення  теоретичних  основ  формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів  естетотерапії  у  професійній діяльності
зумовлює необхідність уточнити її зміст, оновити

форми  і  методи  роботи,  які  спрямовані  на
підвищення  рівня  сформованості  готовності
майбутніх  психологів  до  використання  засобів
естетотерапії у професійній діяльності, визначити
подальшу  програму  науководослідної  роботи
щодо її реалізації у вищих навчальних закладів.

Виклад  основного  матеріалу.  Створюючи
модель  формування  готовності  майбутніх
психологів до використання засобів естетотерапії
у професійній діяльності розглядаємо її як цілісний
та  комплексний  процес,  але водночас    єдність
структурних елементів моделі підпорядковується
загальній  меті,  спрямована  на  реалізацію
соціального замовлення і відповідних завдань.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В  статье  представлена  модель  формирования  готовности  будущих  психологов  к  использованию

эстетотерапии  в  профессиональной  деятельности.  Представлено  авторскую  смысловую  модель
формирования  готовности  будущих  психологов  к  использованию  средств  эстетотерапии,  в  которой
содержится  цель,  задачи,  теоретикометодологический,  содержательный,  методический  блоки,
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PSYCHOLOGIST FOR USING THE MEANS OF THE AESTHETICAL THERAPY IN

THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY
The article presents  a model  of  preparedness  of  formation of  readiness  of  future  psychologist  for using

the  means  of  the aesthetical  therapy  in  their  professional  activity.  The  author presents  the  semantic  model  of
formation of  readiness of  future psychologist  for using  the means of  the aesthetical  therapy,which contains  the
objectives, tasks, the theoretical, methodological, contents, methodological blocks, and the result of the formation
of  of  readiness  of  future psychologist  for  using  the means of  the aesthetical  therapy.
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Дослідноекспериментальна робота проводилася
за декількома напрямами: моделювання  процесу
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії у професійній
діяльності та вивчення динаміки сформованості
цієї  якості  у  студентівмайбутніх  психологів
обґрунтування  педагогічних  умов  та
удосконалення  форм  і  методів  формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів естетотерапії у професійній діяльності.

Ще  до  початку  формувального  етапу
педагогічного  експерименту  на  базі
експериментальних  і  контрольних  вищих
навчальних закладів  нами  було проаналізовано
зміст, форми  і методи діяльності  зі студентами.
Зазначимо,  що  у  нашому  дослідженні  таким  є
освітній процес вищого навчального закладу на
основі розробленої моделі формування готовності
майбутніх  психологів  до  використання  засобів
естетотерапії у професійній діяльності.

Для  того,  щоб  змоделювати  процес
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії у професійній
діяльності ми прийняли до уваги, що це цілісний
процес,  спрямований  на  реалізацію  важливого
соціального  замовлення  вищого  навчального
закладу  –  формування  компетентного  фахівця
шляхом створення емоційноціннісного простору
у  освітньому  середовищі  вищого  навчального
закладу.

Розпочинаючи  виконання  цього  завдання,
виходили з того, що модель повинна представляти
собою  систему,  яка  складається  з  окремих,
взаємопов’язаних  між  собою  елементів,  що
забезпечує  цілісність  процесу  формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів естетотерапії у професійній діяльності.

Зазначимо,  що  реалізація  цього  завдання
вимагала врахування певних функцій педагогічної
діяльності:  мети,  завдання,  змісту,  структури,
форм,  методів  та  принципів  формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів  естетотерапії  у  професійній  діяльності.
Нами було визначено,  що  модель  належить до
матеріалізованих,  адже  складається  з  мети,
завдань, педагогічних умов, принципів, способи
реалізації та очікуваний результат.

Відтак, видається важливим те, що наявність
науково  обґрунтованої  моделі  процесу
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії у професійній
діяльності  дозволяє  спрогнозувати  його
подальший розвиток.

А це, на наше переконання, особливо важливо
для  освітнього  процесу  у  вищих  навчальних

закладах, адже таким чином можна змоделювати
позитивний  результат    підвищення  рівня
сформованості готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії у професійній
діяльності.

Зазначимо,  що  основною  суттєвою
характеристикою  моделювання  у  педагогіці  є
опосередкованість,  адже  у  якості  своєрідного
інструменту  пізнання  виступає  об’єкт,
дослідження якого дає можливість отримати нові
знання про явище, що  вивчається. Доцільність
застосування  методу  моделювання  у
психологічних  дослідженнях  висвітлено  у
наукових працях К. Мілютіної [2] чим пояснюється
багатоманітність його гносеологічних функцій, що
дозволяє  упорядкувати  окремі  знання  у
відповідну систему.

Акцентуємо увагу на те, що останній фактор
особливо важливий при  описі моделі виховного
процесу,  оскільки  виховна  взаємодія  і  його
результат  майже  завжди  розрізнені  у  часі  і
просторі.  Тож  перспективність  проектування
моделі  формування  готовності  майбутніх
психологів до використання засобів естетотерапії
у професійній діяльності пов’язана із необхідністю
усвідомлення  динаміки  культурноосвітніх
процесів і варіативністю вибору форм і методів у
позааудиторній  діяльності  вищих  навчальних
закладів [6, 34].

Саме  цим  і  був  зумовлений  вибір  методу
моделювання  для  організації  і  проведення
педагогічного  експерименту  щодо  перевірки
запропонованих педагогічних умов формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів естетотерапії у професійній діяльності.

Результатом  моделювання  є  модель
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії у професійній
діяльності.  В  основу  поняття  “структура”  нами
покладено розуміння його як суб’єкта діяльності
саме системи формування  готовності  майбутніх
психологів до використання засобів естетотерапії
в органічній цілісності, взаємозв’язку.

Дослідноекспериментальна робота формувального
етапу педагогічного експерименту  здійснювалася
на  основі  моделі  формування  формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів  естетотерапії  складовими  якої  є:  мета,
завдання,  суб’єкти,  підходи  і  принципи,  зміст,
форми, методи та педагогічні умови забезпечення
її  ефективності;  прогнозований  результат.
Узагальнення  наукових  підходів  до  розуміння
моделювання педагогічних процесів Н. Пов’якель
[3]  дало  змогу  визначити  головні  ознаки  такої
моделі:  структурність  (виокремлення  складових
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компонентів та елементів і з’ясування зв’язків між
ними); функціональність (технологізація процесу,
що передбачає визначення методів, організаційних
форм, засобів впливу, послідовність використання
інструментарію).

У  дослідженні  виходили  з  того,  що  модель
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії складається з
окремих взаємопов’язаних між собою елементів
для забезпечення цілісності процесу формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів естетотерапії.

Процесуальними компонентами моделі формування
готовності майбутніх психологів до використання засобів
естетотерапії є: зміст, мета і завдання, структура, форми,
методи, засоби, принципи взаємодії та результати, яких
при цьому досягають.

Визначення  структурних  компонентів
формування  готовності майбутніх психологів до
використання  засобів  естетотерапії  дало
можливість  систематизувати  процес  у  його
єдності  і  закономірності.  Цим  додатково
підтверджується,  що  єдність  структурних
елементів моделі підпорядковується загальній меті
педагогічної діяльності, яка у свою чергу, виходить
з відповідних завдань.

