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УДК 378:371.32

Микола Пригодій, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри методики навчання та управління навчальними закладами

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ

У  статті  розглядаються  шляхи  підвищення  якості  фахової  підготовки  майбутніх  аграрників  у
вищому  навчальному  закладі.  Обґрунтовано  актуальність  і  доцільність  забезпечення  цілеспрямованого
та  системного  формування  полікультурної  компетентності  студентів  і  прищеплення  їм  знань,  умінь,
навичок  налагодження  міжкультурної  комунікації  як  запоруки  успішного  професійного  саморозвитку
та  самовдосконалення  впродовж  життя.  Актуалізовано  значимість  формування  полікультурної
компетентності майбутнього аграрника у процесі  професійної  підготовки, проаналізовано  її  сутність,
виокремлено та обґрунтовано структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх фахівців
аграрної  галузі і розкрито їхній зміст.

Ключові  слова:  професійна  підготовка,  культура,  полікультурна  компетентність,  структурні
компоненти, толерантність, конструктивна взаємодія, гуманізм,  етнофор.

Табл. 1. Літ. 13.

Николай Пригодий, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой методики обучения и управления учебными заведениями

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА

В  статье  рассматриваются  пути  повышения  качества  профессиональной  подготовки  будущих
аграрников  в  высшем  учебном  заведении.  Обоснована  актуальность  и  целесообразность  обеспечения
целеустремленного и системного формирования поликультурной компетентности студентов и прививания
им  знаний,  умений,  навыков  налаживания  межкультурной  коммуникации  как  залог  успешного
профессионального  саморазвития  и  самосовершенствования  на  протяжении  жизни.  Актуализирована
значимость  формирования  поликультурной  компетентности  будущего  аграрника  в  процессе
профессиональной  подготовки,  проанализирована  ее  сущность,  выделены  и  обоснованы  структурные
компоненты  поликультурной  компетентности  будущих  специалистов  аграрной  отрасли и  раскрыто их
содержание.

Ключевые  слова:  профессиональная  подготовка,  культура,  поликультурная  компетентность,
структурные  компоненты,  толерантность,  конструктивное  взаимодействие,  гуманизм,  этнофор.
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FORMING THE MULTICULTURAL COMPETENCE OF FUTURE AGRARIANS IN THE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

The globalization, which covers all spheres of public life, the EU enlargement, the involvement of foreign
labour  forces,  delegating  the  employees  and  managers  to  a  business  trip  to  foreign  countries,  increasing  the
amount  of  the  international  working  groups  and  corporations,  the  foreigners’  migration  and  integration  are
arising  the new demands  of  solving  the everyday situations,  especially  in  the professional  sphere. There  is  the
real  necessity  to  recognize  the  cultural  differences,  to  understand  their  values  and  develop  the  realization  of
the ethno-cultural specificity’s  influence of a personality’s  values system on such  chief psychological processes,
as  perception, thinking and behaviour. Therefore,  the mutual  respect and recognition of  the differences between
native and foreign  cultures enable adjusting of  constructive  collaboration and understanding with  ethnophors.

Reforming  the  system  of  higher  education  also  touches  the  improvement  of  the  future  agrarians’
professional  training  aimed  at  the  multicultural  education  of  students,  forming  their  civil  position,  national
and  humanistic  consciousness,  initiative  and  responsible  attitude  towards  the  future  professional activity.  The
modern  young  generation  of  agrarians  must  become  more  familiar  with  spiritual  values,  norms  and  rules  of
public  conduct, master  an appropriate  cultural  level  for  adjusting  the constructive  interaction with  people.

In  the  article  the  ways  of  improving  the  level  of  future  agrarians’  professional  training  at  higher
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П
остановка  проблеми. Полікультурна
освіта  для  України  порівняно  нове
явище, яке значною мірою детермінує

нову освітню політику  держави.  Характерними
ознаками  цієї  політики  є  посилення  етнізації
змісту освіти, зростання ролі рідної та іноземної
мов як засобів діалогу культур. На основі аналізу
наукових  джерел  і  практики  поняття
“полікультурна  освіта    розглядаємо  як  процес
створення  умов,  механізмів  і  технологій
адаптаційної інтеграції особистості майбутнього
фахівця  аграрної  галузі  у  світову  й національну
культуру  за  допомогою  освіти,  виховання
позитивного,  толерантного  ставлення  до
культурних  відмінностей,  розвитку  навичок
конструктивної взаємодії з представниками інших
культур,  визначення  способів  знаходження,
підтримки  й  розвитку  загальнолюдських
цінностей у майбутніх фахівців аграрної галузі.

Сьогодні  існує  об’єктивна  потреба  у
підвищенні  якості  професійної  підготовки
студентів-аграрників у контексті гуманітаризації
аграрної освіти, як одного з пріоритетних напрямів
модернізації сучасної вищої освіти, пошуку шляхів
і  засобів  підготовки функціонально  грамотних,
професійно компетентних, конкурентоспроможних
і мобільних фахівців, здатних успішно виконувати
свої  професійні  обов’язки  в  нинішньому
полікультурному  середовищі.  Отже,  одним  із
пріоритетних завдань системи аграрної освіти є
підготовка особистості  студента до  ефективної
діяльності  та  спілкування  в  полікультурному
соціумі,  що  пов’язано  з  усвідомленням
культурного розмаїття,  толерантним  ставленням
до  етнофорів  і  здатністю  до  культуродоцільної
поведінки  відповідно  до  конкретних
соціокультурних  умов.

Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі
до  життя  в  полікультурному  суспільстві  –
актуальна  проблема  сьогодення,  зумовлена  не
лише  національним  і  релігійним  складом
суспільства,  але й  значно глибшими, соціально-
психологічними  особливостями  людини:
індивідуальністю  кожної  особистості,  її
прагненням  зберігати  й  збагачувати  власну
самобутність, потребою людей об’єднуватися не
лише на історичному ґрунті або за національною

ознакою,  але й  за  інтересами, тобто відповідно
до  певних  ціннісних  орієнтацій,  гендерних  і
вікових  особливостей,  спільних  професійних
функцій,  соціальних  ролей,  соціального статусу
тощо.  У  зв’язку  із  цим  особливої  актуальності
набуває формування полікультурної компетентності
у майбутніх фахівців аграрної галузі.

Аналіз основних досліджень і публікацій з
проблеми формування полікультурної компетентності
студентів дає підстави стверджувати,  що  дана
проблема  є  недостатньо  розкрита.  Зокрема
недослідженою  стороною  цього  питання
залишається  полікультурна  компетентність  у
контексті  професійної  підготовки  майбутніх
фахівців  аграрної галузі. Водночас варто  також
зазначити наявність чималого досвіду з проблеми
компетентності,  який  накопичено  у  психолого-
педагогічній літературі, що може стати основою
формування  полікультурної  компетентності
майбутніх  аграрників.  Зокрема  розкриттю
сутності  полікультурної  компетентності  та  її
змістового  наповнення  присвятили  свої  праці
Р. Агадуллін [1], В. Бушкова [2], І. Васютенкова [3],
Л. Гончаренко [4], Л. Данилова [5],  А. Зубко [4],
О. Івашко [11],  Р. Кравець,  В. Кузьменко [4],
І. Кушнір [9], Л. Перетяга [10], І. Соколова [11] та ін.

Метою статті є  обґрунтування актуальності
цілеспрямованого  формування  полікультурної
компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі,
розгляд  полікультурної  компетентності
майбутнього фахівця аграрної галузі, розкриття її
сутності, визначення її змісту і структури.

Виклад основного матеріалу. Компетентність
є  інтеграційною  якістю  особистості,  яка
забезпечує  ефективність  її  функціонування  в
професійній  діяльності.  Водночас  сутність
діяльності,  в якій  реалізується  компетентність,
визначає  предметний  зміст  останньою:
професійно-технічна, управлінська, комунікативна,
інформаційна  компетентність  тощо.  Відтак
полікультурна  компетентність  характеризує
здатність  особистості  до  ефективного  життя,
діяльності,  взаємодії  у  полікультурному
суспільстві. Під полікультурністю суспільства ми
розуміємо  різноманіття  етнічних,  релігійних,
вікових,  гендерних,  професійних  культур,
молодіжних  субкультур,  а  прийняття  цього

educational establishments are viewed. Actuality and expediency of providing a purposeful and systemic forming
of  students’  multicultural  competence and  inoculating  them  knowledge,  abilities,  skills of  adjusting  the  cross-
cultural  communication  as  a  mortgage  of  successful  professional  self-development  and  self-perfection  during
all  life  are  substantiated.  The  significance  of  forming  the  future  agrarians’  multicultural  competence  in  the
process of professional training is topical in the article, its essence has been analyzed, the structural components
of  multicultural  competence  of  future  agrarians  have  been  distinguished  and  substantiated  and  their
maintenance  has  been  exposed.

Keywords: professional training, a culture, a multicultural competence, structural components, tolerance,
constructive  cooperation,  humanism,  an  ethnophor.
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різноманіття  виражається  у  здатності  жити  і
працювати в полікультурному середовищі [5].

Результати  досліджень  вказують  на  те,  що
компетентність  може  бути  представлена
сукупністю  контекстних  знань  і  діяльнісно-
поведінкових  умінь,  здібностей  застосовувати
теоретичні знання, а також низкою мотиваційно-
ціннісних  характеристик  особистості,  які
спрямовують  людину  діяти  певним  чином
відповідно до отриманих знань і вдосконалювати
свої уміння і навички [1; 4]. Отож цілком логічним
є виокремлення таких структурних компонентів:

- когнітивного,  який охоплює спектр  знань  і
теоретичних  умінь, необхідних  для  ефективної
життєдіяльності в полікультурному середовищі;

- мотиваційно-ціннісного ,  для  якого
характерним  є  опанування  гуманістичних
цінностей для  конструктивного  функціонування
в  полікультурному  суспільстві,  встановлення
толерантних стосунків із представниками інших
соціально-культурних  груп  і  мотивація  до
міжкультурної взаємодії;

- діяльнісно-поведінковий  компонент
складають  уміння  вирішувати  міжкультурні
проблеми,  ефективно  діяти  в  полікультурному
середовищі,  здійснювати  активну взаємодію  з
представниками різних культур.

За предметно-змістовною приналежністю усі
компетентності  можна  поділити  на  дві  групи:
професійні  та  загальносоціальні.  Полікультурна
компетентність  майбутнього  фахівця  аграрної
галузі  належить  до  загально  соціальної  групи
компетентностей.  Вона  виходить  за  межі
професійної діяльності фахівця аграрної галузі та
забезпечує активну життєдіяльність особистості,
її здатність орієнтуватися й адекватно сприймати
різні сфери соціокультурної дійсності, гармонізує
внутрішній  світ  людини  і  її  стосунки  із
суспільством [8;  12].  Когнітивний  зміст
полікультурної компетентності компонують базові
знання,  пов’язані  з  наявністю  міжкультурних
відмінностей.  На основі  цих  знань  формується
чутливість та ціннісне, шанобливе ставлення до
культурних  відмінностей,  усвідомлення
унікальності  культур,  терпимість  і  позитивне
ставлення  до  неординарної  поведінки  й
мислення, відсутність  завищених очікувань від
спілкування з представниками інших культур [13].

Однак, для майбутнього фахівця аграрної галузі
така якість має і професійне значення, оскільки в
контексті  гуманітаризації  аграрної  освіти  та
приведенні  її  у  відповідність до  європейських
стандартів  випускники  університетів  повинні
вміти  працювати  з  етнофорами,  правильно
розуміти людську відмінність, бути толерантними

до  них,  уміти  вести  діалог  культур,  знаходити
спільну мову, утверджувати власною поведінкою
і словами культурний плюралізм в суспільстві [8,
84]. Отож нині фахівці аграрної галузі повинні не
лише вміти жити в полікультурному середовищі,
взаємодіяти  з  його  представниками,  але  й
поширювати  ідеї  культурного  плюралізму,
сповідувати  терпимість  і  толерантність  до
інакодумців.

Професійний  зміст  полікультурної
компетентності  майбутнього  фахівця  аграрної
галузі пов’язаний із такими аспектами, як:

- усвідомлення полікультурних особливостей
професійного  середовища,  культурних
відмінностей  у  колективі,  пов’язаних  з
національно-релігійною, віковою,  гендерною та
іншою приналежністю, шанобливе ставлення до
них;

- уміння  діяти,  зважаючи  на  культурні
особливості  суб’єктів  сільськогосподарської
діяльності,  зберігаючи  при  цьому  власну
культурну ідентичність;

- здатність  організовувати  конструктивну
міжкультурну  взаємодію  у  колективі  та
використовувати  міжкультурні  відмінності  для
збагачення власного культурного досвіду під час
взаємодії з етнофорами;

- знання  і  врахування  психологічних
особливостей  сприйняття  та  поведінки
особистості,  зумовлених  її  культурною
належністю;

- здатність  налагоджувати  полікультурну
взаємодію  під  час  сільськогосподарської
практики,  прогнозувати,  попереджати  й
вирішувати міжкультурні конфлікти в  колективі
[2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

Відштовхуючись від  викладеного  вище,  ми
трактуємо  полікультурну  компетентність
аграрника  як  інтегративну  особистісно-
професійну якість, яка впливає на його здатність
ефективно  брати участь  у соціальних процесах
полікультурного  суспільства,  здійснювати
міжкультурну  взаємодію,  враховувати
полікультурний  склад  суб’єктів  професійної
діяльності  та  використовувати  його
характеристики  й  особливості  для розв’язання
завдань сільськогосподарської діяльності, а також
здійснювати діалог культур. Ця якість з предметної
точки  зору  вміщує  у  себе  професійне  і
загальносоціальне  змістове  наповнення,  а  зі
структурної  –  сукупність  когнітивного (знання  і
теоретичні  вміння),  мотиваційно-ціннісного
(цінності,  взаємини,  установки)  і  діяльнісно-
поведінкового  (навички  спілкування, поведінки
та полікультурної взаємодії) компонентів.  Зміст
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компонентів  ми виокремили  на  основі  аналізу
сутності  полікультурної  компетентності,
міжкультурного  спілкування  і  полікультурної
освіти,  які  досліджували  Р. Агадуллін  [1],
В. Бушкова [2], І. Васютенкова [3], Л. Гончаренко
[4], Л. Данилова [5], А. Зубко [4], О. Івашко [11],
Р. Кравець,  В. Кузьменко [4],  І. Кушнір [9],
Л. Перетяга [10],  І. Соколова [11],  О. Щеглова
[13] (див. таблицю 1).

Рівень  сформованості  полікультурної
компетентності  майбутніх  фахівців  можна
визначати  за  когнітивним,  мотиваційно-

ціннісним, діяльнісно-поведінковим показниками
[10].  Когнітивний критерій складають повнота,
правильність,  логічність,  усвідомленість  знань,
відображених у змісті когнітивного структурного
компонента  полікультурної  компетентності.
Оцінка  знань  може  здійснюватися  в  процесі
поточного  та  підсумкового  контролю  за
допомогою  письмового  або  усного  опитувань,
тестування на основі традиційних вимог до знань
студентів.  Когнітивний  критерій сформованості
полікультурної  компетентності  є  повноцінна
система полікультурних знань.

Таблиця 1. 
Полікультурна компетентність майбутнього фахівця аграрної галузі 

Структурні 
компоненти 

Предметно-змістовні компоненти 

Загальносоціальний компонент  Професійний компонент 

Когнітивний  Знання  культури,  різноманітності  та 
особливостей  субкультури,  їх 
співвідношення і динаміки, 
специфіки  та  закономірностей 
міжкультурної комунікації, 
культурної  толерантності, 
соціокультурної 
ідентичності  та  полікультурної 
сутності особистості. 
Знання  про  шляхи  налагодження 
міжособистісних  взаємин  у 
полікультурному  колективі  з 
урахуванням  культурних 
особливостей учасників взаємодії. 

Знання  вікових,  гендерних,  національно-
релігійних,  професійно-культурних 
особливостей  суб’єктів  взаємодії;  уміння 
визначати  полікультурні  характеристики  і 
особливості  світосприйняття  суб’єктів 
сільськогосподарської діяльності, колективу; 
уміння  вибудовувати  конструктивні 
взаємовідносини і запобігати міжкультурним 
конфліктам. 
Знання  основ  полікультурної  взаємодії  під 
час  сільськогосподарської  практики,  шляхів 
налагодження  міжкультурної  взаємодії  на 
основі  толерантного  ставлення  до 
культурних відмінностей. 

Мотиваційно-
ціннісний 

Визнання  цінності  культурної 
самобутності  та  індивідуальної 
неповторності  особистості 
співрозмовника,  унікальності  та 
рівноцінності  різних  культур  і 
субкультури. Культурний плюралізм і 
толерантне відношення до культурної 
самобутності  людини.  Інтерес  до 
представників  інших  культур, 
спрямованість  на  конструктивну 
взаємодію з ними. 
Бажання  попередити  і  подолати 
існуючі  міжкультурні  протиріччя, 
відсутність  негативних  стереотипів  у 
сприйнятті інших культур. 

Ціннісне  ставлення  до  колег-етнофорів  як 
носіїв культурної самобутності, до 
полікультурності  професійного  середовища, 
сприйняття  полікультурності  як  чинника 
взаємозбагачення особистого 
культурного  досвіду.  Інтерес  до 
особливостей світосприйняття представників 
інших культур, спрямованість на їх аналіз та 
рефлексію  власних  почуттів  і  взаємин. 
Прагнення  налагодити ефективну співпрацю 
з колегами як представниками іншої 
культури,  потреба  в  спілкуванні  з 
етнофорами. Прагнення допомагати колегам 
у  проблемних  ситуаціях,  пов’язаних  з 
міжкультурними розбіжностями в колективі. 

Діяльнісно-
поведінковий 

Участь в міжкультурному спілкуванні 
(стихійному або організованому), в 
культурному  обміні.  Придушення 
проявів  нетерпимості  до  культурних 
особливостей,  проявів  ксенофобії, 
шовінізму.  Відстоювання  ідей 
рівності  та  гідності  усіх  культур, 
права  кожного  народу  та  кожного 
культурного  співтовариства  на 
самоствердження  і  збереження  своєї 
культурної  самобутності, 
забезпеченню  поваги  й  шанобливого 
ставлення до неї. 

Участь  в  обміні  досвідом  з  іноземними 
колегами в аграрній галузі, які мають різний 
досвід роботи, дотримуються різних підходів 
обробітку  землі,  реалізовують  різні 
технології  вирощування 
сільськогосподарських  культур.  Організація 
конструктивних  взаємин,  співпраці  з 
урахуванням  їхніх  національної,  вікової, 
гендерної,  статусної,  професійної 
приналежності.  Облік  і  використання 
культурного  досвіду  і  культурної 
самобутності  при  конструюванні  змісту 
майбутньої  співпраці,  налагодження  діалогу 
культур. 
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Мотиваційно-ціннісний критерій – інтеріоризація
цінностей, прояв  інтересів  і мотивів, поданих  у
змісті  мотиваційно-ціннісного  компонента
полікультурної  компетентності.  Ступінь
інтеріоризації полікультурних цінностей варіює:
вони  можуть  не  визнаватися  особистістю  як
значимі;  їхня  соціальна  значущість  може
виявлятися на теоретичному рівні або відкидатися
(повністю або частково); нарешті, полікультурні
цінності майбутній фахівець аграрної галузі може
усвідомлювати як особистісно значущі для життя
у суспільстві й успішної професійної діяльності.

Діяльнісно-поведінковий  критерій вказує  на
активність  та успішність  (продуктивність) дій.
Активність  визначають  інтенсивність
міжкультурної взаємодії у загальносоціальному та
професійному  аспектах,  рівень  ініціативи  і
самостійності.  За  цим  показником  майбутній
фахівець  аграрної  галузі  може  демонструвати
пасивність  (відсутність  ініціативи,  неучасть  у
міжкультурній  взаємодії),  вимушену  активність
(ситуативну  участь,  яка  детермінована
зовнішніми обставинами; ініціатива відсутня) або
творчу  активність  (внутрішньо  мотивовану,
добровільна  участь  у  діалозі  культур,  прояв
ініціативи в організації міжкультурної взаємодії).
Успішність  виконання  дій  визначається  мірою
досягнення  запланованих  результатів
міжкультурної взаємодії – від невдалих дій до дій,
які  призводять  до  повноцінного  досягнення
окреслених цілей. Найбільш адекватним способом
оцінювання  цієї  складової  полікультурної
компетентності  є  кількісно-якісний  аналіз
діяльності  та  поведінки  студентів,  а  також
результатів  їхніх  дій,  що  проводиться  за
допомогою  педагогічного  спостереження  й
експертної оцінки.

Висновки. На основі проведених досліджень
ми дійшли висновку, що у полікультурній освіті
вбачають побудову навчально-виховного процесу
на принципах культурного плюралізму, визнанні
рівноцінності та рівноправ’я усіх національних,
етнічних  і  соціальних  груп,  неприпустимість
дискримінації  людей  за  національними  й
релігійними ознаками, розуміння різноманітності
суспільства як значимого чинника його розвитку,
забезпечення  адаптації  людини до  умов  життя,
що  швидко  змінюються,  формування
багатогранної картини світу. Мета полікультурної
освіти  майбутніх  фахівців  аграрної  галузі  –
формування особистості, здатної до активної та
успішної життєдіяльності у багатонаціональному
середовищі,  яка  вміє  жити  в  мирі  й  злагоді  з
людьми  різних  національностей,  рас,  вірувань,
тобто  володіє  полікультурною компетентністю.

Отже,  для  формування  полікультурної
компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі
в  зміст  практичних  занять  необхідно  вводити
відомості про соціокультурні й лінгвокраїнознавчі
особливості різних народів, знайомити студентів-
аграрників  з  їхніми  закономірностями.  Таке
поліфункціональне  розуміння  освіти  охоплює
мовний,  соціокультурний,  особистісно-
розвивальний  аспекти  та  дає  всі  підстави
говорити про виховання  студента-аграрника  як
полікультурної особистості.
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ПІЗНАВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ
У  статті  проаналізовано  зміни  в  трактуванні  соціального  статусу  ролі  “мама”  у  контексті

культурно-історичному.  Cистематизовано  чотири  когнітивні  схеми  статусу:  центральний
системоформувальний;  підпорядкований;  другої  в  ієрархії;  основної  життєво  важливої  особи  для
психоемоційного  розвитку  дитини.  Розвиток  пізнавального  потенціалу  дитини  охарактеризовано
відповідно до періодизації дитинства та узагальнено мінімальні та максимальні завдання, що їх виконує
сучасна мама.

Ключові слова: соціальний статус “мама”, соціальна роль “мама”, пізнавальний розвиток дитини,
психолого-педагогічна  компетентність  матері.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТУСА И
РОЛИ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОГО

ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА
В  статье  проанализированы  изменения  в  трактовке  социального  статуса  и  социальной  роли

“мама” в контексте культурном и историческом и содержание и место ее статуса в структуре семьи.
Выявлены  и  систематизированы  четыре  варианта  толкования  статуса  “мама”:  1)  центральный
системообразующий  в  структуре  семьи;  2)  подчинённый;  3)  второй  в  иерархии;  4)  главного  жизненно
важного  лица  для  полноценного  психоэмоционального  развития  ребенка.  Развитие  познавательного
потенциала  ребенка  охарактеризованы  согласно  периодизации  детства  и  обобщены  задачи,  которые
выполняет современная мама, как минимальные, необходимые для психического развития, и максимальные,
требующие  развитой  когнитивной  и  психолого-педагогической  компетентности  матери.

Ключевые слова: социальная роль “мама”, социальный статус “мама”, познавательное развитие
ребенка,  психолого-педагогическая  компетентность  матери.
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THE HISTORICALLY-CULTURAL AND SOCIAL PECULIARITIES OF THE
FORMATION OF STATUS AND ROLE OF CONTEMPORARY MOTHER IN THE

CONTEXT OF THE CHILD’S COGNITIVE POTENTIAL DEVELOPMENT
The  article  analizes  the  changes  of  explanation  of  social  status  and  social  role  of  “a  mother”  in  the

cultural  and social context;  the content and place of her  status  in  the family structure. There are  four  statuses
among  them  1)  “a  mother”  has  a  central  system  formation  status  in  the  family  structure.  In  the  structure  of
society the cult of the mother acts. According to the functions of “a mother” she is the regulator of relationships,
the organizer of the life activity of all family members. 2) Subordinate status, “a mother” is a person who is in
the designated place of her in the family hierarchy. In the structure of society there is an institution of maternity
that provides  the normalization of  the mother’s social role. In accordance with  the role and  functions,  she is a
person who “correctly” gives birth and educate “correct” children. 3) The status of the second in the hierarchy.
The  institute  of  the  maternity provides  the  regulation  of  the  rights  of  woman, both as woman  and mother,  on:
the  child,  equality  with  her  husband  in  resolving  issues  of  internal  economic  life  of  the  family.  By  role  and
functions,  she  is  responsible  for  the  birth  and  development  of  the  child  as  a  healthy  and  valuable  person.  4)
The status of the main life important person for the full psycho-emotional development of the child. The institute
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П
остановка проблеми. Багато явищ і
процесів сучасного  соціокультурного
простору  мають  глобалізаційний

характер  незалежно  від  рівня  економічного
розвитку  і  політичної  ситуації  певної  країни.
Прикладом одного  із  таких явищ  є  фемінізація
вчительської та викладацької діяльності, масштаби
якої викликають занепокоєння у групі споживачів
освітніх  послуг.  Однак  історичний  поступ
розставив  акценти  саме  таким  чином,  що
педагогічні  професії  з  суто  чоловічих  стали
переважно жіночими. У старшій середній і вищих
школах таких країн, як, наприклад, США, Англія,
кількість викладачів-жінок менша, ніж чоловіків,
але не  в початкових. Розвинені  країни шляхом
урядових ініціатив намагаються зберегти паритет
жіночого і чоловічого представництва в дитячому
садку і початковій школі, прагнучи збільшити там
кількість чоловіків. Не менш вагомим явищем у
світовому соціокультурному  просторі є  й  те, що
на виховання і розвиток дитини, не лише, як це
склалося традиційно, дівчинки, а й хлопчика, має
пріоритетний вплив саме жінка. Мама здебільшого
є  першою  людиною,  що  створює  середовище
розвитку і виховання тривалий час, безпосередньо
впливає  на дочку  і  сина, частково  зберігає цей
вплив  у  дорослому  віці.  Нуклеарна  сім’я,
закріпившись  як  основний  вид  сімейних
стосунків,  звузила  комунікативний  простір
внутрішньосімейної  взаємодії  і  паралельно  із
дискурсом  колективного  виживання, що змінив
індивідуальне  виживання, виникло  таке явище,
як внутрішньосімейний симбіоз. Пролонгований
з  раннього  дитинства  на  юнацький,  а  навіть
дорослий вік симбіоз, як явище, нове для ХХ ст.,
став властивістю не лише для стосунків матері-
дочки, що було і в попередніх століттях, а й для
стосунків мама – син.

Місце  сучасної  матері  в  контексті
пізнавального  розвитку  дитини  визначається
низкою соціальних та культурних особливостей,
які сформувалися в другій половині ХХ ст. у всіх
європейських  країнах  і  мають  глобальний
характер. До них належать: гарантована державою
можливість матерів доглядати маленьку дитину і
до певного віку отримувати для цього матеріальну
допомогу;  правовий  і  соціальний  захист
материнства  і  дитинства,  що  забезпечує  уряд

через  законодавство  та  спеціальні  соціальні
програми;  уже  кілька  поколінь  матерів,  які
отримали обов’язкову освіту найнижче на рівні
другого  ступеня  загальноосвітньої  школи
(середньої школи № 1); вихід жінок на один рівень
із чоловіками в освітніх і кар’єрних можливостях;
суттєвий  зсув  угору  за  віковою  лінією  періоду
укладення шлюбу  та  часу народження  жінками
першої  дитини.  Тому  доцільно  цілісно
проаналізувати  соціокультурні  зміни,  що
відбуваються  із  функціями  і  роллю  матері  та
співвіднести  їх  із  процесом  формування
пізнавального  потенціалу  дитини  на  перших
вікових етапах її розвитку, тоді коли вплив матері
на дитину є найбільш очевидним і безпосереднім.

Метою  статті  є  аналіз  особливостей,  які
характеризують статус та  роль сучасної  матері
загалом  та в  контексті  розвитку  пізнавального
потенціалу  дитини:  того,  як  статус  і  роль
змінюються у  плані  історичному,  культурному  і
соціальному  та,  відповідно  до  контексту,
трансформується,  оновлюючи статусно-рольові
характеристики  матері  (її  місце  і  функції)  у
соціальному просторі сім’ї.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми.
Упродовж ХХ ст. науковий аналіз впливу матері
на розвиток дитини був  зосереджений за двома
напрямами, які з позиції психофізіології умовно
можна назвати норма і патологія. Перший напрям
було  започатковано  в  дослідженнях  З. Фрейда,
К. Хорні,  Е. Еріксона,  Дж. Боулбі,  М. Харлоу,
Р. Харлоу, Р. Хінд,  які систематизовано виклали
свої  погляди  на  унікальну  роль  матері  у
формуванні ранніх особистісних структур. Другий
напрям  найбільш  масштабно  започаткувала
А. Фрейд,  досліджували  також  Е. Кляйн,
Д. Віннікотт, М. Маллер – порушення і затримка
психічного розвитку дитини, проблеми і причини
ранньої дезадаптації та деструкції. Узагальненим
результатом цих напрямів був вияв характеристик
емоційного зв’язку “мати – дитина”, негативних
наслідків втрати такого зв’язку для психоемоційного
розвитку дитини, позитивні кореляційні залежності
між відсутністю материнської любові й наявністю
психопатологічних  відхилень  у  пізнішому
розвитку дитини. Серед вітчизняних психологів,
які в другій половині ХХ ст. розглядали проблеми
формування системи відношень матері до дитини,

of  the maternity  is developed by:  a) psycho-pedagogical and  social expansion and clarification of the mother’s
family role; b)  the social blurring of  the role of the mother under  the influence of gender  changes and changes
in the family institution. The development of the cognitive potential of child is characterized according to periods
of  childhood  and  is  summarized  the  tasks,  which  are  carried  out  by  the  contemporary  mother,  as  minimal,
necessary for psychological development, and maximal, what need the developed cognitive and psychologically-
pedagogical  competence  of  the  mother.

Keywords: a  social status of “a mother”, a social  role of “a  mother”,  the cognitive development of  the
child,  the  psychologically-pedagogical  competence  of  the  mother.
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питання  про  статус  і  роль  матері,  вивчали
психотерапевт  і  психоневролог  В. Гарбузов;
психотерапевти  Е. Ейдеміллер,  В. Юстіцкіс
(концепція “патологізуючої сімейної спадковості”,
розгляд сім’ї як джерела психічної травми) [1; 6];
психотерапевт  і  психолог   А. Співаковська
(психотерапія щастя (беатотерапія) [3].

Безпосередньо  пізнавальну  активність дітей
дошкільного  віку  досліджували  І. Анікеєва,
В. Галіцин, Д. Годовікова, С. Ладивір, М. Лісіна,
М. Марусинець,  Б. Мухацька,  З. Плохій,
Г. Стаднік,  К. Щербакова,  зокрема  вплив  на
розвиток мислення  –  Р. Жуковська, П. Зінченко,
П. Істоміна, О. Люблінська, О. Запорожець тощо.

Особливості підготовки молоді до сімейного
життя  та  батьківства  вивчали  О. Демченко,
В. Жуковський,  Г. Фінчук,  Л. Яворська.
Становлення відповідальності батьків за розвиток
дитини стало предметом дослідження О. Хартман
[4].  Педагогічна  просвіта  батьків  дітей
дошкільного  віку  у  США  стала  предметом
дослідження С. Івасішиної, яка охарактеризувала
три етапи досліджуваного явища і ствердила, що
в  США  упровадження  психолого-педагогічних
теорій  в  методологію  батьківської  просвіти
відбувається  з  60-х  років  ХХ  ст.  Дослідник
узагальнила,  що  “до  основних  завдань
батьківської просвіти фахівці відносять допомогу
батькам у дослідженні істинних почуттів малюка,
установлення співробітницького спілкування між
батьками й дітьми, нової етики стосунків родини
з  дитиною.  На  третьому  етапі  робиться  нове,
більш  багатогранне  визначення  поняття
“батьківська просвіта” (навчання батьків з метою:
а) грамотного  виховання  й  навчання  дітей;
б) упровадження педагогічного досвіду з питань
розвитку  батьківських  знань  щодо  дитини  та
заходів стимуляції  її  інтелектуальних, фізичних,
моральних здібностей; в) формування позитивної
взаємодії батьків із дітьми та створення умов для
батьківсько-вчительського співробітництва)” [2, 7].

Виклад основних результатів дослідження.
Соціальний статус “мама”, як і будь-який статус – це
загалом характеристика місця, яке займає людина в
соціальному просторі стосовно до інших її членів, у
цьому випадку середовища  сім’ї.  За критерієм
активності суб’єкта соціальний статус може бути
досягнутий  завдяки  власним  зусиллям  або
привласнений [5, 47 – 48], отриманий за об’єктивних
причин –  приналежності до групи  із об’єктивно
високим чи низьким статусом. Наприклад, у певних
культурах рабиня-мати статусу матері могла й не
мати.  Для  характеристики  поняття  “статус”
використовують назву пряму,  або  метафоричну,
зміст статусу та місце в загальній статусній ієрархії.

Поняття “соціальна роль”,  яке обґрунтували
Р. Лінтон та Дж.Г. Мід, трактується як “соціальне
замовлення”, тобто приписана функція – типовий
аспект соціальної поведінки, в який кожна людина
вносить особистісне забарвлення. “Роль соціальна
–  сукупність  норм,  що  визначають  поведінку
діючих в соціальній системі індивідів; залежно від
їх статусу або позиції і саму поведінку” [5, 46]. У
контексті  сучасної  сім’ї  роль  матері  істотно
змінила  своє  змістове  наповнення.  Якщо
розглядати її саме як соціальне замовлення, то до
найбільших змін у  її  змісті  за останнє  століття
можна віднести завдання і особисту (у тому числі
й  соціальну  та  правову)  відповідальність  за
дитину, а саме за її  здоров’я та гігієнічні умови
життя,  психологічний  комфорт  і  захищеність,
ранній  розвиток  вродженого  пізнавального
потенціалу  і  творчих  здібностей  з  подальшим
сприянням,  а також дії, що мають  анімаційний,
терапевтичний, лікувальний характер.

Порівняльний  аналіз  трактування
соціального  статусу  “мама”  у  контексті
соціокультурному та історичному, його змісту
і місця  в структурі  сім’ї  дав  нам можливість
виявити чотири варіанти тлумачення, ставлення
до статусу “мама”, які доцільно охарактеризувати
як когнітивні схеми-моделі, а саме:

1. Мама має центральний (системоформувальний)
статус у сім’ї.

2. Мама має підпорядкований статус.
3. Мама має статус другої в ієрархії.
4. Мама має статус основної життєво важливої

особи  для  повноцінного  психоемоційного
розвитку дитини  (табл. 1).

Розвиток  пізнавального  потенціалу  дитини
умовно можна розподілити  на етапи відповідно
до вікових та узагальнити завдання, що їх виконує
сучасна  мама,  розподіливши  їх  на  мінімум,
необхідний  для  розвитку,  та  максимум,  що
відповідатиме  інтелектуальному  потенціалу  та
психолого-педагогічній компетентності матері.

І.  Пренатальний  період.  Мінімумом,  що
необхідний  для  закладення  когнітивного
потенціалу  дитини,  є  повноцінне харчування  і
здоровий спосіб життя матері під час вагітності.
Максимум, що забезпечує сучасне материнство,
є  свідомо  організовуваний  позитивний
психологічний  стан,  мікроклімат  сім’ї,
спілкування  з  ненародженою дитиною матері  і
батька,  позитивні  враження  від  сприймання
природи і продуктів культури.

ІІ. Немовля. Необхідний мінімум – позитивне
емоційне  спілкування  матері  з  дитиною,  яке
завдяки  сенсорному  сприйманню  забезпечує
активізацію мозкових структур  і  їх формування,
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що не  було  завершене  в  попередньому  періоді.
Максимум – свідомо організовані інтеракції, що
спонукають дитину до більш активної взаємодії з
оточенням,  у  тому  числі  й  іншими  дітьми;
активізація пізнавальних  можливостей  шляхом
введення  у  простір  сприймання  дитини
різноманітних сенсорних подразників.

ІІІ. Раннє  дитинство. Мінімально, що може
забезпечити  мати  для  розвитку  пізнавального
потенціалу дитини – це дати простір спонтанній

пізнавальній  активності  і  зробити  цей  простір
безпечним  для  дитини  та  віддати  її  у  заклад
дошкільного  виховання  у  разі  своєї  зайнятості.
Максимально,  що  роблять  сучасні матері  – це
розширюють матеріальне середовище, доступне
до  сприймання  його  дитиною,  забезпечують
розвиток  пізнавального  досвіду  шляхом
предметно-маніпуляційної  гри, налагоджують  і
розширюють  інформаційний  та організаційно-
діяльнісний рівні спілкування дитини з членами

Таблиця 1. 
Зміни соціального статусу і соціальної ролі “мама” у контексті історико-культурному 

Соціальний 
статус 

Феномен материнства у 
загальній соціальній структурі 

Типовий спосіб виконання ролі – 
когнітивна модель материнства 
(інтерпретація ролі і функцій) 

Високий, привласнений.  
Мама – має центральний 
системоформувальний 
статус у сім’ї 

Культ матері  Є регулятором стосунків, 
організатором життєдіяльності всіх 
членів сім’ї. 
Функції матері частково виконують 
старші члени сім’ї 

Здебільшого низький, 
привласнений. 
Мама має 
підпорядкований статус – 
це людина, що знаходиться 
на відведеному їй місці в 
ієрархії сім’ї (залежно від 
культури, традицій, її 
загального соціального 
статусу) 

Інститут материнства: 
а) унормування соціальної ролі 
матері: хто може, хто ні; коли 
може; встановлення соціальних 
меж – допустимі і недопустимі 
способи 

Є особою, яка “правильно” (вчасно, 
доцільно) народжує та виховує 
“правильних” (законних, здорових) 
дітей, бере участь у створенні та 
підтримує внутрішній уклад життя 
сім’ї, надає господарсько-
економічну допомогу та емоційну 
підтримку чоловікові як голові 
сім’ї 
Функції матері частково виконують 
няньки, гувернери, старші члени 
сім’ї або старші діти 

Високий, якщо досягнутий.  
Мама має статус другої в 
ієрархії, дуже значущої, 
важливої людини 

Інститут материнства: 
б) урегулювання прав жінки, як 
жінки і матері на: дитину, 
рівноправність із чоловіком у 
вирішенні питань внутрішнього 
господарсько-економічного життя 
сім’ї та особливо тих, що 
стосуються народження, 
виховання, навчання й догляду за 
дітьми 

Є відповідальною за народження і 
розвиток дитини, як здорової і 
повноцінної особистості. Вона 
виконує основну функцію – 
психологічної підтримки дітей і їх 
батька, а тому її права і позиція 
щодо питань пов’язаних із дітьми 
багато в чому є вирішальною. 
Функції матері частково 
доповнюють соціальні інституції і 
професіонали, старші члени сім’ї 
або старші діти 

Високий, досягнутий або 
привласнений.  
Мама (або людина, яка 
виконує ці функції) – це 
основна життєво важлива 
особа для повноцінного 
психоемоційного розвитку 
дитини 

Інститут материнства: 
в) психолого-педагогічне та 
соціальне розширення й 
уточнення сімейної ролі матері;  
г) соціальне розмивання меж ролі 
матері під впливом гендерних 
змін та змін інституту сім’ї 

Присутність, позитивний вплив і 
терапевтична підтримка матері є 
необхідними для повноцінного 
розвитку дитини на етапі раннього 
дитинства та конструктивної 
взаємодії на наступних етапах 
розвитку дитини, бажано (за 
можливості) у конструктивних 
стосунках із батьком дитини, або 
шлюбним партнером.  
Функції матері частково 
доповнюють: батько, старші діти, 
соціальні інституції, професіонали, 
дуже рідко старші члени сім’ї 
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сім’ї, а також забезпечують залучення дитини до
групи  ровесників  для  гри  та  відповідних  віку
занять загального розвивального і пізнавального
характеру.  У цьому  віковому  діапазоні частина
сімей  також  організовує  спеціальні  види
розвивальної  діяльності,  що  спрямована  на
розвиток навиків раннього читання, оперування
поняттями форми, розміру, функцій, класифікації
об’єктів за типовими ознаками, групування тощо.

Висновки. “Материнська школа” у Я. А. Коменського
– це перша школа дитини,  і досі  цивілізація  не
спромоглася  подбати  про  систему  підготовки
вчителя для цієї школи, а отже, там діяли і діють
механізми самоорганізації. Це означає, що, окрім
позитивного  досвіду,  норм  материнського
ставлення,  стилю  і  характеру  материнської
поведінки із покоління в покоління транслюються
установки, стереотипи і стандарти материнської
безвідповідальності,  агресії,  егоїзму,
антипедагогічної  та  аб’юзерної  поведінки.
Видається  доцільною  трансформація  ідеї
“материнської  школи”  в  заклад  неформальної
освіти – “Школу матері”, яка б допомогла сучасній
жінці,  що  бере  на  себе  відповідальність
материнства,  усвідомити  свої  актуальні
відношення, когнітивні конструкти, розвинути їх,
навчитися  технік  організації  взаємодії  і
педагогічного впливу, яких не надала їй сім’я, що
її  виховала.  Таким чином ранній пізнавальний
розвиток  буде  відбувати  в  умовах  більш
компетентного педагогічного впливу батьків.
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Стаття  стосується проблеми реалізації  стратегічного управління  загальноосвітнім навчальним
закладом.  У  статті  розкрито  цілісну  структуру  моделі  проектування  програми  розвитку
загальноосвітнього  навчального  закладу.  Коротко  охарактеризовано  основні  компоненти  відзначеної
моделі та висвітлено зв’язки між ними. Описано основні методи та інструменти інтенсифікації процесу
впровадження  та  реалізації  програми  розвитку  навчального  закладу.

Запропонована модель є узагальненою орієнтувальною основою, яка адаптується і застосовується
відповідно до виконання поставлених завдань конкретного навчального закладу.

Ключові слова: управління,освіта, розвиток, модель, програма, зв’язок.
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Статья  касается  проблемы  реализации  стратегического  управления  общеобразовательным
учебным  заведением.  В  статье  раскрыто  целостную  структуру  модели  проектирования  программы
развития  общеобразовательного  учебного  заведения.  Кратко  охарактеризованы  основные  компоненты
отмеченной  модели  и  освещены  связи  между  ними.  Описаны  основные  методы  и  инструменты
интенсификации  процесса  внедрения  и  реализации  программы  развития  учебного  заведения.

Предложенная  модель  является  обобщенной  ориентировочной  основой,  адаптируется  и
применяется  в  соответствии с  выполнением поставленных  задач конкретного  учебного  заведения.
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THE STRUCTURAL-LOGICAL MODEL OF DESIGNING A PROGRAM OF
DEVELOPMENT OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION

The  article  deals  with  the  problem  of  implementing  the  strategic  management  of  general  educational
institution.  In  the  article  the  integral  structure  of  the  model  of  designing  a  program  for  the  development  of
general  educational  institution.  The  main  components  of  the  noted  model  are  briefly  described  and  the  links
between  them  are  highlighted.

Based on  the analysis of scientific  literature, covering the  various aspects  of  management  in education,
as  well  as  the  basis  for  organizing  the  strategic  management  (the  essence  and  peculiarities),  we  came  to  the
conclusion  that  the  mission  of  the  organization  is  the  unifying  factor  of  internal  resources,  the  personnel
provision of the organization, a way of  expressing the culture of  the organization, which  is determined through
a  specific  vision  of  direction,  the  reference-points and  the content of  the activity of  organization, which  is  the
driving force of its functioning and development. The mission of the organization makes it possible to formulate
the goal, which is specified in a number of tasks.

The  article  briefly  describes  the  basic  methods  and  tools  of  intensifying  the  process  of  implementation
and  realization  of  the  program  of  development  of  educational  institution.

The  analysis  of  a  number  of  scientific  sources  made  it  possible  to  highlight  the  procedure  (an  action
plan)  of  the  development  of  program  of  the  development  of  educational  institution,  to  identify  the  specific
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П
остановка  проблеми.  Практика
свідчить,  що  управління  сучасним
освітнім  закладом  –  це  складний,

динамічний процес, який вимагає від керівника
розвитку високого рівня управлінської культури,
знань інноваційних підходів до управління, умінь
і  навичок  постановки  управлінських  завдань  і
розробки  стратегії  їх  розв’язання.  Керівник
навчального закладу повинен уміти компетентно
приймати управлінські  рішення,  співпрацювати
з  педагогічним  колективом, бути  компетентним
щодо технологій маркетингової діяльності в освіті
та ін. Без володіння переліченими інструментами
неможливо  сформулювати  місію  освітнього
закладу, конкретизувати мету, а також розробити
програму  розвитку  навчального  закладу  та
реалізувати  її  на  практиці –  досягнути
конкретного  результату.  Іншими  словами,
керівник –  це  розробник,  носій  і  відповідальна
особа  за  реалізацію  програми  розвитку
навчального  закладу.  Відповідно  до цього,  він
повинен  чітко  усвідомлювати  образ  моделі
проектування  програми  розвитку  освітнього
навчального  закладу,  знати усі  компоненти  цієї
моделі, розуміти взаємозв’язки між ними.

Проблема  полягає  у  тому,  щоб  застосувати
теоретичну  основу  методології  освітнього
менеджменту до розв’язання завдань управління
навчальним  закладом,  а  саме  –  розробити
структурно-логічну  модель  проектування
програми  розвитку  освітнього  навчального
закладу.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Вирішення  проблеми  реалізації  стратегічного
управління освітнім навчальним закладом  [3; 6;
8]  апріорі  є  неможливим  без  аналізу  видів
стратегій  управління  [6],  без  розкриття  умов
ефективності  організації  управління  та аналізу
досліджень  [1;  3;  6;  8],  які  стосуються
методологічних і теоретичних основ управління
освітою  (різних  концепцій  та  підходів  до
управління в освіті).

Узагальнений  досвід  відзначеного  наукового
доробку  [1;  3;  4;  5;  6;  7;  8]  надав  змогу

обґрунтувати  структурно-логічну  модель
проектування програми розвитку загальноосвітнього
навчального закладу.

Формулювання  цілей  статті  (постановка
завдання). Теоретично обґрунтувати структурно-
логічну модель проектування програми розвитку
загальноосвітнього навчального закладу. Коротко
охарактеризувати основні компоненти моделі  та
розкрити зміст взаємозв’язків між ними.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Системоутворювальним  чинником розробленої
моделі є місія навчального закладу.