В основу поняття “структура” нами покладено
розуміння  Т. Жванії  [1,  28],  у  контексті
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії в органічній
цілісності, взаємозв’язку.

Дослідноекспериментальна робота формувального
етапу педагогічного експерименту  здійснювалася
на основі моделі формування готовності майбутніх
психологів до використання засобів естетотерапії
складовими  якої  є:  мета,  завдання,  суб’єкти,
підходи  і  принципи,  зміст,  форми,  методи  та
педагогічні умови забезпечення її ефективності;
прогнозований результат.

Узагальнення наукових підходів до розуміння
моделювання педагогічних  процесів дало змогу
визначити  головні  ознаки  такої  моделі:
структурність  (виокремлення  складових
компонентів та елементів і з’ясування зв’язків між
ними); функціональність (технологізація процесу,
що передбачає визначення методів, організаційних
форм, засобів впливу, послідовність використання
інструментарію) [5, 33].

У  дослідженні  виходили  з  того,  що  модель
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії складається з
окремих взаємопов’язаних між собою елементів
для забезпечення цілісності процесу формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів естетотерапії.

Процесуальними  компонентами   моделі
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії є: зміст, мета
і  завдання,  структура,  форми,  методи,  засоби,
принципи взаємодії та результати, яких при цьому
досягають.

Визначення  структурних  компонентів
формування  готовності майбутніх психологів до
використання  засобів  естетотерапії  дало
можливість  систематизувати  процес  у  його
єдності  і  закономірності.  Цим  додатково
підтверджується,  що  єдність  структурних
елементів моделі підпорядковується загальній меті
педагогічної діяльності, яка у свою чергу, виходить
з відповідних завдань.

Метою  розробленої  моделі  є  формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів  естетотерапії,  що  підпорядковується
наступним блокам: теоретикометодологічному,
змістовому і методичному.

Модель  містить мету  і  завдання,  теоретико
методологічний,  змістовий, методичний блоки,
результат  формування  готовності  майбутніх
психологів до використання засобів естетотерапії
(рис. 1.).

Зокрема,  завданнями  є  розширення  знань
студентів у сфері психологічного консультування,
пробудження потреби в самореалізації у професії,
формування позитивного досвіду у використанні
засобів естетотерапії.

Зазначені  завдання  виконувалися  із
дотриманням  низки  принципів  (системність,
безперервність,  гуманізація  взаємин,
референтація,  естетична  цілісність  культурно
освітнього  середовища,  естетичний  діалог)  на
основі застосування особистісно орієнтованого й
культурологічного наукових підходів (теоретико
методологічний блок).

Змістовий  блок  охопив  комплекс  заходів
практико зорієнтованого змісту з використанням
естетотерапевтичних засобів, які впроваджуються
у  різноманітних  індивідуальних  і колективних
формах із застосуванням доцільних у навчальній
діяльності методів (методичний блок).

Методичний  блок  передбачав  організацію
заходів на  засадах суб’єктсуб’єктної  взаємодії
студентів, викладачів і кураторів академічних груп
під  час  формування  готовності  майбутніх
психологів до використання засобів естетотерапії.

Формами  позааудиторної  діяльності,  що
сприяють  формуванню  готовності  майбутніх
психологів визначено: колективні (артвиставки,
майстеркласи,  фестивалі,  вечоризустрічі,
молодіжні  форуми,  токшоу,  флешмоби,  акції,
вистави);  групові  (факультативний  курс,
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Рис. 1. Модель формування готовності майбутніх психологів до використання засобів 
естетотерапії у професійній діяльності 

Принципи: 
системності, безперервності, 

гуманізації взаємин, референтації, 
естетичної цілісності культурно

освітнього середовища, естетичного 
діалогу  

 

Суб’єкти: студенти, викладачі 

Форми: 

колективні  (артвиставки, майстеркласи, 
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вистави);  групові  (факультативний  курс, 

тренінгові  заняття,  рольові  ігри,  круглі 

столи, дискусії, творчі експедиції, дебати, 

брейнринг,  мистецькі  проекти,  групові 

творчі  справи);  індивідуальні 
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(роз’яснення,  бесіда,  лекція, 
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(метод  проектів,  проективне 
малювання,  ігрове 
моделювання);  метод 
стимулювання  діяльності 
(заохочення,  спонукання, 
схвалення, змагання)  

Результат: підвищення рівня сформованості готовності майбутніх психологів 

до використання засобів естетотерапії  

 

Мета: формування у майбутніх психологів готовності до використання засобів 
естетотерапії  
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тренінгові  заняття,  рольові  ігри,  круглі  столи,
дискусії,  творчі експедиції, дебати, брейнринг,
мистецькі  проекти,  групові  творчі  справи);
індивідуальні  (консультації,  індивідуальні
завдання, виконання музичних творів); методами
–  метод  розвитку  професійної  свідомості
(роз’яснення, бесіда, лекція, диспут); проективні
методи (метод проектів, проективне малювання,
ігрове  моделювання);  метод  стимулювання
діяльності  (заохочення,  спонукання,  схвалення,
змагання).

Основні  положення  моделі  обумовлюються
необхідністю розкриття особливостей формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів естетотерапії, проблем самоідентифікації
студентів  спеціальності  “Психологія”  як
представника  певної  культури  й  покоління;
постановки  питання  про  набір  естететичних
цінностей,  формування  музичноестетичного
ідеалу;  розкриття  шляхів,  форм  і  засобів
формування  музичноестетичної  культури,
обумовлених  співвідношенням  інновацій  і
традицій  у  навчальновиховному  середовищі
закладів  вищої  освіти.  Відтак, функціонування
моделі  формування  готовності  майбутніх
психологів до використання засобів естетотерапії
включає  блок  педагогічних  умов,  забезпечує
реалізацію очікуваного результату   формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів естетотерапії, яке логічно завершує модель.

У  цьому  зв’язку  педагогічний  процес  є
послідовною і закономірною взаємодією суб’єктів
і  об’єктів  виховання,  у  нашому  випадку  –  це
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії. Таким чином,
досягнення  результату  розробленої  та
обґрунтованої у дослідженні моделі формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів  естетотерапії,  буде  забезпечуватися
реалізацією  мети,  завдань,  методологічних
принципів та підходів з урахуванням педагогічних
умов формування готовності майбутніх психологів
до використання засобів естетотерапії.

Висновок. Взаємозв’язок компонентів моделі
формування  готовності майбутніх психологів до
використання засобів естетотерапії забезпечується
сукупністю  педагогічних  умов:  забезпечення
суб’єктсуб’єктної взаємодії  студентівмайбутніх

психологів і викладачів у процесі впровадження
в освітній процес закладів вищої освіти навчальної
програми “Основи естетотерапії у професійній
діяльності майбутніх психологів” (кількість годин
–  144  );  залучення  майбутніх  психологів  до
практико зорієнтованої діяльності із розв’язання
життєвих  соціальних  проблем  і  реалізації
різноманітних  волонтерських  проектів  з
використанням засобів естетотерапії; розробка й
упровадження  методичного  забезпечення  для
викладачів  профільних  дисциплін  задля
посилення  інтеграції  засобів  естетотерапії  у
професійну діяльність. На перевірку ефективності
визначених  педагогічних  умов  формування
готовності майбутніх психологів до використання
засобів естетотерапії й була спрямована подальша
дослідноекспериментальна робота.
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А
ктуальність  теми  та  постановка
проблеми.  Інтенсивний  розвиток
міжнародних  контактів  та  тісна

співпраця  з  Європейським  союзом  значно
впливають на  всі  області  розвитку української
науки,  економіки,  політики,  спорту  та  ін.  Всі
зміни, які сьогодні відбуваються в системі вищої
школи України, направлені на створення єдиного
освітнього простору. Ціль даних змін – підготовка
фахівця здатного до активної творчої діяльності,
до самореалізації, самостійності, конкурентоспроможності,
професійної мобільності,  а  також  високого  рівня
володіння  іноземною  мовою  у  професійно
трудовій сфері,  адже без цих  знань неможливо
прилучитися до міжнародного  співробітництва.
Виникає  необхідність  підготовки  фахівця,
професіоналізм якого напряму залежить від рівня

та  якості  іншомовної  комунікативної
компетентності,  який  здатний  вступати  до
професійноділового  спілкування  з
представниками  інших культур.

Необхідність  мовної  підготовки  фахівців  з
фізичної культури  і спорту обумовлено тим,  що
перекладачі з базовою мовною підготовкою часто
є  неефективними  у  забезпечені  міжмовної
комунікації  у процесі роботи  з вузькофаховими
текстами  –  як  усними,  так  і  письмовими.
Зрозуміло,  що  перекладач  повинен  стати
спеціалістом  в  усіх  сферах  діяльності,  де
застосовується його труд. Неефективність такого
підходу стає все більш очевидною. Організаційно
й  економічно  ефективніше  забезпечити  якісну
підготовку  фахівців  для  здійснення  ними
іншомовної  комунікації  у  сфері  професійної
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діяльності,  як  у  безпосередньому  спілкуванні  з
іншомовними  колегами,  так  і  опосередковано,
виконуючи функції перекладача.

Для майбутніх фахівців з фізичної культури і
спорту,  які  дуже  часто  приймають  участь  у
міжнародних змаганнях та різноманітних зборах
за  кордоном,  знання  іноземної  мови  є  просто
необхідними. Так як  данні  знання полегшують
процес комунікації зі спортсменами інших країн
світу під час змагань, а також дають можливість
завжди розуміти вимоги та зауваження суддів. Для
України є актуальним залучення тренерів з інших
країн,  або  тренувань  наших  спортсменів
закордоном.  Тому  знання  іноземної  мови,  в
даному  випадку,  дуже  впливає  на  якість
підготовки українських спортсменів.

Знання  іноземної  мови  українськими
фахівцями з фізичної культури і спорту зможуть
підвищити  імідж нашої  держави  за  рахунок  не
тільки  гарних  спортивних  досягнень,  а  й  за
рахунок  володіння професійнокомунікативною
компетентністю, до якої входить високий рівень
знань  іноземної  мови  у  професійнотрудовій
сфері.

Сьогодні освіта  розглядається  в  наступному
контексті: освіта має краще задовольняти потреби
людей, співпрацювати і реалізувати себе в житті.
Зважаючи  на  це  в  основу  покладено
компетентнісний підхід [1].

Впровадження  компітентностного  підходу  в
освіту обумовлено загальноєвропейською, та й  і
світовою  тенденцією  інтеграції,  глобалізацією
світової  економіки  і,  зокрема,  неухильно
нарастаючими  процесами  гармонізації
“архітектури європейської системи вищої освіти”
[7].

Мета  статті  –  надати  теоретичний  огляд
організації  іншомовної  підготовки  майбутніх
фахівців з фізичної культури і спорту та визначити
важливість професійноспрямованого навчання і
необхідність  застосування  компетентнісного
підходу.

Аналіз  останніх  досліджень.Питанням
професійної  підготовки  й  змісту  професійної
освіти займалися: А. Алексюк, С. Батишев, І. Бех,
В. Безпалько, В. Галузинський, С. Гончаренко,
Р. Гуревич,  М. Євтух,  І. Зязюн,  Н. Мойсеюк,
Н. Ничкало,  М. Сметанський,  Г. Тарасенко,
О. Шестопалюк та ін.

В працях М. Багдасаряна, Н. Валєєвої дається
аналіз підходів до проблеми вивчення іноземних
мов,  розглядається  такий  вид  педагогічної
діяльності,  як  навчання  техніки  вільного
спілкування,  відбір  змісту  освіти  і
диференційований підхід до  розробки моделей

мовної поведінки фахівців різного профілю[4]. В
сучасній науці найпродуктивнішим підходом для
вирішення задач підготовки майбутнього фахівця
є компетентнісний підхід. Основні концептуальні
положення та ідеї використання даного підходу в
процесі  професійної  підготовки  майбутніх
фахівців розкриваються в працях: В. Байденко,
Н.  Бібіка,  Є.  Бондаревської,  Ю.  Варданяна,
А. Вербицького, Н. Дондокової, Е. Зеєра, І. Зимньої,
А.  Маркової,   Ю.  Татури,  А.  Хуторського,
О.  Чуракової, В. Шадрикова та ін.

Виклад основного  матеріалу.  Формування
загальноєвропейського  освітнього  простору
привело до розуміння того, що необхідно готувати
майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у
вищих  навчальних  закладах  на  основі
компетентнісного  підходу,  який  спеціально
підкреслює роль досвіду та навичок практичного
застосовування  знань,  що  визначає  його
перспективність  в  проектуванні  й  реалізації
особистісного змісту професійної освіти в процесі
вивчення студентами іноземної мови.

На жаль,  рівень  навчання  іноземної  мови  з
урахуванням професійної спрямованості студентів
досі залишається незадовільним. Про це свідчить
гострий дефіцит фахівців, які володіють певним
регістром  іншомовних  знань,  необхідних  для
професійного  спілкування.  Необхідність
формування  у  майбутніх  фахівців  з  фізичної
культури  і  спорту  іншомовної  компетентності
потребує  удосконалення системи  їх  іншомовної
підготовки:  розробки  нових  методів  і  форм
навчання, пошуку технологій організації учбового
процесу, адекватних сучасним потребам.

Особливої  актуальності  набуває професійно
спрямований підхід до навчання  іноземної мови
на немовних факультетах вузів, який передбачає
формування у студентів  здатності  іншомовного
спілкування в конкретних професійних, ділових,
наукових  сферах  і  ситуаціях  з  урахуванням
особливостей  професійного  мислення,  при
організації  мотиваційноспонукальної  і
орієнтовнодослідницької діяльності.

Сутність  професійноспрямованого навчання
іноземної  мови  полягає  в  його  інтеграції  зі
спеціальними дисциплінами з метою отримання
додаткових  професійних  знань  і  формувань
професійнозначущих  якостей  особистості.
Іноземна мова в даному випадку виступає засобом
підвищення  професійної  компетентності  та
особистіснопрофесійного розвитку студентів та
є  необхідною  умовою  успішної  професійної
діяльності  майбутнього  фахівця  з  фізичної
культури  і спорту.