Сутність місії навчального закладу полягає  в
тому,  що  вона  відображає  загальні  цінності  й
погляди,  які  тісно  пов’язані  з  діяльністю
навчального  закладу;  підтримується  усім
педагогічним  колективом;  є  теоретико-
гіпотетичною основою  щодо  причин власного
існування;  відповідає  вимогам  соціального
замовлення; детермінує спрямованість процесу
постановки  завдань  і  прийняття  рішень,  які
стосуються  розвитку  та  процвітання  школи,  а
також формулюється  таким чином,  щоб можна
було оцінити рівень її реалізованості – досягнення
результату [7; 8].

У навчальних  і  методичних  посібниках,  які
стосуються  освітнього  менеджменту
відзначається,  що  місія  –  це поєднання  цілей,
пов’язаних  із  ними  переконань,  відносин  і
напрямів діяльності, характерних для конкретного
навчального  закладу.  Іншими  словами,  місія
розглядається як генеральна мета організації, що
пов’язана з категорією “бачення” шляху розвитку
організації,  “філософією  функціонування”
організації [8, 74].

На  основі  аналізу  наукової  літератури,  яка
висвітлює різні  аспекти  управління в освіті  [1;
6],  а  також  підґрунтя  організації  стратегічного
менеджменту  (сутність  і особливості)  [7; 8], ми
дійшли  думки,  що  місія  організації  –  це
об’єднуючий  чинник  внутрішніх  ресурсів,
кадрового  забезпечення  організації,  спосіб
вираження  культури  організації,  яка
визначається  крізь  сформоване  конкретне

stages  of  its  implementation,  namely:  the  prognostic-preparatory,  analytical-designing,  organizational-active
and  stage  of  generalization.

The structural-logical model  of designing of development  program  is presented,  first and  foremost, as a
means  and  creative  product  of  the  professional  activity  of  the  administration  of  educational  institution.  The
mentioned  model  is  the generalized  guiding  basis,  which  adapts  and  applies  in accordance  with  the  tasks  set
for  a  particular  educational  institution. Accordingly,  the  manager  must  clearly  understand  the  image  of  the
design  model  of  the  educational  program  of  development,  know  all  the  components  of  this model,  understand
the  interrelationships  between  them.

The described structural-logical model is aimed to improve the management process, ensure the provision
of  high quality educational services, create a positive  image and authority of  the educational  institution in  the
city  community,  increase  its  competitiveness.

Keywords:  management,  an education,  a development,  a model,  a program,  communication.
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бачення  спрямованості,  орієнтирів  і  змісту
діяльності  організації,  що  є  рушійною  силою
функціонування та її розвитку.

У  розробленій  структурно-логічній  моделі
проектування програми розвитку загальноосвітнього
навчального закладу (рис.1), місія полягає в створені
освітнього середовища, яке сприятиме творчості,
розкриттю індивідуальних здібностей, успішності,
гармонійному  розвитку  учня;  виховуватиме
національно свідому, високоморальну, духовну та
відповідальну особистість.

З поданих визначень місії організації робимо
логічний висновок про те, що мета організації –
це насамперед конкретизація  її місії. Мета –  це
“серцевина”,  “ядро”  місії навчального  закладу
(рис. 1, зв’язок 1 2).

Мета  навчального  закладу  є  об’єктивно-
суб’єктивною категорією, яка відображає вимоги
до цієї організації зі сторони конкретної освітньої
системи, а  також  суб’єктивні  уявлення, бачення
керівників про цілі розвитку організації [8, 73].

У запропонованій структурно-логічній моделі
мета  тісно  пов’язана  із  змістом  розробки  та
впровадження  програми  розвитку навчального
закладу.

Мета конкретизується в ряді важливих завдань
програми  розвитку  закладу,  які  відображені  в
структурно-логічній моделі (зв’язок 2 3).

Зважаючи  на обмежений обсяг  статті, ми не
зупиняємось  на  детальному  аналізі  суті  всіх
завдань,  які  відзначені  в  структурно-логічній
моделі  розвитку.  Розкриємо  лише  змістове
наповнення першого завдання програми розвитку.
Ми не випадково зупинились саме на розкритті
змісту цього завдання. Це пов’язано з тим, що в
центрі  діяльності  педагогічного  колективу
навчального закладу фігурує особистість учня. На
нашу думку, саме учень є смислоутворювальним
чинником реформування освітнього процесу.

Отже, перше  завдання програми  розвитку –
це  формування  ключових  компетентностей
сучасної української школи.

За еталон у розумінні змісту поняття “ключові
компетентності”  доцільно  взяти  визначення
подане  у  змісті  інноваційного  проекту
Міністерства  освіти  і  науки  України  –  “Нова
школа. Простір освітніх можливостей”. У цьому
проекті  відзначається,  що  “ключові
компетентності  –  ті,  яких  кожен  потребує  для
особистої  реалізації,  розвитку,  активної
громадянської  позиції,  соціальної  інклюзії  та
працевлаштування  і  які  здатні  забезпечити
життєвий успіх молоді у суспільстві знань [4, 12]”.

Уже  на  цьому  етапі  розв’язання  першого
завдання  перед  учителями-методистами,

природно,  має виникнути  ряд  запитань, на  які
необхідно шукати відповіді. Одне з них: “Які зміни
необхідно внести в існуючу дидактичну систему
навчання, щоб успішно адаптувати її до розвитку
ключових компетентностей учнів?”

Виконання  усіх  визначених  завдань  у
запропонованій  структурно-логічній  моделі
програми  розвитку  є  складною  інтегративною
проблемою,  яку  має  вирішувати  колектив
навчального  закладу  в  процесі  професійної
діяльності  та  тісної  взаємодії  усіх  його
педагогічних  працівників  (взаємозв’язок
4.1 4.2).  Зміст  цієї  діяльності  полягає  в
злагодженій, спільній та компетентній взаємодії
між  адміністрацією  навчального  закладу  та
педагогами,  які  організовують  та  реалізують
освітній процес і забезпечують засвоєння учнями
предметних,  міжпредметних  і  ключових
компетенцій навчально-пізнавальної діяльності.

Важливою складовою діяльності адміністрації
навчального  закладу  є  продуктивна взаємодія  з
громадськістю (соціумом). Адже без реалізації цієї
складової  розв’язання  ряду  завдань  програми
розвитку навчального закладу утруднюється, або
ж  взагалі  є  неможливим  (зв’язок  4.1 7).  Це
стосується, наприклад, таких завдань, як розвиток
міжміських  і міжнародних зв’язків навчального
закладу або вдосконалення матеріально-технічної
бази навчального  закладу  відповідно до вимог
сучасної освіти та ін.

У виконанні  поставлених  завдань  програми
розвитку  навчального  закладу,  неможливо
досягти високих результатів без налагодження на
належному  рівні  науково-методичної  роботи  з
педагогічними працівниками (зв’язок 4.1 6).

В. Григораш [3], аналізуючи поняття “науково-
методична  робота”,  пропонує  такі  механізми
вирішення проблеми її удосконалення:

1.  Створення  та  забезпечення  нормативно-
правових,  кадрових,  практично-діяльнісних,
організаційно-педагогічних  умов,  фінансово-
економічних  і  матеріально-технічних  умов
організації науково-методичної роботи.

2.  Стимулювання  педагогів  до  підвищення
кваліфікації, рівня професійної компетентності та
мотивація, розвиток  пізнавального  інтересу до
науково-дослідницької, творчої діяльності.

Високий рівень науково-методичної роботи в
школі забезпечує  розв’язання  завдань програми
розвитку  навчального  закладу,  які  пов’язані  з
пошуком ресурсів, що сприятимуть професійному
та  особистісному  зростанню  працівників
педагогічного колективу,  а також  із створенням
умов,  які  забезпечать  пошук  і  розвиток
обдарованих учнів та ін.
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2. Мета: сформувати в учня цілісний науковий світогляд, уміння учитися впродовж усього 
життя та застосовувати здобутий компетентнісний досвід на практиці 

1. Місія – створити освітнє середовище, яке сприятиме творчості, розкриттю індивідуальних 
здібностей, успішності, гармонійному розвитку учня; виховуватиме національно свідому, 

високоморальну, духовну та відповідальну особистість 

3. Основні завдання програми розвитку навчального закладу: 
1. Формування предметних і ключових компетентностей сучасної української школи. 
2.Створення умов, які забезпечать пошук і розвиток обдарованих учнів. 
3. Розвиток спортивної культури учнів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи [2]. 
4.Допомога та підтримка школярів з особливими потребами. 
5.Удосконалення освітнього середовища крізь пошук і впровадження освітніх інновацій. 
6.Розвиток зовнішніх зв’язків (соціального партнерства) навчального закладу.  
7.Удосконалення  матеріально-технічної  бази  навчального  закладу  відповідно  до  вимог 

сучасної освіти.  
8.  Пошук  ресурсів,  які  сприятимуть  професійному  та  особистісному  зростанню 

працівників педагогічного колективу. 

5. Освітній процес – взаємопов’язаний процес 
навчання та виховання. Результат освітнього 

процесу – гармонійний розвиток учня. 

6. Науково-
методична робота 

в школі 

7. Продуктивна 
взаємодія з 

громадськістю 

4. Колектив навчального закладу 
4.1. Діяльність адміністрації 

 навчального закладу 
4.2. Діяльність педагогів 

12. Результат: висока якість освітніх послуг – створення позитивного іміджу, авторитету закладу 
освіти серед громади міста, підвищення його конкурентоздатності 

11. Контроль, корекція та оцінювання програми розвитку навчального закладу 

10. Методи та інструменти реалізації етапів програми розвитку навчального закладу 

Рис. 1. Структурно-логічна модель проектування 
 програми розвитку освітнього навчального закладу 
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8. Процедура(порядок дій) розробки програми розвитку: 
1.  Оцінка  керівником  стану  організації.  Формування 

готовності до стратегічного розвитку навчального закладу. 
2. Створення команди проекту розвитку організації. 
3.  Визначення  пріоритетних  цінностей,  з’ясування  проблем, 

очікуваних результатів. Визначення місії навчального закладу. 
4.  Аналіз  і  оцінка  ресурсів,  умов,  чинників-впливів  на 

діяльність навчального закладу. Формування мети організації. 
5. Формулювання стратегічної задачі. Виділення завдань. 
6. Визначення оптимального шляху розвитку організації. 
7.  Обґрунтування  та  розробка  нової  концепції  (моделі) 

діяльності навчального закладу. 
8. Складання плану реалізації стратегії та його обговорення. 
9. Здійснення експертизи програми стратегічного розвитку: 
10.  Поетапне  впровадження  програми стратегічного  розвитку 

та забезпечення контролю за результатами її реалізації. 
11.  Оцінювання  основних  показників  програми.  Підготовка 

висновків [6;7;8]. 
 

9. Етапи реалізації 
програми розвитку 

9.1.Прогностично-
підготовчий етап 

9.2. Аналітично-
проектувальний етап 

9.3.Організаційно-
діяльнісний етап 

9.4.Узагальнюючий 
етап 
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В  окрему  складову  структурно-логічної
моделі  проектування  програми  розвитку
освітнього  навчального  закладу  необхідно
виділити  процедуру  розробки  програми
розвитку [6]. Ця процедура складається  з  11-ти
послідовних  дій  дотримання яких  є  запорукою
реалізації  усіх  етапів  програми  розвитку
навчального  закладу  (зв’язок  8 9). Реалізація
програми розвитку складається з таких чотирьох
етапів:  1-й  –  прогностично-підготовчий,  2-й  –
аналітично-проектувальний  етап,  3-й  –
організаційно-діяльнісний  етап  та  4-й  –
узагальнюючий етап (рис 1, зв’язок 9: 9.1 9.4).

Реалізація етапів програми розвитку вимагає
використання  системи  необхідних  методів  та
інструментів, які б  забезпечили  інтенсифікацію
цього процесу (зв’язок 10  9.1–9.4).

Серед  основних  методів  та  інструментів
інтенсифікації процесу впровадження та реалізації
програми розвитку навчального закладу виділимо
такі: управління компетенціями; розподіл завдань
і обов’язків у колективі, за виконання яких окрема
особа  звітує  керівництву  (розробка
інфраструктури  відповідальності);  планування
можливих сценаріїв розвитку; розробка стратегії
діяльності;  стратегічна  співпраця,  моніторинг.
З’ясуємо зміст кожного методу та інструменту.

Управління  компетенціями   –  це  метод
інтенсифікації процесу впровадження та реалізації
програми  розвитку  навчального  закладу,  який
полягає  в  розкритті  потенціалу  продуктивної
професійної  діяльності  крізь  розвиток  і
підвищення  власного  інтелектуального капіталу
кожного працівника навчального закладу.

Розробка  інфраструктури  обов’язків  і
відповідальності.  Зміст  цього  інструменту
пов’язуємо з розподілом конкретних завдань між
працівниками  навчального  закладу.  Обов’язок
кожного  працівника  – відповідально  та  вчасно
виконати поставлене  завдання, використовуючи
надані йому  необхідні для  цього повноваження,
та  здійснити  звітування  перед  керівником
навчального закладу.

Передбачення можливих сценаріїв розвитку –
полягає у пошуку та аналізі можливих сценаріїв
майбутнього  розвитку подій,  здійснення  оцінки
рівня  ймовірності  їх  реалізації,  розробка
ефективної  процедури  діяльності  для  усіх
можливих сценаріїв.

Розробка  стратегії  діяльності.  Цей
інструмент  реалізації  програми  розвитку
навчального  закладу  включає  комплекс
взаємопов’язаних  заходів, покрокова реалізація
яких  забезпечуватиме досягнення  поставленої
мети.

Стратегія  діяльності  –  це  розроблений
унікальний довгостроковий та послідовний план
дій,  виконання  якого  неминуче  призведе  до
необхідного результату.

Стратегічна  співпраця  –  метод  реалізації
програми  розвитку,  який  полягає  у  пошуку
зацікавлених партнерів і укладанні договорів про
співпрацю на взаємовигідних умовах. Стратегічна
співпраця  загальноосвітнього  навчального
закладу передбачає пошук і залучення ресурсів із
сфери  бізнесу,  всеукраїнських  і  міжнародних
фондів та ін.

Моніторинг  за  рівнем  реалізації  програми
розвитку навчального закладу. Під моніторингом
розуміють здійснення постійного спостереження
за  перебігом  змін  певного  об’єкта  з  метою
виявлення  його  відповідності  необхідному
результату або вихідному стану.

Згідно  нашого  дослідження,  об’єктом
моніторингу,  на  який  спрямовані  конкретні
моніторингові  процедури,  є  реалізація  етапів
програми  розвитку  навчального  закладу,  а
предметом – стан розвитку навчального закладу
за чітко визначений період, який характеризується
змінами,  що  відбулися  за  час  реалізації
конкретного етапу розвитку.

Зміст цього інструменту полягає в забезпеченні
оцінювання систематичного  контролю  і  збору
інформації за станом виконання кожного з етапів
програми  розвитку  навчального  закладу.
Здійснення моніторингової діяльності – завдання
адміністрації навчального закладу, яка є суб’єктом
моніторингу.  Така  діяльність,  зокрема,  надає
можливість  контролювати  за  соціально-
психологічним  кліматом  у  педагогічному
колективі [1;7].

На  усіх  етапах процесу реалізації процедури
розвитку  здійснюється  необхідний  контроль,
корекція  та  оцінювання  програми  розвитку
навчального закладу (зв’язки 11 9.1, 111 9.2,
11 9.3 і 111 9.4).

Важливою властивістю контролю, в контексті
нашої моделі,  є  орієнтація його на конкретний
результат  (зв’язок 11 12). Адже кінцева  метаа
контролю – забезпечити виконання поставлених
завдавань програми розвитку навчального закладу
(зв’язок  11 2).  Щоб  досягти  вказаної  мети
необхідно  здійснювати  контроль  у  трьох
напрямках:  перший  –  це  контроль  і  корекція
покрокової  процедури  розробки  програми
розвитку навчального  закладу  (зв’язок  11 8);
другий напрямок  –  це контроль  за виконанням
етапів реалізації програми розвитку та їх оцінка
(зв’язок 11 9) і третій напрямок – контроль за
формами та методами реалізації етапів програми
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розвитку навчального закладу  (зв’язок 11 10).
Спрямованість  контролю  у  відзначених  трьох
напрямках є запорукою  досягнення необхідного
результату (зв’язок 11 12).

Від забезпечення системи контролю, корекції
та  оцінювання  програми  розвитку  залежить
кінцевий  результат  діяльності  колективу
навчального  закладу. Він визначає  ефективність
розробленої  структурно-логічної  моделі
проектування  програми  розвитку  навчального
закладу  та  відображає  емерджентну
(інтегративну) властивість розробленої моделі.

Відзначимо, що методологія науки, описуючи
можливості використання системного підходу до
дослідження різноманітних складних об’єктів та
явищ, щодо розуміння емерджентної властивості
системи (моделі) стверджує наступне: елементний
склад  системи  та  її  структура  визначають
емерджентну властивість системи. Ця властивість
є наслідком взаємодії компонентів системи. Вона
є  властивістю  цілого, нею не володіють окремі
компоненти системи. З іншого боку, емерджентна
(системна) властивість чинить реляційний вплив
на  елементи  і  структуру системи  “  ...будь-який
компонент  системи,  – відзначає  І.  Малафіїк,  –
коли  він  взаємодіє  з  іншими компонентами,  це
вже не той компонент, який є у вільному стані, це
вже елемент системи. Системна властивість його
змінила саме в інтересах самої системи” [5, 53].

Відповідно  до  сказаного,  емерджентна
властивість нашої структурно-логічної моделі – це
результат, який полягає у забезпеченні навчальним
закладом  високої  якості  освітніх  послуг.  Ця
властивість є продуктом взаємодії усіх компонентів
структурно-логічної моделі проектування розвитку
освітнього навчального закладу.

Зрозуміло, що розглянута структурно-логічна
модель  проектування  програми  розвитку
освітнього навчального закладу є теоретичною,
її функціональність  може бути доведена лише в
ході педагогічного експерименту. Модель лежить
в  основі  теоретичного  обґрунтування  гіпотези
нашого  дослідження, предметом якого  є  зміст  і
організація управління навчальним закладом. Як
було  показано,  цій  моделі  притаманні  ознаки
системності  та  цілісності,  що  визначає  її
перспективність та практичну значущість.

Висновок. Представлена структурно-логічна
модель  проектування  програми  розвитку  є
узагальненою орієнтувальною основою, яка може
бути адаптованою  і  застосовуватись відповідно
до  виконання поставлених  завдань конкретного
навчального закладу. Описана структурно-логічна
модель спрямована  на удосконалення процесу
управління,  а  також  є  засобом  і  творчим

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

продуктом  професійної діяльності  адміністрації
освітнього навчального закладу.

Перспективи  подальших  досліджень
полягають  у  дослідженні  ґенези  управлінської
компетентності керівника освітнього навчального
закладу як особи, що  здійснює  контроль  і несе
відповідальність за успішну реалізацію програми
розвитку  школи.
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CONTINUING PROFESSIONAL TRAINING OF THE TEACHER IN THE CONTEXT OF
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The  article  deals  with  the  professional  training  of  teachers  of  higher  education  in  the  context  of  its
continuity,  substantiates  its  main  goal  –  ensuring  the  planned  transitions  between  the  individual  links  and
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А
ктуальність  дослідження.  На
сучасному етапі розвитку суспільства
підвищення вимог до компетентності

педагога  є  істотною  ознакою  змін  в  теорії  і
практиці  професійної  підготовки  фахівців.
Апробація численних інноваційних технологій в
сучасній  педагогіці  ґрунтується на теоретичних
положеннях,  які  передбачають  перехід  до
принципово  нових  систем  навчання.  У  цьому
контексті надзвичайно важливими є дослідження
ефективності не окремих дидактичних  підходів
(наприклад, диференційованого чи інтегративного),
а власне їх взаємодії.

Можливості такої взаємодії як засобу розвитку
знань у змісті освіти тісно пов’язані з принципом
неперервності у навчанні. Неперервність  освіти
та випереджувальний її характер щодо розвитку
суспільства  є  основним  завданням  сучасної
філософії освіти. Неперервна освіта є соціально-
педагогічною  категорією,  “яка  виражає  ідею
поступального  розвитку  потреб  людини  як
природно-історичного та конкретного соціально-
педагогічного  процесу”  [1,  35].  Зокрема,  ідея
неперервної  освіти  виражає  вимогу  інтеграції
загальної  та  професійної  освіти,  забезпечення
неперервності  знань. Це  стає провідною  ідеєю
формування  змісту  освіти,  який  сьогодні
розглядається як система сучасних наукових знань
і передових способів діяльності, а також елементів
пошукової  роботи,  раціоналізторської  і
винахідницької діяльності, що готує особистість
до повноцінної професійної діяльності та враховує
її особливості.

Дидактичний аналіз проблеми підготовки та
удосконалення професійної діяльності викладача
вищої школи  вимагає короткої  характеристики

окремих ідей неперервної освіти, які визначають
необхідність  та  роль  використання
диференційованих та інтегративних тенденцій у
сучасній  дидактиці,  а  також  філософського
підґрунтя  наукової  обґрунтованості  інтеграції
знань  в  освіті  як  безпосереднього  логічного
висновку  з властивостей філософської категорії
розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемі  підготовки  викладача  вищого
навчального  закладу  присвячено  праці  як
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників (О. Абдуліна,
Л. Гур’є, Л. Казарін, В. Кузнецова,  С. Люленко,
В. Сенашенко, Е. Флешар, І. Щербак, Н. Якса та
ін.).  Так,  зокрема,  досліджувалися  аспекти
загальної  педагогічної  підготовки  (І. Бех,
О. Дубасенюк, М. Євтух, Л. Коваль, А. Кузьмінський,
А. Нісімчук,  О. Падалка,  А. Петровський,
О. Пєхота,  Л. Хомич  та  ін.);  професійного
розвитку  викладача  (Н.  Кузьміна,  А.  Маркова,
І.  Харламов,  Н. Фічтмен,  М. Ріс,  А. Росс);
концепції  неперервної  освіти  та  формування
сучасної  філософсько-освітньої  її  парадигми
(Б. Гершунський,  С. Клепко,  В. Кудін,
П. Щедровицький); теоретичних і методологічних
підходів  (О. Бугайов,  Б. Будний,  С. Гончаренко,
О. Сергєєв  та  ін.),  зокрема,  інтегративного
(О. Галіцьких,  В. Ільченко,  І. Козловська,
С. Самсіков, Р. Собко, М. Чапаєв, Т. Якимович та
ін.),  диференційованого  (С. Алексеєв,
О. Логінова,  Г. Селевко,  П. Сікорський  та  ін.),
Водночас,  можливості  використання
інтегративного та диференційованого підходів у
їх взаємодії під час підготовки викладача вищої
школи  в  умовах  неперервної  освіти  не  були
предметом дослідження.

components of  the continuing educational process, which guarantees  the systematic knowledge and, ultimately,
the  improvement  of  the  quality  of  qualified  specialists  training.  The  emphasis  is  on  the  peculiarities  of  the
university  teacher’s work  –  he  must necessarily  be  both  a  theorist  and  an empiricist,  who  has  the same  good
command of a  rational and sensible way of cognition, and also to  be both a highly skilled specialist in branch
science and pedagogy and the  need  to reorient  the  training of  teachers  from the  Zuniv direction  ( knowledge –
abilities – skills) to a competent approach. This implies the  formation of readiness  for professional growth and
self-improvement  throughout  life.

Provision  of  all  aspects  of  professional  activity  basing  on  the  teacher’s  natural  abilities,  the  needs  of
students,  the  specifics  of  an  educational  institution  becomes  possible  subject  to  the  improvement  of  general
and  vocational  training,  which  in  turn  entails  a  change  of  objectives,  the  content  of  education,  taking  into
account  the peculiarities of  the professional  activity of  teachers  of higher  educational  institutions, orientation
towards modern innovation and European integration processes in Ukrainian education. Alongside, the activities
of  teachers should not be developed through the provision of their  large number of prescriptive methodological
aids  and  the  widespread  use  of  ready-made  methodological  developments  –  first  and  foremost,  they  need
fundamental  knowledge  of  the  basic  subject,  high  general  culture  and  thorough  didactic  competence.

There  is  presented  a  brief  description  of  individual  ideas  of  continuing  education  of  specialists  that
determines  the necessity  of  using  differentiated  and  integrative  tendencies  in  modern  didactics,  as  well  as  the
philosophical  basis  of  scientific  substantiation  of  integration  and  differentiation  of  knowledge,  their  organic
combination  in  education  as  a  direct  logical  conclusion  on  the  properties  of  the  philosophical  category  of
development.

Keywords:  continuity  of professional  training,  a  teacher,  an  integration, differentiation,  an  education.
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Метою пропонованої статті є обґрунтування
доцільності  поєднання у  підготовці  викладача
вищої школи інтегративного та диференційованого
підходів в умовах неперервної освіти.

Виклад основного  матеріалу.  Педагогічна
діяльність  викладачів  ВНЗ  як  вид  професійної
діяльності,  що  має  свою  специфіку,  має
орієнтуватися на нові освітні парадигми сучасної
перспективної  освіти,  враховувати  сучасні
інноваційні  та  євроінтеграційні  процеси  в
українському  суспільстві  та  освіті  та
забезпечувати  результат.  Переорієнтація
підготовки  викладачів  ВНЗ  від  зунівського
напряму  (знання  –  уміння  –  навички)  до
компетентнісного підходу передбачає формування
професійних компетентностей, що визначатимуть
не тільки готовність до здійснення ними якісної
професійної  діяльності,  але  й  формування
готовності  до  професійного  зростання  та
самовдосконалення впродовж життя (індивідуальна
компетентність).  У  цьому  контексті діяльність
викладачів,  на  думку  С. Гончаренка,  має
розвиватися  не через  забезпечення  їх великою
кількістю рецептурних методичних посібників і
широке  використання  ними  готових  поурочних
розробок. Їм потрібні передусім фундаментальні
знання  з  базового  предмета,  висока  загальна
культура і ґрунтовна дидактична компетентність:
“фактично  вимоги  до  освіченості  викладача
нижчі,  ніж  до  освіченості  школяра,  бо  той
повинен знати всі предмети, а учителеві досить
знати на тому самому рівні один” [2, 20]. Ступінь
готовності  випускника  до  професійної
педагогічної  діяльності  визначається  не  як
показник  оволодіння  ним  багатогранною
педагогічною діяльністю, а лише як основа для
досягнення  ним  в  майбутньому  педагогічної
майстерності.  Саму  ступінь  готовності  можна
виявити  вже  під  час  проходження  студентом
практики, де  на основі  аналізу  його діяльності
виявляється відповідність реальних знань, умінь
і навичок до переліку запланованих. Виявлений
відсоток  і  є  власне  показником  оволодіння
основами педагогічної майстерності. Водночас,
хочемо  підкреслити,  що  до  такого  переліку
доцільно внести лише ті вміння, які дійсно можуть
бути сформовані під час навчання.

Особливістю професійної діяльності у ВНЗ є
те, що переважна більшість осіб, які займаються
науковою діяльністю, є  одночасно викладачами.
У  зв’язку  з  цим  вища  освіта  має  створювати
максимально  сприятливі  умови  для  підготовки
майбутніх викладачів вищих навчальних закладів
як до наукової, так педагогічної діяльності [5]. При
цьому  діяльність  викладача  вишу  за  ознакою

галузі  науки ,  у  якій  він  працює,  не  можна
відносити лише до однієї з класифікаційних груп
– педагогічних (людина – людина), природничих
(людина – природа), технічних (людина – техніка)
тощо.  Одночасно  з  класифікацією  за  галуззю
науки  чи  наук,  за  якими  ведеться  підготовка
фахівців у даному ВНЗ, необхідно враховувати те,
що викладач  ще  належить до  групи  “людина –
людина” (за ознакою “педагогічна діяльність”).
За  таких  умов  було  би  логічно  скласти
класифікаційну  комплексну  характеристику:
викладача  як педагога-практика,  викладача  як
педагога-науковця та науковця галузі за профілем
ВНЗ  [4].  Очевидно,  що  зазвичай  навіть  дуже
здібна та працездатна особистість неспроможна
витримати на високому рівні усі три професійні
функції:  це  не  означає,  що  кожен  викладач
обов’язково  повинен  бути  і  теоретиком,  і
емпіриком, однаково добре володіти раціональним
та  чуттєвим  способом  пізнання  та  ще  й  бути
одночасно  висококваліфікованим спеціалістом у
галузевій науці  та педагогіці.  Тому йдеться про
забезпечення усіх аспектів діяльності, виходячи з
природних  здібностей  викладача,  потреб
студентів, специфіки навчального закладу тощо.

У  досягненні  педагогічної  майстерності
викладачами  ВНЗ  значне  місце  посідають
неперервність  та багаторівневість  підготовки.
Вони  передбачають  єдність,  взаємозв’язок,
взаємозумовленість,  неперервність  цільових
функцій  усіх  ланок,  що  складають  систему
професійної  освіти.  Багаторівневість  у  такому
аспекті  одночасно  передбачає  дискретність
системи  в просторово-часовому відношенні,  її
внутрішню  диференційованість,  відносну
самостійність,  стійкість  компонентів,  що  її
складають.  Диференційованість,  роздільність
компонентів  (підсистем)  неперервної освіти  є
умовою  того,  щоб  кожний  з  компонентів
виконував  певну  функцію  в  складі  цілого.
Переривчастість створює передумови можливого
доповнення,  заміни  та  взаємозаміни  окремих
компонентів  системи,  забезпечує  принципову
можливість  переходу до  нової  якості,  дозволяє
інтенсифікувати цей перехід.

Педагогічна  суть  поняття  неперервності  як
системотвірного  інтеґративного  чинника,  що
створює умови для реалізації цілісності процесу і
результатів  підготовки  фахівців  у  ступеневій
професійній  освіті,  полягає  в  тому,  що  вона
передбачає  такі  співвідношення  між  цілями,
змістом,  методами,  засобами,  організаційними
формами  навчання  на  послідовних  етапах
професійної підготовки, які дають змогу будувати
кожний новий етап з опертям на минулий досвід
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і таким чином полегшують адаптацію особистості
до нових умов навчання.

На  нашу  думку,  у  зв’язку  з  дискретністю
процесу  підготовки  і  становлення  фахівця,
головна  мета  неперервності  –  забезпечення
спланованих переходів між окремими ланками і
компонентами  неперервного  навчально-
виховного процесу, що гарантує систематичність
знань і, у кінцевому результаті, підвищення якості
підготовки.  Проте  на  практиці  це  не  завжди
підкріплюється  відповідною  структурою
навчальних  планів,  змістом  програм,
застосуванням активних методів навчання.

Концептуальною канвою  сучасної  філософії
освіти окреслюються не тільки сутність процесу
підготовки викладача,  збагачення його  певною
сумою  знань,  формування  навичок  практичної
діяльності,  а всебічний постійний неперервний
розвиток, готовність до життя у глобалізованому
інформаційному  просторі.  В  теорії  розвитку  –
діалектиці – одним з базових понять є взаємодія.
Вона тісно пов’язана з інтеграцією та наступністю
[3].  Суперечність  як  основа  діалектичного
заперечення передбачає такий спосіб заперечення,
обов’язковою умовою якого є змога подальшого
розвитку,  успадкування  старого  в  новому
(наступність).  Все це передбачає  наявність для
кожного  поняття чи  явища свій особливий вид
заперечення,  щоб  наступне  заперечення
залишилося  чи  стало  можливим.  Формами
діалектичного заперечення є зближення, злиття,
обмеження,  скасування,  удосконалення,
конвергенція,  критика,  самокритика,  реформа,
соціальна  революція  тощо  [7,  249].
Особливостями  подвійного  заперечення
(заперечення  заперечення)  є повторювальність
рис, елементів старого в новому, але на вищому
рівні;  спіралевидний  характер  розвитку;
повноцінна  реалізація  умов  трьох  ступенів  в
процесі розвитку (теза – антитеза – синтез), тобто
наявність повного циклу.

Узагальнена характеристика значної кількості
досліджень,  присвячених  теоретичним  та
експериментальним  розробленням  неперервної
професійної освіти, дозволяє  зробити висновок,
що  основні  зусилля дослідників  спрямовані на
наукове  обґрунтування  зв’язків  між  різними
ступенями та рівнями навчання, на координацію
дидактичних, виховних та організаційних аспектів
діяльності  навчальних  закладів  тощо.  Проте,
практично  ніде  не  фігурує  думка,  яка  чітко
виражена у філософському трактуванні категорії
розвитку  та  законі  заперечення  заперечення:
кожен  новий  етап  до  деякої  міри  заперечує
попередній.  Іншими словами,  кожен наступний

ступінь  чи рівень професійної  освіти,  повинен
заперечувати  попередній.  Перш  за  все,  для
освоєння  кожного  ступеня  навчання  у  змісті
освіти формується не лише система необхідних
знань  та  вмінь,  але  й  численні  допоміжні
“каркаси”, на основі яких ця система зводиться і
розвивається. Коли ж на виході зі ступеня студент
оволодів запланованою системою знань, умінь та
цінностей,  всі  ці  фактологічні  знання
продовжують  тягнутися  за  ним  на  наступний
ступінь навчання, створюючи так званий “хвіст”,
що заважає йому гнучко та мобільно рухатися далі.

Зі  зростання числа  ступенів,  які  проходить
конкретна особа, ці додаткові, непотрібні знання
накопичуються  і  ускладняють  процес  не  лише
загального,  але  й  професійного  розвитку
особистості. Образне порівняння наведеної думки
може бути таким: в операційній залі проводиться
операція  з видалення  апендиксу. Очевидно,  що
необхідний  для  її  проведення  стерильний
хірургічний  інструментарій на  час  завершення
операції та подальшого лікування пацієнта  стає
непотрібним, але залишається результат процесу
діяльності  –  прооперований  пацієнт.  Було  б
несерйозно  обґрунтовувати необхідність  такого
елементарного  вияву  закону  заперечення
заперечення  при  наданні хірургічної допомоги:
приготування  стерильного  інструментарію  до
операції  –  його повернення в стерилізаційну  –
прооперований  пацієнт.  Таким  чином,
ефективним шляхом удосконалення післядипломної
освіти є забезпечення ще в навчальному  процесі
цілеспрямованого  поєднання  сучасних
педагогічних технологій, зокрема інтегративних
та диференційованих.

Одним з шляхів перебудови існуючої системи
навчання є науково обґрунтована інтеграція знань.
Філософія  зазначає,  що  сьогодні  виникла
необхідність звільнення професійно орієнтованої
освіти  від  диктату  об’єкта  (предмета) праці  та
постановки на чільне місце міждисциплінарних,
інтегрованих  вимог  до  результату  освітнього
процесу.  При  цьому  вона  перебуває  у  тісній
взаємодії з їх диференціацією, яка відіграє важливу
роль в системі освіти. Диференціація та інтеграція
рухаються  у  протилежних напрямах, на  різних
історичних етапах переважає той чи інший метод.
Співвідношення цих  процесів  на  різних етапах
розвитку суспільства неоднакове. Незважаючи на
посилення процесів диференціації на сучасному
етапі  все  більш  відчутною  стає  тенденція  до
інтеграції знань. Однак, ці процеси підпорядковуються
своїм  специфічним  законам  (кожен  зокрема),
виконують  в пізнанні  чи  житті  суспільства свої
специфічні для кожного з них функції.
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Диференціація  та  інтеграція  у  навчальному
процесі,  окрім  специфічних  дидактичних
особливостей, мають загальні закономірності та
співвідношення,  які  існують  між  науковими
знаннями.  Врахування  цих  закономірностей
необхідно  брати  до  уваги  вже  на  найперших
етапах  підготовки  фахівця  –  складання
навчальних  планів. Реалізація  в них  принципу
диференційованої  професійної  спрямованості
дозволяє  моделювати  в  процесі  навчання
майбутню  професійну  діяльність,  і  формувати
ціннісне  ставлення  до  інших  дисциплін,  що  є
важливим елементом підготовки викладача вищої
школи  [6].  Однією  з  передумов  дидактичної
інтеграції в контексті змісту освіти повинно бути
положення, яке передбачає врахування  реально
існуючих  у  сучасній  науці  та  практиці
співвідношення  інтеграції  та  диференціації  та
адекватне  (можливо,  з  певним  прогностичним
акцентом)  відображення  їх  у  системі  освіти.
Відомо,  що  класифікаційні  моделі  відіграють
позитивну  роль  у  справі  обґрунтування
диференціації та її практичному втіленні у освіті.
Однак,  на даному  етапі  розвитку  педагогічної
теорії дещо утруднюється створення чітких схем
диференціації.  В  даному  разі  йдеться  про
неможливість визначення єдиної класифікаційної
основи  для  всіх  можливих  видів
диференційованого  навчання  у  різних  типах
навчальних  закладів.  З  проблемою  інтеграції
знань, змісту, форм і методів навчання пов’язана
також і проблема формування цілісної особистості
педагога із новим типом світогляду, який повинен
задовольняти  не  лише  сьогоднішні,  але  й
перспективним потребам суспільства.

Цілі  підготовки  з  точки  зору  концепції
неперервної освіти відображені у різних моделях
та професіограмах і спрямовують викладачів, як
правило  вищої  школи,  на  формування
професійної  орієнтації  під  час  вивчення  основ
наук.  Однак  майже  всі  ці  розробки  не  дають
цілісного  уявлення  про  формування  фахівця
методами тих предметів, що вивчаються  згідно
навчальної  програми.  Разом  з  тим,  постійне
фахове удосконалення професійної діяльності, яке
потребує спеціальних знань педагога (наприклад,
викладач,  керівник навчального  закладу тощо)
можна  бути  забезпечене  диференційованим
підходом. Як відомо, зміст професійного навчання
–  педагогічно  обґрунтована  та  логічно
впорядкована  наукова  інформація,  що  має
професійну спрямованість  і визначає  навчальну
діяльність з метою оволодіння всіма компонентами
професійної  підготовки  відповідного  рівня  і
профілю [3, 15].

Таким чином, в першу чергу теоретичні, а тоді
й  практичні проблеми  свідомого  заперечення  і
вилучення зайвої інформації на переході з одного
ступеня  навчання  на  інший  вимагають
спеціального дослідження.

Намагання  уникнути  перевантаження
студентів шляхом вилучення окремих дисциплін
з навчальних планів (яке частково практикується
до сьогоднішнього дня), викликає протилежний
ефект.  Студенти  або  залишаються  слабо
підготованими  фахівцями,  або  ж  потребують
доучування  під  час  чи  після  закінчення
навчального закладу. Зв’язки між компонентами
та  елементами  змісту  навчальної  дисципліни
передбачають включення одних і тих же законів,
ідей,  понять,  категорій  у  різні  дисципліни;
підтвердження  законів  і  закономірностей однієї
дисципліни  фактами  чи  явищами  іншої;
використання  змісту  іншого  предмета  для
уточнення, доведення,  звуження  чи  розширення
свого предмету тощо.

Неперервність, багаторівневість передбачають
єдність,  взаємозв’язок,  взаємозумовленість,
наступність  цільових  функцій  усіх  ланок,  що
складають  систему  професійної  освіти.
Багаторівневість  у  такому  аспекті  одночасно
передбачає дискретність системи в просторово-
часовому  відношенні,  її  внутрішню
диференційованість,  відносну  самостійність,
стійкість  компонентів,  що  її  складають.
Диференційованість, роздільність  компонентів
(підсистем)  неперервної  освіти є умовою  того,
щоб  кожний  з  компонентів  виконував  певну
функцію в складі цілого. Переривчастість створює
передумови  можливого  доповнення,  заміни  та
взаємозаміни  окремих  компонентів  системи,
забезпечує принципову  можливість  переходу до
нової  якості,  дозволяє  інтенсифікувати  цей
перехід.

У педагогічних цілях предметна система освіти
виокремлює  об’єктивні  і  багатосторонні
взаємозв’язки природничих законів  і  технічних
об’єктів,  які вивчаються у різних курсах. Поділ
матеріалу на  частки  відбувається  доти, доки  не
буде  отримана  така  порція  інформації,  яка
сприймається без особливих труднощів. З огляду
на це кожна дисципліна поділяється на розділи,
теми,  окремі  питання.  Дискретному  змісту
навчання  відповідає  дискретний  характер
педагогічного  процесу,  що  виявляється  в
різноманітності  форм  його  організації,  а  також
відокремленості різних етапів занять (актуалізація
раніше  отриманих  знань,  засвоєння  нового
матеріалу,  відповіді  на  контрольні  питання,
використання  отриманих знань для самостійної
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навчальної діяльності тощо). Завдання інтеграції
та  наступності  – вирішувати  суперечності  між
необхідністю  забезпечення  неперервності  й
цілісності  педагогічного  процесу  та  його
результатів  і  лінійно-дискретним  характером
навчання.

Висновки. Таким чином, органічне поєднання
інтегративного  (що  забезпечує  цілісність  та
безперервність загальнопрофесійної підготовки)
та  диференційованого  (що  забезпечує  якість
вузькопрофесійної  та  спеціальної  підготовки)
підходів  є  одним з дійових  засобів підвищення
ефективності  післядипломної  освіти.
Найсуттєвішим,  на  нашу  думку,  є  те,  що  весь
навчальний процес підготовки педагогів повинен
бути  сконструйований  таким  чином,  щоб  в
системі  післядипломної  освіти  відбувалося
удосконалення  та  поглиблення  професійних
знань,  а  не  переучування  спеціалістів  (що,  на
жаль,  практикується  з  ряду  об’єктивних  та
суб’єктивних причин).

До подальших напрямів дослідження проблеми
ми  відносимо  конкретизацію  викладених
положень  щодо  підготовки  викладачів  ВНЗ  до
викладання конкретних навчальних предметів.
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SOLOMIA KRUSHELNYTSKA AS A PEDAGOGUE
(based on the materials of reminiscences)

The purpose of the article is  to outline the importance of S. Krushelnytska as a  teacher, successor of  the
best traditions of  the Ukrainian singing  tradition,  the Polish and the Italian vocal schools (due to taked lessons
from V.  Vysotskiy  and F. Krespi).  The objectives  are  to analyze  the published  reviews,  memoirs  and  interviews
with  the purpose of  characterizing  the pedagogical  and methodological  experience of S. Krushelnytska as  one
of  the founders of the Lviv vocal school.

On  the basis  of  the  reviews and  memoirs  of  her  contemporaries  (N. Nyzhankivskiy,  V. Barvinskiy,  etc.),
the article analyses the role of the singer in the Ukrainian and European performing arts. The materials proves
the  integral phenomenon  of  S. Krushelnytska  as  an  outstanding  opera  and chamber  singer  and pianist,  based
on  the  synthesis  of  various  European  vocal  schools.  She  tried  to  convey  her  great  stage  and  methodological
experience to her students: O. Bandrovska, T. Bratnovska, O. Bilyavska, M. Duviryak, O. Schyffer, L. Yeshchenko,
C. Chernet,  B.  Antonevych-Skrypnychuk,  N.  Bohdanova-Pelekhata  etc.

An analysis of the activity of Krushelnytska as a  teacher during 1940-1944 years and further as private
practice and during 1950 – 1952 as a teacher,  a professor at  the Lviv Conservatory was based on the memoirs
of  S. Lyudkevych,  Y. Krykha,  S.  Pavlyshyn,  V.  Chayka,  P.  Karmalyuk  and  others,  memoirs,  ordered by
M. Holovashchenko, P. Medvedyk (B. Antonovych, I. Lesyk, O. Bilyavska, V. Ovsiychuk etc.), have been analyzed.

The  school  of  S.  Krushelnytska as  a  teacher  (the  vocal  culture  along  with  the  culture  of  ensemble  and
accompaniment) became an outstanding feature of  the brilliant group of  pianists and teachers of the  faculty of
concertmastership  and  chamber  ensemble.  One  of  them  is  the  Honored  Artist  of  Ukraine,  the  Professor
Y. Matyukha, who continued  this  tradition passing  it  to his  students.
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П
остановка  проблеми  й  аналіз
сучасних досліджень. Кінець ХІХ –
початок  ХХ  ст.  у  культурі  Східної

Галичини означений започаткуванням динамічних
процесів  у  культурно-мистецькому  та музично-
освітньому житті краю. Ці процеси призвели до
тенденції  переходу  композиторських  пошуків,
музичного  виконавства  від  аматорства  до
професійних засад.

У  цьому  контексті  актуальною  постає
проблема  дослідження  становлення  львівської
вокальної школи впродовж ХХ ст., яка, з одного
боку,  синтезувала  кращі  здобутки національної
співацької традиції, європейських виконавських
шкіл оперного та камерного  вокалу,  з другого –
заклала міцне  фахове  методичне підґрунтя  для
виховання співаків наступних поколінь.

Однією  з  яскравих  представниць  плеяди
вокальних  педагогів  другої  половини  ХХ  ст.
виступає С. Крушельницька –  оперна  і камерна
співачка,  популяризаторка  української  пісенної
культури,  педагог,  яка  відіграла  велику  роль  у
становлення львівської вокальної школи.

Загальні  розвідки  щодо  становлення
національної вокально-хорової школи знаходимо
у  дослідженнях  М. Білинської,  С. Грици,
М. Загайкевич,  Л. Кияновської,  С. Павлишин,
М. Черепанина та ін.

Регіональний компонент проблеми репрезентують
розвідки  П. Медведика  [9],  О. Смоляка  [8],
О. Бойчук, І. Гринчук, М. Іздепської-Новіцької та
ін.,  у  яких,  зокрема,  розглядається  діяльність
представників родини Крушельницьких.

Матеріалом до вивчення різних граней постаті
С. Крушельницької є архівні та музейні матеріали,
довідники  [5],  монографічні  музикознавчі
дослідження [7], пам’ятні видання [9], матеріали
ювілейних конференцій,  зокрема, упорядковані
О. Смоляком  [8].  Важливим  джерелом
залишаються статті, рецензії на виступи, спогади
сучасників  великої  співачки,  зокрема,
В. Барвінського  [1],  С. Людкевича  [2],
Н. Нижанківського [4] та ін. Джерелом для аналізу
методики С. Крушельницької є інформація від її
учнів (серед яких О. Бандрівська, Т. Братнівська,
О. Білявська, М. Дувіряк, О. Шиффер, Л. Єщенко,
А. Чікова, Н. Кузьміна, К. Чернет, Б. Антоневич-
Скрипничук, Н. Богданова-Пелехата). Так, низку
спогадів  (Б. Антонович,  І. Лесик,  О. Білявська,

В. Овсійчук та ін.) упорядкував М. Головащенко
[7],  цінними  є  матеріали,  зібрані  особисто
П. Медведиком  [9].

Мета  статті  –  окреслення  значення
С. Крушельницької  як педагога, продовжувачки
кращих традицій української співацької традиції,
польської  (через навчання  у В. Висоцького)  та
італійської  (студіювання у Ф. Креспі) вокальних
шкіл. Завданнями статті є аналіз опублікованих
рецензій, спогадів, інтерв’ю для характеристики
педагогічного  і  методичного  досвіду
С. Крушельницької  як  однієї  з  фундаторок
львівської вокальної школи.

Виклад  основного  матеріалу.  “Наша
найбільша  сучасна  співачка  Соломія
Крушельницька”,  –  так  характеризував  її
Н. Нижанківський у відгуку на львівські концерти
у  1928  р.  і  продовжував:  “Не  маючи  власного
театру,  ми  не  мали  сцени  для  неї,  ні  гідних
оперових партнерів і тому вона, як і не один наш
великий  співак,  Мишуга,  Менцінський  чи
Носалевич, чарувала  своїм талантом  чужинців”
(Діло, 1928) [6].

Н. Нижанківський  подає  і  фахову  оцінку
С .   К р у ш е л ь н и ц ь к о ї - в о к а л і с т к и :
“С. Крушельницька  орудує  як  і  досі  не  тільки
прегарним голосовим матеріалом, який вистачає
на  найбільші  сцени,  але  і  всіма  засобами
мистецтва  співу. Діапазон  її  голосу  незвичайно
широкий, а техніка … має всі прикмети найвищої
мистецької школи” [4, 139].

Роль  С. Крушельницької  в  українській  і
європейській  музичній  культурі  підкреслив  у
публікації “З моїх спогадів про велику українську
співачку Соломію Крушельницьку” В. Барвінський:
“Коли  російський  народ  гордиться  такими
корифеями  вокального мистецтва,  як Шаляпін,
Собінов, Нежданова та ін., то український народ,
зокрема його західна (галицька) вітка гордиться
великою  трійцею:  Олександром  Мишугою,
Модестом  Менцинським  і  Соломією
Крушельницькою. Розкрити і повністю визначити
значіння  мистецької  діяльности  цієї  так
багатогранної,  так великого формату  артистки,
не тільки для української нації, але й для світового
вокального мистецтва – це незвичайно важливе,
а водночас і вдячне завдання для наших істориків
музики, музикознавців” [1, 260].

Отже, велика співачка, пройшовши складний

It  can  be  stated  that  the  methodological  principles,  generalizations  and  techniques  of  the  great  singer
and  teacher  have  not  lost  their  significance  today,  remaining  relevant  to  modern  practice  of  working  with
vocalists of different levels of training. The teachers and vocalists of Ternopil and Ternopil Volodymyr. Hnatiuk
National  Pedagogical  University  in  particular  rely  on  these  methodological  principles  in  their  professional
activities.

Keywords: vocal arts, Ukrainian artists, S. Krushelnytska, the pedagogical and methodological principles.

С. КРУШЕЛЬНИЦЬКА-ПЕДАГОГ (за матеріалами спогадів)

Молодь і ринок №12 (155), 2017



31 Молодь і ринок №12 (155), 2017

і  яскравий артистичний шлях,  здобула  значний
методичний досвід оперного  і  камерного  співу,
який згодом передала своїм учням. Високу оцінку
С. Крушельницької-педагога дав у дописі-спогаді
“Спомин  про  С. Крушельницьку”  (1956  р.)
С. Людкевич: “Педагогічна праця Крушельницької,
хоч і не довгочасна, принесла гарні плоди. Своїм
студентам вона  прищепила  навики справжньої
вокальної  культури,  і  деякі  з  них  з  успіхом
працюють на оперних сценах” [2, 440].

Педагогічну  діяльність  у  Львівській
консерваторії на посаді професора сольного співу
С. Крушельницька  розпочала  у  1944  році  на
запрошення В. Барвінського, тодішнього ректора
Львівської консерваторії. Впродовж 1940 – 1944 рр.
і  далі,  як  згадував  В. Барвінський,  вона
продовжувала  також  приватну практику  уроків
співу.

Лише  у  1950  р.,  завдяки  зусиллям  А. Кос-
Анатольського, М. Колесси та інших українських
митців,  попри  офіційний  тиск  керівництва,
співачці було присвоєно звання заслуженого діяча
мистецтв України, а у 1952 р. – звання професора
Львівської  консерваторії.  Свій  високий
професіоналізм С. Крушельницька підтверджувала
виступами, останній з яких відбувся у 1949  р. у
залі консерваторії.

Аналізуючи значення С. Крушельницької як
вокалісти  та  педагога,  звернемося  до  відгуку
В. Чайки про її останній концерт: “Гордо піднята
голова  артистки…  Дар, даний Богом,  тільки  їй
одній відомий, присущий і донині не розгаданий,
якого тайну вона забрала з собою” [9, 287 – 288].

С. Павлишин,  яка  була  присутня  на  цьому
виступі, з болем зауважила: “Ледь не 80-річну, її
змусили  співати  для  отримання  звання
професора, яке прийшло майже в день смерті…
Соломія  Крушельницька,  колишня  велична
красуня  з  королівською  поставою,  вийшла  на
сцену  не  такою,  якою  її  звикли  бачити  на
портретах. Згорблена літня дама, спираючись на
палицю,  почала  співати.  Це був чудовий  голос,
тільки в кінцях фраз інколи зривався, не вистачало
віддиху.  На  “біс” вона  сама сіла до фортепіано
(була  доброю  піаністкою)  і,  як  у  старі  часи,
акомпануючи  собі,  співала  українські  пісні  та
романси. А потім встала і з уст її злетіло, як подих,
“Гей,  лети,  павутиння”  –  ніжний  політний
солоспів Дениса Січинського про осінь життя” [9,
285 – 286].

Отже, можемо констатувати цілісний феномен
музиканта  і  як  співачки,  і  як  піаністки,
переконатися  у  ґрунтовності  її  вокальної
підготовки, яка дозволила достойно виступати у
такому поважному віці.

Дослідники пишуть  про унікальність  постаті
співачки:  всебічно  обдарована  й  освічена,
сповнена високого артистизму, вона з досконалою
дикцією  розмовляла  й  співала  семи  мовами,
постійно самовдосконалювалася  в усіх фахових
відношеннях.  А, проте,  у листах  вона  виносить
вдячність  головним  вчителям:  народній  пісні,
батькові, братові Антону і М. Павлику.

С. Павлишин подала важливу тезу для оцінки
С. Крушельницької  як  великої  співачки  і
Українки:  “Думаю,  чи  була  б  можлива  така
людина гармонійно-шляхетної і цілеспрямованої
вдачі та творчого шляху в наш час?... Мабуть такі
явища  в  мистецтві,  як вона,  зараз  неможливі,
тому що Крушельницька була витвором, одним з
найкращих  виявів  романтичної  епохи.  І  це  –
логічна закономірність. Краса, талант, незламність
волі, розум, щедрість, вірність – в одній особі такі
риси взагалі рідко поєднуються” [9, 286].

Ці  характеристики  проявилися  і  в  її
педагогічній діяльності. Матеріали спогадів дають
інформацію,  що  багато  студентів  прагнули
навчатися вокалу саме у неї, проте, це було важко
для С. Крушельницької, адже заняття проводилися
з  9-ї  до  15-ї  години,  після  чого  –  робота  над
концертним  репертуаром.  Існував  і  фактор
конкуренції між викладачами: одні дослухалися
порад  великої  співачки,  інші  –  побоювалися  її
вимогливої позиції щодо рівня вокального співу.
Як згадував співак і педагог П. Кармалюк: “Може,
дехто  й  побоювався  прямоти  співачки,  однак,
поважали  її  всі  без  винятку.  Авторитет  мала
величезний” [9, 267].

О. Ахматова,  тодішній  педагог  кафедри
сольного співу,  писала  про  С. Крушельницьку-
педагога,  що  вищі  оцінки  вона  ставила  тим
студентам-вокалістам,  які  “своїм співом  зуміли
торкнутися  її  душевних струн”  [9,  267]. Таким
чином, можемо прослідкувати, що С. Крушельницька
ставила високі вимоги до студентів-вокалістів,
підпорядковуючи “технічні” виконавські завдання
переконливій емоційно-образній  інтерпретації.
Вона  зазначала:  “Ноти –  це  мовчазні  знаки на
папері,  які  ще  нічого  не  говорять  про  свою
величезну  художню  силу.  І  треба  дуже  багато
докласти  зусиль, праці, часу, щоб твір ожив  під
пальцями піаніста, під  смичком скрипаля або в
голосі  співака  і  по-справжньому  схвилював
слухача” [9, 264].

С. Крушельницька-педагог не залишила після
себе  розгорнутих  методичних  праць  з
теоретичним обґрунтуванням  власної методики
викладання  вокалу.  Однак,  із  джерел,
присвячених  педагогічній  діяльності
С. Крушельницької, дізнаємося, що велику увагу
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вона приділяла не лише культурно-естетичному,
музичному, виконавському вихованню, а й гігієні
голосу. Корисними є її погляди щодо дотримання
режиму  у  роботі,  відпочинку,  харчуванні,  так,
вона  приходила  завчасно  перед  заняттями,
розспівувалась,  робила  вправи  для  голосу.
О. Бандрівська,  яка  вдосконалювала  вокальну
майстерність у  неї в  Італії  (1928 –  1929  рр.)  та
впродовж усього творчого спілкування, визначала
метод  викладання  С. Крушельницької  як
загальнопоширений  емпіричний  метод,  що
застосовувався у вокальній педагогіці італійської
школи співу.

Педагог  постійно  звертала  велику  увагу  на
дихання  у співі,  підкреслювала,  що  займатися
потрібно вдумливо, співати треба так, як говориш
–  просто,  вільно,  на  природньому  диханні  і
виразно  вимовляти  кожне  слово  [9].
С. Крушельницька-педагог  вимагала  рівного
звучання по всьому діапазону, уміння виконувати
вправи або нескладні романси без підігрівання.

Цінні  спогади  щодо  методичних  настанов
залишив  В. Овсійчук:  “На  уроках  співу
С. Крушельницька була терплячою, не виявляючи
незадоволення  чи  роздратування.  Соломія
Амвросіївна дбайливо розповідала  і показувала,
як  поєднати  звук  з  диханням,  вільно  і  вірно
відкривати рот і гортань, укладати язик. Все це
було  початком  занять.  Особливу  увагу  вона
приділяла  глибокому  диханню,  яке  сприяє
м’якому й вільному голосоведенню” [9, 264].

Педагог  приділяла  увагу  спільному  аналізу
вокального твору, але ніколи не нав’язувала свого
нюансування і своєї манери виконання. Перш за
все, вказувала вона, потрібно заглибитися в текст,
виділити головне, робити це не “нарочито”,  а у
відповідності  до  музичного  змісту.  Учні  (для
прикладу,  О. Білявська)  згадують,  що
приступаючи до роботи над романсом чи арією,
спершу вдумливо вивчалися текст і мелодія, лише
після цього переходили до співу.

Для  активізації  уваги,  самоаналізу  та
самоконтролю  студентів-вокалістів  педагог
вислуховувала  спів  до  кінця  і  лише  після
закінчення вносила зауваження, поправки, співала
сама,  наголошуючи  на  помилках  студентів  і
методах  правильного  співу  [7].  На  думку
О. Бандрівської,  цей  метод  “був  надзвичайно
переконливим, бо звичайно молоді вокалісти не
вміють  себе  слухати  самокритично.  Вони
прагнуть  гарно  співати,  і  їм  здається,  що
досягають цього” [9,263].

С. Крушельницька  наголошувала:  для  того,
щоб  якнайкраще  передати  сценічний  образ,
необхідно  його  пропустити  крізь  себе,

перевтілитись в ту особистість і пережити разом
з нею її емоції. Н. Богданова писала, що співачка
“робила екскурси в історію музичного мистецтва.
Соломія  Амвросіївна ділилася  враженнями  від
виконавської  майстерності  відомих  співаків,  з
якими  виступала  на сценах  світу;  інколи,  хоч  і
рідко, розповідала про себе” [9, 265]. Такий метод
“наближував”  складні  образи  для  молодих
співаків.

Цю особливість лекцій-“екскурсів” в історію
вокального  мистецтва,  постановок  опер,
інтерпретації  окремих  оперних  партій
підкреслював  тодішній  проректор  скрипаль
Ю. Крих (який свого  часу  разом з піаністкою  і
педагогом  І. Крих  плідно  працювали  у
Тернопільській філії Вищого Музичного інституту
імені М. Лисенка).

Лекції  з  вокалу  відбувалися  і  в  домі
С. Крушельницької, приміщення якого нагадувало
музей,  а  речі  розповідали  про  великий  шлях
співачки. Студенти, рідні, згадували, що часто на
завершення  лекції  співачка  сама  сідала  за
фортепіано  і  музикувала  [7  –  9],  таким  чином
“оживали” пам’ятні реліквії, фото, “відтворювалася”
тогочасна артистична атмосфера.

Попри те, що С. Крушельницька-педагог була
досить стриманою щодо похвали своїх студентів,
спілкування  з  нею  сприймалося  як  стимул  до
навчання,  зразок  для  наслідування.  Її
вимогливість, організованість, дисциплінованість,
закладені  ще  у  час  навчання  у  Ф. Креспі,
показували, що “життя так само, як і доля співака,
то є не лише захоплювання, похвала та квіти, а й
важка  праця  над  собою.  І  лише завдяки цьому
можна досягти певних успіхів” [7].

Співачка була свідома високої ролі своєї місії
педагога.  На  запитання,  чи  не  сумує  вона  за
сценою, С. Крушельницька відповіла: “Звичайно,
хотілося  б  і  далі  виступати,  дарувати  людям
радість зустрічі з великим мистецтвом, – але закон
природи  не  щадить  нікого.  Я  рада,  що  можу
передати хоч частину свого досвіду і мистецького
горіння молодим виконавцям, у голосі і виконанні
яких я житиму й далі” [9, 267].

Наведемо основні методичні вказівки-поради
С. Крушельницької,  зафіксовані  у  спогадах  її
учнів,  узагальнені  І. Лесик.  Серед  них  ті,  що
характеризують ставлення самої С. Крушельницької
до високої місії музиканта: “музика – це святиня,
до якої  завжди треба підходити  з натхненням  і
піднесенням,  інакше вся робота  буде  марною”;
“співати треба з любов’ю, з умінням і знанням”;
“кожний  співак  сам  мусить  шукати  доріг  до
досконалості”; “кожен твір, а навіть вправу, треба
старатись виконувати досконало”; “якщо артист

С. КРУШЕЛЬНИЦЬКА-ПЕДАГОГ (за матеріалами спогадів)

Молодь і ринок №12 (155), 2017



33 Молодь і ринок №12 (155), 2017

не  хвилюється,  то  це  значить,  що  він  не
переживає  своєї  ролі,  а  тому  він  не  артист,  а
ремісник”.

С. Крушельницька-вокалістка “розкривала”  і
свої  секрети:  “співак повинен своїм співом так
захопити  слухачів, щоб  вони не тільки  уважно
слухали  його,  а  й  переживали  разом  з  ним
виконуване”; “якщо твір не хвилює – виконавець
не досяг мети”; “співати треба так, щоб спів давав
насолоду передусім тобі самому”; “впевненість у
собі – основа успіху”.

Важливими  і  актуальними залишаються  і  її
методичні поради: “хто вміє декламувати, той вміє
співати”; “правильний тон – це тон, з якого легко
можна перейти  як  у  форте, так  і  в  піаніссімо”;
“коли ви на високій ноті  ставите фермату,  то  її
тривалість  повинна  залежати  від того,  скільки
вистачить  повітря  у  слухача,  а  не  у  вас  з
натренованим  диханням  співака;  якщо  ж  ви
перетягнули  її,  –  ваш  спів  ніколи  не
вважатиметься  культурним;  припустимі  лише
невеликі відхилення”.

Молодим  педагогам-вокалістам  необхідно
дослухатися  її  порад,  що  “без  наполегливої
повсякденної праці над собою неможливо досягти
вільного володіння голосом”; “в житті все треба
робити ритмічно, в хорошому темпі  і ніколи не
поспішати”; “добрий той педагог, який зрозуміє
природу голосу учня” [9, 266 – 267].

Велика “музична школа”  (не лише навчання
культури  вокалу,  а  й  культури  ансамблювання,
акомпанементу)  –  стала  прикметною  рисою  не
лише  вокалістів  класу  С. Крушельницької,  її
послідовниці  О. Бандрівської,  далі  –  М. Байко
(народної артистки України, професора ЛНМА
ім.  М. Лисенка),  М. Процев’ят  (заслуженої
артистки України, доцента ЛНМА ім. М. Лисенка)
та низки відомих педагогів консерваторії, а й цілої
плеяди  відомих  піаністів-педагогів  кафедри
концертмейстерства, камерного ансамблю. Серед
них  –  заслужена  артистка  України  професор
Я. Матюха.

З особистих інтерв’ю з Я. Матюхою (з архіву
І. Гринчук)  та  із  опублікованих  матеріалів
черпаємо теплі слова спогадів про творчі постаті
С. Крушельницької,  О. Бандрівської:  “Своїм
професійним  зростанням як  концертмейстера я
завдячую  Одарці  Карлівні,  в класі  якої  робила
перші концертмейстерські кроки. Вона й сьогодні
залишається  для  мене  зразком,  авторитетом,
джерелом мудрості  і професійних знань”  [3, 5].
Слід  наголосити, що  О. Бандрівська-піаністка
навчалася в однієї із перших і провідних педагогів
ВМІ ім. М. Лисенка М. Криницької (1878 – 1937),
серед  вихованців  якої  Н. Нижанківський,

З. Лисько, М. Колесса, Г. Лагодинська, О. Пясецька-
Процишин, Н. Кміцикевич-Цебрівська та ін.

Від  своїх  великих  педагогів  Я. Матюха
перейняла і мистецьке credo “…концертмейстерство
– це служіння солісту та разом з ним – мистецтву”
[3,  161].  Подібну  тезу  читаємо  із  спогадів
В. Барвінського  про  С. Крушельницьку:  “Вона
вважала себе служителем мистецтва і обстоювала
принцип, що виконавець є засобом для розкриття
змісту даного  твору,  і  всі  свої  сили  і  змагання
повинен цьому віддати, а не навпаки, як  дехто
думає,  що  твір  призначений  для  виявлення
ціннощів  виконавця,  для  піднесення  його
особистого успіху” [1, 260 – 261].

Дослідниця  львівської  вокальної  школи
М. Жишкович,  узагальнюючи  роль  школи
С. Крушельницької, констатує, що настанови, які
визріли на основі великого артистично-виконавського
та життєвого досвіду, мають неперехідне пізнавальне
та виховне значення [9, 267].

Висновки.  Можемо  констатувати,  що
методичні  принципи,  узагальнення  великої
співачки  і педагога  залишаються  актуальними  і
для  сучасної  практики  роботи  із  вокалістами
різних рівнів підготовки. Так, педагоги-вокалісти
Тернопілля,  зокрема  ТНПУ  імені  В. Гнатюка,
серед  яких Б. Іваноньків,  О. Мурій та  ін.,  котрі
навчалися  в  класі  учнів  С. Крушельницької,  у
О. Бандрівської,  виховувалися  у  наступних
поколінь  львівських  вокалістів,  з  великим
пієтетом  називають  ім’я  великої  співачки,
педагога,  патріотки,  продовжуючи  її методичні
підходи.

Підсумовуючи, наведемо слова С. Павлишин:
“Крушельницька  –  постать  серед  українок
виняткова, але, напевно, не  єдина. Вона тільки
особливо виділялась своєю славою, і її шляхетні
вчинки  та  спосіб  життя  усі  бачили”  [3,  285].
С. Крушельницька була  і  залишається  гордістю
української  музичної  культури,  її  уславленою
репрезентанткою  у  європейській  і  світовій
культурі.  Не  менш  вагомим  є  і  внесок
С. Крушельницької  у  розвиток  львівської
вокальної школи,  співацької культури  в  Україні
загалом.

ЛІТЕРАТУРА
1. Барвінський  В. З моїх спогадів про велику

українську  співачку  Соломію  Крушельницьку  /
В. О. Барвінський  //  Соломія  Крушельницька.
Шляхами  тріумфів:  Статті  та  матеріали  /
Автор проекту – П. Медведик, упор. П. Медведик,
Р. Мисько-Пасічник. – Тернопіль: Джура, 2008. –
С. 260–261.

2. Людкевич С. Спомин про С. Крушельницьку

С. КРУШЕЛЬНИЦЬКА-ПЕДАГОГ (за матеріалами спогадів)



34

// Дослідження, статті, рецензії,  виступи.  Т.1.
Упор.,  ред.,  вст.  ст.  З. Штундер.  –  Львів:
“Дивосвіт”, 1999. – С. 439–440.

3.  Молчанова  Т. О.  Мистецтво  бути
“другою”:  творчий  портрет  заслуженої
артистки України, професора Ярослави Матюхи.
– Львів: “СПОЛОМ”, 2009. – 172 с.

4.  Молчко  У. Б.  Публіцистична  спадщина
Нестора Нижанківського: Монографія  / Уляна
Богданівна Молчко. – Дрогобич: Посвіт, 2014. –
304 с.

5. Музична Тернопільщина: Бібліогр. покажчик
/ Уклад. В.Я. Миськів; Вступ. ст. О. С. Смоляка.
– Т. Підручники і посібники, 2008. – 288 с.

6. Нижанківський Н. Виступ великої артистки.
Два концерти С. Крушельницької у Львові // Діло.
– 1928. – Ч. 204. – 12 вересня. – С. 4.

7. Соломія Крушельницька: Спогади, матеріали,
листування: В 2 ч. / Упорядкув. М. Головащенка.
– Ч. 1. – К.: Музична Україна, 1978. – 398 с.

8.  Соломія  Крушельницька  та  світовий
музичний простір. Збірник  статей  /  Ред.-упор.
О. Смоляк. – Тернопіль: Астон, 2007. – 188 с.

9. Соломія Крушельницька. Шляхами тріумфів:
Статті  та  матеріали  /  Автор  проекту  –
П. Медведик,  упор.  П. Медведик,  Р. Мисько-
Пасічник. – Тернопіль: Джура, 2008. – 392 с.

REFFERENCES
1. Barvinskyi, V. (2008). Z moikh spohadiv pro

velyku ukrainsku spivachku Solomiiu Krushelnytsku
[From my memories of  the great  Ukrainian  singer
Solomiya Krushelnytska]. Solomiia Krushelnytska.
Shliakhamy  triumfiv:  Statti  ta materialy  [Ways of
triumph: Articles  and  materials].  P. Medvedyk  &
R. Mysko-Pasichnyk (Ed.). Ternopil: Dzhura, pp. 260–
261. [in Ukrainian].

2. Liudkevyc, S. (1999). Spomyn pro S. Krushelnytsku
[Reminiscence  of  S. Krushelnytsky].  Research,
articles, reviews, speeches. Vol.1., Z. Shtunder (Ed.).
Lviv: “Dyvosvit”, pp. 439–440. [in Ukrainian].

3.  Molchanova, T. O.  (2009).  Mystetstvo  buty
“druhoiu”:  tvorchyi  portret  zasluzhenoi artystky
Ukrainy, profesora  Yaroslavy Matiukhy  [Art  to  be
“second”:  creative  portrait  of  Honored Artist  of
Ukraine,  Professor Yaroslava  Matyukha].  Lviv:
“SPOLOM”, 172 p. [in Ukrainian].

4.  Molchko,  U. B.  (2014).  Publitsystychna
spadshchyna  Nestora  Nyzhankivskoho  [Publicist
heritage of Nestor Nizhankivsky]. Drohobych: Posvit,
304 p. [in Ukrainian].

5.  Myskiv,  V.Ia.  (Ed.).  (2008).  Muzychna
Ternopilshchyna:  Bibliohr.  pokazhchyk  [Musical
Ternopil  Region:  Bibliogr.  pointer].  Ternopil:
Pidruchnyky i posibnyky, 288 p. [in Ukrainian].

6.  Nyzhankivskyi,  N.  (1928).  Vystup  velykoi
artystky. Dva kontserty S.  Krushelnytskoi u Lvovi
[Performance  of  the  great  artist. Two  concerts by
S. Krushelnytskaya  in  Lviv].  Dilo.  Part.  204,
September 12, p. 4. [in Ukrainian].

7. Holovashchenko, M.  (Ed.).  (1978).  Solomiia
Krushelnytska:  Spohady,  materialy,  lystuvannia
[Memoirs, materials, correspondence]. Part. 1, Kyiv:
Muzychna Ukrayina, 398 p. [in Ukrainian].

8.  Smoliak,  O.  (Ed.).  (2007).  Solomiia
Krushelnytska ta svitovyi muzychnyi prostir. Zbirnyk
statei [Solomia Krushelnytska and the world musical
space. Collection of articles]. Ternopil: Aston,188 p.
[in Ukrainian].

9. Medvedyk, P. & Mysko-Pasichnyk, R.  (Ed.).
(2008).  Solomiia  Krushelnytska.  Shliakhamy
triumfiv:  Statti  ta  materialy  [Ways  of  triumph:
Articles and materials]. Ternopil: Dzhura, 392 p. [in
Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 13.11.2017

С. КРУШЕЛЬНИЦЬКА-ПЕДАГОГ (за матеріалами спогадів)

Молодь і ринок №12 (155), 2017

“…Виховуючи підростаюче покоління, педагог бере найактивнішу участь у 
творенні майбутнього свого народу…” 

Григорій Ващенко 
український педагог 

 
“Я торкаюся майбутнього. Я вчу”. 

Кріста Маколіфф 
американський педагог 

 
“Серйозне прагнення до будь-якої мети – вже половина успіху в її досягненні”. 

Вільгельм Гумбольдт 
німецький філолог, філософ 

 

  



35 Молодь і ринок №12 (155), 2017

УДК 159.96
Зоряна Спринська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЖЕБРАЦТВА
У  статті  представлено  результати  теоретичного  аналізу  явища  жебрацтва  як  актуальної

проблеми  в  Україні  та  світі.  Розглянуто  основні  причини  та  передумови  його  виникнення.
Охарактеризовано  особливості  поширення  жебрацтва  як  соціального  явища  у  різні  історичні  періоди
та  етапи  формування  ставлення  соціуму  до  жебраків.  Подано  основні  класифікації  жебраків  та  їх
категорії з точки зору різних дослідників. Проаналізовано жебрацтво в сучасних українських реаліях та
виокремлено  “професійне”  жебрацтво  як  спосіб  негативної  маніпуляції  почуттями  людей  з  метою
збагачення.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ПОПРОШАЙНИЧЕСТВА
В  статье  представлены  результаты  теоретического  анализа  явления  попрошайничества  как

актуальной проблемы в Украине и в мире. Рассмотрены главные причины и предпосылки его возникновения.
Охарактеризованы особенности распространения попрошайничества как социального явления  в разные
исторические  периоды  и  этапы  формирования  отношения  социума  к  попрошайкам.  Поданы  основные
классификации  лиц,  которые  просят  милостыню  и  их  категории  с  позиций  разных  исследователей.
Проанализировано попрошайничество в современных украинских реалиях и выделено “профессиональное”
попрошайничество как  способ негативной манипуляции  чувствами людей с целью обогащения.
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THE THEORETICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF BEGGING
This  article  deals  with  the  information  about  such  phenomenon  as  begging.  In  reality  begging  is  an

issue  of  the  day  in  Ukraine and  world.  The begging  is a  phenomenon  that  exists  in  society  with  some  social-
economy problems. Indeed the society allows or blocks the spread of this fact. Today in Ukraine, we do not have
a  law  punishing  begging  and  vagrancy.

Begging  is  one  of  the  methods  of  solving  the  material  disadvantages,  financial  problems  through  the
appeal  for  help  to  organizations  or  people.  This  is  a  socio-economic  phenomenon,  which  depends  on  rising
unemployment  and  poverty  in  society.

In  this  work  the  general  periods  of  occurrence  and  development  of  the  begging  in  the  world  and  the
stages  of  forming  of  relation  of  society  to  the  cadgers  have  presented.  Such  periods  as  worship,  rejection,
repression,  social  help  and  prevention  have  described.

The principal  reasons and  pre-conditions  of  the begging  from  the point  of  view of  different  researchers
have considered. Most of  the reasons that make people ask for alms are mostly social and economic.

There  are  a  lot  of  classifications  of  beggars.  In  thesis  the  basic  classifications  of  cadgers  and  their
categories  have  given.  The  most  famous  are:  people  who  beg  temporarily,  permanently  and  “professional”
beggars.

From a psychological point of  view, begging is seen as a  kind of negative  manipulation, which  is  in  the
quest  for  idleness,  idleness  and  existence  on  the  someone’s  expense.

Begging  has  analyzed  in  modern  Ukrainian  realities  and  the  fact  remains:  today,  begging  –  in  most
cases,  a  kind  of  business.  The  “professional”  begging  is  a  method  negative  manipulates  feeling  of  people  in
order  to  enrichment.

Thus,  there  are  two  opposing  factors  of  this  phenomenon.  The  beggars,  manipulating  the  feelings  of
ordinary people, are able to  earn a good deal, while sensitive and compassionate people, giving alms, promote
the  spread of  begging as  an  entire organizational  and  structured  system.

Keywords:  begging,  vagrancy,  alms,  “professional”  begging.
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П
остановка проблеми. Сьогодні дедалі
частіше на вулицях міст можна зустріти
людей, які просять милостиню. Це  і

хворі, люди з особливими потребами, вагітні, діти,
воїни  АТО,  біженці,  представники  ромської
національності  тощо.  На  фоні  нестабільної
економічної та політичної ситуації в країні, явище
жебрацтва  стало  соціально-економічною
проблемою, що активно розвивається та набуває
неабияких масштабів.  Так,  бойові дії  на  Сході
країни,  збільшення  кількості  переселенців,
високий  рівень  безробіття  загострюють  появу
даного феномену, спричиняючи важкі фінансові
проблеми для пересічних українців, а це в свою
чергу  змушує  людей  шукати  альтернативні
способи заробітку для виживання, в тому числі і
жебракування.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Саме явище жебрацтва не є чимось новим, воно
має  свою  історію  не  тільки  в  українському
суспільстві, а й у всьому світі і його дослідження
представлене у різних галузях наукового знання.
Дану  проблему  вивчали  як  вітчизняні,  так  і
зарубіжні  науковці,  зокрема  І.В.  Дегтярьова,
Д.О.  Калмиков,  І.І.  Максимів,  А.  М.  Нечаєва,
Г.С.  Салько,  В.П.  Швидкий,  досліджували
соціальні чинники жебрацтва, причини та види
жебракування;  С.С.  Гусєв,  Є.Д.  Максимов,
І.Г.   Прижов  характеризували  соціально-
демографічні особливості жебраків та безпритульних,
закономірності та особливості розвитку жебрацтва;
реабілітацію  безпритульних  дітей  вивчали
Л.С. Алєксєєва, Б.Ю. Шапіро; юридичний аспект
жебракування та бродяжництва розкривали у своїх
працях Ю.М. Антонян, В.І. Грачов, Е.П. Петров.

Метою статті є теоретичний аналіз феномену
жебрацтва в умовах сучасних українських реалій.

Виклад основного матеріалу. Бродяжництво
та жебракування  мають  спільне  походження  і,
найчастіше,  представники даного прошарку  не
мають  ні найменшого  бажання  змінювати  свій
світогляд,  принципи,  завдяки  чому  могли  б
змінити своє фінансове становище. Так як деякі
види жебрацтва тісно пов’язані з бродяжництвом,
потрібно дати чітке визначення цим поняттям.

За  академічним  тлумачним  словником
української  мови,  жебрацтво  –  це  збирання
милостині, жебрання; відсутність необхідних для
існування  засобів;  злиденність, убогість. Тобто,
бродяжництво – це стан, спосіб життя бродяги –
бездомної  людини, що не має  постійного місця
проживання, сталого заняття, роботи.

Милостиня  –  виявлення  турботи  до
ближнього,  знедоленого, жебрака,  інваліда, до
людини  іншої культури в  скрутному становищі,

у вигляді допомоги у різних формах, переважно у
вигляді  матеріальної  допомоги.  Милостиня  –
характерна  ознака  значного  матеріального
розмежування  в  суспільстві,  де  більшість
матеріальних ресурсів належить привілейованим
класам  чи  небагатьом  родинам.  У  випадках
неспроможності  або  небажання  держави
розв’язувати проблему збільшення населення чи
перерозподілу  матеріальних  ресурсів,  зростає
потреба в інших формах підтримки життя бідноти,
також і потреба в милостині [цит. за: 8].

Український  дослідник  І.  Максимів  у  своїй
статті  “Історичні  передумови  виникнення
жебрацтва: соціально-психологічний аспект” [3]
дослідив, що жебрацтво існувало вже на перших
етапах розвитку культури стародавніх слов’ян. На
той час жебрацтвом займалися люди, яких плем’я
з  різних  причин  (скоєння  злочину,  прояв
боягузтва  в бою, порушення племінних  законів
тощо) виштовхувало зі своєї громади.

З  часів  появи  християнства,  зокрема  і  в
Київській  Русі,  і  до  раннього  Середньовіччя
жебрацтво набирало  обертів у  своєму  розвитку,
а місцями скупчення стали церкви та монастирі.
Адже саме церква вчила любити ближнього, а це,
насамперед,  нагодувати  голодного  і  напоїти
спраглого. Даючи милостиню жебракам, на думку
Іоана Златоуста, людина проявляє любов до Ісуса
Христа. Златоуст навіть  порівнює  милостиню з
євхаристією  [9].  Крім  того,  вважалося,  що
молитви жебраків найкраще доходять до Господа,
тому побожні люди часто давали їм дрібні монети,
щоб ті молилися за них у храмі.

У наукових  доробках  В.І. Шаріна  [11]  чітко
виділено етапи ставлення суспільства до такого
соціального явища як жебрацтво.  І  саме  період
від виникнення християнства і до Середньовіччя
дослідники  називають  етапом  “шанування”
жебрацтва,  коли  подавання  милостині
трактувалося  як  спосіб  очищення  від  гріхів,
спасіння  душі.  Це  призвело  до  збільшення
кількості прохачів на вулицях міст, біля церков та
монастирів,  які  просили  милостиню  в  ім’я
Христа.

У Європі в XII – XIV ст. суспільство починає
усвідомлювати загрозу жебрацтва, яке набуло на
той  час  масового  характеру,  в  тому  числі  і
“професійного”.  Найпоширенішими серед  них
були мандрівні  співаки. Українськими землями
мандрували  численна  кількість  сліпих
бандуристів,  кобзарів,  співців.  Професійними
жебраками  в  середні  віки  ставали  вигнані  зі
спільноти люди, знедолені ізгої (волоцюги, люди
з  фізичними  вадами,  розорені  ремісники, діти,
жінки, що залишилися без годувальника).

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЖЕБРАЦТВ

Молодь і ринок №12 (155), 2017



37 Молодь і ринок №12 (155), 2017

Органи  місцевого  самоврядування  почали
боротися  з жебраками без будь-яких церемоній,
кожен бажаючий міг, на  власний розсуд, карати
жебраків чи  заставляти  працювати  [2]. Це  був
етап  “відторгнення”,  коли  жебраків  перестали
пускати до міст, а тих, які вже перебували в місті,
вивозили за територію.

Даний  механізм  боротьби не  набув успіху, в
результаті чого починаються репресії – третій етап
– XIV – XVII ст. Жебрацтво офіційно визнається
соціальним  злом,  державами  забороняється
просити  і  подавати  милостиню,  а  порушники
несуть кримінальну відповідальність, караються,
в окремих  випадках  навіть  страчуються  [1].  У
великих містах кількість жебраків була настільки
велика, що  людям було  незручно  пересуватися
вулицями.

Жебрацтво набрало розміри суспільного лиха.
Величезні  маси  людей,  позбавлених  засобів
існування,  голодних  і озлоблених,  заповнювали
дороги європейських держав. З’являється новий
метод  –  ізоляція,  тобто  примусове утримання в
спеціально створених установах тюремного типу,
де  жебраків  поділяли  на  працездатних  і
непрацездатних.

З XVIII ст. поступово усвідомлюється низька
ефективність  боротьби  з жебрацтвом виключно
силовими методами. Наступає четвертий етап –
“соціальна допомога”. Каральні заходи починають
застосовуватися  лише  проти  “професійних”
жебраків  і  в  основному  за  рішенням  суду  [2].
Непрацездатні отримують соціальну допомогу, а
працездатні,  які  не  бажають  працювати,
закріплюються  в  робітних  будинках  або  у
в’язницях. Така політика значно знизила кількість
прохачів,  але проблему  повністю  вирішити  не
вдалося.

П’ятий етап – “профілактика” – починається
з XIX  ст. У  цей час відбувається повна відмова
від  силових  методів  впливу,  у  тому  числі
кримінального  переслідування  та  примусової
праці. Спонукальними факторами трудитися для
переважної більшості громадян стають економічні
стимули і інтереси. На зміну боротьбі з жебрацтвом
приходить політика його запобігання [11].

Соціальна політика європейських держав у XX ст.
концентрується на створенні ефективних систем
захисту  від  загроз  соціальних  ризиків,
забезпечення мінімальних життєвих стандартів,
тобто  формуються соціально-економічні  умови
запобігання  крайньої  бідності,  жебрацтва,
безпритульності, їхньої профілактики [3].

Жебракування  в  Україні  не  заборонено
законом,  а  тому  не  вважається  злочином,  до
відповідальності  притягуються  лише  ті,  хто

примушує інших займатися такою діяльністю. У
Кримінальному  кодексі  є  декілька  статей,  які
передбачають  відповідальність  дорослих  за
втягнення  малолітніх  дітей  у  жебрацтво,  як
адміністративну, так і кримінальну. Однак діти не
завжди  можуть  сказати,  що  їх  змушують
жебракувати, особливо,  якщо  це  немовлята.  А
більш  дорослі  й  кмітливі  навряд  чи  стануть
свідчити проти своїх батьків.

Таким  чином,  у  різні  історичні  періоди
суспільство  по-різному  ставилося  до  людей-
жебраків,  а  місцеві  влади  різними  способами
боролися  з  даним  соціальним  явищем:  від
шанування,  згодом переслідувань  і  репресій, до
соціальної  допомоги  і  запобігання.  Однак  на
даний час жебрацтво продовжує своє існування і
на вулицях міст дуже часто можна зустріти людей,
що просять милостиню.

Жебракування  –  один  з  методів  вирішення
матеріальних негараздів, фінансових проблем за
допомогою  звернення  за  допомогою  до
організацій,  людей.  Це  соціально-економічне
явище,  яке  залежить від  зростання безробіття  і
бідності  в  суспільстві.  Варто  відзначити,  що
багато  жебраків,  що  просять  милостиню,
втягуючись у таке неробство, стають майстрами
своєї справи, не бажаючи змінювати свій статус і
спосіб  життя.  Іноді  жебрацтво  є  способом
збагачення людини.

На думку О.М. Нечаєвої, причини жебрацтва
та  бродяжництва  у  суспільстві  визначаються
такими факторами, як [4]:

- Економічна криза;
- Безробіття;
-  Зубожіння  широких  верств  населення,

більшість якого живе за межею бідності;
- Повсюдне послаблення сімейних підвалин;
-  Втрата  старшим  і  молодшим  поколінням

моральних цінностей;
- Пияцтво, алкоголізм і наркоманія;
-  Поширення  серед  дітей  та  дорослих

психічних захворювань.
Як  бачимо,  в  основі  жебрацтва  лежать

причини,  які носять  здебільшого соціальний та
економічний  характер.  Бідна  людина  стає
жебраком,  тобто  живе  збором  милостині.
Головною  умовою  для  цього  є  позитивне
сприйняття суспільством способу життя жебрака
–  об’єкта турботи  і  підтримки та милостині  як
форми  соціальної  допомоги. Повинна реально
існувати  можливість  забезпечувати  своє
існування збором подаяння.

Власне суспільство визначає, “дозволяє” чи “не
дозволяє”  воно  існування  певного  класу
громадян, які займаються жебракуванням.
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Виділяють  такі  фактори  жебрацтва  як
соціально масового явища [11]:

- наявність у суспільстві широкого прошарку
бідних,  як  живильного  середовища  крайньої
бідності – жебрацтва;

- наявність у суспільстві  соціальних ризиків,
здатних  своїм  впливом  позбавити  людину  всіх
засобів існування (“пустити по світу”);

- суспільна свідомість, що допускає жебрацтво
як  спосіб  життя,  а  милостиню  –  як  форму
соціальної допомоги;

-  потреба суспільства  в  жебраках як  об’єкті
релігійного милосердя;

-  відносна  привабливість  жебрацтва  в
економічному  аспекті  як  альтернативи трудової
діяльності, можливості забезпечити милостинями
більш прийнятний рівень життя;

- слабка державна соціальна політика у сфері
запобігання жебрацтва. Це вкрай низький рівень
соціальної  допомоги  непрацездатним,  а  також
працездатним  у  зв’язку  з  важкою  життєвою
ситуацією,  наприклад  трудової  допомоги  як
альтернативи жебрацтва.

Аналізуючи  дослідження  з  проблеми
жебрацтва, можна помітити безліч класифікацій
та  поділів  на  групи  і  категорії  жебраків.  Так,
український дослідник В.П. Швидкий на основі
умов,  які  спонукали  громадян  до  жебрацтва  і
бродяжництва та особистих  мотивів людей, що
просять  милостиню, виділив  дев’ять  основних
груп [12]:

1.  Професійні  бродяги й  злидарі,  які обрали
жебракування  основним  ремеслом  для
підтримання своєї життєдіяльності.

2.  Матеріально  забезпечені  особи,  які
користуються  можливостями  жебракування  як
додатковим заробітком.

3. Особи, направлені до будинків для інвалідів,
але  які  покинули  їх  з  особистих  мотивів  і
повернулися до бродяжництва та жебракування.

4.  Особи,  які  тимчасово  попали  в  скрутне
становище  (на приклад,  стихійне лихо, хворобу
тощо).

5.  Особи,  які  не  бажають  чи  не  можуть
працевлаштуватися через  проблему  алкоголізму
(переважно працездатні).

6. Хворі,  старі,  інваліди, які не утримуються
на соціальному забезпеченні,  а  також  ті,  котрі
перебувають на державному забезпеченні, проте
отримують замалу для проживання пенсію.

7.  Особи,  які  не  працевлаштувалися  після
звільнення з ув’язнення.

8. Непрацевлаштовані інваліди.
9. Особи які не отримують допомоги від рідних

та близьких.

Інша  класифікація  ділить  жебраків  на  три
основні  групи і є  найпоширенішою: це жебручі
тимчасово,  жебручі  постійно,  “професійні”
жебраки  [3]. Розглянемо характеристику кожної
групи жебручих.

Жебручі тимчасово (від випадку до випадку,
за  обставинами  тощо),  у  зв’язку  з  важкою
життєвою  ситуацією. Як правило,  це  люди, які
втратили землю, роботу, майно, постраждалі від
стихійних лих, неврожаїв, пожеж, яких голод гнав
у дорогу, просити милостиню. Для більшості це
вимушене  становище,  альтернатива  голодної
смерті.  Можна  припустити,  що  при  першій
можливості  вони  хотіли  б  повернутися  до
звичного (попереднього) способу життя.

Жебручі  постійно   –  це  непрацездатні
громадяни,  які  не  одержали  з  якоїсь  причини
відповідної підтримки в межах сім’ї, громади чи
держави. Серед них є ті, що мають певні психічні
патології, схильні до бродяжництва, маленькі діти
тощо.  Зазвичай,  вони  позбавлені  можливості
забезпечувати себе власною трудовою діяльністю,
а у відсутності або при недостатності соціальної
допомоги,  змушені  просити  милостиню.  Дана
категорія,  звичайно,  подібна  до  категорії
“професійних” жебраків,  але відрізняється  тим,
що  включає  непрацездатних  жебраків,  які  не
мають  можливості  забезпечувати  себе  яким-
небудь іншим способом.

“Професійні” жебраки  – це особи, які  збір
милостині розглядають як основний вид трудової
діяльності. Іншої суспільно-корисної роботи вони
не шукають. Для них жебрацтво – це бізнес з усіма
його  атрибутами:  конкуренцією,  розділом
території  для  “роботи”,  дохідними  місцями,
професійними секретами, трудовими династіями,
школами  підготовки  і  навіть  професійними
об’єднаннями.  Все  це  дозволяє  розглядати
жебрацтво для даної категорії осіб як професію і
використовувати термін “професійне жебрацтво”.

У світі “професійних жебраків” також є свій
поділ  на  категорії,  від  чого  й  залежить  їхній
заробіток. Українська  журналістка С.  Русин  [7]
на основі інтерв’ю з представником поліції у своїй
статті  проаналізувала та узагальнила  найбільш
поширені  категорії  жебраків.  Так,  найбільш
популярною  категорією  і  тою,  яка  найбільше
заробляє, є категорія вагітних жінок та жінок із
маленькими дітьми. Нерідко трапляється, що такі
“мами” викрадають малих дітей чи “орендують”
за символічну плату у батьків-алкоголіків. Часто
про  такі  випадки  можна  дізнатися  із  засобів
масової інформації.

Прибутковою  також  є  категорія  жебраків-
“інвалідів”,  які  сидять  в  інвалідних  візках  на
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центральних  вулицях  міст  чи  в  громадських
місцях і просять милостиню. Переважно у таких
жебраків є утримувачі, які кожного дня їх вивозять
“на роботу”, і саме утримувачам дістається більша
частина “заробітку”.

Виділяється окремо категорія дітей-підлітків,
які ходять по домівках і жебракують по квартирах.
Такі діти часто скоюють крадіжки, тихо пробуючи
чи  відкриті  вхідні  двері.  Якщо  відкриті,  то
непомітно  виносять  усе,  що  знаходиться  в
коридорі.

Не  менш  популярною є категорія жебраків-
“інтелігентів”. Вони доволі  ввічливі й грамотно
мотивують  своє  прохання про  допомогу. Часом
навіть  показують  “липові”  офіційні  листи  –
довідки  про  хворобу  чи  смерть  родича.
“Працюють”  зазвичай  на  автостанціях,  біля
церков,  монастирів.  Часто  з  уст  таких  людей
лунають  завчені  слова:  “Вибачте,  що  я  така
молода, прошу від вас допомоги…”.

Іншою  категорією  є  “гастролери”.  Це
безпритульні, які  гастролюють з одного міста в
інше. А щоб їх не вигнали місцеві, такі жебраки
віддають  їм  частину  зароблених  грошей,  так
званий “податок”.

Жебраки-“церквушники” переважно “промишляють”
біля церков та монастирів. У неділю зранку вони вже з
сьомої-восьмої години “на  роботі”. Біля  храмів
найчастіше  можна  зустріти  калік,  дітей  або  ж
вагітних  жінок  і матерів  з немовлятами.  Вони
заробляють  тим, що  під час церковних відправ
випрошують гроші біля входу у храм.