Професійноспрямоване навчання  іноземної

ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Молодь і ринок №7 (138), 2016



171 Молодь і ринок №7 (138), 2016

мови  визнається  сьогодні  пріоритетним
напрямком  в  оновленні  освіти.  З’явилася
нагальна  необхідність  поновому  поглянути на
процес навчання взагалі і на навчання іноземної
мови  зокрема.  Іншомовне  спілкування  стає
істотним  компонентом  професійної  діяльності
фахівців,  а  роль  дисципліни  “Іноземна  мова” у
вузах значно зростає. На даний час  існує безліч
методичних  напрямів  і  технологій  навчання
іноземних  мов  у  немовних  вузах.  Сьогодні
ставиться  завдання  не  тільки  в  оволодінні
навичками спілкування  іноземною мовою, але й
у  придбанні  спеціальних  знань  за  обраною
спеціальністю [3].

Щоб  навчити  майбутніх фахівців  з  фізичної
культури  і  спорту  іноземній  мові  в  обсязі
необхідному  для  їх  майбутньої  професійної
діяльності,  слід  відмовитися від  традиційного
підходу, переосмислити його цілі і зміст.

Технології  навчання  іноземних  мов,  що
використовуються  сьогодні  у  XXI  столітті  на
немовних  факультетах  вузів,  як  правило,
орієнтовані  на  особистість  студента,  на  його
активну участь у саморозвитку, отриманні якісних
знань, професійних навичок, в тому числі навичок
колективної  роботи  і  творчого  вирішення
конкретних  проблем.  В  даний  час  широкого
поширення набули креативні технології активного
навчання. Застосування креативних  технологій
забезпечує розвиток творчих здібностей майбутніх
фахівців,  що  особливо  важливо  у  зв’язку  зі
зростанням  частки  розумової  праці  і  творчих
рішень у всіх сферах професійної діяльності.

Сьогодні термін “активне навчання” вживають
на противагу традиційній  методиці  навчання й
дефінують  як  таку  організацію  й  перебіг
навчального процесу, що спрямована на всебічну
активізацію  навчальнопізнавальної  діяльності
осіб,  які  навчаються,  шляхом  комплексного
використання як педагогічних (дидактичних), так
і організаційноуправлінських засобів [2].

Даний  підхід  до  навчання  іноземної  мови
передбачає  формування  у  студентів  здатності
іншомовного  спілкування  в  конкретних
професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях
з  урахуванням  особливостей  професійного
мислення,  при  організації  мотиваційно
спонукальної  і  орієнтовнодослідницької
діяльності.

У  цьому  і  є  його  основна  відмінність  від
навчання мови для  загальноосвітніх цілей.  Тим
не  менш,  професійноспрямоване  навчання
іноземної  мови  майбутніх  фахівців  з  фізичної
культури і спорту не зводиться тільки до вивчення
“мови  для  спеціальних  цілей”.  Існують  деякі

особливості,  характерні  для  специфічного
контексту використання мови, з якими студенти,
ймовірно,  зустрінуться  в  реальних  ситуаціях
спілкування. Разом з тим, необхідно враховувати,
що  знання професійної лексики  і  граматики не
можуть компенсувати відсутність  знань  і  вмінь,
що  дозволяють  його  здійснити,  тобто  не
сформованість комунікативної компетенції.

Таким  чином,  під професійноспрямованим
навчанням  розуміють  навчання,  засноване  на
врахуванні потреб студентів у вивченні іноземних
мов, що диктуються особливостями майбутньої
професії  або  спеціальності,  які,  у  свою  чергу,
вимагають  його  вивчення.  Воно  передбачає
поєднання оволодіння професійноорієнтованою
іноземною  мовою  з  розвитком  особистісних
якостей  студентів,  знанням  культури  країни
досліджуваної мови  і придбанням  спеціальних
навичок,  заснованих  на  професійних  і
лінгвістичних знаннях.

При  професійноспрямованому  підході
навчання  іноземній  мові  студентів  факультету
фізичної культури і спорту повинні бути успішно
реалізовані різні цілі (практичні, освітні, виховні
і  розвиваючі).  Всі  ці  цілі  визначаються
професійними,  комунікативними  та
пізнавальними потребами фахівця  конкретного
профілю.  У  відповідності  з  цими  цілями
повноцінна  професійна  мовна  діяльність
іноземною мовою передбачає володіння певним
мовним  матеріалом,  а  також  навичками  та
вміннями оперувати цим матеріалом  в  процесі
говоріння, письма, слухання і читання. Це означає,
що  майбутній  фахівець  з  фізичної  культури  і
спорту повинен вміти  приймати, переробляти  і

�передавати  інформацію,  яка  пов язана  з
відображенням різних сторін дійсності, областей
знань майбутньої професійної діяльності.

Головною  метою  навчання  іноземній  мові
майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту є
формування  у  студентів  комунікативної
компетенції, яка передбачає  здатність розуміти і
породжувати  іншомовні  висловлювання
відповідно до конкретної ситуації та конкретної
цільової установки:

 Лінгвістична компетенція складається зі знань
про систему мови і правилах оперування мовними
знаннями в мовній діяльності.

 Лінгвокраїнознавча компетенція ґрунтується
на  знаннях  правил  мовної  поведінки  в певних
стандартних ситуаціях, на знаннях національно
культурних особливостей країни, що вивчається
і на уміннях здійснювати свою мовну поведінку
у відповідності з цими знаннями.

  Соціокультурна  компетенція  забезпечує
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можливість  орієнтуватися  в  автентичному
мовному  середовищі,  прогнозувати  можливі
соціокультурні  перешкоди  в  умовах
міжкультурного  спілкування  та  способи  їх
усунення.

  Дискурсивна  компетенція  означає  вміння
розуміти  висловлювання  співрозмовника,
планувати  мовну  поведінку  і  передавати
інформацію  в  зв’язкових,  логічних
висловлюваннях.

  Методична  компетенція  дає  можливість
студентові ефективно і результативно побудувати
свою  діяльність  з  оволодіння  іншомовних
мовленнєвих  навичок  і  вмінь, орієнтуючись  на
мету навчання.

 Професійна компетенція передбачає здатність
студента  організувати  свою  іншомовну
мовленнєву  діяльність  адекватно  ситуаціям
професійноорієнтованого спілкування.

Професійноспрямоване навчання  іноземній
мові  майбутніх  фахівців  з  фізичної  культури  і
спорту вимагає нового підходу до відбору змісту.
Він  повинен  бути  орієнтований  на  останні
досягнення в даній сфері  діяльності,  своєчасно
відображати  наукові  досягнення  в  цій  сфері,
безпосередньо  зачіпаючи  професійні  інтереси
студентів, надавати їм можливість для подальшого
професійного зростання.

На думку Н.Д. Гальскової [5], у зміст навчання
іноземної  мови  необхідно  включати:  сфери
комунікативної діяльності, теми і ситуації, мовні
дії  та  мовленнєвий  матеріал,  що  враховують
професійну  спрямованість  студентів;   мовний
матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний,
орфографічний),  правила  його  оформлення  і
навички оперування ними; комплекс спеціальних
(мовних)  умінь,  що  характеризують  рівень
практичного  оволодіння  іноземною  мовою  як
засобом  спілкування,  в  тому  числі  в
інтеркультурних  ситуаціях;  систему  знань
національнокультурних  особливостей  і реалій
країни, що  вивчається;  навчальні  та  адаптивні
вміння,  раціональні прийоми розумової  праці,
щоб  забезпечити  культуру  засвоєння  мови  в
навчальних  умовах  і  культуру  спілкування  з  її
носіями.

Майбутні фахівці з фізичної культури і спорту
повинні  володіти  всіма  видами  мовленнєвої
діяльності  (говоріння,  читання,  аудіювання  і
письмо).  Комунікативні  вміння  також
розрізняються за цими видами: уміння в області
говоріння, читання, розуміння на слух і письма.

Усна мова являє собою двосторонній процес,
що  складається  з  вміння  говорити  іноземною
мовою  (експресивна  сторона  мови)  та  вміння

розуміти  мову  інших  людей  (рецептивне  усне
мовлення).  Вона  виступає  в  двох  формах
монологічній та діалогічній.

При  вдосконаленні  усного  мовлення  велику
увагу  необхідно  приділяти  монологічному
мовленню,  а  саме,  логічно  пов’язаному
вмотивованому висловлюванню на основі тексту
[8].

Головна  особливість  діалогічної  мови  –  це
обов’язкова наявність різного характеру питань.
Діалог  включає  різні  репліки  і  об’єднуючі  їх
єдності.  Навчити  діалогічної  мови  –  значить
навчити  обміну  репліками  самого  різного
характеру, а не тільки питань і відповідей. Репліки
бувають  такими що спонукають до розмови  і  є
реакцією на мову співрозмовника.

Виходячи  з  того,  що  в  будьякій  ситуації
іншомовного спілкування завжди присутні той хто
говорить і той хто слухає, велику увагу в процесі
професійноспрямованого навчання іноземні мові
майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
слід  приділяти  розвитку  навичок  аудіювання,
тобто вміння розуміти своїх співрозмовників на
слух. В сучасних  програмах  з  іноземної мови в
якості  основної  мети  виступає  розвиток  у
студентів здатності:

  в  умовах  безпосереднього  спілкування  в
різних ситуаціях розуміти висловлювання, в тому
числі при наявності незнайомих мовних засобів;

  розуміти  аудіотексти  з  різним  ступенем  і
глибиною  проникнення  в  їх  зміст:  розуміння
основного  змісту;  розуміння  змісту  повністю  і
виявлення найбільш істотних фактів.

Одним з основних завдань майбутніх фахівців
з фізичної культури і спорту є підготовка студентів
до  використання  знань  з  іноземної  мови  своєї
майбутньої професійної діяльності, а саме: навчити
майбутнього спеціаліста читати  і розуміти  (без
словника) зміст текстів за своєю спеціальністю.
Слід  констатувати  той  факт,  що  в  системі
професійноспрямованого  навчання  іноземній
мові  майбутніх  фахівців  з  фізичної  культури  і
спорту  особливе  місце  займає  навчання
інформаційному  пошуку  та  читанню  науково
технічних текстів з певної галузі знань.

Навчання письмовій мові майбутніх фахівців з
фізичної культури і спорту не є самоціллю, а являє
собою один  із  способів реалізації основної мети
навчання, тобто практичного володіння іноземною
мовою. У більшості наукових публікацій цілком
правомірно  ставиться  проблема  навчання
писемного  мовлення.  Незважаючи  на  те,  що
письмо займає в мовній діяльності людини меншу
питому вагу, у порівнянні з говорінням, слуханням
і читанням, роль письмової мови незмірно велика.
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Слід  також  зазначити,  що  оволодіння
іноземною мовою обов’язково передбачає знання
соціокультурних особливостей  носіїв  мови, що
вивчається,  широкий  спектр  вербальної  і
невербальної  комунікації.  Соціокультурний
компонент  у  змісті  навчання  іноземної  мови
відіграє  істотну  роль  у  розвитку  особистості
студента,  оскільки  дає  можливість  не  тільки
ознайомитися  зі  спадщиною  культури  країни
досліджуваної  мови,  але  і  порівняти  її  з
культурними цінностями своєї країни, що сприяє
формуванню загальної культури студента [6].

Даний  компонент  покликаний  розширити
загальний,  соціальний,  культурний  кругозір
студентів,  стимулювати  їх  пізнавальні  та
інтелектуальні  процеси,  навчити  терпимо
ставитися до особливостей поведінки  (мовної  і
немовної) представників свого соціуму та іншої
культури.  Соціокультурні  знання  включають
країнознавчі  і  лінгвокраїнознавчі  знання.  До
країнознавчих,  на  думку  Н.Д.  Гальскової,
відносяться енциклопедичні та фонові знання, а
також знання реалій країни досліджуваної мови
[5].  Таким  чином,  соціокультурні  знання
включають в себе:

 знання поведінкового етикету, прийнятого в
країні  досліджуваної  мови в типових ситуаціях
повсякденного і ділового спілкування;

 знання соціокультурних особливостей країни,
що вивчається, вміння їх зрозуміти при сприйнятті
текстів на слух і при читанні;

 знання географічних, природнокліматичних
політичних особливостей країни  досліджуваної
мови;  вміння  використовувати  ці  знання  в
власних  висловлюваннях  і  розуміти  їх  у
висловлюваннях інших;

 знання основних відомостей з історії країни
досліджуваної  мови,  в  тому  числі  з  історії
культури, техніки, науки, спорту, сучасного стану
даних  аспектів;  вміння  зіставляти  їх  з
досягненнями своєї культури, свого народу;

  знання сучасних  аспектів життя  однолітків
за  кордоном;  вміння  інтерпретувати  їх  з  точки
зору власного досвіду;

  знання національних  традицій, свят країни
досліджуваної мови, вміння зіставити їх із власним
досвідом [5]. Резюмуючи сказане вище, вважаємо
правомірним  визнати  соціокультурні  знання
обов’язковим  компонентом  змісту  моделі
професійноспрямованого  підходу  навчання
іноземній  мові  майбутніх  фахівців  з  фізичної
культури  і спорту.

В оволодінні мовою на кожному конкретному
відрізку і етапі навчання допомагають навчальні
вміння студентів. Вони дозволяють користуватися

студентам довідковою літературою, словниками
різного  характеру,  літературою  професійної
спрямованості.  Розглянуті вміння  включають  в
себе: вміння працювати з довідковою літературою;
вміння  логічно  і  послідовно  будувати  своє
висловлювання;  вміння  будувати  розгорнуте
висловлювання; вміння робити навчальні записи;
вміння стисло фіксувати інформацію.

Висновки.  Викладене  вище  дозволяє
стверджувати,  що  включення  змістовного
компонента в модель професійноспрямованого
навчання  іноземної  мови  майбутніх  фахівців  з
фізичної культури і спорту є не тільки можливим,
але  й  необхідним.  Структурними  елементами
названого компонента є: комунікативні вміння по
видам мовної  діяльності  на  основі  загальної  та
професійної  лексики,  мовні  знання,
соціокультурні знання та навчальні вміння.