Таких категорій можна  виділити ще  безліч,
однак факт  залишається: на  сьогоднішній  день
жебрацтво – це в більшості випадків своєрідний
бізнес.

Саме  явище  жебрацтва  є  в  більші  мірі
досліджене  в  історії,  соціології,  досліджено
історичні передумови його виникнення, причини
та  фактори,  є  багато  класифікацій  та  типів
жебраків,  однак мало  відомо  про  жебрацтво  з
психологічної точки зору.

Сьогодні  жебрацтва  стало  соціально-
економічною  проблемою,  яка  активно
розвивається на фоні нестабільної економічної та
політичної  ситуації  в  країні,  росту  цін  на  всі
товари,  в  тому  числі  і  продукти  харчування,
збільшення безробіття.

З  психологічної  точки  зору,  жебрацтво
розглядається як різновид негативної маніпуляції,
яка  полягає  в  прагненні  до  неробства,
байдикування  та  існування  за  чужий  рахунок.
Схильність до жебракування як способу адаптації
до соціального середовища може сформуватися
ще  в  дитинстві  на  основі  заздрощів  та  ліні.

Вважається, що  люди, які  просять  милостиню
відрізняються особливою гнучкістю, вони здатні
адаптуватися  до  будь-яких  змін  зовнішнього
середовища.

Виділяються  дві  основні  форми  даного
феномену [5]:

-  прагнення  до  паразитизму,  неробства  і
безвідповідальності – такі індивіди впевнені, що
добросердечні  люди  завжди  виручать  і
допоможуть;

- форма бізнесу, яка експлуатує почуття жалю
добрих людей.

Жебрaкування  –  це життя  за  рахунок  інших
людей. Для багатьох людей-жебраків таке життя
стало  єдиним  способом  існування,  своєрідною
професією.  Всі  існуючі  типи  жебрацтва  мають
загальні  форми  свого  вираження:  скарги,
прохання  про  допомогу,  випрошування
милостині,  зображання  себе  інвалідом з  метою
викликати жалість у людей.

Але що ж  керує  такими людьми, які, будучи
працездатними  чи частково  працездатними, не
шукають стабільної роботи, а готові за будь-яких
погодних умов стояти на вулицях міст і просити
милостиню?  Коли з  іншого боку стільки людей
можуть помирати від голоду, холоду, хвороби, не
наважуючись звернутись за допомогою навіть до
близьких людей.

Сталення  до  жебрацтва  та  жебраків
неоднозначене. З  одного  боку більшість людей
ставляться із жалістю, розумінням та співчуттям
до людей, які просять милостиню, та майже всі
подають  гроші жебракам. Однак з  іншого боку,
значна  більшість  вважає  дане  явище  одним  із
способів  заробітку,  причому  непоганим
заробітком, своєрідним бізнесом.

На  сьогоднішній  день  завдяки  безлічі
журналістських  розслідувань,  можна
прослідкувати  сумну  тенденцію:  жебрацтво  в
Україні,  особливо  у  великих  містах,  обласних
центрах,  і  справді  є  значно  поширеною
проблемою, крім того сміливо можна сказати, що
це – організований та систематизований бізнес з
усіма  характерними  ознаками:  конкуренцією,
ієрархією, “робочим персоналом”, прибутковими
місцями,  професійними  секретами  та,  навіть,
трудовою династією.

Одним  із найбільш  повних  журналістських
розслідувань  є  програма  “Українські  сенсації.
Жебраки” телеканалу “1+1”, в якому жебрацтво
зображено  як  професійну,  чітко  злагоджену  і
структуровану кримінальну мережу [10]. У даній
телепередачі  детально  досліджено  більшість
категорій жебраків, викрито їхні методи, способи
заробітку, прибуткові місця та професійну ієрархію.
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З даного сюжету виявилось, що жебракування
задля заробітку не є ще найгіршим випадком. Так,
трапляються  ситуації,  коли  людей  (переважно
пенсіонерів,  інвалідів  та  дітей)  змушують
жебракувати,  погрожуючи  їм  чи  забираючи
документи. В таких випадках жебручі “працюють”
або  за  їжу,  або  за  мізерну  частку  власного
“прибутку”,  решту  дістається  так  званим
керівникам.  Дітей  вчать  жебракувати  власні  ж
батьки; старими  і  немічними пенсіонерами, що
просять гроші на їжу чи лікування виявляються
переодягнені молоді люди; у безруких чи безногих
інвалідів насправді присутні і здорові всі частини
тіла.

Якщо брати до уваги рівень прибутку жебраків,
то  не  дивною  здається  значна  поширеність
жебрацтва  в  нашій  країні.  Так,  за  різними
джерелами в середньому денний прибуток одного
жебрака може коливатися від 100 до 500 гривень,
залежно  від  людності  “робочого”  місця,  від
здатності привернути увагу перехожих тощо. За
допомогою  простих  математичних  обчислень
можна  визначити, що  в  місяць  їхній  заробіток
складає  приблизно  9  –  10  тис.  гривень,  що  є
значно вищим від заробітку середньостатистичного
громадянина України.

Висновки. Таким чином, можна простежити
взаємодію двох протилежних факторів: жебраки,
граючи  та маніпулюючи  почуттями  звичайних
людей,  перехожих,  здатні  непогано  заробити,  а
чуйні та співчутливі люди, подаючи милостиню,
у  свою чергу  сприяють поширенню  жебрацтва
як цілої організовної та структурованої системи.

Попри все це не можна не брати до уваги, що
на фоні складної нестабільної економічної ситуації
в Україні й справді існують люди, які проживають
за  межею  бідності,  не  маючи  змоги  заробити
кошти на власне проживання. Українська бідність
має  свої  стандарти  та  ознаки,  до  яких  можна
віднести передусім такі:  відсутність  роботи,  як
джерела  існування; відсутність  належних  умов
життя;  низька  якість  харчування  і  високий
відсоток  витрат  доходів  сімей  на  харчування;
неможливість користування платними медичними
та освітянськими послугами; низька професійно-
освітня  підготовка  та  коротке  життя.  Усі  ці
фактори  сприяють  поширенню  безхатченків,
жебраків, бродяг, безпритульних дітей тощо.

В  Україні  існує  система соціального захисту
населення. Так, відповідно до інформації, наданої
Міністерством  соціальної  політики  України,
мережа стаціонарних установ системи соціального
захисту  населення  налічувала  такі  заклади  [6]:
будинки-інтернати для громадян похилого віку та
інвалідів; пансіонати для ветеранів війни та праці,

геріатричні  пансіонати;  спеціальні  будинки-
інтернати;  психоневрологічні  інтернати;  дитячі
будинки-інтернати;  стаціонарні  відділення
територіальних центрів соціального обслуговування;
центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
притулки для дітей.

І  хоча  не  всі  перелічені  установи  на  даний
момент відповідають усім державним стандартам
та  вимогам,  мінімальну  допомогу  тим,  хто  її
потребує  надати  вони  здатні.  Також  можна
висловити  надію,  що  в  подальшому  система
соціального  захисту  населення  в  Україні  буде
розвиватися, покращуватися і розширюватися.

Дане дослідження  не вичерпує усіх аспектів
означеної проблеми, тому перспективою даного
дослідження  буде  вивчення  психологічних
особливостей осіб, які просять милостиню.

ЛІТЕРАТУРA
1. Геллер М.Я. История Российской Империи:

в 3-х т.  / М.Я.Геллер. – М.: МИК,  1997; т.1. –
447 с.

2. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура
безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич.
– М.: Искусство, 1990. – 280 с.

3.  Максимів  І.  І.  Історичні  передумови
виникнення жебрацтва: соціально-психологічний
аспект  [Електронний  ресурс]  /  І.  Максимів  /
Науковий  вісник  Херсонського  державного
університету. – 2014. – Випуск 2. – С. 85–89. –
Режим  доступу:  http://www.lj.kherson.ua/2014/
pravo02/part_1/18.pdf. 10

4. Нечаева А. М. Детская беспризорность –
опасное  социальное  явление  /  А.М.  Нечаева  //
Государство и право: журнал. – 2001. – № 6. –
С. 58–64.

5. Попрошайничество [Електронний ресурс]
// Психология и психиатрия. – Режим доступу :
http://psihomed.com/poproshaynichestvo.

6.  Результати  моніторингу  установ
Міністерства  соціальної  політики  України  //
Вестник ассоциации психиатров Украины. – 2015.
– №3. – С. 14–32.

7. Русин С. Жебрацтво – потреба чи непоганий
бізнес?  [Електронний  ресурс]  /  С.  Русин  //
Закарпаття онлайн. – 2012. – Режим доступу:
http://zakarpattya.net.ua/Zmi/95598-ZHebratstvo-
%E2%80%93-potreba-chy-nepohanyi-biznes.

8. Рябчук А. Зайві люди: бездомні на вулицях
Києва / А. Рябчук. – К.: Четверта хвиля, 2005. – 100 с.

9. Сомин Н. В. Учение Св. Иоанна Златоуста
о  богатстве,  бедности,  собственности  и
милостыне [Електронний ресурс] / Н.В. Сомин.
–  Режим  доступу:  http://www.chri-soc.narod.ru/
zlatoust_main.html.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЖЕБРАЦТВ

Молодь і ринок №12 (155), 2017



41 Молодь і ринок №12 (155), 2017

10. Українські сенсації. Жебраки [Електронний
ресурс]  /  Телеканал  1+1  //  YouTube.  –  Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=MlgndMlb-
iA. – Дата публікації: 14.05.2016.

11. Шарин В. И. История социальной работы:
Учебное пособие / В. Шарин. – М.: Издательско-
торговая корпорация “Дашков и К”, 2013. – 368 с.

12. Швидкий В. П. Бродяжництво і жебрацтво
як  елементи  соціального  життя  в  Україні  у
першій половині  1950-х рр.  / В.  П. Швидкий  //
Український  історичний  журнал.  –  К.:  Дієз  –
продукт, 2007. – Вип. №1. – С. 149– 169.

REFERENCE
1.  Geller,  M.Ya.  (1997).  Istoriya  Rossiyskoy

Imperii [History of the Russian empire]. (Vols. 1–3).
Мosсov: MIK [in Russian].

2. Gurevich, A. Ya. (1990). Srednevekovyy mir:
kultura  bezmolvstvuyushchego  bolshinstva  [The
medieval world:  the  culture  of  the  silent majority].
Mosсov: Iskusstvo [in Russian].

3. Maksymiv, I. I. (2014). Istorychni peredumovy
vynyknennia zhebratstva: sotsialno-psykholohichnyi
aspekt  [Historical prerequisites  for begging:  socio-
psychological aspect]. Scientific herald of  Kherson
state  university,  vol.2,  retrieved  from  http://
www.lj.kherson.ua/2014/pravo02/part_1/18.pdf.  10
[in Ukrainian].

4. Nechaeva, A. M. (2001). Detskaya besprizornost
–  opasnoe  sotsialnoe  yavlenie  [The  child
homelessness  is  a dangerous  social phenomenon].
State and law: journal, vol. 6, pp. 58–64. [in Russian].

5. Poproshaynichestvo [Begging]. Psikhologiya i
psikhiatriya. [Psychology and psychiatry]. Retrieved
from  http://psihomed.com/poproshaynichestvo.  [in
Russian].

6. Rezultaty monitorynhu ustanov Ministerstva
sotsialnoi polityky Ukrainy  (2015) [The results of
monitoring facilities of the Ministry of Social Policy
of  Ukraine].  Bulletin  of  the  association  of
psychiatrists  of  Ukraine,  vol.  3,  pp.  14–32.  [in
Ukrainian].

7. Rusyn, S. (2012). Zhebratstvo – potreba chy
nepohanyi  biznes?  [Begging  is  a  need or  a  good
business?]. [Zakarpattia online]. Retrieved from http:/
/zakarpattya.net.ua/Zmi/95598-ZHebratstvo-
%E2%80%93-potreba-chy-nepohanyi-biznes.  [in
Ukrainian].

8. Riabchuk, A. (2005). Zaivi liudy: bezdomni na
vulytsiakh Kyieva [Excessive people: homeless on the
streets  of  Kiev].  Kyiv:  Chetverta  khvylia.  [in
Ukrainian].

9. Somin, N. V. Uchenie Sv. Ioanna Zlatousta o
bogatstve, bednosti, sobstvennosti i milostyne  [The
teaching of St. Ioanna Zlatousta about wealth, poverty,
property and alms] Retrieved from http://www.chri-
soc.narod.ru/zlatoust_main.html. [in Russian].

10.  Ukrainski  sensatsii.  Zhebraky.  (2016).
[Ukrainian  sensations. Beggars]. TV channel  1+1.
Retrieved  from  https://www.youtube.com/
watch?v=MlgndMlb-iA. [in Ukrainian].

11. Sharin, V. I. (2013). Istoriya sotsialnoy raboty:
Uchebnoe  posobie.  [History  of  social  work: A
tutorial]. Mosсov: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya
Dashkov i K. 368 p. [in Russian].

12. Shvydkyi, V.  P.  (2007).  Brodiazhnytstvo  i
zhebratstvo  yak  elementy  sotsialnoho  zhyttia  v
Ukraini  u  pershii  polovyni 1950-kh  rr.  [Vagrancy
and begging as elements of social life in Ukraine in
the  first half  of  the 1950’s.].  Ukrainian historical
journal, Kyiv: Diiez – product, vol. 1, pp. 149–169.
[in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 25.09.2017

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЖЕБРАЦТВ

 

 

“Людина та її вчинок – речі різні. У той час як хороший вчинок заслуговує 
схвалення, а нерозумний – засудження, людина незалежно від того, хороший чи 
поганий вчинок він здійснив, завжди гідний або поваги, або співчуття”. 

Махатма Ганді 
індійський філософ 

 
“Життя окремої людини має сенс лише настільки, наскільки вона допомагає 

зробити життя інших людей більш гарним і благородним”.  
Альберт Ейнштейн 

визначний фізик ХХ століття 
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Статья  посвящена  рассмотрению  предпосылок  становления  и  особенностей  развития  системы
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профессионального  образования  специалистов  по  физическому  воспитанию  и  процесс  ее
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THE HISTORICAL ROOTS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF
SPECIALISTS ON PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH IN AUSTRIA

The article  is devoted to  the consideration of  the preconditions of  the  formation and the peculiarities of
the development of the system of professional training of specialists in physical education in Austria. In particular,
its purpose  is  to  find  out  the origins  of  the Austrian  system  of  professional  training  of  specialists  in  physical
culture and to analyze the peculiarities of its development during the first three decades of the twentieth century.
As a result  of  the research,  the premises of  its  foundation, among which  the strengthening of  scientific  interest
in  the  issues  of  physical  education  of  children  and  youth  and  the  approval  of  physical  culture  in  a  school
curriculum, have been established. The specifics of structural organization of the system of professional education
of specialists of physical education and the process of its institutionalization have been considered. The activities
of  prominent  figures and  scientists of Austria  in  the field of physical education of  children and the  training of
personnel of  this sphere  (K. Gaulhofer, V. Milde,  J. Pawel,  etc.)  were  described. The  normative and  legal  base
and  educational  and  methodological  support  of  the  process  of  professional  training  of  teachers  of  physical
culture in Austria during the second half of  the XIXth – beginning of the XXth century have been analyzed. As a
result, the key trends and peculiarities of the development of  the system of professional education of  specialists
of physical education in Austria of the mentioned historical period were revealed, among them: its organization,
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П
остановка проблеми. Сучасний етап
розвитку  українського  суспільства,
стрімка динаміка соціально-економічного,

політичного, культурно-духовного розвитку держави
висувають високі вимоги до компетентності фахівців
різних  напрямів, що  потребує  суттєвих  змін  у
системі професійної  освіти. Особливо відчутні
потреби вдосконалення професійної підготовки
педагогічних кадрів, зокрема майбутніх учителів
фізичного  виховання  і  спорту.  Формування  і
розвиток  національної  системи  фізичного
виховання,  перехід  до  ефективніших  форм
фізкультурно-оздоровчої  та  спортивної роботи з
дітьми  і  молоддю  зумовлює  необхідність
оновлення  змісту,  форм,  засобів  і  методів
підготовки вчительських кадрів у сфері фізичної
культури  і  спорту.  В  умовах  активного  пошуку
шляхів  модернізації  вітчизняної  системи
професійної освіти фахівців фізичного виховання
доцільним вважаємо звернення і до зарубіжного
досвіду  в  цій  сфері.  Зокрема  особливу  увагу
привертає система підготовки кадрів з фізичної
культури  і  спорту  до  педагогічної  діяльності  з
дітьми і молоддю Австрії. З метою оптимальної
реалізації  пріоритетних  завдань  держави  і
суспільства  у  галузі  фізичного  виховання
підростаючих поколінь впродовж років у цій країні
розбудовується  така  система  професійної
підготовки  кадрового  забезпечення  означеної
сфери,  яка  б  відповідала  розмаїтій    структурі
системи  шкільництва  країни,  реальним
практичним потребам щодо фізичного виховання
та  навчання  дітей  і  молоді  засобів  і  способів
збереження і зміцнення здоров’я.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Питанням  професійної  підготовки  фахівців  з
фізичної  культури  і  спорту  до  педагогічної
діяльності з дітьми і молоддю в Австрії відводиться
належна  увага  науковців,  свідченням  чого  є
системні  дослідження  різноманітних  аспектів
австрійської системи професійної освіти кадрів з
фізичного  виховання,  зокрема  особливостей  її
становлення  в  історичній  ретроспективі  та
перспектив удосконалення  в  умовах  сучасності
(Г.  Гайнтель  [7],  Г. Ґроль  [6],  К. Кляйнер  [8],
Р. Мюльнер [10], Г. Штромаєр [12] та ін.). Пильну
увагу  питанням  реформування  австрійської

системи  професійної  освіти,  в  тому  числі  і
педагогічної, приділяють й українські дослідники
(М. М’ясковський [1], Т. Кристопчук [2], Л. Пуховська
[3] та ін.). Водночас аналіз науково-педагогічних
джерел  засвідчив,  що  система  професійної
підготовки фахівців з фізичного виховання дітей
і  молоді в Австрії,  яка  має  глибокі  традиції  та
велику  науково-практичну  цінність,  не  була
предметом спеціального дослідження в Україні.

Мета  статті  полягає  в  з’ясуванні  витоків
австрійської  системи  професійної  підготовки
фахівців  з  фізичного  виховання  та  аналізі
особливостей  її  розвитку  протягом  першого
тридцятиліття ХХ століття.

Виклад  основного  матеріалу.  Фізичне
виховання  дітей  і  молоді    в  Австрії  має  давні
традиції.  Виникнення  перших  форм
організованого фізичного виховання на території
країни науковці (Р. Мюльнер, Г. Штромаєр та ін.)
пов’язують  з  педагогічною  діяльністю
австрійських  педагогів-філантропів  [10;  12].
Першопрохідцем  у  цій  сфері  вже  традиційно
вважають В.Е. Мільде – першого австрійського
професора  педагогіки,  який  в  своїй  науково-
педагогічній діяльності приділив неабияку увагу
питанням фізичного розвитку і виховання дітей і
молоді. Зокрема цій проблемі присвячено один з
розділів його фундаментальної праці “Підручник
із загальної педагогіки” (“Lehrbuch der allgemeinen
Erziehungskunde”, 1811 –  1813  рр.),  в якому він
обґрунтовує  тісний взаємозв’язок розумового та
фізичного  розвитку,  вказує  на  поширені
небезпеки,  спричинені  його  нехтуванням  у
процесі  освітньої  діяльності,  та  переконливо
аргументує  на  користь  цілеспрямованого,
організованого фізичного виховання дітей і молоді
[9]. Заслугу В.Е. Мільде згадані вище австрійські
дослідники вбачають  передовсім  у  закладенні
наукового  підґрунтя  для  становлення
організованої  системи  шкільного  фізичного
виховання  в  Австрії.  Водночас  безпосередній
поштовх її становленню і розвитку, на їхню думку,
дали  революційні  події  1848  –  1849  років,
спрямовані  на  послаблення  протиріч у  різних
сферах життєдіяльності  суспільства  загалом  та
відкриття  нових  перспектив  у  царині  освіти
молодого покоління  зокрема  [10;  12]. Стосовно
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удосконалення  системи  фізичного  виховання
йдеться  про  низку  ключових  здобутків,  і
насамперед  – це введення фізичної культури як
навчального  предмета  в  освітні  програми
австрійських шкіл.  Варто зазначити, що перебіг
цього  процесу  на  теренах  Австрії  був  досить
нерівномірним  і тривалим: в 1848 – 1849 роках
фізична культура була включена як факультативна
дисципліна в програму реальних  шкіл,  гімназій
та  вищих  шкіл,  в  1869  році  вона  стала
невід’ємною  складовою  освітньої  програми
народних шкіл, на її освоєння відводилася 1 – 2
години  на тиждень.  Остаточне  ж  утвердження
фізичної культури як обов’язкового навчального
предмета в усіх типах начальних закладів країни
відбулося  лише  в  1912  році  на  підставі
відповідного розпорядження Міністерства освіти
та культури. Причини такої тяглості впровадження
фізичної  культури  як  шкільної  навчальної
дисципліни крилися передовсім у недостатньому
усвідомленню громадськістю значення і цінності
фізичного  виховання дітей  і молоді,  відсутності
належної матеріально-технічної бази та обмеженій
кількості кваліфікованих кадрів [10; 13].

Водночас  задля  розв’язання  означених
проблем,  зокрема  забезпечення  професійної
освіти фахівців з фізичного виховання, уряд країни
докладав  чимало  зусиль. Так,  в  1848 році  при
Віденському  університеті  було  засновано
спеціальний  інститут  з  фізичної  культури
(Universitätsturnanstalt),  який очолив  Р. Штефані
(1817 – 1855 рр.) – один із першопрохідців у сфері
організації  системи  шкільного  фізичного
виховання  дітей  на  теренах  Німеччини,  Чехії,
Австрії,  викладач  гімнастики  Терезіанської
академії.  Спектр  функцій  і  завдань
новоствореного  закладу  був  досить
різноманітним:

1.  Освіта  фахівців  з  фізичної  культури  і
виховання  молоді  для  усіх  вищих  шкіл  Відня
(Віденський університет, Політехнічний інститут,
Академія образотворчого мистецтва);

2.  Підготовка  вчительських  кадрів  до
здійснення організованого фізичного виховання
учнів гімназій і реальних шкіл;

3. Контроль якості фізичного виховання дітей
і  молоді  в  освітніх  установах  різних  рівнів,
розвиток теорії фізичного виховання;

4. Консультаційна допомога владним структурам
з питань організації і розвитку фізичного виховання
молодого  покоління  на  регіональному  і
загальнодержавному рівні [10, 13 – 14].

Заснування  окремого  інституту  з  фізичної
культури з названими напрямами діяльності стало
вихідним  моментом започаткування  державної

системи  підготовки  кадрового  забезпечення
сфери  фізичного  виховання  дітей  і  молоді  в
Австрії.  Подальші  кроки  уряду  країни
спрямовувалися  передовсім  на  створення
нормативно-правової бази професійної підготовки
фахівців з фізичного виховання. Зокрема в 1870
році  Міністерство  освіти  та  культури  видало
постанову  про  атестацію  вчителів  фізичної
культури. Метою цієї процедури було визначено
перевірку професійної компетентності майбутніх
фахівців з фізичного виховання, зокрема рівня їх
загальноосвітньої  підготовки,  знань  у  сфері
анатомії  і  фізіології  людського  організму,
обізнаності  із  загальними  основами  фізичної
культури,  тобто  історією  її  розвитку,  її метою  і
завданнями у системі освіти, методами, засобами,
способами організації фізичного виховання тощо
[13]. Головною передумовою допуску до атестації
було  завершення  навчання в  інституті фізичної
культури, загальна тривалість якого становила 4
семестри.  Програма  підготовки  передбачала
передовсім  активне  практичне  тренування  і
вправляння майбутніх учителів фізичної культури
в різних видах спорту з одночасним поясненням
техніки  їх  виконання,  а  також  теоретичну
підготовку  у  сфері  історії  фізичної культури,  її
загальнонаукових засад і технологічних аспектів.
Невід’ємною  складовою  програми  підготовки
майбутніх учителів фізичної культури була також
методика її  викладання та педагогічна практика
у  школах.  Згодом  з  огляду  на  необхідність
збільшення обсягів підготовки фахівців фізичного
виховання та  водночас обмеженість ресурсів  і
можливостей  інститут  фізичної  культури,
аналогічні  курси  були  також  запропоновані  на
філософському  факультеті  Віденського  та
Ґрацького університетів [6; 10; 12].

Дискусії  навколо  подальшого  розвитку
системи фізичного виховання молодого покоління
загалом  та  удосконалення процесу  професійної
підготовки  кадрового  забезпечення  цієї  сфери
зокрема набули особливого розвитку на першій
всеавстрійській конференції з питань фізичного
виховання  (1910  р.),  що  була  ініційована
Міністерством  освіти  і  культури.  Найбільш
вагомими здобутками конференції стало визнання
фізичного  виховання  обов’язком  елементом
шкільної освіти та схвалення нової  навчальної
програми  з  фізичної  культури  для  гімназій  і
реальних шкіл. Окрім  того особлива  увага була
приділена питанням професійної освіти фахівців
з  фізичного  виховання дітей  і  молоді.  Так,  на
поточних  прогалинах  та  перспективах
удосконалення  процесу  підготовки  вчителів
фізичної культури акцентував увагу під час своєї
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доповіді відомий педагог, перший викладач теорії
та  історії  фізичної  культури  Віденського
університету  Я.  Павель.  Аналізуючи  тогочасну
практику  професійної  підготовки  фахівців
фізичного  виховання  вчений  вказує  на  низку
недоліків, серед яких недооцінювання “фізичної
культури”  як  напряму  педагогічної  освіти,
невідповідність  тогочасним реаліям  шкільного
фізичного виховання, неврахованість прогресивних
ідей  медико-біологічних,  психологічних,
педагогічних тощо теорій і концепцій, відсутність
системного характеру підготовки, її спрямованість
на практичне вправляння в різних видах спорту
та  ін.,  що  загалом унеможливлює  формування
комплексної  здатності  і  готовності  майбутніх
вчителів  фізичної  культури  до  раціонального
розв’язання    принципових  питань  організації
фізичного  виховання  дітей  і  молоді  [4].
Проаналізувавши  сутність  і  специфіку
професійної діяльності вчителя фізичної культури,
спектр  його  завдань  та  обов’язків,  Я.  Павель
дійшов  висновку  про  необхідність  їх  більш
ґрунтовної  науково-теоретичної  і  практичної
підготовки та запропонував проект реформування
тогочасної  практики  професійної  освіти
вчительських  кадрів  з  фізичної  культури,  що
передбачав  визнання  “фізичної  культури”  як
окремого,  самостійного  напряму  професійної
підготовки,  а  відтак  –  збільшення  її  обсягів  і
термінів, поглиблення і розширення змісту освіти,
забезпечення її наукового характеру тощо [4, 78
– 79]. Рекомендації науковця були взяті до уваги
під  час  розробки  розпорядження  Міністерства
освіти  і  культури  про  професійну  підготовку
вчителів  (1911  р.)  та  нової  постанови  про
атестацію вчителів фізичної культури  (1913 р.).
Названі  нормативні  документи  передбачали
збільшення тривалості навчання до 8 семестрів,
суттєве посилення науково-теоретичної складової
професійної  підготовки  фахівців  фізичного
виховання, обов’язкове відвідування додаткових
університетських лекційних курсів з педагогіки,
психології, шкільної  гігієни,  а  також  освоєння
другої  спеціальності  за  вибором,  наприклад
іноземної  мови, природознавства  чи хімії.  Так,
зміст  фахової  підготовки  фахівців  з  фізичного
виховання при Віденському університеті в даний
час  охоплював  досить  широкий  спектр
навчальних предметів, серед них:

-  теоретичні  курси  (основи  анатомії  та
фізіології, фізичне виховання та гігієна фізичних
вправ  у  різні  вікові  періоди,  перша  медична
допомога,  історія  фізичної  культури,  теорія
фізичної  культури,  матеріально-технічна  база
фізичної  культури,  методика  фізичного

виховання),  на  їх  освоєння  відводилося  18
семестрово-тижневих годин;

- практичні дисципліни (гімнастичні вправи,
атлетичні вправи, фехтування, плавання, фізично-
розвивальні ігри), на їх вивчення було передбачено
50 семестрово-тижневих годин [14; 15].

Аналізуючи  особливості  розвитку  теорії  і
практики  професійної  підготовки  фахівців  з
фізичного виховання в Австрії на рубежі XIX –
XX століть, варто звернути увагу на дві ключові
тенденції. Суть першої полягає в її започаткуванні
і  реалізації  винятково  у  системі  вищої  освіти,
зокрема в спеціальному структурному підрозділі
Віденського  університету  з  1848  року.  У
зарубіжних  країнах  аналогічні  установи  були
засновані  дещо  пізніше,  наприклад  інститут
гімнастики при Гельсінському університеті (1882 р.)
чи інститути фізичної культури при університетах
Берліна  (1920  р.),  Марбурга  (1920  р.),
Ґрайфсвальда (1925 р.), Мюнстера (1925 р.) тощо.
Друга тенденція розвитку професійної підготовки
фахівців  з  фізичного  виховання  в  Австрії
відображається  в  намаганнях  комбінування
спеціальності  “фізична  культура”  з  іншими
педагогічними  спеціальностями.  Ці  дві
особливості стали вирішальними для подальшого
розвитку системи професійної освіти фахівців з
фізичного  виховання  в  країні,  інтенсивний
перебіг  якого,  нажаль,  суттєво  сповільнило
розгортання  Першої  світової  війни.  Втім
визначений курс реформ залишився незмінним і
в  період  повоєнного  відновлення  системи
професійної  підготовки  фахівців  з  фізичного
виховання  в  Австрії,  насамперед  завдяки
зусиллям К.  Ґаульгофера –  видатного теоретика
фізичного  виховання,  референта  Міністерства
культури та освіти з питань шкільної фізкультурної
освіти. Передовсім відзначаються його заслуги в
розробці нової  концепції  шкільного фізичного
виховання,  що  насамперед  акцентувала  його
гуманістичний,  природовідповідний  характер,
ґрунтуючись  на  синтезі  новаторських  ідей
тогочасних біолого-медичних та антропологічно-
педагогічних  течій.  Саме  новітні  здобутки
гуманітарних,  суспільних,  природничих  тощо
наук мають стати підґрунтям процесу фізичного
виховання  молодого  покоління  та  основою
професійної  освіти  педагогічних  кадрів  цього
профілю.  Ні  система  шкільного  фізичного
виховання, ні  система  професійної  підготовки
вчителів  фізичної  культури,  неодноразово
наголошував  К.  Ґаульгофер,  не  можуть
залишатися  осторонь  сучасних  гуманітарних
наукових  течій;  як  діалектична  єдність,  вони
мають підпорядковуватися однаковим принципам,
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положенням,  що  декларуються  сучасними
гуманістичними філософськими, психологічними,
педагогічними теоріями  і доктринами [5, 18 – 20].

Такі  переконання  вченого  та  урядовця
спричинили докорінні зміни і в системі фізичного
виховання  дітей  і  молоді  в школах Австрії,  і  в
системі  професійної  підготовки  кадрового
забезпечення цієї сфери. Відтак, вже з 1920 року
було розпочато впровадження нових навчальних
програм  з  фізичної  культури  в  австрійських
школах різних типів, що передбачали подвоєння
навчального  часу  на  освоєння  дисципліни,
урізноманітнення  форм  і  видів  шкільного
фізичного виховання, проведення позашкільних
спортивно-ігрових  заходів  і  т.д.  Суттєвого
оновлення  відповідно  зазнала  і  система
професійної  підготовки  фахівців  фізичного
виховання.  Так,  у  1926  році  було  видано
міністерський указ, положення якого містили цілу
низку  новацій,  зокрема  заснування  інститутів
професійної  освіти  вчителів  фізичної  культури
при  Віденському,  Грацькому  та  Інсбрукському
університетах, впровадження  нових навчальних
планів  з  обсягом  підготовки  8  семестрів,
удосконалення  системи державної  атестації  їх
випускників  [12,  19].  Новий  навчальний  план
передбачав  ґрунтовну  науково-теоретичну
підготовку  майбутніх  фахівців  фізичного
виховання,  а  також  їх практичне  вправляння  у
різних  видах  спорту. Зміст  професійної освіти
вчителів фізичної культури охоплював три цикли
підготовки:

-  загальнонауковий  (основи  анатомії,  основи
фізіології, біологія людини, гігієна тіло виховання,
перша медична допомога) обсягом 14 семестрово-
тижневих годин;

-  фахово-теоретичний  (теоретичні  основи
фізичної  культури,  прикладні  основи  фізичної
культури,  історія  фізичної  культури,  методика
фізичного виховання, практико-методичні фізичні
вправи) обсягом 33 семестрово-тижневі години;

- фахово-практичний  (спортивна гімнастика,
легка  атлетика,  командні  спортивні  ігри,
плавання, фехтування, стрільба, біг на ковзанах,
ходьба на лижах) обсягом 35 семестрово-тижневих
годин.

Відтак  новий  навчальний  план  був
спрямований  на  суттєве  посилення  науково-
теоретичної  підготовки  майбутніх  фахівців
фізичного  виховання,  академізацію  процесу  їх
професійної  освіти  та  утвердження  фізичної
культури  як  окремого,  рівноцінного  іншим
напряму  підготовки.  Розв’язанню  цих  завдань
сприяла і нова постанова Міністерства культури
та освіти про атестацію педагогічних кадрів 1928

року,  у  якій  “фізична  культура”  визнавалася
рівноцінною  усім  іншим  спеціальностям
професійної педагогічної освіти. Особливістю цієї
постанови  стало  остаточне  закріплення  ідеї
комбінації спеціальностей професійної підготовки
вчительських  кадрів,  відтак  поряд  із
спеціальностями  “німецька  мова  та  іноземна
мова”,  “французька  та  англійська  мови”,
“математика та геометрія”, “філософія та історія”
тощо,  пропонувалися  і  такі  спеціальності  як,
“фізична  культура та  німецька  мова”,  “фізична
культура та іноземна мова”, “фізична культура та
географія”,  “фізична  культура  та  математика”,
“фізична культура та фізика” [11]. Відповідно до
положень  цього  нормативного  документу
атестація  вчителів  фізичної  культури,  як  і
педагогічних кадрів усіх  інших спеціальностей,
охоплювала декілька етапів, зокрема підготовку і
презентацію  наукової  роботи  з  метою
підтвердження  готовності  до  здійснення
комплексних наукових досліджень, письмовий та
усний іспит з фахових дисциплін задля виявлення
рівня  професійної  компетентності  фахівців  з
фізичного виховання та так званий педагогічний
іспит,  спрямований  на  з’ясування  рівня  їх
обізнаності  із  теорією  і  методикою  фізичного
виховання  та  практичної  готовності  до
спортивно-виховної діяльності з дітьми і молоддю.

Висновки. Отже, здійснений аналіз доводить,
що  витоки  австрійської  системи  професійної
підготовки вчителів фізичної культури сягають ще
другої  половини  ХІХ  століття.  Виходячи  з
практичних  потреб  шкільного  фізичного
виховання  було  закладено  основи  системи
професійної  підготовки  фахівців  фізичного
виховання,  спочатку  у  формі  дворічних курсів,
згодом  як  окремої  спеціальності  педагогічної
освіти.  Незважаючи  на  обтяжливі  соціально-
політичні,  економічні умови,  серед яких Перша
світова  війна,   розпад Австро-угорської  імперії,
становлення  нової  держави  Австрійської
республіки  тощо,  протягом  першого
тридцятиліття ХХ століття спільними зусиллями
урядовців,  вчених,  освітян  в  країні  вдалося
зорганізувати  процес  ефективної  на  той  час
професійної  підготовки  педагогічних  кадрів
фізкультурного профілю. В результаті здійсненого
дослідження  можемо  стверджувати,  що
ключовими  особливостями  становлення  і
розвитку системи педагогіки фахівців фізичного
виховання в Австрії в цей час стала її структура
організація  винятково  на  рівні  вищої,  зокрема
університетської освіти, законодавче утвердження
“фізичної  культури”  як  окремої  спеціальності
вищої  педагогічної  освіти,  орієнтованість
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освітнього процесу на новітні  здобутки у сфері
науки  і техніки,  спрямованість  змісту,  методів  і
технологій  навчання  на  реальні  потреби
професійної  практики,  розробка  комплексної
системи атестації майбутніх фахівців фізичного
виховання.  Ці  здобутки відіграли  вирішальний
вплив на подальший розвиток теорії  і практики
фізичного  виховання дітей  і  молоді  загалом та
системи  професійної  освіти  кадрового
забезпечення цієї сфери зокрема, що залишається
відчутним і в умовах сьогодення.

Перспективи  подальших  розвідок  у  цій
царині  вбачаємо  в  аналізі  особливостей
функціонування  і  модернізації    системи
професійної  підготовки  фахівців  фізичного
виховання в Австрії в інші  історичні періоди та
укладенні періодизації її розвитку.
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У  статті  розглянуто  основні  аспекти  системи  підготовки  до  професійної  мобільності  майбутніх
соціальних працівників. Виявлено, що впровадження системи професійної підготовки майбутнього працівника
соціальної  сфери, спрямованої на професійну мобільність включає реалізацію трьох взаємопов’язаних стадій:
професійної, соціальної, особистісної. Розкрито зміст складових концепції професійної мобільності майбутнього
працівника соціальної сфери в процесі професійної підготовки в умовах вищого навчального закладу.

Ключові  слова:  майбутній  працівник  соціальної  сфери,  професійна  мобільність,  підготовка  до
професійної  мобільності.
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БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В статье рассмотрены основные аспекты системы подготовки к профессиональной мобильности
будущих  социальных  работников.  Выявлено,  что  внедрение  системы  профессиональной  подготовки
будущего  работника  социальной  сферы,  направленной  на  профессиональную  мобильность  включает
реализацию  трех  взаимосвязанных  стадий:  профессиональной,  социальной,  личностной.  Раскрыто
содержание  составляющих  концепции  профессиональной  мобильности  будущего  работника  социальной
сферы в процессе профессиональной подготовки в условиях высшего учебного  заведения

Ключевые  слова:  будущий  работник  социальной  сферы,  профессиональная  мобильность,

подготовка к  профессиональной мобильности.
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THE CONCEPT OF PREPARATION FOR PROFESSIONAL MOBILITY
OF FUTURE SOCIAL WORKERS

The article deals  with  the main  aspects of  the  preparation  system  to  the professional  mobility  of  future
social workers. It was revealed that the  introduction of  the professional  training system for  the future employee
of  social  sphere,  aimed  at  professional  mobility,  involves  the  implementation  of  three  interrelated  stages:  the
professional, social and personality. In recent years, the scientists actively developed the technology of  training
of  the various professionals.  Some  aspects of  the study  practical  orientation of  professional  training  of  future
social workers,  the scientists, are highlighted among the problems of  formation of  the professional competence
in  specialists  of  this  profile.  The  scientists  allocate  four  stages  of  formation  of  the  professional  mobility:  1)
determine  the  level of  knowledge and motivation  for professional mobility;  2)  acquiring awareness  concerning
this issue, as well as the systematization and generalization of the acquired knowledge; 3) enhance professional
mobility by  improving  the acquired  knowledge and  skills,  and  the  development  of  creativity  and  independence
in  the process of formation of professional mobility. 4) Evaluation and adjustment of formational  results of  the
professional  mobility.  Professional  mobility  implies  a  high  level  of  generalized  professional  knowledge,
commitment  to  operational  selection and  implementation  of optimal ways  to  perform  the different  tasks  in  the
field of  their profession. In  the face of rapid changes of technology and production technology, the professional
mobility  is an  important  component  of  the qualification  structure of  the  future  specialist.

The concept of training of professional mobility should include the following components: the deep analysis
of modern  social  development and develop an ability  to make an objective assessment  of  social  policies; a  clear
understanding and classification of  innovation models, forms and methods of the actual practice of  social work;
the pedagogical  process  of  professional  training of  future  social workers;  the development  of  theories, concepts,
models, and  technologies  aimed at  the effective  concept of  professional  mobility  of  social workers.

Keywords: a future employee of social sphere, professional mobility, preparation for professional mobility.
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П
остановка проблеми. Глобальні суспільні
зрушення мають систематичний, швидкий,
незворотний характер. Вони зумовлені

науково-технічним  прогресом,  швидкою
інформатизацією  та  комп’ютеризацією,
демократизацією суспільного життя у більшості
країн  світу.  Найбільш  відповідальною  в  цих
умовах є освіта. Саме вона безпосередньо впливає
на  особистість  і  суспільство.  Визначення
специфіки  професійної  діяльності  соціальних
працівників, зміни, що відбуваються у суспільстві
й висуваються  у вигляді  вимог до представника
цієї  професії  з  боку  суспільства,  дозволяють
стверджувати  про  пошук  шляхів  підвищення
ефективності професійної підготовки майбутнього
працівника  соціальної  сфери.  Це  зумовлює
внесення  змін  у  зміст,  структуру  чинної
професійної підготовки, створення певних умов,
що  сприятимуть  забезпеченню  належної
підготовки фахівців, спроможних у майбутньому
виконувати професійні функції на високому рівні,
бути професійно мобільними й сприйнятливими
до  змін  умов  професійної  діяльності.  Усе  це
спонукає  до  створення  й  упровадження  нової
концепції підготовки до професійної мобільності
майбутнього  працівника  соціальної  сфери.  У
науковій педагогічній думці  концепція  визначає
спосіб  створення  системи  засобів  навчання  і
виховання на основі цілісного розуміння сутності
цих  процесів  [1,  132].  Розробка  педагогічної
концепції  підготовки  майбутніх  працівників
соціальної  сфери  зумовлена  сучасними
тенденціями  вищої  освіти  та  педагогічної
практики та вимогами до сучасного соціального
працівника, що потребують інноваційного підходу
з  урахуванням культурологічних  і  аксіологічних
аспектів  професійної  діяльності  майбутнього
працівника соціальної сфери.

Аналіз  основних  досліджень  і  публікацій.
Протягом  останніх  років  науковцями
розробляються концепції професійної підготовки
фахівців.  Деякі  аспекти  вивчення  технологій
професійної підготовки  майбутніх  працівників
соціальної сфери ученими, вирізняючи їх з-поміж
проблем формування професійної компетентності
фахівців цього профілю. Особливості формування
професійної  мобільності  в процесі навчання  у
вищій школі розробляється в працях Є. Іванченко,
Л.  Романовської,  І. Шпекторенко,  О. Яненко та
ін.  Водночас,  практично  відсутні  спеціальні
дослідження, в яких безпосередньо розглядалася
б  концепція  підготовки  до  професійної
мобільності  майбутніх  працівників  соціальної
сфери.

Формування  мети  статті.  Опис  концепції

підготовки  до  професійної  мобільності
працівників соціальної сфери.

Виклад  основного  матеріалу.  Істотним
положенням  для  обґрунтування  концепції
підготовки  до  професійної  мобільності
майбутнього фахівця є  теорія відображення, що
базується  на  вченні  про  змінність  та  стійкість
матерії, їх діалектичної єдності та протилежності.
Зауважимо, що саме через подолання суперечності
при засвоєнні знань, норм поведінки відбувається
розвиток  особистості,  який  згідно  законів
діалектики можливий лише на основі руху, змін,
заперечення попереднього етапу розвитку. Відтак,
педагогічний процес здійснюється в суспільстві і
розвивається в часі, забезпечує боротьбу єдності
й протилежності його тенденцій до стійкості та
змінності. У процесі розвитку відбувається зміна
однієї стійкості іншою. І ця стійкість повинна бути
змінною, а змінність – стійкою в певному часі.

Загальновідомо,  що  протиріччя  є  джерелом
розвитку. У цьому контексті недоречно розвивати
тільки стійкість особистості, нехтуючи її бажанням
до  змін,  удосконалення.  Не  викликає  сумніву
твердження,  що  гармонійний  тип  характеру  з
динамічною  психікою  можливий  на  основі
розвинутої  здатності  до мінливості,  динамізму,
легкого  переключення. Тільки  на основі  єдиної
динамічної  системи  форм  та  методів  впливу
можливо  створити  умови  для  формування
динамічної  (професійно мобільної)  особистості
працівника  соціальної  сфери,  здатної  швидко
вирішувати нові проблеми, використати набуті
знання для орієнтації в нестандартних ситуаціях,
швидко переключатися з однієї дії на іншу тощо.

При  побудові  концепції  дослідження  ми
виходили  з  того,  що  проблема  професійної
мобільності майбутнього працівника  соціальної
сфери постає як наслідок тих суперечностей, які
виявляються  в  системі  його  професійної
підготовки,  організації  навчально-виховної
діяльності вищого навчального закладу, що  має
бути спрямована на створення сприятливих умов
по реалізації професійної мобільності майбутніх
працівників соціальної сфери. Сутність означених
суперечностей полягає в подоланні протиріч:

-  по-перше,  між  системою  професійної
підготовки  спеціалістів  соціальної  сфери
(орієнтованої  переважно  на  формування
спеціальних  знань  та  на  оволодіння  певними
технологічними  процесами)  та  необхідністю
розробки нових дидактичних підходів і методів,
що забезпечуватимуть  здатність  особистості  до
професійної мобільності;

- по-друге, між  сприятливими  умовами  для
творчої професійної діяльності, що складаються
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в  період  євроінтеграції  України  й  готовністю
майбутнього працівника  соціальної сфери до  їх
використання в зв’язку з певними ускладненнями
підготовки  соціального  працівника  до  його
професійної діяльності в умовах сучасної вищої
школи;

- по-третє, між потребою сучасного суспільства
в  кваліфікованих  фахівцях  соціальної  сфери,
здатних  до  пошуку  та  реалізації  оптимальних
шляхів, умов та засобів соціалізації дітей та молоді,
їх  соціального  захисту,  підтримки  й
обслуговування  та  формами  роботи  сучасної
вищої  школи,  що  не  завжди  забезпечують
спрямованість  на  формування та розвиток  тих
якостей особистості соціального працівника, які
дозволяють оптимізувати вирішення  сучасних
нагальних  проблем  сприяння  професійної
мобільності,  реалізації  її  творчого  потенціалу,
здібностей,  задатків,  активізації  зусиль  клієнтів
(індивідів, груп, спільнот);

-  по-четверте,  між  якостями  майбутнього
працівника соціальної сфери, що є сформованими
й об’єктивними вимогами, нормами, стандартами
професійної діяльності, яка обумовлює подальший
розвиток  особистості  через  інтеграцію
особистісних показників.