Випускник  сьогодення,  з  точки  зору
компетентнісного  підходу,  повинен  володіти
такими  якостями  як:  гнучкість,  мобільність,
конкурентоспроможність,  вміти  презентувати
себе на ринку праці; використовувати знання як
інструмент  для розв’язання  життєвих  проблем;
приймати  нестандартні  рішення;  володіти
комунікативною  культурою;  уміти  здобувавати,
аналізувати  інформацію,  отриману  з  різних
джерел,  застосовувати  її  для  індивідуального
розвитку і самовдосконалення.
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П
остановка проблеми. Формування та
удосконалення якостей  особистості,
що визначають соціальнопрофесійну

мобільність,  –  це  складний  та  багатогранний
процес,  що  охоплює  весь  період  професійної
діяльності  людини.  Однак,  основи  соціально
професійної мобільності починають формуватись
при отриманні вищої професійної освіти, зокрема,

протягом навчання в магістратурі. Спираючись на
Національну стратегію розвитку освіти в Україні
на  2012  –  2021  роки  [2],  перед  професійною
освітою постає завдання підготовки соціально та
професійно  мобільних  кадрів,  здатних
продуктивно  працювати  у  наукоємних  галузях,
будувати  ефективну  національну  інноваційну
систему  освіти,  а також  інформатизація освіти,
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формування  та  провадження  інформаційного
освітнього середовища. Значна роль у виконанні
вказаного  завдання покладається  на  викладачів
інформатики.  Тому виникає  проблема навчання
майбутніх викладачів інформатики, що володіють
рисою  соціальнопрофесійної  мобільності  та
здатні  організувати  інформаційне  навчальне
середовище у вищих навчальних закладах.

Аналіз основних досліджень та публікацій.
Аналіз психологопедагогічної літератури виявив
зростаючу  зацікавленість  дослідників  до
проблеми  формування  мобільної  особистості
майбутніх фахівців, зокрема, Є.А. Іванченко,
Т.Є. Гордєєва, Л.Л. Сушенцева, І.Є. Шпекторенко та
ін. Доцільне використання  принципів навчання
сприяє  досягненню  очікуваних  педагогічних
результатів,  що  обумовило  розробку  нових  та
удосконалення  існуючих  принципів  навчання
науковцями  О.Я.  Власюк,  І.М.  Дичківська,
Л.М.  Сергеэва,  В.В.  Ягунов та  ін.  Особливості
магістерської  підготовки  майбутніх  фахівців
інформатиків  висвітлили у  своїх  дослідженнях
М.І.  Жалдак,  О.М.  Спірін,  Л.М.  Кутепова,
Є.В. Тимошенко, К.П. Осадча та ін.

Метою  статті  є  виокремити  принципи
навчання  у магістерській  підготовці  майбутніх
фахівців  з  інформатики  для  ефективного
формування соціальнопрофесійної мобільності у
магістрантів для подальшої побудови педагогічної
моделі формування вказаного феномену.

Виклад  основного матеріалу.  У  зв’язку  із
визначеною  проблемою  статті,  значною
зацікавленістю нею сучасних дослідників виникає
необхідність  проектування  оновленого  змісту
магістерської  підготовки  майбутніх  викладачів
інформатики відповідно до потреб суспільства та
навчальних  закладів  у  високопрофесійних
фахівцях,  що  володіють  рисою  соціально
професійної  мобільності.  Сфера  професійної
діяльності випускників магістратури спеціальності
“Інформатика” повинна передбачати: педагогічну,
методичну,  виховну  та  науководослідницьку
діяльність;  використання  сучасних  технологій
збору,  обробки та  інтерпретації  інформаційних
даних; роботу із сучасними методами досліджень;
проектування та  реалізацію на практиці нового
навчального  змісту  навчальних  дисциплін;
діагностування рівня навчання студентів, а також
труднощів,  що  виникають  під  час  навчально
виховного  процесу  та  особистісних  якостей;
наявність  навиків  визначення  стратегії
індивідуальної корекції чи розвитку студентів [3].

Вирішення  завдання підготовки  мобільних
викладачів інформатики у процесі магістерської
підготовки не знайшло цілісного відображення у

теорії  та методиці професійної  освіти. Перш за
все,  це  пов’язано  із  необхідністю  пошуку
теоретикометодологічних  основ,  концепції
створення  та  проектування  ефективного
освітнього середовища такої підготовки. Першим
кроком  до  визначення  педагогічних  умов  та
створення  моделі  формування  соціально
професійної мобільності  майбутніх  викладачів
інформатики у процесі магістерської підготовки
ми вбачаємо визначення принципів навчання, на
яких вона базується.

Зважаючи на  значимість багатьох  виділених
різними  дослідниками принципів навчання,  ми
зупинились  на  підході  Н.Є. Щуркової  [6].
Ефективність  процесу  формування  соціально
професійної мобільності  особистості  майбутніх
викладачів  інформатики  у  середовищі
магістратури залежить від дотримання наступних
принципів: 1) принцип активної позиції; 2) принцип
рефлексії  власної  діяльності;  3)  принцип
розвиваючого середовища; 4) принцип значимої
домінанти; 5) принцип гуманного ставлення.

Принцип активної позиції. Процес формування
соціальнопрофесійної мобільності особистості
має  активний  характер,  як  з  боку  суб’єкта
(педагога),  так і  з боку магістрантів, що у свою
чергу виступають суб’єктами взаємодії.

Активність  зростає  у  випадку  досягнення
суб’єктом включеності.  Цей  особистісний стан
характеризується інтеріорізацією мети діяльності,
безпосередньої  участі  у  ній,  виконанням
визначених  дій,  що  забезпечують  особистості
задоволення  власних  інтересів  та  потреб,
задоволення міжособистісними  стосунками,  що
виникають у процесі діяльності. Досягнення стану
включеності  у  діяльність  призводить  до
ефективного її впливу на особистість.

У сучасній  педагогіці  та  психології  набуває
переваги  підхід  до  виховання  не  як  до
цілеспрямованого  формування  особистості
відповідно до вибраного ідеалу, а як до побудови
системи взаємовідносин між людьми, створення
умов  для  саморозвитку  особистості.  Принцип
активності  спирається  на  відому  в
експериментальній  психології  ідею:  людина
засвоює десять відсотків того, що чує, п’ятдесят
відсотків  того,  що  проговорює,  і  дев’яносто
відсотків  того,  що  робить  сама.  У  результаті
включеності  у діяльність  реалізується активна
позиція  особистості.  Ми  вважаємо,  що  при
активній участі в організованій нами діяльності,
суб’єкт осмислює її принципову схожість зі своєю
майбутньою професією [6].

Основою професійного самовизначення  стає
особистісна активність людини, що є показником
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уміння займати у життєдіяльності у цілому чи у
конкретній ситуації професійного вибору позицію
суб’єкта.  Для  того,  щоб  людина  змогла
реалізувати  себе як  суб’єкт, вона повинна уміти
співвідносити  свої  здібності  та  можливості  із
зовнішніми  вимогами,  що  є  об’єктивними  та
необхідними. Виникає необхідність індивідуального
підходу,  а  також  максимального  використання
усього арсеналу профорієнтаційних можливостей
педагогічного  процесу,  створення  та
впровадження  педагогічних  технологій,
орієнтованих не тільки на підвищення рівня знань
студентів, а й на формування діяльніснозмістової
єдності у майбутніх викладачів інформатики.

Активність  є  головною  характеристикою
особистості, без  якої неможливе  її  існування як
суб’єкта та члена суспільства. Однак, людина не
зразу стає активним перетворювачем середовища,
їй необхідно пристосовуватись, підпорядковуватись
середовищу,  переймати  дії  та поведінку  інших
людей,  і  тільки  потім,  у  міру  свого  духовного
росту,  поступово  вона  стає  творцем  та
перетворювачем життя.

Принцип  рефлексії  власної  діяльності.
Поняття та термін “рефлексія”, що походить від
античної філософії, використовується у педагогіці
як самопізнання у вигляді роздумів над власними
переживаннями,  відчуттями  та  думками.
Рефлексія  –  це  техніка  осмислення  процесу,
способів та результатів мислительної діяльності
та практичних дій. Рефлексію можна розглядати
як  такий поворот свідомості, у результаті якого
з’являється  можливість  побачити  себе,  свою
поведінку,  свої  судження,  вчинки  та  поведінку
інших  “з  боку”.  Рефлексія  розширює  поле
осмислюваних  елементів,  сприяє  реалізації
особливостей  мислення  та  діяльності  кожної
особистості,  дозволяє  осмислити перешкоди  та
труднощі у кожній конкретній ситуації, виступає
у якості одного із основних механізмів розвитку
мислення, свідомості та діяльності. У сьогоденні
спостерігається  підвищення  зацікавленості  до
проблеми рефлексії.  Це  пов’язано  із  процесом
гуманізації  освіти,  пріоритетом  внутрішніх
особистісних механізмів регуляції діяльності над
зовнішніми механізмами контролю, пріоритетом
методів  стимуляції  ресурсів  особистості  над
примусом.  Рефлексія  дозволяє  подолати
протиріччя між науковим знанням та реальністю,
поєднати знання про факт та переживання цього
факту, розвинути уміння  застосування  знань  до
реальної  діяльності  у  конкретній  ситуації.  У
процесі  формування  досвіду  конструктивної
взаємодії рефлексії відводиться одне із провідних
місць.  Із  допомогою  рефлексії  студент  має

можливість  поглянути  на  результати  власної
взаємодії  з  боку,  оцінити  продуктивність
застосовуваних  ним  прийомів  та  засобів
конструктивної  взаємодії,  порівняти  себе  із
успішними у спілкуванні однолітками, виявляти
перспективи свого подальшого розвитку в плані
побудови комунікацій  [4].

В  концепції  інтеракціонізму  Дж.  Міда,
значення  рефлексії  розглядається  як  форма
внутрішнього контролю особистості і у рефлексії
власної  діяльності  виражається  імпульсивно
активна складова особистості [7].

Рефлексивність  власної  діяльності  –  це
особливий  вид  рефлексії,  що  “включає в  себе
роздуми  та  критичний  огляд  усього  процесу
дослідження  з  точки  зору  контексту  його
проведення та  ролі  самого  дослідника у цьому
процесі”  [8].  Рефлексивність  є  одночасно  і
засобом забезпечення прозорості дослідження, і
критерієм для його оцінювання, паралельним до
валідності та надійності. Рефлексивність також є
способом відслідковування інституційного стану
між дослідником та досліджуваним [8].

Таким  чином,  рефлексія  є  основним
механізмом  розвитку  особистості,  що
“інтелектуалізує”  переживання  та  стимулює
переосмислення ціннісних основ.

Принцип  розвиваючого  середовища .
Розвиваюче  середовище  є  контекстом  процесу
навчання  у  вищій  школі  і,  в  кожному  своєму
компоненті, може бути адаптоване до вирішення
конкретних педагогічних задач, у тому числі задач
формування соціальнопрофесійної мобільності
особистості майбутніх викладачів інформатики в
умовах магістерської підготовки. Це виявляється
у модернізації інформаційної, знаковосимвольної,
матеріальнотехнічної,  подієвої,  статусної
структури навчального середовища таким чином,
щоб  створити  найбільш  сприятливі  умови  для
вирішення  поставленої  задачі.  Даний принцип
потребує  створення  таких  стосунків,  які  б
формували соціальність  магістранта. Створення
розвиваючого  середовища  передбачає  взаємну
відповідальність учасників педагогічного процесу,
співпереживання,  взаємодопомогу,  здатність  у
команді долати труднощі. У кожній структурній
частині  вищого  навчального  закладу  повинна
формуватись  організаційна  та  психологічна
єдність  [6].  В  умовах  магістратури  вищих
навчальних  закладів  України  створюється
сприятливе  середовище  для  формування
соціальнопрофесійної мобільності особистості
магістрантів: підготований до вирішення подібних
задач педагогічний колектив; створюються умови
для кожного магістранта спробувати себе у різних
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соціальних  ролях  і  можливості  вступати  у
взаємодію  із  різними  суб’єктами  вищого
навчального закладу, як за віковим критерієм, так
і за статусним.

Розвиваюче  середовище  виконує  наступні
функції  у  процесі  формування  соціально
професійної мобільності  майбутніх  викладачів
інформатики:

  Адаптивна  функція базується  на розумінні
адаптації як внутрішнього прагнення людини до
розвитку,  її  здатності  адаптуватись  до мінливих
умов середовища;

 Спонукальна функція – середовище ініціює
процес  постановки  цілей,  причому  постановка
мети  здійснюється  самим  суб’єктом
саморозвитку;

  Результативна  функція  –  середовище
обумовлює отримання власного досвіду педагога,
необхідного для отримання результату соціально
професійного саморозвитку;

 Аналітична функція  –  порівняльна  оцінка
результатів соціальнопрофесійного саморозвитку
педагога в умовах  середовища  здійснюється  як
за внутрішніми (власними) критеріями педагога,
так  і  за  зовнішніми  критеріями  відповідності
результатів меті;

  Регулятивна  функція  полягає  у  розвитку
емоційновольового  саморегуляції  процесу  та
результату соціальнопрофесійного саморозвитку [5].

Принцип  значимої  домінанти  будується  на
основі стимулювання змістопошукової діяльності
самого магістранта  і має ціннісноорієнтований
характер. Згідно з принципом значимої домінанти,
сформульованим  А.А. Ухтомським,  у  кожен
момент часу переважає та мотивація особистості,
в основі якої лежить найбільш важлива її потреба.
Цей принцип дозволяє сформувати у майбутнього
викладача  інформатики  відношення  до
формування соціальнопрофесійної мобільності як
до  важливої,  домінуючої,  першочергової  задачі.
Основною умовою реалізації принципу значимої
домінанти  на  практиці  є  те,  що  проблема
формування соціальнопрофесійної мобільності
майбутніх  викладачів  інформатики  є  одною  із
провідних задач  сучасної професійної  освіти.  З
цього  слідує,  що  у  процесі  формування  риси
соціальнопрофесійної  мобільності  педагог
повинен актуалізувати цінності,  що  лежать  в  її
основі [6].

Усвідомлення педагогічних значимих домінант
магістерської  підготовки  майбутніх  викладачів
інформатики сприяє формуванню адекватних цілей
та  завдань навчання, уточненню змісту, вибору
відповідних  методів  та  засобів,  модернізації
магістерської підготовки спеціальності “Інформатика”.

Принцип гуманного ставлення. Цей принцип
передбачає  організацію  діяльності  вищого
навчального закладу щодо формування соціально
професійної мобільності  особистості  майбутніх
викладачів  інформатики  на  основі  поваги,
сприйняття кожної особистості такою, якою вона
є. Саме гуманістичне ставлення, що складеться у
розвиваючому  середовищі  вищого  навчального
закладу, дозволяє  магістранту  реалізувати  свої
задатки  та  відчути  захищеність  та  значимість.
Реалізація  даного  принципу  на  практиці
здійснюється  за допомогою засобів організації,
відбору  змісту  діяльності  вищого  навчального
закладу  із  перспективою  створення  умов  для
ефективного  розвитку  особистості  майбутніх
викладачів інформатики [1].