Подолання означених суперечностей можливе
внаслідок докорінної зміни підходів до оцінки ролі
професійної  мобільності  в  сучасних  умовах
державотворення  в  усіх  сферах  соціально-
економічного життя  суспільства та системного
впровадження  професійної  мобільності  до
підготовки  майбутнього  працівника  соціальної
сфери.

Впровадження  системи  професійної
підготовки  майбутнього  працівника  соціальної
сфери,  спрямованої  на професійну мобільність
включає  реалізацію  трьох  взаємопов’язаних
стадій:

-  професійної  –  спрямованої  на  оволодіння
майбутнім  працівником  соціальної  сфери
сучасними  технологіями  соціальної  роботи,
сукупністю  професійних  дій,  підтвердження
професійних  намірів  у  процесі  підготовки,
досягнення успіху в професіоналізації та частково
в професійній реалізації;

-  соціальної  –  спрямованої  на  формування
творчої адаптативності, гнучкості та динамічності
у  взаємодії  з  різними  соціальними  групами  та
клієнтами  та  в  різних  соціальних  умовах,
досягнення  максимально  можливого  рівня
соціалізованості, розуміння та прийняття себе та
інших;

- особистісної  – спрямованість професійної
підготовки  майбутнього  працівника  соціальної

сфери  на  досягнення  єдності  ціннісних,
моральних  та  особистісних  характеристик,
пріоритетними  з  яких  є  особистісна
відповідальність,  альтруїзм,  з  метою  розвитку
професійцної мобільності.

Ми припускаємо, що професійна мобільність
майбутнього  працівника  соціальної  сфери  в
процесі  його  професійної  підготовки  набуває
ефективності,  якщо  цей  процес  регулюється
відповідно науково обґрунтованих та розроблених
педагогічних  засад особистісного,  особистісно-
орієнтованого та особистісно-соціального підходів
до  розвитку майбутнього працівника соціальної
сфери в процесі професійної підготовки.

Професійна  мобільність  майбутнього
працівника  соціальної  сфери  відображається  в
структурі  системної  моделі,  яка  базується  на:
принципах  та  закономірностях  професійної
мобільності майбутнього  працівника  соціальної
сфери  в  процесі  професійної  підготовки;
змістовому  та  технологічному  забезпеченні
професійної підготовки майбутнього працівника
соціальної  сфери; факторах впливу вузівського
освітнього середовища на процес особистісного
розвитку  майбутнього  працівника  соціальної
сфери  та  ґрунтується  на  компонентах  та
показниках професійної  мобільності. Реалізація
означеної  моделі  передбачає  дотримання
відповідних  організаційно-методичних  умов
професійної мобільності майбутнього працівника
соціальної  сфери  у  вищому  педагогічному
навчальному  закладі:  відбору  змісту,  форм  та
методів професінйої мобільності; орієнтації змісту
навчальних предметів на професійну мобільність
студентів; визначення взаємозв’язків професійної
мобільності  та  форм  організації  самостійної
навчальної  діяльності;  розробки  системи
педагогічних технологій  розвитку професійної
мобільності  майбутніх працівників  соціальної
сфери у процесі професійної практики тощо.

Розкриємо  зміст  складових  концепції
професійної мобільності майбутнього працівника
соціальної сфери в процесі професійної підготовки
в умовах вищого навчального закладу.

Сучасні педагогічні дослідження орієнтуються
на  глобальні  процеси  в  структурі  наукового
світогляду  і  свідомості  сучасного  людства,  які
актуалізували  необхідність  цілісного,
синтезованого сприйняття  та осмислення явищ
соціального життя. Саме тому ми усвідомлюємо,
що системна побудова дослідження професійної
мобільності майбутнього  працівника  соціальної
сфери в умовах професійної підготовки потребує
не  лише  методологічної  бази,  а  й  розкриття
сутнісних  основ  тих  загальнометодологічних
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принципів, які визначають розробку теоретичних
засад нашого дослідження. Визначення принципів
дослідження  дозволить  більш  теоретично
обґрунтовано здійснити вибір методології, логіки
та методики даного дослідження.

Загальнонауковою парадигмою  для побудови
теоретичних  засад  дослідження  виступив
системно-цілісний підхід, він як методологічний
напрямок  застосовується  в  багатьох  науках  та
галузях  суспільної  практики.  Його  засади  в
педагогіці 60-х  років  XX  століття  розкрити  в
працях Ю.К. Бабанського [2.], М.С. Кагана [3] та
інших.

Даний  підхід  у  межах  педагогічної  науки
розглядає  педагогічний  процес  як  єдність
спільного, що утворюється сукупністю елементів
і  взаємин  між  ними  й  передбачає  перехід  від
аспектного  до  комплексного  розгляду
педагогічних  явищ.  Зокрема,  сутність  такого
підходу  стосовно  становлення  професійної
мобільності майбутнього фахівця соціальної сфери
полягає в  розгляді  й  перетворенні особистості
студента як складної системи, компонентами якої
є  професійно-вагомі  якості,  що  знаходяться  у
взаємодії й утворюють цілісність процесу.

Аналіз професійцної мобільності  майбутніх
фахівців, їхнього самовизначення та саморозвитку
дозволив  нам  зазначити,  що  їх  недостатньо
відслідковувати лише як горизонтальні залежності
між  складовими  цього  явища.  Саме  тому  ми
вважаємо  за  доцільне  звернутися  до
синергетичного  підходу як до  методологічного
підґрунтя нашого дослідження.

Застосування  синергетичної  парадигми
дозволило також сформулювати ті методологічні
принципи, що надалі суттєво визначили характер,
спрямованість нашого дослідження і, відповідно,
були  закладені  в  основу  концепції професійної
мобільності майбутнього соціального працівника.

Розгляд  проблеми  та  розробка  концепції
професійної  мобільності  майбутнього  фахівця
соціальної сфери в умовах вузівського освітнього
середовища здійснювалися на засадах принципу
діалогічності  (конвенціональності),  який
передбачає встановлення взаємодомовленостей,
гармонії в діалозі кількох позицій, підходів, ідей,
поглядів.  Даний  принцип визначає  підходи  до
вибору теоретико-методичних засад дослідження,
дозволяючи  розглядати  педагогічні  явища  на
основі різних світоглядних позицій. Саме тому в
дослідженні  проблеми  пофесійної мобільності
майбутнього  працівника  соціальної  сфери  в
процесі професійної підготовки ґрунтуватимемося
на теоріях представників різних соціогуманітарних
шкіл,  погоджуючись  із  тим,  що в межах  однієї

концепції  неможливо  продемонструвати
особливості такого складного утворення.

Ідея відкритого діалогу між різними підходами,
що вивчаємо, знайшла свій відбиток у принципах
інтегративності та міждисциплінарності, що
активно  популяризуються  в  сучасних
дослідженнях проблем загальної та професійної
освіти. Застосування принципів  інтегративності
та  міждисциплінарності,  обумовлено
багатофакторністю  та  багатокомпонентністю
процесу  професійної мобільності,  включенням
багатьох сфер гуманітарних знань у зміст, форми
та  методи  навчально-виховного  процесу,  що
забезпечує професійну мобільність майбутнього
соціального працівника. Ці принципи знаходять
свій  відбиток в  особливій  структурній  побудові
площини  дослідження  на  якій  передбачено
внесення змісту інших наук та галузей практичної
діяльності  в  контекст  підготовки  майбутніх
працівників соціальної сфери в умовах навчально-
виховного процесу вищого навчального закладу.

Принцип  нелінійності  визнає використання
багатоваріантності шляхів розвитку мобільності,
в  тому  числі  і  професійної.  Він  базується  на
розгляді  мобільності  як  складної  нелінійной
сутності,  наділеної  певним  ступенем  свободи,
гнучкості  мислення та  дій, шо  допомагають  їй
адаптуватися  в  складних  соціальних  умовах
сучасного євроінтеграційного простору.

Принцип  становлення  передбачає  розгляд
педагогічних  явищ  у  розрізі  еволюційного
процесу,  неперервності  та  динаміки.  Його
застосування  в  контексті  нашого  дослідження
обумовлено тим, що професіну мобільність можна
розглядати як еволюційне сходження особистості
до більш складних форм  її життєдіяльності, що
відбувається на певних життєвих циклах.  Якщо
розглядати  період  навчання  у  вищому
навчальному закладі як сензетивний для розвитку
професійної мобільності цикл, то саме принцип
становлення  стане  механізмом  ілюстрації
професійного  та  особистісного  становлення
майбутнього соціального працівника.  Проте  ми
погоджуємося  з  тим,  що  процес  професіцної
мобільності не варто представляти як рівномірний
та спрямований в одному напрямку рух, оскільки,
як будь-яке динамічне явище, він проходить через
певні кризи, гальмування  та прискорення, доки
не набуде властивостей якісного стрибка.

Визначення  принципів  системності,
цілісності,  діалогічності,  інтегративності,
міждисциплінарності, становлення, нелінійності
та  відкритості  дозволило  нам  розглядати
професійну мобільність майбутнього працівника
соціальної  сфери  в  комплексі,  взаємодії  цілої
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низки філософських підходів та соціогуманітарних
наук,  більш  рельєфно  уявити  її  сутність,
специфіку, цілісність, виявити закономірності та
організаційно-методичні умови реалізації завдань
нашого дослідження.  Розв’язання цих  завдань
можливо  лише  в  єдності  методологічних
принципів системно-цілісного та синергетичних
підходів.

Закономірності  професійної  мобільності
майбутнього  соціального  працівника   ми
розглядаємо  як  сукупність  факторів впливу  на
особистість студента, яка за умов трансформації
в  нові  соціальні  умови,  багаторазового
тиражування  забезпечує  ефективність  процесу
професійної  мобільності працівника  соціальної
сфери  в  цілісності  та  взаємозв’язках  усіх  її
складових.

Ми виходили з визначення С.О. Сисоєвої, що
педагогічна закономірність є частковою формою
виявлення  закону,  яка  висвітлює  певний
закономірний зв’язок.  Виявлені  закономірності
явищ  свідчать  про  існування  закону  в  їх
походженні й розвитку, але  сама закономірність
при цьому законом не є [4, 84].

Гуманізацію  професійної  підготовки
майбутніх  працівників  соціальної  сфери  ми
розглядатимемо  як  процес  взаємопроникнення
гуманістичних тенденцій розвитку українського
суспільства  й  освітнього  середовища  вищого
навчального  закладу.  Основними  принципами
гуманізації  вважатимемо:  людиноцентризм;
встановлення  гарантій  рівності  громадян;
забезпечення соціальної справедливості, надання
можливостей для підвищення соціального статусу
особистості, у тому числі шляхом удосконалення
її освітнього рівня; якнайповніше використання
та розвиток культурних надбань нації; взаємодія
між державою та  громадянським суспільством,
створення  умов  для  гармонійного  розвитку
людини, захисту її прав і свобод.

У  контексті  виконання  завдань  нашого
дослідження ми вважаємо за доцільне відстежити
взаємозалежності між гуманістичним розвитком
суспільства та професійною мобільністю молодої
людини.  При  цьому  перший  процес  ми
вважатимемо передумовою другого.

Наступною  закономірністю  професійної
мобільності  майбутнього працівника  соціальної
сфери є пріоритет творчого розвитку студента
в процесі професійної підготовки. Базовими для
розуміння  пріоритетності  творчості  в  процесі
розвитку професійної  мобільності майбутнього
фахівця для нас стали праці С.О. Сисоєвої [4, 84],
яка  обґрунтовує  взаємозв’язок  професійного
становлення  особистості  з  безперервним

розвитком  його  творчого  потенціалу.  Нашим
завданням  стало  дослідження  процесу
становлення професійної мобільності майбутнього
працівника  соціальної  сфери  як  результату
взаємодії  різних  рівнів  інтелектуальної  та
практичної  творчості  студентів  у  контексті
реалізації  завдань  їх  майбутньої  професійної
діяльності. Варто відзначити, що такі особливості
соціально-педагогічної роботи, як: експромтність
дій, включення в процес роботи непередбачуваних
факторів впливу, стихійність у характері поведінки
клієнтів дають можливість визначати професійну
діяльність  майбутніх  працівників  соціальної
сфери, як творчу. Саме тому творчий компонент
має посідати пріоритетне місце в системі фахової
підготовки майбутнього соціального працівника.

Залучення майбутніх  працівників  соціальної
сфери до педагогічних інновацій ми розглядаємо
як  ще  одну  закономірність  підготовки  до
професійної мобільності майбутнього соціального
працівника в процесі професійної підготовки. При
цьому  інноваційність  у  системі  професійної
підготовки ми розглядатимемо  в двох аспектах.
По-перше, як використання нетрадиційних форм
організації  навчання  студентів.  По-друге,  як
вивчення  студентами  інноваційних  методик
соціально-педагогічної роботи, їх систематизацію,
оцінювання  можливостей  щодо трансформації
кращих зразків досвіду соціальної роботи в свою
майбутню  практичну діяльність.  Таким чином,
залучення майбутніх  соціальних  працівників до
педагогічних  інновацій  сприяє  формуванню  в
студентів чіткої системи знань, умінь та навичок,
що дозволять  визначити продуктивність  нового
в  практичній  діяльності,  виступити
популяризаторами та  ретрансляторами кращих
зразків  професійної  майстерності,  генерувати
власний  варіант  нововведення  в  практику
соціально-педагогічної роботи.

Висновки  з  даного  дослідження  і
перспективи  подальших  розвідок  у  даному
напрямку.  Таким  чином,  обґрунтування
концепції підготовки до професійної мобільності
майбутнього  працівника  соціальної  сфери  в
процесі професійної підготовки в умовах вищого
навчального  дало нам  можливість узагальнити
результати  роботи  по  визначенню  загальних
педагогічних  засад  професійної  мобільності
майбутнього  працівника  соціальної  сфери  в
процесі його професійної підготовки.
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П
остановка  проблеми.  Система
навчання перекладу як спеціальності
є  частковою  методикою,  що

ґрунтується на  загальнометодичних підходах  та
структуру  якої  утворюють  такі  основні
компоненти  як  цілі,  зміст,  принципи,  методи,
форми  та  засоби  навчання  [17].  Ключова  роль
принципів навчання  обумовлюється  тим, що  їх
дотримання  у  процесі  розробки  методики
навчання дає змогу забезпечити її ефективність,
а тому питання встановлення основних принципів
навчання  усного  синхронного  та  письмового
перекладу  в  суспільно-політичній  сфері  із
використанням  інформаційно-комунікаційних
технологій  потребує  проведення  спеціальних
досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Слід відзначити,  що  як сама система  навчання
перекладу,  так  і  її  структурні  компоненти  досі
залишаються  малодослідженими  ділянками  та
часто  базуються  на  аналогічних  компонентах
методики  навчання  іноземної  мови  як
спеціальності [17]. І хоча в останні роки почали
з’являтися  публікації,  присвячені  питанням
методики навчання  перекладу в  цілому  [17],  та
принципів  навчання  усного  [14;  16]  та
письмового  [13]  перекладу  зокрема,  все  ще
залишається  невирішеним  широкий  спектр

питань,  до  якого,  зокрема,  можна  віднести  й
проблему  виділення  основних  принципів
навчання  усного  синхронного  та  письмового
перекладу  із  застосуванням  інформаційно-
комунікаційних  технологій,  що  й  зумовлює
актуальність  нашої  праці.  Саме  тому,  ми
поставили  за  мету  встановити  й  теоретично
обґрунтувати основні принципи навчання усного
синхронного  та  письмового  перекладу  із
застосуванням  інформаційно-комунікаційних
технологій.

Виклад  основного  матеріалу.  Принципи
навчання, що належать до ключових компонентів
системи, визначаються як керівні ідеї здійснення
освітнього процесу, які встановлюють вимоги як
до його організації в цілому, так і до його окремих
складових  (цілей,  методів,  засобів  тощо)  та
забезпечують  ефективність  такого  процесу  за
умови їх повної реалізації [5; 8]. У дидактичній
літературі  виділяють  три  групи  принципів
навчання  –  загальнодидактичні,  методичні  та
специфічні. Усі принципи тісно пов’язані один з
одним та утворюють єдину систему, спрямовану на
забезпечення досягнення цілей навчання [18, 147].

Поділяючи думку В.В. Сафонової [12, 139] та
І.П. Задорожної [5,110] щодо можливості вибору
принципів навчання в залежності від методу чи
моделі  навчання,  коли  автор  формулює  ті
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etc.) and ensure the efficiency of such process, provided that they are fully implemented. Three groups of principles
of  teaching  simultaneous  interpreting  and  translation  in  the  social  and  political  sphere  with  the  use  of
information  and  communication  technologies  are  described  –  general  didactic principles  (awareness,  activity,
visualization, accessibility  and feasibility,  strength  of  knowledge,  scientific approach, professional  competence
of  the  teacher,  informatization  of  education,  unity  of  knowledge  and  skills,  consciousness  and  behavior,
integration  of  theory  with  practice,  professional  orientation),  methodological  principles  (conformity  of  the
content  of  exercises  for  teaching  translation/interpretating  to  the  real  conditions  of  professional  translation/
interpreting, the dominant role of exercises, interconnected teaching of different types of translation/interpreting,
methodological  relevance  and  authenticity  of  the  content  of  the  teaching  materials)  and  specific  principles
(modularity,  translation/interpreting  training  as  a  means  of  meeting  the  needs  of  certain  people,  the
heterogeneity of  the used material  and activity principle) and describes  the peculiarities of their  functioning in
organizing  the  process  of  professional  training  of  future  translators.  It  is  concluded  that  adherence  to  the
principles  described  will  promote  the  efficiency  of  teaching  simultaneous  interpreting  and  translation  in  the
social and political sphere with the use of information and communication technologies and will also contribute
to  the development  of  the  aspiration of  future  translators/interpreters  to  continuous  professional  growth  upon
the completion  of  the  training.

Keywords:  the  would-be  translators, methodology  of  teaching  translation/interpreting,  the  principles of
teaching  translation/interpreting.
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принципи,  які  є  дидактико-методичними
домінантами саме в певній методичній моделі, що
не  означає  нехтування  іншими,  які  можуть
братися  до  уваги,  але  не  бути  включеними
безпосередньо в систему авторських принципів,
ми  зупинимося  детальніше  на  тих  принципах
кожної зі згаданих груп, які відіграють провідну
роль  під  час  навчання  усного  синхронного  та
письмового перекладу із застосуванням сучасних
інформаційно-комунікаційних  технологій,
розглянувши їх у теоретичному (дослідницькому)
плані,  тобто  розкривши  їх  суть,  а  також  у
практичному плані, тобто з метою їх подальшого
використання  в  якості  правил,  вимог,
рекомендацій під час здійснення навчання [11, 40].

Аналіз дидактичної та методичної літератури
[8; 14;  15;  17; 18] дозволив встановити, що  до
загальнодидактичних  належать  наступні
принципи: усвідомленості, активності, наочності,
доступності  і посильності, міцності,  науковості,
професійної  компетентності  викладача,
інформатизації  освіти,  єдності  знань  й  умінь,
свідомості  і  поведінки,  інтеграції  теорії  з
практикою, професійної спрямованості.

Принцип усвідомленості є одним з ключових,
а  його  сутність  полягає  у  тому,  що  навички  й
уміння будь-якої діяльності формуються краще й
швидше за умови осмислення процесу їх набуття
під час оволодіння певною діяльністю [18, 149].
В  контексті  нашого  дослідження  згаданий
принцип реалізується шляхом забезпечення:

-  розуміння  студентами  тенденцій,  що
превалюють  на  вітчизняному  та  зарубіжному
ринку перекладацьких послуг;

- знання вимог, що них висувають роботодавці
до майбутніх перекладачів;

-  усвідомлення ролі сучасних  інформаційно-
комунікаційних  технологій  у  професійній
діяльності перекладача, без яких така діяльність
вже є практично неможливою;

- розуміння місця перекладацьких технологій,
які,  не  применшуючи усю  їх  значущість,  все ж
таки  виступають  другорядними  по відношенню
до перекладацьких навичок й умінь  та являють
собою  засіб  ефективного  здійснення
перекладацької  діяльності,  а  отже  оволодіння
якими є  аж ніяк не самоціллю,  а лише одним з
інструментів на шляху до опанування професією;

- усвідомлення студентами цілей та структури
занять,  а  також  мети  виконання  вправ  (для
практичних модулів) та завдань (для теоретичних
модулів).

Принцип активності передбачає внутрішню
(інтелектуальну),  зовнішню  (моторну)  та
емоційну  активність  [5,  111].  Інтелектуальна

активність  тлумачиться  як  напруженість
психічних процесів (уваги, мислення, пам’яті) [18,
151], моторна  –  як активна  участю  студентів  у
заняттях  [1, 12],  емоційна – як  задоволення від
виконуваної роботи [5, 111; 11, 49]. Стимулювання
різних видів активності досягається відповідною
побудовою  навчального  процесу  під  час  якого
студенти  мають  справу  з  проблемними
ситуаціями: для практичних курсів – це вправи,
які моделюють реальну перекладацьку діяльність,
характеризуються високим темпом виконання та
зміною їх типів [17, 28], для теоретичних курсів
–  завдання,  виконання  яких  потребує
використання  сучасних  інформаційно-
комунікаційних технологій з якими професійний
перекладач стикається практично щодня.

Принцип наочності заснований на діалектиці
переходу  від  чуттєвого  сприйняття  до
абстрактного  мислення  у  процесі  пізнання  і  у
дидактичному плані  трактується як  спеціально
організований  показ  навчального  матеріалу  з
метою його кращого розуміння та засвоєння [18,
152].  Під  час  запровадження  модулів  з  теорії  і
практики  усного  синхронного  та  письмового
перекладу  наочність  втілюється  у  низці  форм
[17, 27], а саме: зоровій (для практичних модулів:
сприйняття тексту для перекладу з паперових та
електронних  носіїв,  десктопних  та  хмарних
інтерфейсів  програм  автоматизації  перекладу,
символів  перекладацького  скоропису;  для
теоретичних модулів:  сприйняття  теоретичного
матеріалу через презентації, розроблені засобами
спеціальних програм,  сприйняття  інформації  зі
спеціально розроблених посібників у  паперовій
та електронній формі), слуховій (для практичних
модулів: прослуховування текстів для перекладу;
для теоретичних модулів: сприйняття теоретичної
інформації на  слух  під  час  лекційних занять)  і
моторній (для практичних модулів:  запис тексту
за  допомогою  перекладацького  скоропису,
комп’ютерний  набір  тексту  перекладу  під  час
виконання  письмового  перекладу  засобами
перекладацьких  технологій,  створення
термінологічних баз та баз пам’яті перекладів; для
теоретичних  модулів:  підготовка  опорного
конспекту  під час лекційних  занять, виконання
завдань для самостійної роботи в електронному
вигляді).

Принцип міцності забезпечується змістовністю
навчальних матеріалів, яскравістю їх викладення
студентам та достатнім обсягом опрацювання, а
також  систематичним  контролем  засвоєння
матеріалів [11, 52]. Особливості реалізації цього
принципу в межах  розробленої нами  методики
навчання  передбачають  відбір  навчальних
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матеріалів  виходячи  з  вимог  ринку
перекладацьких послуг, забезпечення викладення
матеріалів засобами інформаційно-комунікаційних
технологій (перегляд презентацій від виробників
САТ-інструментів  на You  Tube,  демонстрація
застосування опцій САТ-програм викладачем на
комп’ютері,  демонстрація  застосування
спеціального  обладнання  для  синхронного
перекладу, використання презентацій, розроблених
засобами Power Point під час лекційних занять),
організацію  систематичного  контролю,  як  у
форматі  тестування  (для  декларативної
складової), так і у форматі виконання перекладів
–  усних  та  письмових  (для  процедурної
складової).

Врахування принципу науковості здійснюється
шляхом  побудови  теоретично  обґрунтованої
методики  навчання  усного  синхронного  та
письмового  перекладу  в  суспільно-політичній
сфері  засобами  сучасних  інформаційно-
комунікаційних  технологій,  ефективність  якої
забезпечується,  у  тому  числі,  завдяки
дотриманню  принципу  доступності  і
посильності, що реалізується шляхом врахування
рівня  студентів  під  час  розробки  навчальних
матеріалів та організації розроблених матеріалів
за  принципом  поступового  нарощування
складності.

Принцип  професійної  компетентності
викладача характеризує здатність особистості до
виконання  професійної  діяльності  на  основі
набутих  у  процесі  навчання  знань,  навичок  й
умінь  у  цій  галузі  діяльності  [18,  158].  Цей
принцип набуває  особливого  значення  під час
здійснення  навчання  усного  синхронного  та
письмового перекладу  засобами  інформаційно-
комунікаційних  технологій,  адже  відсутність
володіння технічним інструментарієм перекладача
унеможливлює  здійснення  викладання  за
розробленою методикою. Окрім того, з огляду на
невпинний  розвиток  технологій, очевидною  є
необхідність наявності у викладача прагнення до
самоосвіти, що реалізується шляхом постійного
підвищення власної кваліфікації.

Принцип  інформатизації  освіти  утілює
процес всеохоплюючої інформатизації сучасного
суспільства,  що,  у  свою  чергу  обумовлює
необхідність інформатизації й сфери освіти [8, 84].
Особливої  значущості цей  принцип набуває  під
час  підготовки  перекладачів,  професійна
діяльність  яких  із  року  в  рік  стає  дедалі
технологізованішою. Як  засвідчує аналіз  ринку
перекладацьких  послуг,  володіння  сучасними
перекладацькими технологіями є першочерговою
вимогою,  як  закордонних,  так  і  вітчизняних

перекладацьких  компаній,  а  отже  відсутність
цього компоненту у структурі навчання майбутніх
перекладачів  здатна  значно  послабити
конкурентоспроможність  таких  фахівців. Окрім
суто  перекладацьких,  у  процесі  професійної
діяльності  перекладачі  можуть  стикатися  й  з
низкою  інших  технологій,  адже  загальною
глобальною  тенденцією  є  технологізація
практично всіх сфер людського життя. Саме тому
в  ідеалі  технології  мають  пронизувати  увесь
процес  навчання  майбутніх  перекладачів,
охоплюючи  й  декларативну  (використання
електронної пошти під час виконання  завдань з
самостійної роботи в межах теоретичних модулів,
оформлення навчально-методичного забезпечення
теоретичних  модулів  дисципліни  “Теорія  і
практика  перекладу”  засобами  навчального
середовища  Moodle)  складову  фахової
компетентності перекладача,  а не обмежуватися
лише  процедурною  складовою  (використання
перекладацьких  технологій  (CAT-інструменти,
спеціальне  обладнання  для  синхронного
перекладу) під час занять з практики перекладу).

Значущість принципів єдності знань й умінь,
свідомості  і  поведінки  та  інтеграції  теорії  з
практикою   обумовлюється  особливостями
навчання  перекладу,  який,  як  зазначають
дослідники  [16,  374],  водночас  являє  собою  і
теоретичну лінгвістичну дисципліну, і практичну
дисципліну,  зміст  якої  утворюють  навички  й
уміння, що, у свою чергу, передбачає реалізацію
такої  дисципліни  у  межах  єдиного  теоретико-
практичного  курсу.  Саме  тому,  дотримання
принципу  єдності  знань  й  умінь,  свідомості  і
поведінки  [8, 85] в  межах нашого дослідження
забезпечується  шляхом  формування  не  лише
процедурної  (практичної),  а  й  декларативної
(теоретичної)  складової фахової компетентності
перекладача, що, відповідно, сприяє становленню
й  установчої  складової,  у  той  час  як  принцип
інтеграції  теорії  з  практикою   [9,  116]
забезпечується, з одного боку, шляхом розробки
теоретичних модулів, які гармонійно доповнюють
практичні  модулі,  а  з  іншого  боку,  шляхом
спрямованості  змісту  навчання  на  те,  щоб
студенти  відчували  й  розуміли  користь  від
здобутих знань й сформованих навичок й  умінь
для задоволення життєвих потреб у межах своєї
професійної діяльності [15, 114].

Принцип професійної спрямованості [14; 15]
втілюється шляхом узгодження змісту практичних
та теоретичних модулів із вимогами, які висуває
ринок перекладацьких послуг (галузеві стандарти
та  закордонні  й  вітчизняні  роботодавці),  що
здійснюється шляхом вибору затребуваних видів
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перекладу  (усний  синхронний  та  письмовий
переклад  у  суспільно-політичній  сфері),
технологій  (системи  автоматизації  перекладу,
спеціальне  обладнання  для  синхронного
перекладу) та теоретичної  інформації (стосовно
інструментального компоненту ФКП,  тенденцій
на  сучасному  ринку  перекладацьких  послуг,
особливостей працевлаштування тощо).

До методичних принципів навчання перекладу
належать  принципи  [16;  17]:  домінуючої  ролі
вправ, відповідності  змісту вправ для  навчання
перекладу  реальним  умовам  здійснення
перекладу, взаємопов’язаного  навчання  різним
видам  перекладу,  методичної  актуальності  й
автентичності змісту навчальних матеріалів.

Принцип домінуючої ролі вправ є релевантним
для  забезпечення  формування  процедурної
складової,  тобто  практичних  навичок  й  умінь
усного синхронного та письмового перекладу із
використанням  інформаційно-комунікаційних
технологій,  адже  відповідно  до нього  змістом
занять  з практики  перекладу  мають переважно
бути  вправи,  інтенсивність  яких  власне  й
забезпечує розвиток перекладацьких навичок й
умінь [17, 29].

Принцип  відповідності  змісту  вправ  для
навчання перекладу реальним умовам здійснення
перекладу  є  обов’язковим  до  реалізації  на
завершальних етапах кожного циклу навчання та
втілюється  шляхом  забезпечення  наявності  у
вправах  чинників,  що негативно впливають  на
роботу  перекладача  [17,  28].  В  усному
синхронному  перекладі  до  таких  чинників
належать  наявність  відхилення  у  мовленні
оратора,  підвищення темпу мовлення оратора,
збільшення обсягу тексту, у письмовому перекладі
–  збільшення  обсягу  тексту,  відсутність
допоміжних ресурсів – бази пам’яті перекладів,
термінологічної бази.

Відповідно до  принципу  взаємопов’язаного
навчання різним видам перекладу, перекладацькі
навички  формуються  та  розвиваються  в
письмовому та усному перекладі на матеріалі, що
відноситься до однієї й  тієї ж сфери, хоча  й не
обов’язково в один і той же час, що, у свою чергу,
створює сприятливе  підґрунтя для  закріплення
психологічних  механізмів,  притаманних  будь-
якому виду перекладу й швидшої добудови до них
елементів, властивих тільки окремим його видам
[17, 28 – 29]. Проте окрім власне спільної галузі,
доцільним,  на наш  погляд,  є  введення й  інших
компонентів,  які  б  допомагали  забезпечити
додатковий зв’язок між різними видами перекладу.
Зокрема  в  якості  такого  компоненту  логічно
запропонувати  технологічний,  який  пов’язує

обидва  види  перекладу  (усний  синхронний  та
письмовий), що на сучасному етапі відрізняються
значною  технологічністю,  однак  із  різними
особливостями реалізації згаданого  компоненту,
які й становлять ті  самі згадані вище елементи,
притаманні  лише  окремим  видам  перекладу,
швидка  добудова  яких  забезпечується  у
відповідних практичних модулях.

Принципом  методичної  актуальності  й
автентичності  змісту  навчальних  матеріалів
запроваджується  необхідність  використання  у
процесі  навчання  перекладу лише автентичних
матеріалів  із  забезпеченням  можливості  їх
швидкого  оновлення на регулярній основі  [16,
374].  Цей  принцип  відіграє  важливу  роль  у
практичних модулях, передбачаючи необхідність
оновлення  текстів,  які  використовуються  для
перекладу,  проте  особливої  значущості  він
набуває  у  теоретичних  модулях,  оскільки
інформація, що її отримують студенти про ринок
зарубіжних  та  вітчизняних  перекладацьких
послуг,  сучасні  перекладацькі  технології  тощо
потребує постійного відстеження та осучаснення,
оскільки  зміни  у  професії  перекладача
відбуваються доволі швидко та динамічно. Саме
тому  у  межах  теоретичних  модулів  особливо
важливим  є  окреслення  їх  цілей,  загального  їх
змісту, тобто кола тем, що підлягають засвоєнню
студентами, а також надання загального уявлення
про  побудову  модуля  та  завдань,  які
використовуються для забезпечення самостійної
роботи  студентів.

До  специфічних  принципів  навчання
перекладу належать принципи [2; 3; 6; 7; 13; 15]:
модульності,  навчання  перекладу  як  засобу
задоволення потреб певних людей, неоднорідності
матеріалу, що  використовується та  діяльнісний
принцип.

Принцип модульності  [2,  18;  15]  є  одним  з
ключових та випливає  із  тлумачення модуля  як
змістової  одиниці  інформації,  яка  є  частиною
цілого, що робить певний внесок у формування
цього цілого  та виконує  певну функцію в його
конструюванні  [10,  361].  Він  виступає
задокументованою  завершеною  частиною
освітньо-професійної  програми  (навчальної
дисципліни,  практики, державної атестації), що
реалізується відповідними формами навчального
процесу  [4, 14].  Виходячи  з  того, що  модульне
навчання  повинне  забезпечувати  не  тільки
засвоєння змістових одиниць інформації (модулів),
а  й  появу  у  свідомості  студента  пізнавального
образу  цілого,  утвореного  з  цих  змістових
одиниць [10, 362], реалізацію цього принципу під
час  побудови  методики  навчання  перекладу
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засобами інформаційно-комунікаційних технологій
вбачаємо у розробці комплексної дисципліни, що
формується як система взаємопов’язаних модулів,
які  виділяються  за певними ознаками,  зокрема
засвоєння  студентами  процедурних  знань
(виокремлення  модулів,  що  мають  на  меті
формування  практичних  навичок  й  умінь  в
усному синхронному та письмовому перекладі із
використанням  відповідних  перекладацьких
технологій)  та  декларативних  знань
(виокремлення  модулів,  спрямованих  на
забезпечення  засвоєння  теоретичних  знань,
пов’язаних  із  перекладацьким  технологічним
забезпеченням),  та  спрямовані  на  досягнення
єдиної  цілі  (забезпечення  формування  фахової
компетентності  перекладача  в  усному
синхронному  та  письмовому  перекладі),  що
створить сприятливе підґрунтя для забезпечення
ефективності навчання.

Важливість принципу навчання перекладу як
засобу  задоволення потреб  певних  людей  [13]
пов’язана  з  однією  з  важливих  вимог  ринку
перекладацьких  послуг,  змістом  якої  є  повна
відповідність перекладу вимогам замовника, який
часто  може  надавати  власні  бази  пам’яті
перекладу,  термінологічні  бази,  що  містять
корпоративну  термінологію  та  керівництва  зі
стилю.  Втілення  принципу  забезпечується
формування  чіткого  усвідомлення  студентами
того, що текст перекладу, який вони продукують,
у  першу  чергу  спрямований  на  забезпечення
потреб замовників та має  повністю  відповідати
їх очікуванням.

Втілення  принципу  неоднорідності
матеріалу, що  використовується  [3] у нашому
випадку забезпечується шляхом відбору текстів,
що відповідають різним типам перекладу. Так, для
модуля  з  письмового  перекладу  доцільно
відбирати тексти різних документів, які зазвичай
перекладаються письмово (наприклад, міжнародні
договори в галузі прав людини), у той час як для
модуля з усного синхронного перекладу необхідно
добирати  тексти  публічного  мовлення,  які
традиційно  перекладаються  перекладачами-
синхроністами.

Діяльнісний  принцип   [6;  7]  передбачає
врахування під час побудови методики навчання
структури перекладу, як діяльності та реалізується
шляхом створення відповідних комплексів вправ,
спрямованих  на  формування  перекладацьких
навичок й умінь.

Висновки  і  перспективи  подальших
розвідок. Таким чином, доходимо висновку, що
врахування вищеобґрунтованих загальнодидактичних
(усвідомленості, активності, наочності, доступності

і посильності, міцності, науковості, професійної
компетентності викладача, інформатизації освіти,
єдності  знань  й умінь,  свідомості  і  поведінки,
інтеграції  теорії  з  практикою,  професійної
спрямованості), методичних (відповідності змісту
вправ для навчання перекладу реальним умовам
здійснення  перекладу,  домінуючої  ролі  вправ,
взаємопов’язаного  навчання  різним  видам
перекладу,  методичної  актуальності  й
автентичності  змісту навчальних матеріалів)  та
специфічних  принципів  (модульності,  навчання
перекладу як засобу задоволення потреб певних
людей,  неоднорідності  матеріалу,  що
використовується  та  діяльнісний  принцип)
сприятиме  ефективному  навчанню  майбутніх
перекладачів усного синхронного та письмового
перекладу  в  суспільно-політичній  сфері  із
застосуванням  інформаційно-комунікаційних
технологій,  а  також  сприятиме  розвитку
прагнення  до  постійного  професійного
самовдосконалення  по  завершенні  навчання.
Саме тому перспективу подальших досліджень
вбачаємо у  розробці методики навчання усного
синхронного  та  письмового  перекладу  в
суспільно-політичній  сфері  із  застосуванням
інформаційно-комунікаційних  технологій  на
основі виділених принципів.
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Стан повної самостійності, до якого прагне дитина, що виходить з-під опіки 
матері, виявляється в трьох напрямах: “В моральному відношенні – це 
самодіяльність любові, у розумовому – самодіяльність мислення, у фізичному – 
самодіяльність тіла”. 

Йоган Генріх Песталоцці 
швейцарський педагог-новатор 

 
“Неможливо – це всього лише гучне слово, за яким ховаються маленькі люди. Їм 

простіше жити в звичному світі, ніж знайти в собі сили щось змінити. Неможливе – 
це не факт. Це тільки думка. Неможливе – це не вирок. Це виклик. Неможливе – це 
шанс проявити себе. Неможливо – це не назавжди. Неможливе можливо”. 

Махатма Ганді 
індійський філософ 
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В  статье  рассмотрены  и  проанализированы  методологические  основы  к  подготовке  будущих
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охарактеризованы основные подходы к проблеме подготовки специалистов призванных работать в сфере
инклюзивного  образования.  Определена  специфика  разграничения  функциональных  обязанностей
социальных  педагогов и  социальных  работников в инклюзивном  образовательном  пространстве.
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THE METHODOLOGICAL APPROACHES OF THE PREPARATION OF FUTURE
SPECIALISTS OF SOCIAL SPHERE FOR WORK IN THE INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE

In  the article, the methodological approaches  to the preparation of future specialists of social sphere for
work  in  the  inclusive  educational  space  have  been  considered  and  analysed.  The  features  of  “inclusive
educational  space”  and  its  types  have  been  determined.  Revealing  the  peculiarities  of  the  training  of  future
social  workers  and  social  teachers  in  the  context  of  developing  of  inclusive  society,  the  existing  regulatory
framework has been covered. The author paid attention both on the Ukrainian legislation and the world. It has
been  determined  that  the  development  of  inclusive  educational  space  as  the  part  of  inclusive  society  involves
dual  social support  for  children and  the youth  with special  needs. On  the one hand, a  social  teacher  provides
social  education  in  the  school  environment.  On  the  other hand,  a  social  worker provides  support and  help  in
the  external  environment.

The analysis  of  the  researches of  native  scientists whose  works are devoted  to  the  interpretation of  this
concept  has  been carried  out.  The  main  approaches  to  the  problem  of  preparation  of  specialists  dedicated  to
work in the field of inclusive education have been described. It has been determined that the main feature of  the
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П
остановка  проблеми.  У  сучасних
пошуках  українських  вчених
відбувається  активізація  наукових

досліджень  у  напрямі  оновлення  концепції
підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
оскільки виникає нагальна потреба в опануванні
ними новими функціями в умовах інклюзивного
освітнього  простору.  Працівник  соціальної  і
соціально-педагогічної сфери стає сьогодні одним
із важливих суб’єктів, багатостороннього впливу,
покликаним  виконувати  широкі  функції  в
суспільстві,  зокрема,  забезпечувати  успішну
інтеграцію дітей і молоді з особливими потребами
до  соціуму.

Розбудова інклюзивного освітнього простору,
як частини інклюзивного суспільства, передбачає
подвійний соціальний супровід дітей та молоді з
особливими  потребами,  з  одного  боку  в
шкільному  середовищі  соціальне  виховання
здійснює  соціальний  педагог,  а  з  іншого
соціальний  працівник  забезпечує  супровід  і
підтримку у зовнішньому середовищі.

Впровадження  в  освітню практику  інклюзії
визначило  низку  питань,  які  набули  гострої
актуальності  та потребують  вирішення у межах
соціально-педагогічної  науки  й  одне  з
найгостріших  –  обґрунтування  провідного
значення  роботи  фахівця  соціальної  сфери  як
основного  суб’єкта  розбудови  інклюзивного
освітнього  і  соціального  простору  та
обґрунтування  методологічних  основ  його
підготовки.

Аналіз основних досліджень та публікацій.
На теперішній час у монографіях, дисертаціях та
інших  наукових  працях  висвітлено  теоретичні
концепції  та  охарактеризовано  специфіку
організації соціально-педагогічної роботи з дітьми
та  молоддю  з  обмеженими  можливостями
(І. Іванова, В. Ляшенко, А. Колупаєва, О. Молчан,
О. Рассказова,  В. Тесленко,  М. Чайковський);
особливості  підготовки  вчителів  до  роботи  в
інклюзивній  освіті  (К. Волкова,  О. Кучерук);
технології соціально-педагогічної роботи з різними
категоріями  клієнтів  (О. Безпалько,  І. Звєрєва,

А. Капська, Г. Лактіонова, Л. Міщик, С. Савченко,
С. Харченко);  вивчено  основи  середовищного
підходу  у  визначенні  сутності  інклюзивного
освітнього та соціального  простору  (І. Актанов,
Л. Проніна,  А. Цимбалару,  М. Чайковсткий,
І. Чепуришкін,  М. Якушкіна ті  ін.); досліджено
проблеми  підготовки  майбутніх  соціальних
працівників (О. Біла, І. Бондарчук, О. Василенко,
С. Грищенко, Д. Данко, Т. Костєва, І. Мельничук).

Однак не зважаючи на ґрунтовне дослідження
різних  аспектів  визначеної  проблеми,  немає
наукових доробків присвячених саме визначенню
методологічних  підходів  підготовки майбутніх
фахівців  соціальної  сфери  до  роботи  в
інклюзивному освітньому просторі.

Виклад основного матеріалу. Розкриваючи
методологічні  основи  підготовки  майбутніх
соціальних  працівників  у  контексті  розбудови
інклюзивного  освітнього  простору  необхідно
висвітлити  існуючу  нормативну  базу  з питання
запровадження  інклюзії  в  Україні.  Необхідність
надання  дітям  з  обмеженими  можливостями
рівних  прав  в  одержанні  освіти  та  соціальній
адаптації в суспільстві знаходить підтвердження
в таких документах міжнародного стандарту, як
“Конвенція ООН про права дитини”, “Всесвітня
декларація про забезпечення виживання, захисту
та розвитку дітей”. Відповідні документи, у яких
визначена пріоритетність інтересів дітей (у тому
числі  й  дітей  з  обмеженими  можливостями
розвитку),  прийняті  в  Україні:  Конституція
України, Національна програма “Діти України”,
Закон України “Про освіту”, Концепція виховання
дітей  та  молоді в  національній  системі  освіти
тощо. Процес приєднання України до світового
досвіду реабілітації та соціальної адаптації дітей з
обмеженими  можливостями  розвитку  триває.
Отже, Україна як суверенна держава взяла на себе
конкретні  зобов’язання  щодо  реалізації  на
практиці конституційних прав дітей цієї категорії.

Для  розуміння  методологічних  основ
підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
до  роботи в  інклюзивному освітньому просторі
велике  значення  має  з’ясування  відповідного

work of  a  specialist  in  the social  sphere with children and the youth  with special needs is  the  creation of  such
social and pedagogical conditions which are going to stimulate the development of self-management, achievement
of  the  personality’s  aims,  implementation  of  various  types  of  behaviour,  flexible  adaptation.  The  specifics  of
distinguishing of functional duties of  social  teachers and social workers  in  the inclusive educational space has
been  determined.  The  integrated  changes  in  the  list  of  educational  disciplines  of  professional  direction,  and
the  list of  topics  recommended  to  enrich the  existing educational  disciplines  have been  suggested. In  addition,
the list of changes, which are introduced to  the classroom outside work, has been determined. It has been noted
that  in  the  context of  the development  of  the  inclusive  educational  space,  the  traditional  functions  of  a  social
worker  and  a  social  teacher  acquire  a  new  meaning,  and  therefore  the  thorough  preparation  of  the  future
specialist  for  this  kind  of  work  activities becomes  especially  important  from  the  first  year  and  in  all  kinds  of
educational  activities.

Keywords:  inclusive educational  space,  inclusion,  integration,  a social worker, a social  teacher.
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термінологічного поля. Існують різні підходи до
визначення  поняття  “інклюзії”,  зокрема,  у
дослідженнях О. Рассказової інклюзія розуміється
як суспільна ідеологія, державна політика, реальні
процеси, які в сукупності створюють у суспільстві
можливість  усім  дітям  брати  участь  в  усіх
соціальних  програмах,  діях,  ініціативах.
Інклюзивну освіту  авторка  розуміє  як систему
освітніх  послуг,  що  ґрунтуються  на  принципі
забезпечення  права  дітей  на  освіту  та  права
навчатися зі місцем проживання, що передбачає
навчання  дитини  з  особливими  освітніми
потребами  умовах  загальноосвітнього
навчального закладу. Одним із головних завдань
інклюзії  є  відгук  на  широкий  спектр  освітніх
потреб дітей у шкільному середовищі та поза його
межами [4].

Відзначимо, що неможна ґрунтовно дослідити
метологічні  питання  підготовки  майбутніх
фахівців соціальної сфери, не розкривши існуючі
в  світовій  і  вітчизняній  практиці  варіанти
розбудови  інклюзивного  суспільства,  так
визначають: повна інтеграція передбачає навчання
осіб з особливими потребами в масових закладах
як  рівноцінних  з  однолітками  із  нормативним
рівнем  здоров’я  за місцем  навчання  та  місцем
проживання;  у  межах  комбінованої  форми
інтеграції  діти  і  молодь  з  близькими  до норми
рівнем психофізичного та мовленнєвого розвитку
навчаються разом  зі  здоровими однолітками,  у
процесі навчання одержують допомогу вчителя-
дефектолога; часткова  інтеграція,  варіант  коли
діти  і  молодь  з  особливими  потребами, які не
спроможні  нарівні  зі  здоровими  однолітками
оволодіти  освітнім  стандартом,  навчаються  в
спеціальному класі  і  відвідують тільки  окремі
загальноосвітні  заходи  у  масових  закладах;
тимчасова  інтеграція  забезпечує  періодичне
об’єднання зі здоровими дітьми для проведення
спільних заходів.