Принцип  гуманного  ставлення  реалізує
парадигму особистісної педагогіки  та розглядає
магістранта  як  особистість,  що  самостійно
повинна  обирати  освітній  маршрут,  який
допоможе  саме  їй  досягнути  найкращих
результатів. При такому підході норми та вимоги,
поставлені у процесі магістерської підготовки не
можуть бути жорстко фіксованими. Від педагога
вимагається  спостереження  за  особистісним
ростом  та  розвитком  майбутніх  викладачів
інформатики,  постійне  врахування  їх
індивідуальних інтересів та проблем, визначення
на цій підставі цілей освіти, шляхів та засобів їх
реалізації.

Висновки .  Описана  система  принципів
навчання  магістрантівінформатиків  дозволяє
усунути недоліки традиційного підходу навчання,
а також дозволяє підвищити якість навчального
процесу  та  його  ефективність,  забезпечити
підготовку  соціально  та професійно  мобільних
викладачів  інформатики.  Проведена
конкретизація принципів  процесу магістерської
підготовки  майбутніх  викладачів  інформатики
щодо  формування  соціальнопрофесійної
мобільності  дозволяє  зробити  висновок  про
необхідність даного процесу.

Перспектива досліджень полягає у визначенні
педагогічних  умов  формування  соціально
професійної мобільності  майбутніх  викладачів
інформатики в умовах магістратури та  побудові
педагогічної моделі формування досліджуваного
феномену.

1.  Ламекіна  Г.О. Здійснення  гуманно
педагогічного підходу при підготовці майбутніх
педагогів у вищих навчальних закладах / Г.О. Ламекіна
// Вісник Луганського національного університету
імені  Тараса  Шевченка.  Педагогічні  науки.  –
2013. – № 10(4). – С. 91 – 98. 

ПІДГОТОВКА МОБІЛЬНОГО ВИКЛАДАЧА ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ



178

2. Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на 2012 – 2021 роки – Київ, 2012. – 37 с.

3. Сушенцева Л.Л.  Формування професійної
мобільності  майбутніх  кваліфікованих
робітників  у професійнотехнічних навчальних
закладах: теорія і практика: монографія / Лілія
Леонідівна Сушенцева; [за ред. Н.Г. Ничкало]. –
Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – 439 с.

4. Тур Р.Й. Педагогічна рефлексія  – основа
формування творчого саморозвитку особистості
/ Р.Й. Тур // Управління школою. – Харків, 2004. –
№ 13. – С. 22 – 24.

5. Ушаков А.А. Проектирование интегративной
профессиональноразвивающей образовательной
среды  /  А.А.  Ушаков  //  Фундаментальные
исследования, 2013. – С. 1212 – 1216.

6. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. –
М.: Педагогическое общество России, 2002. – 224 с.

7. Atkinson P., Housley, W. (2003). Interactionism.
London: Sage.

8.  Frost  N.,  Kinmond  K.  (2012).  Evaluating
qualitative research. In: C. Sullivan, S. Gibson, S. Riley
(Eds), Doing your qualitative psychology project (pp.
154 – 172). London: Sage.

Стаття надійшла до редакції 02.06.2016

ПІДГОТОВКА МОБІЛЬНОГО ВИКЛАДАЧА ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

“Бог зліпив людину з глини, проте в нього залишився невикористаний шматок.  
- Що ще зліпити тобі? – запитав Бог.  
- Зліпи мені щастя, – попросила людина.  
Нічого не відповів Бог і тільки поклав людині в долоню шматочок глини, що 

залишилася”.  
Притча  

 
“На світі є тільки один спосіб, що спонукає кого-небудь щось зробити...І він 

полягає в тому, щоб примусити іншу людину схотіти це зробити. Іншого способу 
немає”.  

 Дейл Карнегі  
американський письменник. 

 
“Щоб правильно намітити шляхи індивідуальної допомоги вчителю, потрібно 

глибоко вивчити систему його роботи… та ознайомитись із тим, як він працює над 
підвищенням теоретичного і педагогічного рівня”. 

Василь Сухомлинський 
педагог, публіцист, письменник, поет 

 
“Сократа вихваляли за те, що, маючи можливість займати громадську посаду і 

бути корисним своїй батьківщині, він вважав за краще служити вихованню юнацтва, 
заявляючи, що більш корисний державі той, хто зробить багатьох здатними 
управляти державою, ніж той, хто управляв нею сам”. 

Ян Амос Коменський 
чеський теолог, мислитель, педагог, письменник 

 

Використано афоризми: 
з сайта українських афоризмів під керівництвом М.Владзімірського 
з сайта http://www.inpearls.ru/ 
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ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У ЩОМІСЯЧНИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ “МОЛОДЬ І РИНОК”

1.Приймаються  одноосібні статті (співавтори). Текст обсягом 8 – 12 друкованих сторінок із
двома-трьома ілюстраціями (рисунками, таблицями). У статтях повинно бути чітко і стисло,
без зайвих математичних формул, викладено те нове та оригінальне, що досягнуто авторами в
їх практичній діяльності. Потрібно уникати повторів, зайвих подробиць та загальновідомих
положень, на які можна посилатися, вказуючи відповідний номер у списку літератури, що
додається.

2.Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має
бути збережений в форматі: *.doc. Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту –
14 кегль. Розмір полів: ліве – 3,0 см; праве – 1,5 см; верхнє – 2,0 см; нижнє –2,0 см; інтервал – 1,5.

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ:
- УДК;
- ключові слова (українською, російською та англійською мовами);
- анотація статті на окремій сторінці у одному примірнику українською, російською та

англійською мовами;
- рисунки, таблиці з підрисунковими підписами;
- список літератури, оформлений у відповідності з діючим ДСТ-ом (за абеткою; у тексті

в дужках позначається позиція та сторінка [3, 47]); кількість літературних джерел
має складати не менше 5 та не більше 15.

- відомості про автора (авторська карточка: прізвище, ім’я та по-батькові, посада, місце
праці, вчений ступінь, наукове звання, адреса (службова, домашня), телефони.

3. До статей додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія
доктора чи кандидата наук; для статей докторів та кандидатів наук рецензій не потрібно.

4. Таблиці повинні мати назви та порядковий номер. Одночасне використання таблиць та
графіків для пояснення одних і тих же положень не рекомендується.

5. Cтатті підписуються всіма авторами із зазначенням домашньої адреси, номерів
домашнього та службового телефонів автора, який буде листуватися з редакцією з приводу
цієї статті.

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог:

Відповідно до вимог Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та
публікацій  необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується дана стаття; формування мети статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.

                               Сфера розповсюдження та категорія читачів:

- загальнодержавна, зарубіжна;
- викладачі університетів, ВНЗ всіх рівнів акредитації, студенти, аспіранти, науковці, спеціалісти,
які підвищують свої професійні компетенції в галузі освіти та педагогічних наук.

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість:

Ознайомлення із питаннями наукових досліджень з загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії
та методики навчання, корекційної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, соціальної
педагогіки, теорії та методики управління освітою, теорії та методики виховання, дошкільної
педагогіки, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці.

Комп’ютерний набір та верстка Іван Василиків член Національної спілки журналістів України
Технічний редактор Михайло Примаченко член Національної спілки журналістів України
 Художнє оформлення Христина Стасик член Національної спілки журналістів України