Також на практиці існує зворотна інтеграція,
яка передбачає відвідування дітьми з нормативним
рівнем здоров’я спеціальної школи,  і спонтанна
(неконтрольована) інтеграція, коли до освітнього
процесу  залучаються  діти  з  особливими
потребами без надання їм додаткової спеціальної
підтримки [6].

У  науці  існує  думка,  що  форми  інтеграції
залежать від рівня розвитку осіб з інвалідністю,
однак ми вважаємо, що для системи освіти,  ця
думка  є лише  частково правильною. Сучасний
освітній  заклад  є  осередком  соціального
виховання  і  тому  інтеграція  осіб  з особливими
потребами  в  більшій  мірі  залежить  від
можливостей  суспільства  створити  відповідні

умови.  Розбудова  інклюзивного  суспільства
здійснюється через велику кількість різноманітних
соціальних інституцій, і масова школа є одним із
найбільш впливових. Зважаючи на це, важливою
є  підготовка  висококваліфікованих  соціальних
працівників  і  соціальних педагогів,  здатних  до
ефективної  діяльності  в  нових  для  себе  і
суспільства умовах.

Відзначимо, що поняття “інклюзивний освітній
простір”  уперше  згадується  в  меморандумі
Міжнародної  конференції  “Освітня політика  у
напрямку інклюзивної освіти: міжнародний досвід
і  українські перспективи”  (13 –  14  квітня 2006
року, м. Київ) як можливий наслідок прийняття
філософії інклюзивної освіти на рівні державної
політики  і  закріплення  її  в  законодавчих  і
нормативно-правових актах; розробки концепції
і  державної  програми  розвитку  інклюзивної
освіти;  реорганізації  всієї  системи  освіти  в
інклюзивну, починаючи з дошкільної і закінчуючи
професійно-технічною  і  вищою  освітою  [7].
Подальшого розвитку в нашій державі це поняття
отримало у новому Законі України “Про освіту”,
де  зазначається  що  “…засадами  державної
політики у сфері освіти та принципами освітньої
діяльності  є  забезпечення  рівного  доступу  до
освіти без дискримінації за будь-якими ознаками,
у  тому  числі  за  ознакою  інвалідності,  а  також
розвиток  інклюзивного освітнього  середовища,
у  тому  числі  у  закладах  освіти,  найбільш
доступних і наближених до місця проживання осіб
з особливими освітніми потребами…”.

Спираючись  на  аналіз  наукових  праць
дослідників  (А. Колупаєва,  О. Рассказової,
М. Чайковський)  ми  визначаємо “інклюзивний
освітній  простір”  як  сукупність  зовнішніх  та
внутрішніх  умов,  факторів,  об’єктів
інфраструктури, що забезпечують набуття учнями
з  особливими  потребами  соціальності  через
максимально можливе їх включення до усіх ланок
педагогічного  процесу,  вільне  перебування  у
шкільному  просторі, максимальний розвиток  їх
здібностей,  стимулювання  компенсаторних
можливостей  організму,  набуття  повноцінного
соціального досвіду як основи вибору успішних
життєвих стратегій.

Для  повної  характеристики  інклюзивного
освітнього  простору  важливою  є  думка
О. Рассказової про внутрішній та зовнішній його
структурні  елементи  навчального  закладу,  що
об’єднані спільною метою – надання освіти всім
учням,  створення  перспектив  повноцінного
соціального  життя.  Специфіка  внутрішнього
компонента інклюзивного середовища в контексті
соціально-педагогічної  роботи  полягає  у  його
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спрямованості  на  організацію  навчально-
виховного  процесу,  що  задовольняє  освітні
потреби всіх  дітей; розробку  системи  надання
спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з
особливими  освітніми  потребами;  створення
позитивного  клімату в  шкільному  середовищі.
Зовнішній компонент  інклюзивного освітнього
середовища  спрямований  на  створення
можливостей для  застосування набутих у школі
знань,  умінь  та  навичок,  досвіду  емоційно-
чуттєвого ставлення до світу та творчої діяльності
у  реальному  житті  в  активній  просоціальній
діяльності. Дослідниця відзначає, що соціально-
педагогічна робота  в  інклюзивному  освітньому
середовищі виступає посередницькою діяльністю
між  учнем  з  особливими  потребами  і
різноманітними  структурами  й  установами,
вчителями  і вихователями, батьками  та  іншими
спеціалістами,  які  залучаються  до  вирішення
виховних та навчальних проблем учня (тренери,
керівники  гуртків  тощо)  [4].  Виходячи  з
вищесказаного, важливо розуміти, що інклюзивне
освітнє середовище  навчального  закладу  може
бути  розглянуте  як  специфічне  середовище,  в
якому створено умови для навчання і всебічного
розвитку учнів з особливими потребами.

До переваг інклюзивного освітнього простору
віднесено:  реалізацію  демократичних  основ
сучасного державного ладу (право вибору змісту,
форми  отримання  освіти,  закладу  освіти,
освітнього  маршруту);  фізичну  і  психологічну
безбар’єрність;  полісуб’єктність  освітнього
простору;  доступність  ресурсів;  заборону
дискримінаційних  проявів  і  соціальних
стереотипів; наявність реальних умов соціалізації;
розширення  сфери  комунікації;  появу  нових
векторів  професійного  розвитку  педагогів;
згуртованість  батьківського  співтовариства;
формування  співтовариства  і  соціального
партнерства;  реалізацію сімейно-орієнтованого
підходу;  забезпечення  істинної  індивідуалізації
освітнього  процесу;  розширення  можливостей
професійної  орієнтації  і  працевлаштування;
забезпечення можливостей формування морально-
духовних якостей і соціального інтелекту всіх дітей;
зміну освітньої ситуації в регіоні [5].

Однією з особливостей освітнього процесу в
класах,  де  навчаються  учні  з  особливими
потребами, є створення груп, в яких об’єднають
учнів  з  різними  здібностями,  інтересами,  яким
комфортно працюється разом. За такої організації
навчання  створюються  умови  для  співпраці
вчителя,  асистента,  декількох  вчителів
(“паралельне викладання”), залучення до процесу
логопеда, психолога, батьків [2].

Інклюзивний  освітній  простір  передбачає
низку особливих умов, які створюють відповідні
фахівці  з  соціального  виховання.  У  розбудові
інклюзивного  освітнього  простору  в  сучасній
Україні  на  лідерські  позиції  виходять  фахівці
соціальної сфери, зокрема, соціальні педагоги. У
2014 році згідно із затвердженим в Міністерстві
освіти  і  науки  “Переліком  напрямів,  за  якими
здійснювалася  підготовка  фахівців  у  вищих
навчальних  закладах”,  соціальний  педагог  і
соціальний  працівник були  штучно  об’єднані,
однак,  саме  для  інклюзивного  освітнього
середовища ЗОШ особливо важливими є фахівці
здатні до соціального виховання дітей, здійснення
їх підтримки і корекції. Тож при підготовці такого
фахівця  важливо  враховувати  саме  специфіку
інклюзивного освітнього простору.

У спеціальній літературі підкреслюється, що
особливість роботи соціального педагога з дітьми
та  молоддю,  які  мають  обмежені  можливості,
полягає у створенні таких соціально-педагогічних
умов, які  сприятимуть  розвитку самокерування,
досягненню індивідом своїх цілей, реалізації різних
типів  поведінки,  гнучкій  адаптації.  Треба
створювати атмосферу безпеки, захистити дитину
від  зовнішнього  оцінювання,  її  порівняння  зі
здоровими  однолітками.  Причому  соціальний
педагог  не  вирішує  за  дитину  її  проблеми,  а
допомагає особистості визначити власну позицію,
сформувати  незалежність  від  несприятливого
зовнішнього  впливу,  навчитися  спиратися  на
власний  потенціал,  самоактуалізовуватися  при
подоланні перешкод [1].

У майбутній діяльності соціальним педагогам
варто пам’ятати, що вони, як фахівці, виступають
посередниками  між  молодою  людиною  і
соціальним  середовищем,  і  вони  мають
використовувати  не  тільки  свій  власний
потенціал, а й можливості інших фахівців, різних
соціальних  інститутів  задля  створення
позитивних  умов  у  шкільному  і  соціальному
середовищі. Основна мета професійної діяльності
соціального  працівника  і  соціального  педагога
ґрунтується на реалізації цілей соціальної роботи
–  піклування  про  добробут,  розкриття
можливостей  і  здібностей  особистості,  сім’ї,
суспільства  до  успішного  соціального
функціонування  [3].

Цінною  для  обґрунтування  методологічних
основ підготовки  майбутніх фахівців  соціальної
сфери  є  ідея О. Рассказової щодо необхідності
спрямування  соціально-педагогічної  роботи  у
навчальних  закладах на  розвиток  соціальності
дітей  та  молоді  у  відкритому  інклюзивному
освітньому  середовищі,  що  розглядається
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дослідницею як сукупність зовнішніх і внутрішніх
умов,  чинників,  об’єктів  інфраструктури,
визначальним серед яких є соціальне виховання,
що забезпечує досягнення особами з особливими
потребами високого  рівня соціальності  завдяки
максимально можливому  їх включенню  до усіх
ланок  педагогічного  процесу,  залученню  на
паритетних засадах до  повсякденного життя  та
вільного перебування в освітньому просторі [4, 6].

Підкреслимо,  що  інклюзивні заклади  освіти
багато в чому змінюють і роль усіх фахівців, однак
роль  фахівця  соціальної  сфери  неможливо
переоцінити,  оскільки  він  здійснює  багато
специфічних  функцій  (діагностична,
організаційна, прогностична,  попереджувально-
профілактична,  інформаційна,  комунікативна,
активізацій на, охоронно-захисна, посередницька,
корекційно-реабілітаційна тощо),  які набувають
нового  змісту  в  інклюзивному  освітньому
просторі і готувати до цього майбутніх спеціалістів
необхідно  з  перших  курсів  навчання.  Цикл
дисциплін  професійної підготовки  пропонуємо
доповнити  предметами  “Основи  інклюзивної
освіти”, “Соціально-педагогічні технології роботи
в  інклюзивній  школі”  й  “Інклюзивна  освіта  в
зарубіжних  країнах”.  У  перелік  вибіркових
дисциплін пропонуємо додати  “Основи  тифло-,
сурдо-,  і  олігофренопедагогіки”,  “Практикум  з
соціальної адаптації особистості  в  інклюзивноу
соціальному просторі”.

Також важливими є  зміни у  виховній роботі
ВНЗ і загальна проінклюзивна діяльність усього
педагогічного  колективу  із  формування  у
майбутніх фахівців інклюзивної компетентності –
обумовленої  інтегрованої  системи  дій,  що
дозволяє  здійснювати  професійні  функції  в
процесі  інклюзивної освіти. Зазначені  завдання
можуть реалізуватися в освітньому процесі ВНЗ
через стратегію командного співробітництва, що
у цьому випадку може здійснюватися через:

- залучення студентів – майбутніх соціальних
працівників  –  до  створення  спільних  творчих
продуктів разом із  громадськими організаціями,
батьківськими спільнотами, дітьми та молоддю з
особливими  потребами:  фото-  і  відеосюжетів,
публікацій, виставок робіт, виробів присвячених
інклюзії  і  розбудові  суспільства  рівних
можливостей;

-  залучення  студентів  до  розробки  нових
технологій  спрямованих  на  посилення
міжособистісних контактів суб’єктів  та об’єктів
освітнього процесу  інклюзивного навчального
закладу;

-  застосування  комунікативно-тренінгових
засобів, ділових та рольових ігор;

-  збагачення  освітнього  процесу  ВНЗ
спільними із громадськими організаціями дітей з
інквалідністю творчими заходами;

-  використання  потенціалу  спільних
дозвіллєвих форм діяльності;

- організація волонтерської діяльності;
-  розробку  технологій,  методів,  прийомів

супроводу  інклюзивної  практики  завдяки
залученню  позабюджетних  коштів  (участь  у
грантовій підтримці).

Висновки. У цілому, в результаті проведеного
наукового  пошуку, ми  визначаємо три  основні
методологічні  підходи  підготовки  майбутніх
фахівців  соціальної  сфери  до  роботи  в
інклюзивному освітньому просторі:

-  перша  –  полягає  у визнанні  провідної ролі
роботі  та  професійній  підготовці  фахівців
соціальної сфери такої категорії як  “інклюзивний
освітній  простір”,  як  сукупність  зовнішніх  та
внутрішніх  умов,  факторів,  об’єктів
інфраструктури, що забезпечують набуття учнями
з  особливими  потребами  соціальності  через
максимально можливе їх включення до усіх ланок
педагогічного  процесу,  вільне  перебування  у
шкільному  просторі, максимальний розвиток  їх
здібностей,  стимулювання  компенсаторних
можливостей  організму,  набуття  повноцінного
соціального досвіду як основи вибору успішних
життєвих стратегій;

-  другий  підхід  полягає  у  визначенні  і
розмежуванні  обов’язків  різних  фахівців
соціальної  сфери  –  соціальних  педагогів  і
соціальних  працівників  –  покликаних
забезпечувати успішну інтеграцію осіб з різним
рівнем  здоров’я  до  інклюзивного  освітнього
простору  (соціальний  педагог  забезпечує
соціальне  виховання  особистості  в  освітньому
процесі,  а  соціальний  працівник  забезпечує
успішну  взаємодію з  соціальними  інституціями
зовні);

- згідно з третім підходом, ми визначаємо, що
в  контексті розбудови  інклюзивного освітнього
середовища  традиційні  професійні  функції
соціального працівника  і соціального педагога,
набувають  нового  змісту,  і  тому  особливо
важливим стає ґрунтовна підготовка майбутнього
фахівця до цієї роботи починаючи з першого курсу
і в усіх видах освітньої діяльності (аудиторній  і
позааудиторній), оскільки навчаючись не тільки
“бути  фахівцем  соціальної  сфери”  але  й
розвиваючи власну  інклюзивну  компетентність,
майбутні професіонали отримують  можливість
реалізувати  свій  творчий  потенціал  в
інклюзивному освітньому просторі. Специфічною
для підготовки соціальних працівників до роботи
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в інклюзивному освітньому просторі є потреба у
розробці  технологій  роботи  з  дітьми  із
захворюваннями різних нозологій, а також досвід
організації спільної дозвіллєвої діяльності дітей із
різним рівнем здоров’я.
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FORMING THE MANAGEMENT SKILLS OF FUTURE SOCIAL WORKERS IN THE
PROCESS OF STUDYING THE COURSE MANAGEMENT OF SOCIAL WORK
The article  covers  the problems of  formation of  professional  competences of  future  specialists  of  social

sphere  in  the  context of analysis  of  the  content  of  management  activity. The author  considers  the problems of
self-management  as  a  model  of  self-development  of  specialists  in  the  social  sphere.  The  article  analyzes  the
aspects of the essence, goals, functions, concepts of self-management as a priority component of the professional
competence  of  the  modern  specialist  in  the  social  sphere.  The  article  deals  with  the  problem  of  managerial
competence of specialists in the social sphere. The content of the concepts: “management work” and “a manager”
are characterized. The author considers the features of complexity and multifunctionality of management activity.
The article describes the requirements of the professional competence of social work managers  in  the studies of
Ukrainian  (M.  Lukashevych, M.  Tulenkov) and  foreign  (M.  Vudwok,  D.  Francis)  scholars.  The author  focuses
attention on the difficulties in management activity in the conditions of formation of market economy in Ukraine
and  general  economic  uncertainty,  probable  variants  of  the  solution  of  professionally  important  tasks  in  the
conditions of  the highest risk and uncertainty of modern Ukrainian society are considered. The article gives an
analysis  of  the  research  of  the American  researcher R.  Katz  concerning  the  formation  of  managerial  skills  of
future specialists  in  the social sphere, namely:  the practical  (technical) skills;  the ability  to  think conceptually
or have conceptual skills (containing three components: perspective or strategic planning, forming relationships
within  the  organization,  building  corporate  rules  of  the  organization’s  behavior  in  society);  and  human
knowledge,  that  is,  the  ability  to work with  people and among people,  to objectively  evaluate people and  their
motivating motives, to effectively manage them. The article deals with the problem of the concept of management
of  human  resources.  The  author  considers  self-management  as  a  modern  direction  of  management  activity  in
the  context of  forming  the managerial qualities  of  specialists  in  the social  sphere.
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П
остановка  й  обґрунтування
актуальності  проблеми.  Сучасна
соціальна освіта України, будучи на

етапі становлення та розвитку, змушена приймати
виклики  реалій  суспільства  та  конструктивно
реагувати  на  них.  Розвиток  функціональних
компетенцій майбутніх фахівців соціальної сфери
уможливлює їх професійну здатність реалізувати
та  забезпечити  конструктивне  вирішення
професійних  завдань.  В  Україні  сучасний
соціальний  працівник  є  фахівцем  широкого
профілю,  що  значно  обмежує  можливість
практичної реалізації  інваріантної,  мобільної  та
динамічної професійної діяльності  у  соціальній
сфері.  Тому  акцентування  уваги  на  змісті  та
якісній характеристиці професійних компетенцій
сучасного фахівця соціальної сфери є необхідною
умовою  забезпечення  високої  професійної
майстерності  соціального  працівника  на
сучасному ринку праці. Безсумнівно, що в процесі
підготовки  висококваліфікованого  фахівця
соціальної  сфери  ми  повинні  забезпечити
формування  всебічно  розвинутої особистості  з
високим  рівнем  готовності  її  до  здійснення
професійної діяльності, що забезпечує розвиток
управлінських  якостей  майбутніх  соціальних
працівників. Досконале володіння управлінськими
якостями  дозволить  майбутньому соціальному
працівникові  визначити  оптимальну  стратегію
соціально-адекватної професійно-компетентнісної
поведінки, що дозволить підвищити ефективність
практичної  діяльності,  уникаючи  конфліктних
ситуацій між різними категоріями клієнтів. Тому
подальшу науково-дослідну роботу пов’язуємо з
розвитком  управлінських  якостей  майбутніх
фахівців соціальної сфери.

Аналіз основних досліджень і публікацій. В
Україні значний внесок у розробку теорії навчання
та  виховання  студентів  зроблено  сучасними
вітчизняними  психологами  (В. Гайворонська,
Г. Балл, Г. Костюк, С. Максименко) і педагогами
(І. Бех,  В. Оржеховська,  І. Зязюн,  О. Пєхота  та
інші).  Вирішення  завдань  удосконалення
управлінської  підготовки  майбутніх  фахівців
соціальної  сфери,  пов’язаних  з  розвитком
лідерських якостей і формуванням технічної еліти,
присвячено  дослідження  Л. Товажнянського,
С. Мельника,  І. Прокопенко,  О. Романовського.
Висвітленню проблеми управління в соціальній
сфері  присвячено  праці  Ю. Афоніна,
М. Головатого,  М. Лукашевича,  Є. Дєдова  та
інших. Не пройшов повз уваги науковців аналіз
сутності  управлінської  компетентності
(Р. Вдовиченко,  Л. Глінчук,  А. Грушева,
Г. Єльникова. За межами досліджень залишаються

питання  готовності  майбутніх  соціальних
працівників до  виконання  ними  управлінських
функцій у рамках своїх професійних обов’язків і
відповідні шляхи та засоби її розвитку.

Метою  статті  є  аналіз  змістових
характеристик формування управлінських якостей
майбутніх  фахівців  соціальної  сфери у процесі
вивчення курсу “Менеджмент соціальної роботи”.

Виклад основного матеріалу. Провідну роль
в системі підготовки сучасного фахівця соціальної
сфери  займають  гуманітарні дисципліни.  Саме
вони  розвивають  у  студентів  спеціальності
“Соціальна  робота”  такі  професійно  важливі
якості, як соціальна мобільність, соціокультурна
адекватність, порядність,  емпатія,  перцептивні
вміння тощо. Тому сучасний університет повинен
готувати  не  тільки  компетентного  фахівця,  а  й
освічену та інтелігентну людину.

Розробляючи  систему підготовки сучасного
соціального  працівника,  необхідно  приділяти
більше  уваги  розвитку  його  особистісного
потенціалу,  створювати  сприятливі  умови  для
його  самореалізації.  Особлива  значущість
фундаментального  переліку  психолого-
педагогічних  знань  у  майбутній  професійній
діяльності соціальних працівників як керівників
дає  підставу  стверджувати,  що  специфіка  цієї
діяльності  полягає  в  педагогічному  супроводі
(забезпеченні) процесу соціальних відносин у всіх
сферах життєдіяльності суспільства. У широкому
значенні йдеться про  пробудження в майбутніх
фахівців  духовно-моральних  якостей:
толерантності, готовності приймати відповідальні
рішення, прагнення до самоосвіти, самореалізації
особистості [4, 61].

Практичну реалізацію зазначених професійних
якостей фахівців соціальної сфери уможливлює
високий  рівень  розвитку  управлінських
(менеджерських)  якостей.  Менеджмент  в  будь-
якій  галузі,  а  в соціальній  роботі –  особливо, –
нерозривно  зв’язаний  з  людьми,  зайнятими
управлінням.  Тому  праця  в  сфері  управління
одержала назву управлінської (менеджерської), а
людей,  задіяних у цій праці  прийнято називати
управлінським  персоналом. Управлінська  праця
–  це специфічний  вид людської діяльності,  що
відокремилась  в  процесі  поділу  і  кооперації
суспільної праці [7].

Що  стосується  терміна  “менеджер”,  то  в
сучасному розумінні – це керівник, управляючий,
що  займає  постійну  посаду  в  організації  і
наділений  повноваженнями  щодо  прийняття
рішень з конкретних видів її діяльності. Менеджер
–  це  також  і  “фахівець  з  управління соціально-
економічними  і  господарськими  процесами,
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виробництвом  і  обігом  товарів,  найманий
управляючий.  Він  є  посадовою  особою фірми
(компанії), у якій працює, і входить до її керівного
складу”  [5].  Як специфічна  сфера діяльності  і
знань,  менеджмент  взагалі  й  менеджмент
соціальної  роботи  зокрема  має  власні  базові
проблеми,  специфічні підходи  і  труднощі. Тому
менеджери, які розуміють, що таке менеджмент
як  практична  дисципліна,  можуть  бути
ефективними,  навіть  першокласними
управляючими,  володіючи  лише  мінімальною
компетентністю  у використанні  управлінських
інструментів і прийомів. Але керівники, які знають
інструменти  і  технологію,  але  не  розуміють
фундаментальних засад менеджменту, не можуть
бути  керівниками.  У  кращому  випадку  –  це
техніки або виконавці.

Складність  і  багатофункціональність
управлінської діяльності враховується, як правило,
у  певних  вимогах  з  боку  суспільства,  яким
повинні  відповідати  менеджери, що обіймають
певні керівні посади (див. табл. 1).

Як видно з таблиці, найбільш загальні вимоги
до професійної компетенції менеджерів, незалежно
від займаної ними посади, полягають у тому, що
усі вони повинні мати спеціальні знання в галузі
менеджменту,  а  також  мати  здатність
використовувати  їх  у  повсякденній  роботі  з
управління  організацією  чи  її  підрозділами.
Зазначені вимоги, що приведені в таблиці, умовно
розподіляються  на  дві  групи.  Першу  групу
складають  знання  й  уміння  виконувати
професійну роботу в сфері менеджменту (пункти
1, 2, 3 у таблиці 1). Ці і багато інших знань і умінь
набуваються  в  процесі  вивчення управлінської
науки,  її  законів, принципів  і  методів,  а  також
засобів  роботи  з  інформацією.  Оскільки  сама
наука про менеджмент, відповідаючи на зростаючі
вимоги практики, висуває  і  розробляє  все  нові
ідеї  і  концепції  управління,  то  навчання
менеджменту  набуває безперервного  характеру.

У  зв’язку  з  цим,  менеджер,  який  працює
професійно, повинен обов’язково використовувати
новітні досягнення світової Управлінської думки, що
підвищують ефективність його діяльності.

Друга група вимог до професійної компетенції
менеджера пов’язана з його умінням і здатністю
працювати  з  людьми  і  керувати  самим  собою
(пункти 4, 5, 6 у таблиці 1). Ці й  інші  знання й
уміння в області управління надзвичайно важливі.
Адже  в  процесі  виконання  своїх  функцій
менеджери взаємодіють із широким колом осіб –
колегами,  підлеглими,  вищими  керівниками,
акціонерами,  споживачами,  клієнтами,
постачальниками  й  іншими  працівниками  й
організаціями.  Щоб  ефективно  працювати  з
людьми, які  розрізняються за своїм статусом та
інтересами,  менеджери  повинні  мати  багато
специфічних особистих якостей, які підсилюють
довіру і повагу з боку тих, з ким вони вступають
у взаємодію. Донедавна вважалося, що багатьма
особистісними якостями, необхідними керівнику
(менеджеру),  люди  або  “нагороджуються”  від

природи, або набувають їх у процесі багаторічної
роботи,  тобто  методом  проб  і  помилок.  Однак
останні  досягнення  в  галузі  поведінкових наук
(соціології  і  психології)  дозволяють  досить
ефективно  вивчати  природу  і  мистецтво
управління людьми на серйозній науковій основі,
не покладаючись тільки на інтуїцію і досвід [7].

У сучасній західній літературі з менеджменту
продовжується обговорення й уточнення переліку
вимог  до  менеджерів.  Так,  англійські  фахівці  з
управління М. Вудвок  і Д. Френсіс пропонують
наступний перелік:

1) здатність керувати собою;
2) розумні особисті цінності, чіткі цілі, опора

на постійне особистісне зростання;
3) навички вирішувати проблеми;
4) винахідливість і здатність до інновацій;
5) висока здатність впливати на оточуючих;
6) знання сучасних управлінських підходів;

Таблиця 1. 
Вимоги до професійної компетенції менеджерів соціальної роботи 

1  Знання і розуміння природи управлінської праці і процесів менеджменту 

2  Знання  посадових  і  функціональних  обов’язків  менеджера,  способів  досягнення  цілей  і 
підвищення ефективності роботи організації 

3  Уміння використовувати сучасну інформаційну технологію і засоби комунікації, необхідні 
для здійснення управлінських процесів 

4  Володіння мистецтвом управління трудовими ресурсами (людьми) 

5  Володіння мистецтвом налагодження зовнішніх зв’язків 

6  Здатність  до  самооцінки,  уміння  робити  правильні  висновки  і  безперервно  підвищувати 
свою кваліфікацію (тобто знання й уміння) 
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7) здатність до керівництва;
8) уміння навчати і розвивати підлеглих;
9) здатність формувати і розвивати ефективні

робочі групи (команди) [3].
У відповідному переліку професора П. Вейла

можна виділити такі позиції, як “нове сполучення
інтелекту  й  оперативних  якостей”,  уміння
“працювати  в стресових  ситуаціях”. Діяльність
сучасного  керівника,  підкреслює  автор,
“наповнена стресами..., тому люди, що працюють
в  умовах  стресів, розвивають  в  себе  здатність
блокувати  їхній  вплив  на  виконання  своїх
функцій” [2].

В  умовах  становлення  в  Україні  ринкової
економіки і загальної економічної невизначеності
діяльність  керівників  значно  ускладнюється,
оскільки  їм  приходиться  часто  контролювати
безпрецедентні  для  західної  управлінської
практики  ситуації.  Менеджери  повинні  вміти
приймати рішення в умовах найвищого ризику і
невизначеності.  Тут  вимагаються  особлива
оперативність,  самостійність  і відповідальність.
У  таких  обставинах  менеджери  зобов’язані
володіти  й  підприємницькими  навичками  –
зокрема,  умінням  швидко  орієнтуватися  в
мінливих  ринкових  ситуаціях,  перерозподіляти
ресурси в найбільш вигідні галузі застосування.

Для нашого дослідження важливим є висновки
американського дослідника Р. Катц, який вважає,
що успіх в управлінні вимагає від менеджерів як
мінімум  трьох  основних  умінь.  Перше  –  це
практичні  (чи  технічні)  уміння,  що  означає
володіння  практичними  предметами
(інструментами,  устаткуванням),  а  також
спеціальними  виробничими  знаннями,
технологіями тощо.  На  додаток до  зазначених
умінь, менеджери повинні мати здатність мислити
концептуально чи мати концептуальні уміння, що
містять у собі три компоненти: перспективне чи
стратегічне планування;  формування відносин
усередині  організації;  побудову  корпоративних
правил поведінки організації в суспільстві.

І  нарешті,  останнє  і найважливіше  уміння –
людинознавство,  тобто  здатність  працювати  з
людьми  і  серед  людей,  об’єктивно  оцінювати
людей  і  їхні  спонукальні  мотиви,  ефективно
керувати ними. [6]

Провідною  тенденцією  сучасної  соціальної
роботи є пошук механізмів активізації людського
фактора, нових можливостей реалізації трудових
ресурсів.  В  управлінських науках ця тенденція
позначилась  на  виникненні  нових  напрямів  у
менеджменті,  зорієнтованих  на  виявлення  й
оцінку  людських  можливостей  як  працівників-
виконавців, так і самих менеджерів, а також на їх

самоорганізацію  й  саморозвиток  свого
особистісного творчого потенціалу. Серед таких
напрямів  значні  можливості  для  управління
соціальною  роботою  закладені в  менеджменті
людських  ресурсів  і  самоменеджменті.
Самоменеджмент  як  сучасний  напрям  в
управлінських  науках  виник  у процесі  пошуку
ефективних  шляхів  реалізації  творчих
можливостей людини, усієї сукупності людських
ресурсів  як  найважливішої  рушійної  сили
соціального прогресу.

Активізація  людського  фактора  в  процесі
управління соціальною  роботою забезпечується
різними шляхами, але загальними є: турбота про
працівника, скасування дріб’язкового контролю,
надання більших свобод, прав  і повноважень у
виборі альтернатив вирішення проблем, залучення
працівників до творчого процесу і довіра до них.

Центром  концепції  менеджменту  людських
ресурсів,  таким  чином,  є  люди  –  працівники
соціальної  організації.  Від  їхнього  творчого
потенціалу,  здібностей,  професійної
підготовленості  й  сукупності  ділових  якостей
залежить, власне, і успіх усієї діяльності. Саме за
допомогою цих  людей  і формується відповідна
культура  надання  соціальних  послуг  –  норми,
цінності, переваги тощо. Як висловились із цього
приводу  американські  вчені  Т.  Пітерс  і  Р.
Уотермен,  “організаційна  культура  або  культура
підприємства  є  сьогодні  найважливішим
фактором його успіху” [8].

Певний інтерес для реалізації ділової кар’єри
соціального працівника  представляє концепція
самоменеджменту, запропонована В. Андреєвим
[1].  Вона  заснована  на  прагненні  творчої
особистості  до  саморозвитку.  Центральна  ідея
концепції полягає у виділенні в якості інтегральної
узагальненої  характеристики  сучасного
менеджера – творчого характеру його особистості,
тобто  особистості,  здатної  до  безперервного
саморозвитку  й  самореалізації  в  одному,  а
найчастіше в декількох видах професійно-творчої
діяльності.

Для  нашого  дослідження  подібний  підхід
цінний тим, що розкриває механізм самотворення
людини-творця  –  психолого-педагогічний
механізм саморозвитку особистості, що включає
всі  процеси  “самості” у  їхньому  інтегрованому
виді:  самопізнання,  самовизначення,
самоврядування,  самовдосконалення,
самоконтроль, самотворення, самооздоровлення,
а також прогрес самореапізації себе в одному або
декількох  соціально  зумовлених  видах  творчої
діяльності.

Висновки. Суттєві зміни, що сталися в сфері
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теорії і практики менеджменту соціальної роботи
на рубежі XX – XXI століть, набули незворотного
характеру і пов’язані головним чином із науковим
обґрунтуванням сучасних тенденцій суспільного,
культурного й соціально-економічного  розвитку,
процесів  глобалізації,  інформатизації  та
інтернаціоналізації систем управління та практики
управлінської  діяльності.  Ці  зміни  сучасності
вимагають  змістовної  та  якісної  підготовки
фахівців  соціальної  сфери,  здатних  успішно
виконувати професійні  завдання.  Таким чином,
на  передньому  рубежі  наукових  досліджень
закономірностей і тенденцій, що відбуваються у
сфері організації управління соціальною роботою
у  наш  час  і  мають  велике  науково-практичне
значення,  виявилися  різноманітні  напрямки  й
процеси,  що  найбільшою  мірою  відбивають
мінливі  умови  глобального  ринкового
середовища,  у  якому  відбувається
функціонування  сучасних  організаційних
структур  управління  соціальною  роботою.  Ці
мінливі  зовнішні  умови викликали  орієнтацією
систем  управління  організаційних  формувань
соціальної  сфери  на  широке  впровадження
новітніх  управлінських  технологій,  і  способів
високопродуктивного надання соціальних послуг,
прогнозування споживчого попиту на ці послуги
і  поведінки  конкурентів,  обґрунтування
ризикових  інвестицій  і  домінант  стратегічного
підходу в управлінні соціальною роботою. Серед
основних  напрямів  теоретичних  узагальнень  і
наукових  розробок  в  теорії  менеджменту
соціальної роботи на сучасному етапі важливим
можна  назвати  і  формування  управлінських
якостей майбутніх фахівців соціальної сфери.

Рекомендації. В умовах традиційної системи
навчання  сформованість  у  студентів
управлінських умінь  виявляється недостатньою
для  ефективної  практичної  діяльності  в
майбутньому. Тому рекомендуємо впровадження
в  навчальний  процес  підготовки  фахівців
інноваційні форми та методи навчання з акцентом
на  практичну  складову  формування
управлінських якостей соціальних працівників.

Перспективи  подальших  досліджень.
Напрями  подальших  досліджень  окресленої
проблеми  полягають  у  розробці  соціально-
орієнтованих  навчально-дослідних  умов
формування  управлінських  якостей  майбутніх
фахівців соціальної сфери.
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В  статье  рассмотрено  развитие  субъектности  студентов  гуманитарных  специальностей  в

процессе  самостоятельной  образовательной  деятельности  при  условии  интеграции  положений
компетентностного  и  личностно-деятельностного  подходов  при  организации  и  осуществлении  этой
деятельности  как  неотъемлемой  составляющей  образовательного  процесса  в  высшей  школе.  Развитие
субъектности студентов  гуманитарных  специальностей в процессе самостоятельной образовательной
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Ключевые  слова:   развитие  субъектности  студентов,  гуманитарные  специальности,
компетентностный  подход,  личностно-деятельностный  подход,  образовательный  процесс,  высшая
школа,  самостоятельная  образовательная  деятельность.
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DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY OF STUDENTS OF HUMANITARIAN
SPECIALTIES ON THE BASIS OF INTEGRATION OF THE PROVISIONS OF THE

COMPETENCE-BASED AND STUDENT-ACTIVE APPROACHES
The article describes the development of subjectivity of students of humanitarian specialties in the process

of  independent  educational  activity  under  the  condition  of  integration  of  the  provisions  of  the  competence-
based and student-active approaches  in organizing and implementing  this activity as an integral component of
the educational process in higher education. Development of subjectivity of students of humanitarian specialties
in the process of independent educational activity is a self-coherent system that provides its development through
active use of  internal resources and capabilities  determined by  the environmental conditions. In  the framework
of  the pedagogical  system  can  say  that  the  integration  of  several  relatively autonomous  self  of  the  individual
systems, that is, the development of subjectivity of students of humanitarian specialties, first, and the organization
of  their  independent  educational  activity,  and  secondly  that,  in  turn,  can  be  viewed  as  a  set  of  separate
educational  systems  of  other  hierarchical  order.  Development  of  subjectivity  of  students  of  humanitarian
specialties  in  the  process of  independent educational  activity may be one of  the  means that will  make  possible
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П
остановка проблеми. Спираючись на
загальнонаукову методологію дослідження
комплікативних  педагогічних  явищ  і

процесів, а також на основі обґрунтованих у власних
роботах вихідних теоретичних положень з позицій
синергетичного  підходу, розвиток  суб’єктності
студентів гуманітарних спеціальностей у процесі
самостійної освітньої діяльності є самокерованою
цілісною системою, що забезпечує свій розвиток
за рахунок активного використання як внутрішніх
ресурсів,  так  і  можливостей,  які визначаються
умовами  зовнішнього  середовища.  Саме  тому
покладання провідних положень синергетичного
підходу щодо процесу розвитку досліджуваного
дидактичного  феномену  надає  можливості
обґрунтованого  визнання  його  як  системи
функціонально-структурних  компонентів  і
виокремлення єдності конструктів: мотиваційно-
самоосвітнього, змістово-фрактального, компетентнісно-
інтеріоризаційного,  процесуально-суб’єктного,
суб’єктно-рефлексійного, циклічно-саморозвивального,
які у своїй неподільній і взаємоінфлуенційній взаємодії
забезпечують  ефективну  результативність
функціонування цієї дидактичної  системи,  що
дихотомічно представлено  як  належний  рівень
розвитку суб’єктності студентів-гуманітаріїв та їх
професійної компетентності, котру розуміємо як
професійно-гуманітарну,  що,  у  свою  чергу,
складається  з  двох  компетентностей  нижчого
ієрархічного  порядку:  загально-гуманітарну та
фахово-гуманітарну (предметно-гуманітарну або
суто предметну).

Метою  пропонованого  доробку   є
визначення доцільності та позитивного впливу на
результативність розвитку суб’єктності студентів
гуманітарних  спеціальностей  у  процесі
самостійної  освітньої  діяльності  за  умови
інтеграції  положень  компетентнісного  та
особистісно-діяльнісного  підходів  під  час
організації  та  здійснення  цієї  діяльності  як
невід’ємної складової освітнього процесу у вищій
школі в цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Процес інтеграції розуміємо як певну педагогічну
систему, яка є комплексною. У межах цієї системи
можемо  говорити  про  те,  що  відбувається

інтеграція  декількох  відносно  автономних
самостійних  окремих  систем,  тобто  розвитку
суб’єктності студентів гуманітарних спеціальностей,
по-перше, та організації  їх самостійної освітньої
діяльності,  по-друге,  які,  у  свою  чергу,  можна
також  розглядати  як  сукупність  окремих
педагогічних систем іншого (у цьому випадку –
нижчого) ієрархічного порядку.

Аналіз  теоретичних  джерел,  здійснений  у
процесі  дослідження  методологічних  основ
розробки  проблеми  розвитку  суб’єктності
студентів гуманітарних спеціальностей у процесі
самостійної  освітньої  діяльності  уможливлює
констатування  факту  того,  що  особистісний  і
діяльнісний  підходи  (Г. Балл,  С. Максименко,
В. Рибалко,  С. Сисоєва  та  ін.)  знаходяться  в
діалектичній  єдності  внаслідок  того,  що
особистість є суб’єктом діяльності,  яка, поряд з
іншими  чинниками,  визначає  особистісний
розвиток  людини  та  створює  умови  для
саморозвитку  здібностей,  самовизначення,
самореалізації,  самоствердження  у  процесі
навчання, формування суб’єктних  особистісних
рис студента,  розвиток мислення. Особистісний
підхід  пов’язують  з  уявленням  про  цілісність
педагогічного процесу,  який є орієнтованим  на
розвиток і саморозвиток суб’єктно-особистісних
властивостей індивіда [8, 16].

Діяльнісний підхід передбачає направленість
усіх  педагогічних  заходів  на  організацію
інтенсивної  діяльності,  яка  постійно
ускладнюється, оскільки  лише через  діяльність
людина засвоює науку й культуру, засоби пізнання
й  перетворення  світу. Діяльнісний підхід  щодо
навчання  та  організації  освітнього  процесу
передбачає:  наявність  у  суб’єкта  навчання
пізнавального мотиву (бажання пізнати, відкрити,
навчитися) і конкретної навчальної цілі; виконання
певних дій для набуття знань, яких не вистачає;
виявлення й освоєння способу дії, який дає змогу
застосовувати набуті знання; формування вміння
контролювати свої дії – як після їх завершення,
так і під час виконання.

Саме  тому  у  педагогічній  науці  часто
вживається  поняття  “особистісно-діяльнісний
підхід”,  який  характеризується:  а) ціннісним

the  development  of  individual  learning  strategies  for  each  student  and  promote  the  development  of  the  whole
person,  motivation  for  learning,  adequate  to  the  student’s  self-image,  orientation  to  self-development,  taking
into account  individual  psychophysiological  characteristics  (the peculiarities  of  thinking,  perception, memory,
attention,  motivation)  and  experience  of  development  of  communicative  properties,  abilities  and  skills  in  the
information space. The need of development of subjectivity of students of humanitarian specialties in the process
of  independent educational  activity  is  to  them personally significant and realized  in  the process of  their active
independent  cognitive  activity,  during  which  increases  the  level  of  responsibility  of  students  for  the  results  of
personal  cognitive  activity.

Keywords:  development  of  subjectivity  of  students,  humanitarian  specialties,  competence  approach,
personality-activity  approach,  educational  process,  higher  school,  self-educational  activities.
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ставленням,  позитивними  мотивами  суб’єкта
діяльності; б) включенням особистого досвіду в
навчально-виховний процес,  який  інтегрує такі
елементи:  когнітивний  (знання),  операційний
(уміння),  аксіологічний  (особистісні  цінності,
настанови).  Саме з  позицій  суб’єктного досвіду
у пізнанні здійснюється сприйняття інформації,
що  сприяє  індивідуальному баченню  людиною
світу  (прямий  і  опосередкований  зв’язок  з
розвитком  суб’єктності  саме  студентів
гуманітарних  спеціальностей).  Актуалізація
суб’єктного  досвіду  студентів  забезпечується
змістом  занять,  спільним  визначенням  мети
діяльності, її плануванням, створенням емоційного
фону,  постійною  рефлексією.  Як  бачимо,
реалізація  низки  положень  особистісно-
діяльнісного  підходу  в  навчанні  вимагає
особистісно  орієнтованої організації навчально-
виховного  (освітнього,  невід’ємною  складовою
якого в сучасних умовах, як ми вже неодноразово
наголошували  у  своїх  наукових  працях,  є
самостійна  освітня  діяльність)  процесу,  що
забезпечується  педагогічною  підтримкою
індивідуальності  студента,  стимулювальним
характером взаємодії  суб’єктів діяльності,  коли
викладач  виступає  координатором  діяльності
студента.  Актуальним  є  питання  особистісно-
зорієнтованої організації освітнього процесу, що
є ключовим у концепції Болонського процесу та
потребує  розв’язання.  Розвиток  суб’єктності
студентів гуманітарних спеціальностей у процесі
самостійної освітньої діяльності може стати одним
із  засобів,  що  уможливить  розроблення
індивідуальної  стратегії  навчання  для  кожного
студента  та  сприяння  розвитку  особистості  в
цілому,  мотивації  до  навчання,  адекватній
самооцінці студента, орієнтації на саморозвиток,
урахування  індивідуальних  психофізіологічних
особливостей  (особливості  мислення,
сприйняття, пам’яті, уваги, мотивації) та досвіду,
розвитку  комунікативних  властивостей,  умінь  і
навичок спілкування в інформаційному просторі.

Ідея  особистісно  орієнтованого  підходу
розробляється вітчизняними  вченими з початку
80-x рр. ХХ  ст. у  зв’язку з  трактуванням освіти
як  суб’єкт-суб’єктного  процесу.  Проблема
особистісно орієнтованого навчання є предметом
наукових  досліджень,  які відображають такі  її
аспекти,  як:  забезпечення  сприятливих  умов
формування  людини як  унікальної  особистості
(Б. Ананьєв,  Г. Балл,  І. Бех,  М. Левківський,
В. Сухомлинський та ін.); визначення психолого-
педагогічних вимог  до реалізації особистісного
підходу  в  навчанні  (К. Абульханова-Славська,
Ю. Бабанський,  В. Давидов,  О. Пєхота  та  ін.);

розробка форм особистісно орієнтованого підходу
до  навчання  (А. Андреєв,  О. Барабанщиков,
І. Зимня, О. Савченко, І. Унт та ін.); забезпечення
умов  особистісно  орієнтованого  навчання  та
виховання (В. Рибалко, І. Якіманська та ін.).

Застосування  особистісно  орієнтованого
підходу  передбачає  розкриття  індивідуальних
пізнавальних  можливостей,  максимальний
розвиток  індивідуальних  особливостей
особистості через  залучення  її  до різних  видів
діяльності  (у  тому числі й  самостійної  активної
діяльності);  забезпечує  активізацію  процесів
саморозвитку,  самоосвіти,  самовиховання;
передбачає посилену увагу до внутрішнього світу
особистості. Особистісно орієнтований підхід має
багато спільного з індивідуальним підходом, але
на відміну  від  нього,  головну  мету  вбачаємо  в
розвитку  особистості  й  організації  впливу  на
студента,  спілкування,  співпраці,  співтворчості
педагогів  і  студентів,  що  й  має  втілюватися  у
функціональний  результат  як  вияв  належного
рівня розвитку суб’єктності особистості студента
–  майбутнього  фахівця  гуманітарної  сфери.
Реалізація  перерахованих  вище  принципів
здійснюється  комплексно,  у  взаємозв’язку  з
іншими дидактичними принципами, передбачає
педагогічну  допомогу  студенту  в  становленні
його  особистості,  професійної  підготовки,
соціально-педагогічного  захисту.  А  в  межах
нашого дослідження вона зумовлює й забезпечує
цілеспрямоване  формування  потреби  в
систематичному  залучення  до  самостійної
освітньої діяльності та готовності до її здійснення
на основі самоактуалізації мотивації, дидактичної
адаптації, комплікативності  застосування  форм,
методів,  прийомів  навчання,  системної  та
систематичної  аналітико-коригувальної  та
рефлексійної  оцінки  динаміки  якості
результативності  гуманітарно  значущих  знань  і
компетентностей, набутих у процесі обов’язкової
академічної  освітньої  та  самостійної  освітньої
діяльності студентів у межах цілісного освітнього
процесу  у  вищій  школі.  Таким  чином,
удосконалення процесу формування й розвитку
особистості  в  цілому  та  розвитку  суб’єктності
особистості  студента –  майбутнього гуманітарія
–  виявляється  можливим  лише  за  умови
здійснення особистісно орієнтованого навчання,
за якого освітній  процес  (і  процес самостійної
освітньої діяльності) перетворюється для студента
на особистісно значущий.

Теоретико-методологічні засади аксіологічної
проблематики  в  освіті  вивчаються  багатьма
дослідниками (І. Бех, Б. Гершунський, М. Євтух,
І. Зязюн, В. Кремень, В. Сластьонін, Н. Ткачова,
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Г. Щедровицький та ін.). Цілком природним для
нашого  дослідження  є  застосування  загальних
положень  та  конкретних  рекомендацій
аксіологічного  підходу.  Саме  цінності  та
формування  ціннісного  ставлення  до  світу  в
широкому значенні являють собою змістове ядро
та  стратегічну  спрямованість  навчання  й
виховання  в  найбільш  яскравих  моделях  і
концепціях,  розроблених  І. Бехом,  І. Зязюном,
І. Зимньою, В. Шадриковим та іншими. Значення
аксіологічного підходу до підготовки спеціаліста
полягає  в  орієнтації  професійної  освіти  на
формування в студентів системи загальнолюдських
і професійних цінностей,  що  визначають  їхнє
ставлення до світу, до своєї діяльності, до самого
себе  як  людини  та  професіонала.  Положення
аксіологічного підходу  можуть бути  реалізовані
щодо структування та визначення мотиваційно-
самоактуалізаційного  конструкту  дидактичної
системи  розвитку  суб’єктності  студентів
гуманітарних  спеціальностей  у  процесі
самостійної освітньої діяльності.

Значущість  і  необхідність  активного
використання потенційних (часто прихованих чи
не у повній мірі розкритих) ресурсів студентів у
процесі  навчання  обґрунтували  у  своїх
дослідженнях  багато  науковців:  Т. Давиденко,
Т. Шамова,  І. Якіманська  та  інші.  Однак,
незважаючи  на  недостатність  розробленості
ресурсного підходу у педагогічній літературі, його
сутність й основні положення є досить цінними
для здійснюваного дослідження, спрямованого на
вивчення  ресурсів  особистості  студентів
гуманітарних спеціальностей щодо вияву власної
суб’єктності,  з одного боку, а також потенційно
максимально необмеженого ресурсу самостійної
освітньої діяльності. Найбільш повне узагальнене
тлумачення  щодо  поняття  “ресурс”  пропонує
В. Воронін:  ресурси  –  це  умови,  необхідні  для
реалізації будь-яких процесів. Тут під процесами
розуміються  будь-які  зміни,  рух  або  розвиток.
Також  здебільшого  визначення  ресурсного
підходу зводиться, зазвичай, до пояснення, що це
такий  підхід,  за  реалізації  якого  враховуються
індивідуальні  ресурси  студентів  в  освітньому
процесі.

Згідно дослідження С. Микитюк  [7] поняття
ресурсного  підходу  не  зводиться  до сукупності
наявних  ресурсів,  це  передусім  використання
наявних ресурсів для досягнення нових цілей. В
основу  ресурсного  підходу покладено  принцип
відповідності  елементів  інноваційного  змісту
інтеграції існуючих і необхідних ресурсів процесу
навчання.  З’ясовано,  що  механізмом,  який
забезпечує  ефективність  ресурсного  підходу,  є

перерозподіл  самих  ресурсів.  За  В. Лозовою,
ресурсний  підхід,  зосереджений  на  питаннях
організації навчання, орієнтованого на виявлення
й розвиток потенційних  можливостей  кожного
суб’єкта  навчального  процесу. У розумінні його
прихильників  ресурс  є  сукупністю об’єктивних
умов і засобів реалізації потенційних можливостей
суб’єкта. Ними є зовнішні та внутрішні ресурси
особистості. Навчання повинно бути комфортним,
не шкодити здоров’ю, забезпечувати оптимальну
динаміку  працездатності,  добре  самопочуття.
Виявлення індивідуальних ресурсів кожного учня,
прогнозування їх змін є передумовою реалізації
його можливостей [1].

Умови,  які  слід  враховувати  під  час
застосування  положень  ресурсного  підходу  за
розробки  проблеми  розвитку  суб’єктності
студентів гуманітарних спеціальностей у процесі
самостійної  освітньої діяльності,  полягають  у
наступному: дотримання принципу супідрядності
під  час  визначення цілей;  урахування  системи
стимулів щодо здійснення самостійної освітньої
діяльності,  яку  розуміємо  як  поняття  більш
високого узагальнювального ієрархічного рівня у
порівнянні з самостійною роботою, самонавчанням,
самостійною навчальною діяльністю, самоосвітою.
Самостійна  освітня  діяльність  студентів  –  це
невід’ємна  складова  сучасного  освітнього
процесу у вищій школі, що реалізується як єдність
виконуваного  розмаїття  існуючих форм  і  видів
самостійної роботи (аудиторної та позааудиторної),
а також самоосвіти (тобто освітньої діяльності, що
не є обов’язковою  та  здійснюється  за власною
ініціативою й може бути максимально потенційно
необмеженою в часі та за обсягами розширення
знань,  формування  й  удосконалення  умінь  і
навичок, накопичення досвіду їх застосування на
мотиваційно-ціннісній основі, що виявляється як
покращення  функціонального  результату  –
сукупності  загальних  і  предметних
компетентностей).

Загальні (ключові) компетентності розуміємо
як ресурси надпредметні й міждисциплінарні, а
також  ієрархізовано-структурована  сукупність
дидактичних  умов  розвитку  суб’єктності
студентів гуманітарних спеціальностей у процесі
самостійної освітньої діяльності.

До цієї сукупності віднесено:
-  провідну  дидактичну  умову:  реалізація

положень  інтегративного,  особистісно-
діяльнісного й компетентнісного (як провідних)
та  інших  методологічних  підходів  на
кросімплементарній  основі  та  за  урахування
специфіки  гуманітарного  контенту  фахової
підготовки щодо організації самостійної освітньої
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діяльності  як  засобу  розвитку  суб’єктності
студентів гуманітарних спеціальностей у процесі
такої діяльності;

- сукупність супідрядних дидактичних умов:
1.  Створення  ІТ  дидактико-методичного

середовища  самостійної  освітньої  діяльності
майбутнього гуманітарія як засобу активації його
мотивації до константної самоосвіти, саморозвитку,
самореалізації й самовдосконалення;

2. Інтеріоризація змісту навчання гуманітарних
дисциплін  через  комплікативно-комбінаторне
використання активних та  інтерактивних форм,
методів, прийомів і засобів навчання та організації
навчальної  діяльності,  спрямованих  на
цілеспрямований  розвиток  конструктивних
елементів суб’єктності особистості студента;

3.  Інтеграція  форм  і  видів  аудиторної  та
позааудиторної самостійної освітньої діяльності на
основі  урахування  індивідуально-суб’єктних
психологічних особливостей студентів у процесі
формування  їх  загальних  і  предметних
компетентностей (галузі знань: гуманітарні науки);

4. Суб’єктивація процесу фахово-предметної
підготовки студентів – майбутніх гуманітаріїв на
інтер- і метадисциплінарному рівнях;

5. Системне й систематичне діагностування
дихотомічно  представленого  функціонального
результату професійно-гуманітарної підготовки
майбутнього  гуманітарія,  а  саме:  ефективності
вияву рівня  розвитку конструктивних  елементів
суб’єктності особистості та рівня сформованості
їх  загальних  і  предметних компетентностей на
основі  комплексно-моніторингового  (з  боку
викладача)  та самоконтрольно-рефлексійного  (з
боку студента)  аналізу.

Створення  задекларованої  ієрархізовано-
структурованої  сукупності  дидактичних  умов
розвитку  суб’єктності  студентів  гуманітарних
спеціальностей у  процесі  самостійної  освітньої
діяльності  відповідає поетапному  розгортанню
моделі  системи  як  єдності  конструктів
(мотиваційно-самоосвітнього, змістово-фрактального,
компетентнісно-інтеріоризаційного, процесуально-
суб’єктного, суб’єктно-рефлексійного, циклічно-
саморозвивального)  розвитку  досліджуваного
дидактичного  феномена  (за  функціонально-
структурними компонентами/елементами).

Так, згідно ресурсного підходу, вибір ресурсів,
до складу яких належать  цілі, завдання, форми,
методи, прийоми, засоби організації та здійснення
самостійної  освітньої  діяльності, методологічні
підходи,  принципи,  дидактичні  умови,
компетентності,  спрямовано  на  здійснення
успішного й результативного розвитку суб’єктності
студентів гуманітарних спеціальностей.

У  наукових  дослідженнях  вітчизняних  і
зарубіжних  учених  Н. Бібік,  І. Зимньої,
В. Краєвського,  О. Локшиної,  А. Маркової,
О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, С. Шишової,
А. Хуторського  в  якості  перспективного  й
пріоритетного  напряму  оновлення  освіти,  що
відповідає  сучасним  вимогам,  розглядається
компетентнісний  підхід.  Упровадження
компетентнісного  підходу  щодо  організації
навчання студентів у вищому навчальному закладі
має сприяти модернізації традиційного усталеного
підходу, пріоритетом якого  є формування знань,
умінь і навичок. Модернізація освіти на засадах
реалізації компетентнісного підходу передбачає
досягнення  нею  відповідних  стандартів  щодо
сучасних загальноєвропейських вимог. Реалізація
нової  парадигми  обумовлює  подолання
традиційних  орієнтацій  освіти,  актуалізацію  її
діяльнісної  складової  та  нове  бачення  змісту,
методів і технологій. Важливими також є ідеї та
наукові  позиції компетентнісного  підходу,  який
передбачає інтеграцію мотиваційної, аксіологічної,
когнітивної, операційно-технологічної, рефлексійної
та  інших  складових  процесу  навчання,  що
відображають  зростання не лише знань, умінь,
навичок, а й досвіду творчої діяльності й пізнання,
емоційно-ціннісного  ставлення  до  практичної
діяльності. Професійна компетентність фахівця є
складним  інтегративним  інтелектуальним,
професійним  й  особистісним  утворенням,  що
формується  у процесі  його  підготовки  у  виші,
виявляється, розвивається й  удосконалюється у
професійній  діяльності.  Не  є  виключенням  і
професійна  підготовка  майбутнього  фахівця
гуманітарної сфери. Ефективність її формування
суттєво  залежить  від  видів  теоретичної,
практичної  та  психологічної  підготовленості
викладача,  його  особистісних,  професійних та
індивідуально-психічних  якостей,  сприйняття
цілей,  цінностей,  змісту  та  особливостей
педагогічної діяльності.  За А. Хуторським  [9],
суб’єкт  навчання  засвоює  не  окремі  знання  й
уміння, а оволодіває комплексною процедурою,
у  якій  для  кожного  виокремленого  напряму  є
присутньою  відповідна  сукупність  освітніх
компонентів, які мають особистісно-діяльнісний
характер.  Можна  зазначити,  що  професійна
компетентність  фахівця  вищої  кваліфікації
виявляється в діяльності й не може обмежуватися
тільки певними знаннями, уміннями й навичками.
Це  положення  є  абсолютно  правомірним  і
стосовно  формування  ключових  і  предметних
компетентностей  студентів  гуманітарних
спеціальностей.

Отже, потреба розвитку суб’єктності студентів
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гуманітарних  спеціальностей  у  процесі
самостійної  освітньої  діяльності  стає  для  них
особистісно  значущою й  реалізується у процесі
їх активної  самостійної пізнавальної  діяльності,
під  час  якої  зростає  рівень  відповідальності
студентів  за  результати  особистої  пізнавальної
діяльності.
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ОСВІТІ
У  статті  проаналізовано  філософський  аспект  диференціації  в  освіті  де  враховується

диференційний  підхід  та  розкриття  індивідуальності  кожної  особистості.  Питання  індивідуальності
людини висвітлюється у працях філософів Античності (Аристотеля, Платона, Сократа) де педагогічний
процес  заснований  на  принципі  природовідповідності,  згідно  з  яким  педагог  керується  факторами
природнього  розвитку  дитини.  Філософи  епохи  Відродження  (Я.  Коменский,  Ж.  Руссо,  Д.  Дідро)
продовжували розробку  принципу індивідуалізації враховуючи природні  відмінності дітей. Представник
Німецької  класичної школи Г. Гегель  виділяє  три ступені  руху  духу  до  індивідуального суб’єкту. На  ідеї
природовідповідності  виховання особистості  заснована концепція  українського філософа Г.Сковороди.
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
В статье проанализирован философский аспект дифференциации в образовании где учитывается

дифференцированный  подход  и  раскрытие  индивидуальности  каждой  личности.  Вопрос
индивидуальности человека освещается в трудах философов Античности (Аристотеля, Платона, Сократа)
где  педагогический  процесс  основан  на  принципе  природосообразности,  согласно  которому  педагог
руководствуется  факторами  естественного  развития  ребенка.  Философы  эпохи  Возрождения
(Я.Коменский,  Руссо,  Дидро) продолжали  разработку  принципа индивидуализации,  учитывая  природные
различия детей. Представитель Немецкой классической школы Г.Гегель выделяет три степени движения
духа  к  индивидуальному  субъекту.  На  идее  природосообразности  воспитания  личности  основана
концепция  украинского  философа Г.Сковороды.
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THE HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT
OF DIFFERENTIATION IN EDUCATION

The article analyses  the philosophical aspect of  the question of differentiation in education, which  takes
into account  the differential approach and  disclosure of  the  individuality  of  each personality. The  question of
individuality of a  person is covered  in  the writings of  the philosophers  of Antiquity  (Aristotle, Plato, Socrates)
where  the  pedagogical  process  is  based  on  the  principle  of  natural  correspondence,  according  to  which  the
teacher  is  guided  by  the  factors  of  natural  development  of  the  child.  The  idea  that  can  be  found  in  many
philosophical doctrines of this time is the concept according to which it is necessary to show the care of oneself,
which is the basis of rational behavior in any form of active life. This concept becomes a strategic step from the
philosophy-contemplation  to  philosophy  as  a  way  of  life.

The philosophers of  the Renaissance  (Y.Komenskiy, J.Russo, D.Didro) continued to develop the principle
of  individualization,  taking  into  account  the natural differences between  children. Y.Komenskiy urged  to  build
a process of education,  imitating nature; J.Russo  was absolutely convinced that the desire  to go against nature
is harmful not only for  the body, but also for the spirit; D.Didro’s contribution is that he was one of the first to
insist on the availability of education and  the creation of  a  free school.

   The representative of  the German classical school G. Hegel distinguishes three stages of the movement
of  spirit  to  the  individual  subject.  In  the  first  place,  the  spirit  acts  as  a  naturally  determined,  unitary  entity
where individualization is manifested in the limited processes of  the internal life of the individual. At the second
stage, spirit overcomes its naturalness and singularity, filling itself with social content, which form the objective
basis of  individual existence. At the third stage of the movement, the spirit is freed from everything outside and
returns  to  itself  a  true  personality.  The  end  result  of  the  movement  of  the  spirit  is  the  free  individuality.  The
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А
ктуальність  статті.  Диференціація
освіти  неодноразово  перебувала  в
центрі уваги педагогічної громадськості

в перехідні періоди реформування вищої школи з
метою  пошуку  оптимальних  шляхів
індивідуального  розвитку  особистості  з
урахуванням  інтересів  та  здібностей.
Накопичений досвід диференційованого навчання
в  історико-філософській  літературі  не  може
сьогодні залишитись поза увагою, коли в навчанні
використовується  диференційний  підхід  та
розкриття  індивідуальності  кожного.
Філософській огляд дозволить, виявити основні
тенденції  здійснення  диференціації  в  системі
освіти  через  єдність  науки  в  питаннях
диференціації та інтеграції знань.

Мета статті. Стратегія освіти зосереджена на
навчанні,  вихованні  та розвитку особистості,  де
враховується диференційний підхід та розкриття
індивідуальності  кожного.  Метою цієї  статті  є
висвітлення питання індивідуальності людини у
філософів Античності,  Відродження,  Німецької
класичної школи та української філософії XVIII ст.

Виклад  основного  матеріалу.  Однією  з
фундаментальних філософських проблем є пошук
шляхів  єдності науки в питаннях диференціації
та інтеграції знань.

Розглянемо  як  термін  “диференціація”
трактують  різні  словники.  В  українському
педагогічному  словнику  диференціація  та
інтеграція  розкривається  як  взаємопов’язані
процеси,  якими  супроводжується  розвиток
наукового пізнання. Диференціація наук полягає
в появі кількох наук, що вивчають детальніше й
глибше коло явищ, яке до цього було предметом
дослідження однієї науки, а також у появі наук,
предметом  дослідження  яких  стають  явища,
суміжні  між  фундаментальними  науками.
Інтеграція  наук  полягає  у  взаємопроникненні
методів  дослідження  з  одних  наук  в  інші,  у
виробленні  спільного  для  ряду  наук  підходу  до
вивчення, теоретичного опису й пояснення явищ
[6, 132 ].

Філософський енциклопедичний словник дає
наступне  визначення  диференціації  (від  лат.
differentia – різниця, відмінність) “сторона процесу
розвитку, пов’язана з розділенням, розчленуванням
цілого  на  частини,  ступені,  рівні...  Термін
“диференціація” отримав широке  поширення в
науці, починаючи  зі Г.Спенсера, який розглядав
диференціацію та інтеграцію як основні моменти
загальної  еволюції  матерії  від  простого  до

складного  на  біологічному,  психологічному  і
соціальному рівнях” [13, 170].

З диференціацією та інтеграцією в певній мірі
пов’язана,  в  першу  чергу  індивідуалізація  як
процес самореалізації людини.

Диференціація, означає поділ, розчленування,
розшарування  цілого  на  частини,  служить
початковою формою індивідуалізації, придбання
індивідом  якісної  визначеності.  Інтеграція
відображає іншу сторону індивідуалізації в процесі
її взаємодії з зовнішнім світом і означає включення
індивідуальності в  систему зв’язків  і  відносин.
Залежно від цього, перебуває рівень із зовнішнім
оточенням, що в кінцевому  рахунку обумовлює
багатство  його  індивідуального  життя,  тобто
ступінь індивідуалізації [4, 41].

Процес  індивідуалізації  властивий  кожній
особистості,  здійснюється він на особистісному
рівні.  Починається  цей  процес  з  моменту
народження дитини і його фізичної незалежності
від матері.  Індивідуалізація дитини  відбувається
в  процесі  освоєння  їм навколишнього світу  за
допомогою  власної діяльності.  Величезну  роль
відіграє виховання. Залежно від змісту і характеру,
від  ступеня  відповідності  сутності  конкретної
людини, його сподіванням і надіям воно в більшій
чи меншій мірі прискорює процес індивідуалізації
[4, 41 – 42].

Педагогічний  процес  з  урахуванням
індивідуального розвитку дитини заснований на
принципі природовідповідності (природосообразності),
згідно  з  яким  педагог  керується  факторами
природнього розвитку дитини. Перші згадки цієї
ідеї зустрічаються в творах античних мислителів
Аристотеля, Платона, Сократа [8, 35].

Звертаючись  до  проблеми  самоздійснення
індивіда  в  античності,  ми  приходимо  до
центральної  ідеї,  яку можна  знайти  в  багатьох
філософських  доктринах  цього  часу.  Суть
проблеми  точно  сформулював  М.  Фуко  у
“Герменевтеці  суб’єкта”:  “Існує  центральна
концепція, що дозволяє приступити до розгляду
даного питання: epimeleia, cura sui (“турбота про
самого себе”) ... Принцип, згідно з яким необхідно
проявляти  турботу  про  самого  себе,  взагалі  є
основою раціональної поведінки в будь-якій формі
активного  життя,  яка  прагне  відповідати
принципу духовної раціональності” [15, 284].

Виникнення  цієї  концепції  філософського
знання перев’язане думкам Сократа.  Описана в
діалогах  “Алківіад  І”  і  “Алківіад  ІІ”  концепція
“турботи про себе” стає стратегічним кроком від

concept  of  the Ukrainian philosopher H.Skovoroda  is also based  on the  idea of natural  correspondence of  the
education  of  the  personality.

Keywords:  differentiation  in  education,  natural  correspondence,  individualization.
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філософії-споглядання до філософії як до способу
життя. Відповідно, найважливішим завданням в
Сократичні розумінні стає пізнання самого себе,
власного розуму, визначення меж власного знання
і незнання [8, 116 – 120].

Продовжуючи розвивати далі  лінію  вчителя,
Платон,  слідом  за  Сократом,  призводить
грецького  філософа до побудови онтологічних  і
гносеологічних конструкцій, в основу яких лягло
його  вчення  про  два  світи,  відбите  в  діалогах
“Тімей”  і  “Теєтет”.  При  цьому  розумність  і
раціональність  у  Платона  носять  характер
загального,  тобто  відображають,  перш  за  все,
соціальну  природу  людини.  Примітно,  що  в
навчанні Платона вперше явно використовується
проблематика  несвідомого для характеристики
людського знання. Пізнання і навчання, на його
думку, є витягом на поверхню свідомості містить
в  несвідомому  вигляді  знання:  індивід
принципово  поєднаний  з  абсолютним,
позачасовим  світом  ідей  і  сутностей,  з  якого
відбувається душа і до якого вона прагне [8, 20].

Самореалізація людини в Аристотеля, так само
як  і  у  Платона,  має  загальну,  позачасову,
субстанційну  і  сутнісну  природу.  Але  поряд  із
загальною  сутністю  людини  у  нього  набагато
виразніше  вимальовується  цікавить  нас
індивідуальна одинична субстанція. Завдяки тому,
що форма вторгається в чуттєвий світ простору і
часу,  вона  стає  чимось  конкретним  і
індивідуальним. Жива людина завжди є єдністю
форми  і матерії,  як  і  взагалі  все  в  просторово-
часовому світі [8, 21].

Розвиваючи  максимальне  врахування
індивідуальних особливостей дітей  їх розвиток,
М.  Квінтіліан  висловлював  думку  про
необхідність  врахування  різних  здібностей,
таланту,  розумових  відмінностей  учнів.
“Справедливо  досягненням  учителя  треба
вважати те, коли він намагається помітити в своїх
учнів  різницю  умів  і дізнавались,  хто  з  них  до
чого здібний від природи” [1, 48].

Епоху Сократа, Платона, Аристотеля по праву
вважають  часом  виникнення  критичної
інтелектуальної  рефлексії.  Для  їх  концепцій
характерна  визначальна  роль  розуму  в
самореалізації людини, раціональне стає і засобом
контролю,  і  вищою  цінністю  в  процесі
саморозкриття.

Подальше обґрунтування цей принцип отримав
в працях філософів Я. Коменского, Ж.Ж. Руссо,
Д. Дідро та інших.

Натуралістичне  спрямування  зросло  з  ідеї
природовідповідності виховання Я. Коменський,
який  закликав  будувати  процес  виховання,

наслідуючи  природу.  Послідовники  чеського
педагога поклонялися людській природі і завдання
виховання  бачили  в  створенні  умов  для  її
саморозвитку.  [3,  2].  Він  зауважив,  що  треба
враховувати  індивідуальні особливості учнів  та
допомагати  їм розвивати  свої позитивні якості.
Він наполегливо рекомендував учителям вивчати
й  враховувати  індивідуальні  особливості  учнів
[10].

Найбільш  послідовним  прихильником
природовідповідності виховання в ХVIIІ столітті
був Жан-Жак Руссо, філософські  та педагогічні
погляди якого отримали  всебічне висвітлення в
історико-педагогічній  літературі.  Він  був
абсолютно переконаний в тому, що прагнення йти
проти природи шкідливо не тільки для тіла, але і
для духу [11, 65 – 177].

Внесок  Д.  Дідро  в  розробку  філософсько-
педагогічних  проблем  полягає  в  тому,  що  він
переконливо  доводить  необхідність  врахування
природних  відмінностей  дітей.  Теорію  про
рівність  природних  задатків  він  називає
небезпечною,  “бо  під  впливом  її  наставники
будуть  довго  і  безплідно  натаскувати  своїх
вихованців на предмет, до якого у  них немає  ні
найменшої  природньої  схильності”  [14].
Прихильність Д. Дідро до ідеї природовідповідності
дає  підстави  вважати,  що  він  відходить  від
раціоналістичного  формалізму  у  вихованні.
Д.Дідро  одним  з  перших  ратував  за
загальнодоступність  освіти,  створення
безкоштовної школи, “двері якої однаково відкриті
для всіх дітей народу ...” [7].

Істотний  внесок  у  розробку  принципу
індивідуалізації  вніс  представник  Німецької
класичної школи Г. Гегель. Процес індивідуалізації
людини  Г.  Гегель  розкриває в  “Феноменології
духу”,  де  виділяє  три  ступені  руху  духу  до
індивідуального суб’єкту. На першому місці дух
виступає  як  природно  обумовлена,  одинична
сутність.  В  силу  цього  індивідуалізація
виявляється  тут  обмеженою  процесами
внутрішнього життя індивіда. ... На другому щаблі
дух  долає  свою  природність  і  одиничність,
наповнюючи  себе  соціальним  змістом  через
засвоєння  суспільних  відносин, які  утворюють
об’єктивну  основу  індивідуального  буття.  На
третьому щаблі руху дух звільняється від усього
зовнішнього і повертає до самого себе справжню
індивідуальність. Кінцевим результатом руху духу
є  “сама  вільна  індивідуальність,  в  якій  дух  з
досконалою об’єктивністю споглядає сам себе в
своєму образі і повністю, не повертаючись до себе
зі  спогляданням,  безпосередньо  пізнає  саме
споглядання  як  самого  себе,  будучи  саме  тому
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абсолютним духом і досконалою моральністю” [5,
274 – 275].

З ідеями західноєвропейського Просвітництва
перегукується проблема людини та її виховання
в  українській  філософії  XVIIІ  століття  в
філософсько-педагогічній спадщині Г. Сковороди
(1722 – 1794). Його концепція була заснована на
ідеї природовідповідності виховання і містила всі
нові  педагогічні  парадигми,  що  виникли  під
впливом філософії виховання західноєвропейського
Просвітництва [3, 347].

Філософсько-педагогічні погляди Г. Сковороди
неоднозначно оцінюється дослідниками. У книзі
українського  історика Д. Багалія  (1857  – 1932)
підкреслюється, що теорія виховання Г. Сковороди
будується на думці про те, що природа – це єдина
і щира наставниця і тому їй не потрібно заважати.
Учитель є служителем природи, яка вчить  тому,
до  чого  є природні  схильності  [2,  433  –  434].
Український  мислитель  досить  чітко  і  ясно
викладає  ідею природовідповідності  виховання.
“Будь-яка справа має успіх, – пише Г. Сковорода,
– якщо природа сприяє. Не заважай тільки природі
і, якщо хочеш, знищуй перепони, ніби очищаючи
їй шлях .... Клубок сам від себе покотиться з гори
прибери лише камінь, що лежить на шляху.  Не
вчи  його  котитися,  а лише  допомагай.  Не  вчи
яблуню  родити  яблука:  вже  сама  природа  її
навчила  .... Учитель або  лікар  ...  – лише  слуги
природи,  єдиної  справжньої  лікувальниці  і
вчительки. Буде так: хто хоче чогось навчитися,
повинен до цього зародитися. Не від людини, а
від природи суть всього” [12, 108].

Висновки. Таким  чином,  на  основі  аналізу
історико-філософської літератури висвітлено що
погляди  філософів  Античності,  епохи
Відродження, німецьких та українських філософів
ХVIIІ століття розкривають ідею природовідповідності
яка враховує  диференційний підхід  та розкриття
індивідуальності  кожної  особистості.  Питання
диференціації  та  розвитку  індивідуальності
особистості  потребує  розгляду  у  філософів
наступних  поколінь.
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У  статті  представлено  порівняльно-педагогічний  аналіз  професійної  підготовки  фахівців-
міжнародників в університетах Канади та України. Охарактеризовано стандарти реалізації професійної
підготовки бакалаврів з міжнародних відносин у системах вищої освіти обох країн. У процесі дослідження
розглянуто особливості освітніх програм з міжнародних відносин, що дало змогу з’ясувати результати
навчання, які  здобувають майбутні фахівці, а також  компетенції, які вони формують у межах обраної
спеціальності відповідно до функціональних обов’язків своєї професійної діяльності.

Ключові  слова:  бакалавр  гуманітарних  наук,  професійна  підготовка,  фахівець  з  міжнародних
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Літ. 8.

Екатерина Истомина, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры иностранных языков
Национального университета “Львовская политехника”

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ

ОТНОШЕНИЯМ В КАНАДЕ И УКРАИНЫ
В  статье  представлен  сравнительно-педагогический  анализ  профессиональной  подготовки

специалистов-международников  в  университетах  Канады  и  Украины.  Охарактеризованы  стандарты
реализации  профессиональной  подготовки  бакалавров  по  международным  отношениям  в  системах
высшего образования обеих стран. В процессе исследования рассмотрены особенности образовательных
программ  по  международным  отношениям,  что  позволило  выяснить  результаты  обучения,  которые
получают будущие специалисты, а также компетенции, которые они формируют в пределах выбранной
специальности в соответствии с функциональными обязанностями своей профессиональной деятельности.

Ключевые  слова:  бакалавр  гуманитарных  наук,  профессиональная  подготовка,  специалист  по

международным  отношениям,  профессиональная  компетентность,  профессиональные  стандарты.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS OF
ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS IN CANADA AND UKRAINE

The  article  presents  the  results  of  the  comparative-pedagogical  analysis  of  the  Bachelor’s  degree  of
international relations at the universities of Canada and Ukraine. In particular, the standards of  the implementation
of professional training of Bachelors in  international relations  in the higher education systems of both countries are
described.  In  the  course  of  the  study,  the  peculiarities  of  educational  programs  in  international  relations  were
considered, which, in turn, made it possible to study in more detail the learning outcomes acquired by future specialists
in the course of professional training. The study also presents the competencies that future international professionals
form within the  chosen  specialty  in accordance with  the  functional  responsibilities  of professional activities.

International relations is the branch of knowledge of the humanitarian field, the value of which is constantly growing.
The European  integration and  the development of  sustainable and  successful  international  cooperation  is a priority of
Ukraine. Professional training of international relations specialists is the key to successful cooperation Ukraine within the
international organizations  to  implement  its own  strategies of  social,  economic, and political development against  the
backdrop of  the world’s democratic processes. Professional  training in  International Relations, Social Communication
and Regional Studies  in Ukraine is carried out in accordance with  the Constitution of Ukraine, the Law on Education of
Ukraine  (2014), and other normative documents. This major  is under  the pressure of  the  constantly  changing global
trends. Because of  this,  the  training process undergoes  the necessary  improvements. Comparative pedagogical  studies
play an important role for the development of professional training of specialists of international relations in Ukraine. The
results of such researches allow to study the experience of other countries, highlight its positive and negative aspects, and
then extrapolate  the productive  ideas into practice of national higher  education.

Keywords:  Bachelor  of  Arts,  professional  training,  a  specialist  of  international  relations,  professional
competence,  professional  standards.
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П
остановка  проблеми. На сучасному
ринку  праці  затребуваними  є
випускники факультетів міжнародних

відносин  із  базовими  знаннями  глобальної
політики,  політології,  історії,  соціології,
антропології, культурології, економіки та сучасних
мов,  які  здатні  розрізняти соціальні  і  культурні
відмінності.  Успішна  професійна  діяльність
фахівців у цій сфері є  важливим фактором змін
на шляху розвитку України, що перебуває на стадії
активних реформ, у тому числі й освітньої сфери.
У  цьому  контексті  важливим  вважаємо
дослідження позитивного  досвіду  професійної
підготовки бакалаврів гуманітарних наук Канади
для виокремлення  його  позитивних  надбань  з
метою  оптимізації  вітчизняної  системи  вищої
освіти.

Аналіз  основних  досліджень і  публікацій.
Актуальність проблеми  професійної підготовки
фахівців з міжнародних відносин підтверджується
й результатами наукових розвідок, які проводять
як вітчизняні, так і  зарубіжні вчені, вивчаючи її
теоретичні (Р. Арон, К. Дойч (К. Deutsch) та ін.) і
практичні (Г. Андерсон (H. Anderson), С. Веббер
(C. Webber) та ін.) засади. Впродовж останнього
десятиріччя  українськими  науковцями
проводилися порівняльно-педагогічні дослідження
(Н.  Бідюк,  Н.  Мукан,  А.  Сбруєва  та  ін.).  Із
теоретичним  обґрунтуванням  розвитку  вищої  і
професійної  освіти  виступили  Л.  Гриневич,
П.  Сікорський, Л. Сушенцева та  ін.;  педагогіку
вищої школи студіювали В. Вихрущ, Ю. Козловський,
В. Ортинський, В. Погребняк та ін.; зарубіжний
досвід  професійної  підготовки  фахівців-
міжнародників висвітлювали О. Тарасова, В. Третько
та ін.

Порівняльно-педагогічні  дослідження
відіграють  важливу  роль  у  вдосконаленні
професійної  освіти  фахівців-міжнародників
України. Результати цих досліджень дають змогу
вивчити  практики  інших  країн,  з’ясувати  їх
позитивні  та  негативні  аспекти та,  відповідно,
сформувати  продуктивні  ідеї  для  втілення  у
вітчизняній  вищій  освіті.  Беручи  до  уваги
актуальність цієї проблематики для оптимізації
вітчизняної системи освіти, вважаємо, що досвід
Канади у сфері професійної підготовки потребує
подальшого вивчення.

Мета  статті  –  дослідити  професійну
підготовку  бакалаврів  гуманітарних  наук  в
університетах  Канади та  України,  виокремити
спільні та відмінні атрибути.

Виклад  основного  матеріалу.  Професійну
підготовку бакалаврів з міжнародних відносин у
Канаді  здійснюють  на  засадах  національних  і

провінційних  стратегій,  які,  своєю  чергою,
розвивались  відповідно  до  світових  освітніх
тенденцій [4].

Професійна пiдгoтoвка фахівців-міжнародників
повинна відповідати визначеним вимогам  щодо
oсoбистiснoгo  та  пpoфeсiйнoгo  зростання,
запропонованим у Концепції розвитку економічної
освіти  в  Україні,  у  нopмaтивних  дoкумeнтaх
Міністерства освіти і науки Укpaїни.

Професійну  підготовку  бакалаврів  з
міжнародних відносин в університетах  України
здійснюють  відповідно  до  освітніх  програм
тривалістю 4 роки навчання (240 кредитів ЄКТС).
Бакалаврські  освітні  програми  належать  до
першого рівня кваліфікації, шостого рівня НРК,
першого  циклу  РК-ЄПВО  відповідно  до
Національної рамки кваліфікацій, Європейської
рамки кваліфікацій для навчання упродовж життя.
Основними формами навчання є денна та заочна
[3].

Як  засвідчують  результати  досліджень
особливостей професійної  підготовки студентів
освітнього рівня “Бакалавр” у Канаді, державний
стандарт  для  цієї  сфери  відсутній  через
децентралізацію канадської системи вищої освіти
та  делегування  повноважень  моніторингу  за
якістю освіти, а також розробку навчальних планів
окремим провінціям та університетам [8].

Станом на початок 2017 року в Україні триває
робота над розробкою галузевого стандарту для
спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні
комунікації  та  регіональні  студії”.  Згідно  з
проектом  галузевого  стандарту  вищої  освіти
України,  фахівець-міжнародник  повинен
демонструвати  готовність  кваліфіковано
виконувати  роботу  технічного  та  первинно-
аналітичного спрямування,  а  також  виконувати
спеціальні  професійні  завдання,  що  потребує
вдалого  використання  засвоєних  теоретичних
знань у галузі міжнародних відносин, міжнародної
економіки, міжнародного права у межах обраної
спеціальності. Функціональні обов’язки фахівця
з міжнародних відносин полягають: у пошуку та
обробленні  спеціальної  інформації політичного
характеру,  а  також  інформації,  пов’язаної  з
менеджментом  і  маркетингом;  у  складанні
документів  та  листуванні,  що  стосуються
міжнародних  контрактів  та  забезпечення
організації переговорів у сфері зовнішніх відносин
держави та недержавних структур [3].

У  Канаді  навчання для  здобуття  освітнього
рівня  “Бакалавр” триває від  трьох до чотирьох
років.  За цей  час студентам необхідно  засвоїти
програму, яка в середньому налічує 20 предметів,
половина  з  яких  залежить  від  обраної
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спеціальності,  а  решта  –  від  вибору  студента.
Студент  має  право  обирати  предмет  із
запропонованого  списку  факультативних  чи
елективних дисциплін, які можуть належати або
не  належати  до  сфери  основної  спеціалізації.
Зазвичай існує прогресія від загальних дисциплін
до спеціалізованих [5].

У  вітчизняних  університетах  студенти,  які
навчаються  за  освітньою  програмою  з
міжнародних відносин, для отримання відповідної
кваліфікації  повинні  виконати  повний  обсяг
освітньої  програми,  пройти  перекладацьку
практику,  яка  є  обов’язковим  елементом
підготовки  фахівців-міжнародників,  а  також
практику  за  темою  кваліфікаційної  роботи,
скласти кваліфікаційний  іспит  з іноземної мови
та захистити бакалаврську роботу [3].

Підготовку  бакалаврів  за  спеціальністю
“Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії” в Україні здійснюють за такими
спеціалізаціями: європейська політика, міжнародні
відносини  країн  (регіонів),  політологія
міжнародних відносин, міжнародні організації та
дипломатична служба тощо [1].

У  сучасній  системі  вищої  освіти  Канади
студенти  стають  випускниками-бакалаврами
після  складання необхідної кількості  кредитів,
визначених освітньою програмою. Залежно від
сфери спеціалізації, студенти здобувають ступінь
бакалавра гуманітарних або технічних наук. Освіта
у  сфері  міжнародних  відносин  передбачає
присвоєння  освітнього  рівня  бакалавра
гуманітарних наук [6, 54].

Усі  освітні програми бакалаврату побудовані
так,  щоб  забезпечити  студентам  можливість
освоєння, формування та розвитку знань, умінь і
навичок,  які  допоможуть  їм  у  самостійній
інтелектуальній  праці.  Ця  здатність  може
представляти  підготовку  (під  науковим
керівництвом)  есе,  курсових  робіт, дипломних
робіт,  проектів  чи  інших  науково-дослідних
завдань,  які  демонструють  методологічну
компетентність  і  здатність  до  креативно-
інтелектуальної роботи, а в разі необхідності –
професійну відповідальність за виконання такої
діяльності [7].

Навчання в  середньому триває  від  шести  до
восьми семестрів, що є еквівалентом 90 – 120-ти
кредитів,  які  обов’язково  супроводжуються
передбаченою практичною діяльністю/ практикою [7].

В Україні студенти, які навчаються за освітніми
програмами з міжнародних відносин, суспільних
комунікацій та регіональних студій в університетах
України, отримують фундаментальну підготовку
з історії, теорії та практики міжнародних відносин,

зовнішньої політики  та  дипломатії  з достатнім
рівнем економічної та юридичної освіти [2].

Результати навчання, окреслені у такий спосіб,
щоб визначити навчальні компоненти програми
та  ключові  результати  здобуття  спеціалізації.
Ключовими компонентами навчання є засвоєння
відповідного  обсягу  знань  з  дисципліни,  що
демонструють  у  застосуванні  знань  (у  формі
оцінювання  матеріалу,  вивченого  в  аудиторії
письмово  чи  усно  у  вигляді  презентації,
обговорення тощо). Водночас застосування умінь
і навичок (дослідження, синтезу дослідження чи
аргументів)  і  формування ставлення  (культурна
компетентність  і  чуття,  пошук  міжкультурних
можливостей)  через  навчальний  план,  який
передбачає вивчення  іноземної мови  та набуття
іноземного досвіду під час навчання. Загалом така
спеціалізація  передбачає  засвоєння  глибоких
знань  у  відповідній  професійній  сфері  для
демонстрації та поширення знань з різних галузей
– від економіки, політології, права до літератури,
культурології, географії та екології [4].

В Україні зміст освітніх програм, навчальних
планів, програм навчальних дисциплін розробляє
вищий навчальний заклад у межах структури та
форми, визначених Міністерством освіти і науки,
а  також  з  урахуванням  спеціальності  та
спеціалізації, затверджених постановами Кабінету
Міністрів України [1].

Дослідження освітньої бакалаврської програми
з міжнародних відносин, суспільних комунікацій
та  регіональних  студій  Київського  інституту
міжнародних відносин дало змогу визначити, що
студенти на кожному році навчання вивчають такі
базові дисципліни:

- перший рік навчання: вступ до спеціальності,
історія міжнародних відносин, основи наукових
досліджень;

- другий рік  навчання:  історія міжнародних
відносин, основи світової політики;

- третій рік навчання: міжнародні відносин і
світова  політика,  конфліктологія  та  теорія
переговорів,  зовнішня  політика  України,
екологічні проблеми в міжнародних відносинах,
зовнішня політика США, зовнішня політика Росії,
міжнародні  відносини  у  пострадянському
просторі;

-  четвертий рік навчання:  зовнішня політика
країн  Європи,  теорія  міжнародних  відносин,
актуальні  проблеми  міжнародних  відносин  в
Африці та Латинській Америці, зовнішня політика
країн  Азії, Європейський Союз  в міжнародних
відносинах, сучасні тенденції світової політики,
зовнішня політика країн  Центрально-східної  та
Південно-східної Європи [1].
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Навчальний  план  бакалавра  міжнародних
відносин, суспільних комунікацій та регіональних
студій у  Національному університеті “Львівська
політехніка”  охоплює  цикли:  гуманітарних  і
соціально-економічних дисциплін, природничо-
наукової  підготовки,  професійно-практичної
підготовки (охоплює дисципліни загальнопрофесійної
та спеціальної професійної підготовки) дисциплін,
а також дисциплін вільного вибору, зокрема:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної
підготовки  (українська  мова  за  професійним
спрямуванням,  іноземна  мова,  історія  України,
історія  української  культури,  філософія,
політологія, фізичне виховання тощо);

-  цикл  природничо-наукової  підготовки
(інформатика та сучасні інформаційні технології,
безпека життєдіяльності, екологія);

- цикл професійної та практичної підготовки
(іноземна мова,  історія міжнародних  відносин,
історія  політичних  (правових,  економічних)
вчень,  політологія,  порівняльне  конституційне
право,  країнознавство,  міжнародне  публічне
право, теорія міжнародних відносин, міжнародні
відносин  і світова політика, зовнішня політика
України,  міжнародні  організації  тощо,
дисципліни вільного  вибору  за  блоками,  друга
іноземна  мова,  спецпідготовка,   зв’язки  з
громадськістю);  вибіркові  дисципліни
(нотаріальний  процес,  сучасні  інформаційні
системи  і  технології,   історія  української
дипломатії,  основи  підприємництва,  основи
геополітики і геостратегії тощо) [2].

Вивчення  освітніх  програм  канадських
університетів з міжнародних відносин освітнього
рівня  “Бакалавр”  дало  змогу  визначити  їхні
ключові взаємозв’язані компоненти: базові курси;
спеціалізовані курси; мовну підготовку; навчання/
практику  за  кордоном.  Усі  ці  вимоги
забезпечують  формування  та  розвиток
відповідних теоретичних  і практичних умінь  та
навичок.  Вони є  взаємодоповнювальними  та  у
комплексі  забезпечують  підготовку  фахівців  з
глибокими  знаннями  про  сучасні  питання
міжнародних відносин, загалом знаннями у певній
сфері міжнародних відносин, підготовлених  до
роботи у мультикультурному середовищі в умовах
культурного  релятивізму,  з певним  практичним
досвідом у галузі [4].

Цикл базових дисциплін охоплює курси, які є
фундаментальними  основами  у  галузі
міжнародних відносин. Цикл базових дисциплін
завершується курсом семінарських занять (англ.
Honours  Seminars),  які  дають  змогу  студентам
поглибити засвоєні упродовж навчання теоретичні
знання та підготуватись до написання майбутньої

наукової  роботи.  Головними  цілями  курсів
базового  циклу  є:  забезпечення  студентів
основами  дисциплінарних  підходів  та
ознайомлення  їх  з  базовими  положеннями
міжнародних  студій;  заохочення  студентів
мислити поза дисциплінарними межами, тобто
використовувати  міждисциплінарних  підхід;
забезпечення для студентів можливості освоєння
знання  з дисципліни  за допомогою критичного
мислення та аналізу. До циклу базових дисциплін
у  програмах  з  міжнародних  відносин  загалом
належать:

-  перший  рік  навчання:  глобальна  історія,
міжнародне  право  і  політика,  етнографія,
глобалізація і культура;

- другий  рік  навчання:  етика  і  глобалізація,
глобалізація  і  питання  міжнародної  економіки,
глобальні літератури;

-  третій  рік  навчання:  концептуалізація
глобальної і міжнародної систем, глобальні зміни
довкілля;

-  четвертий  рік:  семінарські  заняття  з
глобальних і міжнародних студій [5].

Висновки. Як засвідчує аналіз представлених
даних, Канада розробила та підтримує ефективну
модель  професійної  підготовки  бакалаврів  з
міжнародних відносин. З’ясовано, що підготовка
фахівців-міжнародників передусім ґрунтується на
міждисциплінарному підході. Вона спрямована на
реалізацію  освітнього  процесу  та  результатів
навчання  відповідно  до  стандартів  і
кваліфікаційних вимог, визначених провінціями
та університетом. Головними  надбаннями  такої
моделі  професійної  підготовки  є  гармонійний
розвиток професійних компетенцій,  необхідних
для  реалізації фахівця як успішного працівника
відповідної  галузі,  здатного  до  професійної
мобільності  та  роботи  з  інноваційними
технологіями.

Водночас Україна, маючи глибокі педагогічні
традиції та керуючись тенденціями міжнародного
освітнього простору, прямує шляхом оптимізації
існуючої  системи  професійної  підготовки.
Приєднання України  до Болонського процесу, а
також активні  євроінтеграційні процеси чинять
безпосередній вплив на  розвиток вищої освіти.
Закон  України  “Про  вищу  освіту”  визначає
основні  пріоритети  вищої  освіти,  її  ключові
складники  і  чинники  –  освітні  програми  та
відповідні кваліфікації.

Пріоритетним  напрямом  подальших
педагогічних  розвідок  вважаємо  компаративне
дослідження професійної  підготовки магістрів
гуманітарних  наук  в  університетах  Канади  та
України.
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“У добре організованій школі основна надія при здійсненні контролю за тією чи 
іншою особою покладається на діяльність. Вчитель зводить до мінімуму прояви 
власного авторитету. Коли необхідно проявити твердість, це здійснюється від імені 
групи, а не як прояв особистої влади. У цьому полягає відмінність між свавільними 
діями і діями, які є справедливими і чесними”. 

Джон Д’юї 
видатний американський філософ 
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СТАН УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-
ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У статті аналізується стан управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах

магістратури технічного університету в умовах діючої системи дає змогу констатувати, що в структурі
управління  різко звузилося  проблемне поле якості підготовки:  увага більше  зосереджується на  передачі
суми  знань,  питаннях  соціальної  поведінки,  іноді  –  на  технології  діяльності  майбутнього  інженера-
педагога.

Ключові  слова:  динаміка,  управління,  якість  підготовки,  майбутні  інженери-педагоги,
магістратура.
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СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА
В  статье  анализируется  состояние  управления  качеством  подготовки  будущих  инженеров-

педагогов  в  условиях  магистратуры  технического  университета  в  условиях  действующей  системы
позволяет  констатировать,  что  в  структуре  управления  резко  сократилось  проблемное  поле  качества
подготовки:  внимание  больше  сосредоточивается  на  передаче  суммы  знаний,  вопросах  социального
поведения,  иногда  –  на  технологии  деятельности  будущего  инженера-педагога.

Ключевые  слова:  динамика,  управление,  качество  подготовки,  будущие  инженеры-педагоги,

магистратура.
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CONDITION OF MANAGEMENT OF QUALITY OF PREPARATION OF FUTURE
ENGINEERED PEDAGOGES IN THE CONDITIONS OF MAGISTRACY OF

TECHNICAL UNIVERSITY
The  article  analyzes  the  state  of  management  of  quality  of  training  of  future  engineers-teachers  in  the

conditions  of  the  Masters  Courses  of  the  Technical  University.  The  conditions  of  the  current  system  makes  it
possible  to state that  the problem of  the quality of  training sharply narrowed in  the management structure:  the
focus is more on the transfer of the amount of knowledge, issues of social behavior, sometimes – on the technology
of  the  future  engineer-teacher. According  to  the results  of  the  empirical  and  search  phase  of  the  study,  it  was
found  that  the  training  at  a  technical university  is mainly aimed at  the  formation of  students of  scientific  and
subject  knowledge,  the verbal  transmission  of  information dominates, much attention  is  paid  to  the  content of
educational  activities  and  relations  of  the  future  engineer-teacher.  But  in  this  process,  the  role  of  analytical
activity  of  the  future  teacher-engineer  in  relation  to  the  awareness  of  himself  as  the  subject  of  pedagogical
activity, the definition of his own pedagogical position by means of pedagogical activity  is insufficient. A study
of  management of quality of  the  training of  future engineers-teachers  in  the conditions of  the Masters Courses
of the Technical University has shown the lack of readiness of many technical universities to manage the quality
of  training. According  to  the empirical  indicators obtained  from  the survey of  teachers and students regarding
the  quality  management  of  training,  it  was  recorded  that  the  greatest  obstacle  to  its  creation  is  the  lack  of
attention to the quality of students’ training, the predominance of the monologue form of educational interaction,
the  closeness  and  stereotyped  role  of  teacher  behavior,  etc.

Keywords:  dynamics,  management,  a  quality  of  preparation,  the  future  engineers-teachers,  magistracy.

П
остановка проблеми. Управління якістю
підготовки майбутніх інженерів-педагогів
в  умовах  магістратури  технічного

університету є підсистемою педагогічної системи
як  множини  взаємопов’язаних  структурних  і
функціональних  компонентів, підпорядкованих
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цілям виховання, освіти і навчання підростаючого
покоління та  дорослих людей, що  залишається
відносно  стійкою  під  час  змін.  Педагогічна
система,  в  свою  чергу,  є  підсистемою  такого
надскладного  соціального ланцюга як  “природа
–  людина  –  суспільство”,  що  становить
багаторівневу,  динамічну,  штучно  створену,
адаптивну,  відкриту  й  нелінійну  соціальну
систему. Дослідження  її потребує розгляду як у
статиці,  що  дасть  змогу моделювати  внутрішні
складники системи, так і в динаміці, що дозволить
отримати  наочне  уявлення  про  її  еволюцію  в
педагогічному процесі.

Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти
управління педагогічними системами розкривають
у  наукових  працях  з  проблем:  філософії
управління  (В. Андрущенко,  М. Михальченко,
В. Кремень,  С. Пазиніч,  О. Пономарьов,
О. Романовський, Л Товажнянський); управління
педагогічними  системами  (Ю. Бабанський,
В. Бондар,  Г. Дмитренко,  Г. Єльникова,
Л. Калініна,  Н. Клокар,  В. Курило,  В. Луговий,
В. Маслов, В. Олійник, В. Пікельна, М. Поташник,
З. Рябова, Т. Сорочан, В. Сидоренко, П. Третьяков,
Є. Хриков, Т. Шамова);  управління навчанням у
вищій  школі  (С. Архангельський,  В. Берека,
О. Галус, С. Калашнікова, В. Крижко); психологічних
аспектів управління (Л. Карамушка, Н. Коломінський,
В. Семиченко,  В. Якунін);  удосконалення
управління  системою  ПТО  (С. Батишев,
І. Васильєв, В. Гаськов, С. Гончаренко, Р. Гуревич,
Т. Десятов, Н. Ничкало, І. Каньковський, С. Нікітчина,
С. Ніколаєнко,  І. Лікарчук,  В. Мельниченко,
Л. Онищук, Т. Рожнова, В. Петренко, Л. Петренко,
Л. Сергеєва, В. Шапкін та ін.).

Мета статті – проаналізувати стан управління
якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів
в умовах магістратури технічного університету.

Виклад  основного  матеріалу.  Емпіричне
дослідження  стану  сформованості  управління

якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів
в  умовах магістратури технічного університету
здійснювалася поетапно.

На першому етапі  емпіричного дослідження
було  проаналізовано  і  систематизовано
теоретичні  джерела,  що  дало  змогу  визначити
методологічні  засади  емпіричного дослідження
управління  якістю  підготовки  майбутніх
інженерів-педагогів  в  умовах  магістратури
технічного  університету,  складено  програму
дослідження [1; 4; 9].

На  другому  етапі  здійснено  пілотажне
дослідження на базі вищих технічних навчальних
закладів ІІІ  – ІV рівнів акредитації, що мало на
меті  визначення  й  уточнення  емпіричних
референтів  рівнів  сформованості  управління
якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів
в  умовах магістратури  технічного  університету,
розроблення  відповідного  методичного
інструментарію дослідження [2; 5; 10].

Третій  етап  передбачав  організацію  і
проведення  констатувавльної  частини
емпіричного  дослідження,  що  зумовило,  по-
перше,  необхідність  вимірювання  окремих
параметрів  управління  якістю  підготовки
майбутніх  інженерів-педагогів  в  умовах
магістратури технічного університету; по-друге,
визначення рівнів управління якістю підготовки
майбутніх  інженерів-педагогів;  по-третє,
дослідження чинників сформованості управління
якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів
[3; 6].

Загалом  дослідженням  було  охоплено  872
майбутніх  інженерів-педагогів  з  навчальних
закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації з різних регіонів
України (табл. 1).

Досліджуваних було поділено на групи залежно
від статі, віку. При цьому відсотковий склад груп
відповідав загалом представленості у генеральній
сукупності даних [7; 8].

Таблиця 1. 
Розподіл досліджуваних за місцем розташування ВНЗ 

Місце розташування  Кількість досліджуваних, % 

Вінниця  8,0 

Івано-Франківськ  8,9 

Київ  8,5 

Львів  17,5 

Одеса  17,7 

Слов’янськ  11,8 

Тернопіль  7,2 

Умань  9,9 

Хмельницьк  10,1 
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навчального  закладу  –  ВНЗ  ІІІ–ІV  рівнів
акредитації – 82,1% і 17,9% досліджуваних.

Крім  того,  було  виділено  групи  майбутніх
інженерів-педагогів залежно від віку – до 25 років
і старше 25 років (93,1 % і 6,9 % досліджуваних
відповідно) (табл. 5).

У  розподілі  груп  досліджуваних  студентів
залежно від статі виявлено, що у вибірці названа
досить  незначна кількість  майбутніх  інженерів-
педагогів  чоловічої  статі  (лише  4,8% від  всієї
кількості досліджуваних), що загалом відповідає
відсотковому  розподілу  майбутніх  інженерів-
педагогів  залежно  від  статі  у  генеральній
популяції (табл. 6).

Такий  підхід  до  організації  дослідження
створив,  на  нашу  думку,  передумови  для
об’єктивного  визначення  рівнів  ефективності
управління  якістю  підготовки  майбутніх
інженерів-педагогів  в  умовах  магістратури
технічного  університету,  а  також  визначення
організаційно-педагогічних  і  гендерно-вікових
чинників, що найбільшою мірою впливають на
рівні його ефективності.

Висновки. Досягнення системності, науково-
практичної цінності дослідження, спрямованого
на  управління  якістю  підготовки  майбутніх
інженерів-педагогів  в  умовах  магістратури
технічного  університету  за  критеріями

За  місцем  проживання  –  центральний,
західний, південний регіони (26,2%, 44,1%, 11,8%
і 17,9% досліджуваних відповідно).

З метою вивчення особливостей ефективності
управління  якістю  підготовки  в  умовах
магістратури  студентів  було  поділено  на  шість
груп (табл. 2).

Для  виявлення  особливостей  ефективності
управління  якістю  підготовки  майбутніх
інженерів-педагогів  в умовах  магістратури всіх
досліджуваних було  поділено  на  дві  групи.  До
групи бакалаврів увійшло 76,4 % досліджуваних,
до  групи  магістрів  –  23,6 %  досліджуваних
майбутніх інженерів-педагогів (табл. 3).

З  метою  виявлення  динаміки  ефективності
управління  якістю  підготовки  брали  до  уваги
також етап професійної підготовки (табл. 3).

У  групі  бакалаврів  виокремлено  22,2 %
початківців,  а  випускників  –  77,8 %;  у  групі
магістрів –  63,7 % початківців, а випускників –
36,3 %.  Такий розподіл  загалом узгоджується  із
логікою  навчального  процесу,  відповідно  до
специфіки  соціально-демографічної  ситуації  в
країні (табл. 4).

Серед  організаційно-педагогічних  чинників
нами було виокремлено форму навчання студентів
– денну та заочну (93,2% і 6,8 % досліджуваних
відповідно),  а  також  рівень  акредитації
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Таблиця 2. 
Розподіл досліджуваних за курсами навчання 

Групи навчання  Кількість досліджуваних, % 

1-ша група  11,5 

2-га група  10,7 

3-тя група  13,8 

4-та група  40,4 

5-та група  15,0 

6-та група   8,6 

 

Таблиця 3.
Розподіл досліджуваних залежно від кваліфікаційного рівня 

Кваліфікаційний рівень освіти  Кількість досліджуваних, % 

Бакалавр  76,4 

Магістр  23,6 

 

Таблиця 4. 
Динаміка досліджуваних залежно від етапу професійної підготовки 

Кваліфікаційний рівень освіти  Кількість досліджуваних, 
 % 

Початківці  Випускники 

Бакалавр  22,2  77,8 

Магістр  63,7  36,3 
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сформованості  як  окремих  складників,  так  і
загалом  цієї  здатності  статистично значущою є
суттєва  перевага  показників  студентів
експериментальних  груп.  Якісний  аналіз
отриманих даних дає можливість стверджувати,
що в результаті впровадження управління якістю
підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах
магістратури технічного університету  відбулися
помітні зміни у знаннях її учасників про цілі і зміст
процесу  управлінської  підготовки  загалом,
насамперед  її  психологічно-педагогічного
складника. На початку дослідження необхідність
експериментального  пошуку  очікуваного
результату  –  достатньої  сформованості
прогнозованої  здатності такого управління, яка,
безперечно,  є  системним  утворенням,  міцно
інтегрованим у контексті особистісно-професійної
підготовки.  Мету  свого  навчання  студенти
трактували переважно досить вузько – як процес
оволодіння  певним  обсягом  навчального  змісту
управлінських  знань  і  вмінь.  Студенти дійшли
розуміння того, що становлення себе як інженера-
педагога  може  відбуватися  лише  на  основі
змістовного  усвідомленого  аналізу  сфери
майбутньої  управлінської  діяльності  інженерів-
педагогів  технічного  університету,  розуміння  її
різних  психологічних  і  педагогічних  систем.
Надалі,  на основі  зіставлення  уявлень студентів
про  зміст управлінської підготовки  із  знаннями
про  мету  і  завдання  майбутньої  управлінської
діяльності  встановлювалися  зв’язки  між
теоретичними  та  практичним  курсами,
виявлялися  і  описувалися  способи  організації
навчальної діяльності, які  є  оптимальними для
оволодіння певним навчальним змістом. Студенти
прагнули також оволодіти умінням планувати свій
управлінський  розвиток  після  завершення
навчання у  технічному університеті. Позитивна

динаміка  такого  управління  особливо  чітко
виявилася у студентів-магістрів.
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THE PROCESSING APPROACH TO THE STRATEGIC MANAGEMENT OF
COMPREHENSIVE EDUCATION INSTITUTION

The article  deals with  the process approach  to  the  strategic  management of  comprehensive  educational
institution.  The  essence  of  the  concept  ‘strategic  management  of  comprehensive  educational  institution’  is
revealed. It is noted that the strategic management of the organization in the context of the process approach is
considered as  a  sequence  of  implementation  of  interrelated  actions aimed  at  achieving  the  final  result.

The  sequence  of  stages  of  implementation  of  strategic  management  of  comprehensive  educational
institution is analyzed: the strategic analysis, which involves an analysis of the external and internal environment
of  comprehensive  educational  institution;  definition  of  the  mission  and  strategic  goals  of  comprehensive
educational  institution, which  serve as  the basis  of  implementing  the overall  strategy  for  its development  as  a
coherent system; the formation of a set of strategic alternatives and, on the basis of evaluation of their prospects
for  the  selection of  the best; development of a  strategic plan based on  the choice of  one or  several alternative
options  for  the  development of  comprehensive  educational  institution  that  can  be  used  simultaneously  or  in  a
complex,  as well as  the development of  specific programs  for  the implementation of  such a plan; approval and
implementation  of  the  strategy  through  the  application  of  modern  effective  methods  and  tools  of  strategic
management; evaluation of the results of the implementation of the strategy and possible changes to the strategic
plan,  for which a  system of  indicators  is being developed,  the use of  which  serves as an  information  base  for
making  decisions  on  the  need  to  make  changes  to  the  chosen  strategy  for  the  development  of  comprehensive
educational  institution.

It  is proved  that  the process  approach  helps managers  to  maintain  conditions  that  affect  the  quality of
the  functioning of  comprehensive  educational  institution,  identify  and  formulate management  of  key  processes
in  the development  of all spheres of  its  activity.

Keywords: strategic management, the comprehensive educational institution, the process approach, a strategy.

П
остановка  проблеми.  Стратегічне
управління загальноосвітнім навчальним
закладом – це система рішень і дій по

формуванню  і  виконанню  стратегій  розвитку
загальноосвітнього  навчального  закладу,  які
забезпечують його взаємодію з зовнішнім оточенням
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з  метою  підвищення  конкурентоспроможності
загальноосвітнього  навчального  закладу  і
забезпечення його розвиток у майбутньому.

Для  забезпечення  підвищення ефективності
стратегічного  управління  загальноосвітнім
навчальним закладом, на наш погляд, необхідно
сконцентрувати увагу на процесному підході, який
дозволяє  активізувати  внутрішні  резерви
організації,  сприяє  ефективному  залученню
зовнішніх  ресурсів  та  допомагає  оптимізувати
організаційну  структуру  загальноосвітнього
навчального закладу.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Значний внесок у  розвиток теорії  стратегічного
управління в системі освіти зробили В. Вознюк,
Б. Гершунський,  Л. Грицяк,  Г. Дмитренко,
Г. Єльникова,  Т. Жорняк,  Л. Карамушка,
К. Колеснікова,  В. Колпаков,  О. Мармаза,
В. Маслов,  С. Натрошвілі,  Н. Островерхова,
О. Пометун,  М. Поташник,  О. Родіонов,
П. Третьяков, Л. Щоголєва та інші. Однак окремі
аспекти цієї проблеми з’ясовано не повністю, в
тому  числі,  більш  детального  дослідження
потребують  питання пов’язані  з використанням
процесного підходу до стратегічного управління
загальноосвітнім навчальним закладом.

Мета  статті  полягає у  розгляді  питань,  які
стосуються процесного підходу до стратегічного
управління  загальноосвітнім  навчальним
закладом.

Виклад  основного  матеріалу.  Процесний
підхід  до  розкриття  сутності  стратегічного
управління загальноосвітнім навчальним закладом
ґрунтується на визначенні певної послідовності
етапів здійснення такого управління. Л. Дончак і
О. Ціхановська  стверджують,  що  стратегічне
управління організацією в контексті процесного
підходу розглядається як послідовність  процесу
реалізації взаємопов’язаних дій, направлених на
досягнення кінцевого результату [2].

Серед науковців існує різне бачення кількості
етапів стратегічного  управління  і послідовності
їх  застосування. Традиційно початковим етапом
вважається  етап  стратегічного  аналізу,  який
передбачає аналіз  зовнішнього та внутрішнього
середовища  загальноосвітнього  навчального
закладу.  За  своєю суттю  стратегічний  аналіз  є
етапом  передпланових  досліджень,  на  якому
визначається поточний стан  загальноосвітнього
навчального  закладу  і  виявляються  умови  для
його  подальшого  успішного  розвитку.  Таким
чином, на  етапі  аналізу  створюється  необхідна
інформаційна  база,  що  дозволяє  найбільш
ефективним чином провести процес визначення
місії, цілей та вибору альтернатив.

На  другому  етапі  має  визначатися  місія  та
стратегічні цілі  загальноосвітнього навчального
закладу, які виступають засадничими підвалинами
реалізації  загальної  стратегії  його  розвитку як
цілісної  системи.  У  широкому  розумінні  місія
втілює  філософію  організації,  тобто  визначає
цінності,  переконання, пріоритети  і  принципи,
якими  керується  колектив.  У  більш  вузькому
значенні  місія  декларує  причини  створення,
основні  цілі  і  напрями  діяльності  організації;
продукти або послуги, які виробляє організація,
а також потенційні ринки і споживачів, для яких
вона  працює  [7,  115].  Отже,  місія
загальноосвітнього  навчального  закладу  –  це
сформульоване  твердження  відносно  того, для
чого  або  з  яких  причин  існує  загальноосвітній
навчальний заклад.

Аналіз наукових праць з проблеми визначення
та  формулювання  місії  організації  дав  змогу
визначити,  що  для  того,  аби  місія  виконувала
свою провідну роль  у стратегічному  управлінні
загальноосвітнім  навчальним  закладом,  вона
повинна  чітко  вказувати  на  напрям  розвитку
освіти  і самого  загальноосвітнього навчального
закладу; місія повинна давати чіткі  відповіді на
потреби  та  очікування  заінтересованих  груп
споживачів  освітніх  продуктів:  суспільства  в
цілому, учнів та їх батьків, місцевої влади, бізнесу,
педагогічного  персоналу,  співробітників  і
керівників;  місія  має  містити  інформацію про
інструменти  та  технології  своєї  реалізації  і
водночас не суперечити практичним діям;  місія
має  поєднувати  керівництво,  педагогічний
колектив,  співробітників,  учнів,  їх  батьків  та
представників  інших контактних  аудиторій,  що
впливають  на  діяльність  загальноосвітнього
навчального  закладу; згуртовувати  всіх  навколо
конкретної концепції розвитку загальноосвітнього
навчального закладу.

На  відміну  від  місії,  цілі  організації  –  це
конкретний  стан  окремих  її  характеристик,
досягнення яких є  для неї бажаним, саме  на це
спрямована  її  діяльність. Вони  являють  собою
суб’єктивне вираження таких реальних обставин,
як характер виробничого потенціалу організації,
її  роль  і  місце  в  суспільній  системі,  інтереси
партнерів і споживачів [6, 17]. Ціль – конкретний
стан  окремих  характеристик  організації,  на
досягнення яких спрямована її діяльність, бо це
для  неї  бажано  [3,  340  –  341].  Отже,  процес
визначення  місії  і  цілей  загальноосвітнього
навчального  закладу є  досить  важливим етапом
стратегічного управління,  який  спрямовує  всю
його подальшу діяльність на досягнення цих цілей.
Визначення конкретних цілей загальноосвітнього
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навчального  закладу  допомагає  перейти  від
загального формулювання місії до окремих планів
роботи, за допомогою яких можна досягти успіху.

Після  визначення  на  попередніх  етапах
основних  стратегічних  напрямів та конкретних
цілей розвитку,  формується  набір  стратегічних
альтернатив  та,  на  основі  оцінювання  їх
перспективності здійснюється відбір найкращої.
Стратегічні  альтернативи  –  це  набір  варіантів
стратегічного розвитку організації, що дозволяють
досягти стратегічних цілей організації у всьому їх
різноманітті  [1, 101].  Отже, під стратегічними
альтернативами розуміються можливі стратегічні
напрямки руху  загальноосвітнього  навчального
закладу.

На думку, В. Маркової і С. Кузнєцової, процес
формування  і оцінки  альтернативних  варіантів
розвитку організації є самостійною цінністю для
стратегічного  управління,  оскільки  дозволяє
керівникам осмислити можливі напрями розвитку.
Науковці  стверджують,  що  цей  етап  має
спонукати до роздумів про те, що може статися у
зовнішньому середовищі й до яких наслідків для
організації  це  може  привести  [5,  30].  Тому,
передбачення  змін  забезпечить  підвищення
гнучкості  загальноосвітнього  навчального
закладу.

Ще  одним  важливим  етапом  є  розробка
стратегічного плану на основі вибору однієї або
декількох  альтернативних  варіантів  розвитку
загальноосвітнього  навчального  закладу,  що
можуть  використовуватись  одночасно  або  в
комплексі, а також розробка конкретних програм
для  реалізації  такого плану.  Стратегічний  план
загальноосвітнього  навчального  закладу  слід
розглядати  як  програму,  яка  спрямовує  його
діяльність  протягом  тривалого  періоду  часу.
Процес  створення  стратегічного  плану  є
стратегічне планування.

О. Ковтун  стверджує,  що  стратегічне
планування є формою виявлення і представлення
стратегії організації,  тобто  формою  виявлення
можливостей і проблем організації у досягненні
певних  довгострокових цілей на основі  певної
(обраної) стратегії поведінки і розвитку [4, 185].
Тому, можна  зробити висновок, що  стратегічне
планування ототожнюється з розробкою основної
стратегії розвитку загальноосвітнього навчального
закладу.

Як  окремий  етап  доцільно  виділити
затвердження  і  реалізацію  стратегії  шляхом
застосування  сучасних  ефективних  методів  та
інструментів  стратегічного  управління.  Під
реалізацією  стратегії  розуміється  комплекс
управлінських  дій  щодо  забезпечення  її

виконання,  що  включає  послідовне  виконання
пунктів стратегічного плану, розподіл обов’язків,
відповідальності, заходи стимулювання, необхідну
координацію  зусиль  підрозділів  організації  і
відповідний  контроль  [1,  111].  Таким  чином,
реалізація  стратегії  включає  проведення
стратегічних  змін  в  загальноосвітньому
навчальному закладі, що переводять його в такий
стан,  в  якому  він  буде  готовий  до  проведення
стратегії в життя.

Заключним етапом  зазвичай виступає оцінка
результатів впровадження стратегії та можливих
змін стратегічного плану, для чого розробляється
система  показників,  використання якої  служить
інформаційною базою для прийняття рішень про
необхідність внесення змін  до обраної стратегії
розвитку загальноосвітнього навчального закладу.
Вибрана стратегія підлягає ретельній оцінці, яка
є  підтвердженням  того,  чи  приведе  вибрана
стратегія до досягнення цілей загальноосвітнього
навчального закладу. Оцінка стратегії проводиться
шляхом порівняння результатів роботи з цілями.
Процес  оцінки  використовується  як  механізм
зворотного зв’язку для коректування стратегії.

Висновки. На нашу думку, процесний підхід
дає можливість створювати інформаційні бази, що
стосуються  системи  стратегічного  управління.
Процесний  підхід  допомагає  керівникам
підтримувати  умови,  які  впливають  на
забезпечення  якості  функціонування
загальноосвітнього навчального закладу, виявляти
та формувати управління ключовими процесами
у розвитку всіх сфер його діяльності.
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FLASH TECHNOLOGY AS A TOOL OF ACTIVATING THE STUDENTS’
INDEPENDENT WORK

The article proposes  the ways of activating the independent work of  future teachers of  labor education with  the use of
information and communication technologies of training, in particular, Flash technology, and a special form of independent work,
which is based on schematic and sign models, on the example of studying the discipline “Technology of mechanical engineering”.

Flash  technology, which  is a promising area  for  using multimedia  technologies  in  the learning  process,
allows  creating  and  using  the  interactive  animated  multimedia  applications  with  vector  graphics.  Training
flash  rollers  differ  from  the  traditional  presentation  with  special  flexibility  and  dynamism,  high  quality
visualization of  the  studied objects,  require a minimum amount of  time to  load  on the screen.
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П
остановка  проблеми.  У  сучасній
теорії і практиці системи вищої освіти
накопичено чималий досвід удосконалення

освітнього процесу, у тому числі – його інструментально-
технологічного забезпечення.  У  цьому зв’язку  є
науково  значущими  пошуки  зарубіжної  та
вітчизняної  педагогічної  думки  в  області
використання  інформаційно-комунікаційних
технологій навчання, серед яких останнім часом
значного розвитку набула Flash-технологія.

Технологія Flash або інтерактивна веб-анімація,
розроблена  за  підтримки  компанії Macromedia,
сьогодні  є  невід’ємною  частиною  більшості
сучасних веб-ресурсів, має ряд переваг, серед яких:
компактність  (невеликий  розмір  файлів),
безпечність  (можливість  формування  різних
параметрів  секретності),  інтерактивність
(можливість  активної динамічної  реакції на дії
користувача), зручність (простота інтерфейса).

Flash-технологія,  яка  є  перспективним
напрямком використання технологій мультимедіа
в навчальному  процесі, дозволяє створювати та
використовувати  інтерактивні  анімовані
мультимедійні додатки із застосуванням векторної
графіки. Навчальні flash-ролики відрізняються від
традиційної презентації особливою гнучкістю та
динамічністю,  високою  якістю  візуалізації
досліджуваних об’єктів, вимагають мінімального
часу для завантаження на екран [1].

Слід  зазначати,  що  розробка  навчальних
програмних  засобів  у  названому  середовищі
можлива завдяки: міжплатформеності (можливість
використання на будь-якій апаратно-програмній
платформі;  легкості  керування  (усі  кнопки,
необхідні для керування, мають  вигляд окремих
елементів та однакові у всій програмі); детальному
обґрунтуванню кожної дії,  пункту та підпункту
плану,  які  можна  використовувати,  як  під  час
аудиторної роботи студентів, тобто на практичних
заняттях, так і під час їх самостійного навчання
[2].

Аналіз досліджень  і публікацій. Проблему
впровадження  інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальний процес розглядали в своїх
дослідженнях В. Биков, Р. Вільямса, Р. Гуревич,
Ю. Дорошенко, А. Єршов, М. Жалдак, Ю. Жук,
В. Монахов, Н. Морзе, С. Пейперт, Ю. Рамський,

С. Раков, І. Роберт, В. Руденко. Однак, незначна
кількість  публікацій  присвячена  питанням
впровадження в навчальний процес  підготовки
майбутніх учителів  трудового  навчання  засобів
інтерактивної веб-анімації.

Мета  статті  –  визначення  умов активізації
самостійної роботи майбутніх учителів трудового
навчання з використанням Flash-технології.

Досвід впровадження програмних продуктів,
розроблених  в  середовищі Macromedia  Flash,  в
процес  викладання  технічних  дисциплін
(Технічна  механіка,  Основи  виробництва,
Технологія  машинобудування)  на  кафедрі
професійної  освіти,  трудового  навчання  та
технологій  Бердянського  державного
педагогічного університету довів їх ефективність
у процесі підготовки майбутніх учителів.

Розглянемо елементи організації  самостійної
роботи студентів  магістрантів  під час вивчення
дисципліни  “Технологія  машинобудування”
(змістовий  модуль  “Основи  теорії  якості”)  за
допомогою  педагогічного  програмного  засобу
(ППЗ) навчання “Діаграма Парето”, розробленого
у середовищі Macromedia Flash.

Запропонований програмний продукт має  на
меті:ознайомити студентів з історію виникнення
та  загальними  правилами  побудови  діаграми
Парето;

- навчити проводити АВС-аналіз;
- активізувати самостійну навчальну діяльність

студентів  за  допомогою  використання
інформаційно-комунікаційних  технологій
навчання;

- надати студентові можливість  працювати у
комфортному для нього темпі та обрати зручний
для  нього  спосіб  опрацювання  завдань
самостійної  роботи  (2 академічні години або  за
20хв./40хв./20хв.);

- формувати у студентів уміння самоорганізації
власної життєдіяльності;

- керувати студентською самостійною роботою
без прямої участі викладача;

- оптимізувати процес самостійної роботи за
допомоги  інтенсифікації  та раціоналізації  часу,
який при традиційному навчанні витрачається на
замальовування таблиць, схем, пошук інформації
тощо;

The  author proposes  the  elements  of  the  method  of  activating  the  students’  independent  work  using  the
pedagogical  software  tool  “Pareto  Diagram”,  which  is  an  electronic  manual  containing  the  theoretical  (basic
and additional material) and practical (task-solving) parts that contribute to the rapid and qualitative formation
of skills applying the basic principles and methods of product quality analysis, namely, to calculate and construct
Pareto charts and conduct an ABC analysis.

Use  of  the  pedagogical  software  “Pareto  Diagram”  and  the  form  of  independent  work  activate  the
cognitive activity  of  students,  creates  favorable  conditions  for  the  formation  of  their  future  professional  skills
and personality as  a whole,  and also meets  the demands of  modern  society.

Keywords:  independent  work,  Flash-technology,  schematic  and  sign  models.
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-  продемонструвати  студентам  як  майбутнім
педагогам  можливості  та  особливості
застосування  інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальному процесі.

ППЗ  “Діаграма  Парето”  являє  собою
електронний посібник, який містить теоретичну
(основний та додатковий матеріал) та практичну
(розв’язання  задачі)  частини,  які  сприяють
швидкому  та  якісному  формуванню  вмінь
застосувати основні принципи та методи аналізу
якості продукції, а саме розраховувати та будувати
діаграми Парето та проводити АВС-аналіз.

Запуск  педагогічного  програмного  засобу
здійснюється  за  допомогою  файлу  “Діаграма
Парето.ехе”.  Після  запуску  файлу  на  екрані
з’являється титульний слайд, на якому містяться
назва  електронного  навчального  посібника,  що
являє  собою  кнопку,  що  дозволяє  перейти  до
змісту.

Наступний слайд містить мету та завдання, а
також  перелік  необхідного  обладнання  та
інструментів. Тобто, потрапляючи на зазначений
слайд, студент усвідомлює мету своєї подальшої
самостійної  роботи,  яка  деталізується  через
поставлені  завдання.  Також  на  слайді
розташовано три кнопки “Теоретичні відомості”,
“Історична довідка” та “Практична частина”, при
натисканні  яких  користувач  спрямовується  до
відповідних розділів.

Ознайомившись  з  історичною  довідкою  та
теоретичними  відомостями  студент  може
переходити  до  виконання  практичної  частини,
сутність  якої  полягає  у  вирішенні  задачі  за
допомогою  діаграми  Парето.  На  слайді,  яким
розпочинається  діяльність  над  практичною
частиною,  також  подано  загальні рекомендації
щодо  подальшої  роботи  з  комп’ютерною
програмою.

На наступному слайді розміщено умову задачі
та  розпочинається  процес  її  вирішення.  Слід
зазначити, що усі  порядкові  номера етапів ходу
вирішення  задачі  співпадають  з номерами,  які
подано  у  бланку  до  самостійної  роботи,  отже
студенту  легко  зорієнтуватися  у  необхідності
заповнення тих чи інших текстових “полів”.

Після  визначення  об’єкту  дослідження  та
способу  класифікації  даних  користувачу
пропонується заповнити листок реєстрації даних.
Перш за все, необхідно визначитись з дефектами,
які можуть  бути  виявлені. Для  цього студентові
необхідно  скористатися  технологічною
документацією,  доданою  до  партії  виробів,  та
визначитися  з  усіма технологічними  процесами
й операціями,  за допомогою яких виробляється
досліджуваний об’єкт; згадати типові види браку;

оглянути декілька зразків та спрогнозувати типи
дефектів.

Далі  необхідно  дослідити  кожен  зразок  на
наявність  дефектів  та,  якщо  вони  виявлені,
зробити позначку у відповідній комірці (для цього
необхідно натиснути “мишкою” на комірку та у
віконці, що відкриється, обрати “галочку”); якщо
ж  дефекту  немає,  то  після  натискання  на
відповідну комірку обрати пусту клітинку.

Після  цього  ППЗ  спрямовує користувача до
четвертого  етапу  вирішення  задачі,  на  якому
підраховується  загальна  кількість  випадків  по
кожному  з  шести  типів  дефектів.  Такий
розрахунок  робиться  автоматично,  на  екран
виводиться лише зведена таблиця.

Коли підбито суму по кожному типу дефектів,
студент переходить до п’ятого етапу  вирішення
задачі  –  розрахунку  даних,  необхідних  для
побудови  діаграми  Парето,  та  внесення  їх  до
зведеної  таблиці  “Дані  для  побудови  діаграми
Парето”. Перші два стовпчика “Типи дефектів”
та  “Кількість  дефектів”,  заповнюються
користувачем самостійно: усі типи дефектів та їх
кількісні  значення  заносяться  у  порядку
зменшення, тобто перший тип дефекту буде той,
який має найбільше значення, і далі – у порядку
зменшення.

Після заповнення зазначених колонок студент
натискає кнопку “Далі” і програма скеровує його
до заповнення наступних стовпчиків “Накопичена

сума  кількості  дефектів,  “ n”,  “Кількість

дефектів  у  відсотках,  N%”,  “Накопичена  сума

відсотків,  “ %”,  які  він  розраховує,

застосувавши певні формули.
Розрахувавши усі необхідні дані (заповнивши

таблицю),  за  допомогою  кнопки  “Будувати
діаграму”  студент  скеровується  до  наступного
слайду,  де  безпосередньо  буде  відбуватися
побудова діаграми Парето (рис. 1).

Процес побудови діаграми розбито на 3 етапи:
1. Будуються стовпчики за кількістю відсотків

(рис.2.  І).
2. Відмічаються крапки для побудови кривої

накопичених відсотків (рис. 2. ІІ).
3. Будується крива накопичених відсотків (рис.

2. ІІІ).
Такий поетапний спосіб роботи дозволяє: по-

перше, уникнути помилок через неуважність; по-
друге, не  заплутує студентів у великій кількості
даних, а дає чіткий зрозумілий план дій.

Побудувавши  діаграму  Парето,  користувач  за
допомогою  кнопки  “Далі”  потрапляє  на
заключний  слайд  ППЗ.  Опрацювавши  увесь
теоретичний  матеріал,  що  подано  на  слайді,
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студентові необхідно записати власні висновки у
бланку  самостійної  роботи,  тобто  знайти
вирішення задачі.

Після вирішення задачі користувач може або
закрити  програму,  або  за  допомогою  кнопки
“Зміст” повернутися до її теоретичної частини.

Варто зазначити, що ППЗ “Діаграма Парето”
забезпечена дуже детальною системою пояснень.
На кожному етапі детально описано, що й у який
спосіб  необхідно  зробити.  Окрім  цього,  на
кожному слайді у верхньому лівому кутку мається
кнопка “Примітка”, яка має вигляд знаку оклику,
натискаючи  на  яку,  перед  користувачем
розгортається  дуже  докладний  план  дій,  які
необхідно  здійснити  на  зазначеному  етапі
вирішення задачі.

Отже, мінімізована необхідність звертання за
додатковими роз’ясненнями або поясненнями до
викладача.

Другою  складовою розробленої  методики  є
спеціальний  бланк  самостійної  роботи,  який

базується на основі схемних і знакових моделей,
тобто на технологіях активізації й інтенсифікації
навчання [5].

Бланк  самостійної  роботи  дозволяє:
активізувати  студентську  навчальну  діяльність;
керувати  процесом  самостійного  навчання
студента без прямої участі викладача; скоротити
час на виконання механічної роботи (креслення
таблиць) [4].

На  другій  сторінці  бланку  описано  два
способи,  за  якими  може  здійснюватися
опрацювання самостійної роботи.

Перший – розрахований на 2 академічні години
та  роботу  в  університетській  лабораторії;  у
другому навчання розбито на 3 етапи (20 хв. / 40
хв.  /  20  хв.),  але  роботу  в  університетській
лабораторії  передбачає  лише  другий  етап,  а
перший та третій можуть виконуватися студентом
або вдома, або в будь-якому іншому зручному для
нього місці для навчання. Ознайомившись з обома
варіантами,  студент,  у  залежності  від  своєї

 

І                                                   ІІ                                               ІІІ 
Рис. 2. Етапи побудови діаграми Парето 
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зайнятості  та  можливості  доступу  до
комп’ютерної  техніки,  обирає  для  себе  більш
зручний.

Визначившись  зі  способом,  за  яким  буде
здійснюватися опрацювання самостійної роботи,
студент у зручний для нього день та час починає
роботу над вирішенням задачі: ознайомлюється з
метою, завданнями, необхідним обладнанням та
інструментами; вивчає  теоретичні відомості  та
знайомиться  з  історичною довідкою; проводить
необхідні вимірювання, визначає брак; проводить
потрібні  розрахунки та  будує  діаграму Парето;
робить висновки щодо виконаної роботи.

Під час усієї роботи студент робить відповідні
записи до бланку самостійної роботи, який,  як і
ППЗ “Діаграма Парето”, також містить необхідні
пояснення щодо способу дії на будь-якому етапі
вирішення задачі.

Обсяг  теоретичних  даних  та  методичних
рекомендацій, які містять ППЗ “Діаграма Парето”
та спеціальний бланк, є достатнім для успішного
виконання  самостійної  роботи.  Тобто  для
вирішення  однієї  задачі  студенту  не  треба
використовувати купу підручників, посібників чи
методичних  рекомендацій  (носити  їх з  собою),
йому достатньо мати бланк самостійної роботи,
USB Flash drive  із  зазначеним ППЗ та кулькову
ручку.  Також,  враховуючи  те,  що  ППЗ  нами
розроблено у декількох форматах (ехе, html, swf,
hqx),  це  надає  можливість  користуватися
педагогічним  програмним  засобом  як  на
звичайному  ПК,  так  і  на  ноутбуці,  нетбуці  та
планшеті.  Тобто  студент  не  є  прив’язаним  до
певного  навчального місця, лише одну  частину
роботи йому  обов’язково необхідно  виконати у
навчальній  лабораторії,  дві  частини  він  може
виконувати там, де йому це зручно і де він може
користуватися  комп’ютерною  технікою.
Наприклад,  маючи ноутбук чи  нетбук,  завдання
можна опрацьовувати на природі, на дачі, у кафе,
навіть  у  рейсовому  автобусі по  дорозі  додому,
якщо  студент  мешкає  в  іншому  населеному
пункті. Такий вид організації самостійної роботи
надає більше мобільності сучасному студенту.

Звичайно,  для  більш  детального  та
поглибленого  вивчення  методів  аналізу  даних
якості,  які  можуть  бути  необхідними  для
виконання  індивідуальних  творчих  завдань,
проектів  або  знадобляться  у  майбутній
професійній  діяльності,  можна  скористатися
переліком літератури, який розташовано на третій
сторінці бланку.

Для  перевірки результативності  самостійної
роботи  студентів  викладач,  у  залежності  від
кількості відведеного часу, рівня успішності групи

та  інших  факторів,  може використовувати  такі
форми контролю:

-  усна співбесіда за матеріалами розглянутої
самостійно теми (або окремих її питань) на лекції,
практичному занятті;

- усне опитування на практичному занятті, яке
проводиться за темами, винесеними на самостійне
опрацювання;

-  усне опитування  на  практичному  занятті,
окремі  питання  якого  стосуються  тем,  що
повністю  або  частково  опрацьовувались
студентами самостійно;

- письмове фронтальне опитування студентів
на початку або наприкінці лекції,  практичного
заняття;

-  фронтальний  стандартизований  контроль
знань студентів за кількома темами, винесеними
на самостійне опрацювання, який проводиться на
початку навчальних занять;

-  перевірка  бланків,  розв’язку  задачі,
виконання розрахунків, графічних креслень;

- тестовий контроль;
-  колоквіум  за  декількома  темами,  які

вивчалися самостійно;
- інші форми [3].
Висновки.  Отже,  одночасне  застосування

педагогічного  програмного  засобу  “Діаграма
Парето” та бланку самостійної роботи активізує
пізнавальну  діяльність  студентів,  створює
сприятливі умови для формування  їх майбутніх
професійних навичок та особистості у цілому, а
також відповідає запитам сучасного суспільства.
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19 грудня 2017 
День Святого Миколая 

Мало кому відомо, що в цьому святі прихована історія життя людини, яка жила 
у другій половині третього сторіччя. Він прославився своєю добротою, чуйністю і 
допомогою нужденним. Відповідно до історії, Микола з’явився на світ в 270 році нашої 
ери в Патарі. На той час це було найбагатше місто півострова Лікії, що в 
Середземному морі.  

 В ніч на 19 грудня до кожної дитини приходить Святий Миколай і кладе під 
подушку подарунки. Св. Миколай опікується воїнами, водіями і мандрівниками, 
допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків, 
торговців та лучників. 
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ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Стаття присвячена дослідженню перекладознавчого аспекту англійських фразеологізмів. У роботі

детально  розкривається  зміст  поняття  фразеологія  та  фразеологічна  одиниця,  описуються  існуючі
класифікації фразеологізмів та надається дефініція їх типів. Виокремлено способи перекладу англійських
фразеологізмів та джерела походження тих, які мають відповідники в українській мові. Прокоментовано
наведений ілюстративний матеріал та зазначено, які труднощі можуть виникати під час використання
різних  способів  перекладу.

Ключові  слова:  перекладознавство,  фразеологія,  фразеологічна  одиниця,  способи  перекладу,
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ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Статья посвящена исследованию переводоведческого аспекта английских фразеологизмов. В работе

детально  раскрывается  содержание  понятия  фразеология  и  фразеологическая  единица,  описываются
существующие  классификации  фразеологизмов  и  подается  дефиниция  их  типов.  Выделено  способы
перевода английских  фразеологизмов и  источников происхождения  тех,  которые  имеют  эквиваленты  в
украинском  языке.  Прокомментировано  приведенный  илюстрационный  материал  и  обозначено,  какие
трудности могут возникнуть при  использовании разных способов  перевода.
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английские  фразеологизмы.

Larysa Kolodina, Ph.D.(Philology), Associate Professor of the
Romance and Germanic Languages and Translation Department

Tetyana Konchakivska, the1st year Master Student
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE TRANSLATIONAL ASPECT OF ENGLISH PHRASEOLOGISMS
The  article  is  devoted  to  the  study  of  the  translational  aspect  of  English  phraseological  units.  In  this

work,  the  content  of  the  concept  of  phraseology  and  phraseological  unit,  the  existing  classifications  of
phraseological units are described  in details, and the definition of their  types  is given. The ways of  translating
English phraseological units  and the  sources of  the emergence of  those  that have equivalents  in  the Ukrainian
language  are  singled  out.

Despite  the  important  role  of  phraseological  units  in  the  language,  there  is  a  small  number  of  works
devoted  precisely  to  their  translation  aspect  in  the  linguistic  literature.

The  purpose  of  the  article  is  to  study  the  translational  aspect  of  English  phraseologisms.  The  basic
tasks,  which  need  to  be  solved,  are  formulated.  The  meanings  of  the  phraseological  unit  and  the  criteria  for
defining  the  concept  have  been  revealed.  The  article  defines  the  approaches  to  the  classification  of
phraseological units.  The classification  of  types  of  English  phraseologisms  is  given.

This  work  provides  an  equivalent  method  of  translation,  translation  using  a  phraseological  analog,
calibration  and  a  descriptive  translation  method.  The  article  gives  examples  for  each  method  of  translating
English  phraseological  units.  The  difficulties  of  the  translation  of  English  phraseology  are  commented.

As a conclusion, the translation of phraseological units is a complex process. It is necessary to understand
the style of speech, the context, as well as the cultural-historical aspect for the successful transfer of the essence
of  phraseological units  and  the correct application.  The different  stylistic  functions of  English phraseologisms
are  characterized depending  on  their  position  in  the  text.

The  research has  shown  that  the main  difficulties  that  cause errors  in  the  translation of  phraseological
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П
остановка  проблеми.  Сучасний
розвиток  лінгвістики  нерозривно
пов’язаний  із  проблемами вивчення

фразеології, котра є одним із найдавніших мовних
пластів.  Фразеологія  –  порівняно  молода
лінгвістична дисципліна, основні поняття, обсяг
проблематики  й  об’єкт  вивчення  якої  ще
остаточно  не  визначені.  Це  пояснюється
передусім  великою  функціональною,
семантичною  й  структурною  різноманітністю
одиниць,  які  вважаються  стійкими  сполуками
слів.  Фразеологія  –  (від  грец.  phrasis  “вираз,
зворот”  і  logos  “слово,  вчення”):  1)  сукупність
фразеологізмів певної мови;

2)  розділ  мовознавства,  який  вивчає
фразеологічний склад мови  [5,  291]. Основною
одиницею фразеології є  фразеологічна одиниця.
Під фразеологічною одиницею розуміємо відносно
стійку структурно-семантичну  єдність лексико-
граматичних  утворень,  що  характеризуються
стійкістю словникового  складу, експресивністю
та  відтворюваністю  [5,  30].  Фразеологічна
одиниця має  свою семантику, яка відрізняється
від значення повнозначного слова: фразеологізми
є семантично багатшими від окремих слів вільного
вживання.

Аналіз основних досліджень. Незважаючи на
важливу  роль,  яку  відіграють  фразеологічні
одиниці у  мові, у  лінгвістичній літературі  існує
невелика кількість праць, присвячених саме  їх
перекладацькому  аспекту.  Так,  проблема
перекладу  фразеологічних  одиниць  ґрунтовно
розглянута  у  роботах  В.С.  Виноградова  [2],
В.Н.  Комісарова.  Науковці  Н.М.  Шанський,
А.В. Кунін [7], Л.П. Сміт, Н.Н. Амосова широко
досліджували питання класифікації фразеологізмів.
Дослідниця Р.П. Зорівчак присвятила наукові праці
вивченню  фразеологічних  одиниць  як
перекладознавчих  категорій  [4].  Проблемою
визначення  поняття  фразеологічних  одиниць
займалися  Ш.  Баллі, В.Н. Телія,  І.В.  Арнольд,
Ч.  Хоккет,  Ф.  Вуд,  В.В.  Коллінз  та  інші.
Актуальність  дослідження  саме  англійських
фразеологізмів визначається посиленою  увагою
дослідників  до  проблем  їхнього  перекладу  та
необхідністю поглиблювати свої знання в галузі
фразеології, адже окремі частини фразеологічного
поля є недостатньо дослідженими.

Формування  мети  статті.  Метою  статті  є

дослідження  перекладознавчого  аспекту
англійських  фразеологізмів.  Сформулюємо
основні завдання, які потребують вирішення:

1) розкрити поняття фразеології та фразеологічних
одиниць;

2) описати прийняті класифікації фразеологізмів;
3) навести приклади до кожного класифікаційного

типу фразеологізмів;
4)  проілюструвати  способи  перекладності

фразеологізмів та подати джерела походження.
5)  встановити  основні  способи  перекладу

англійських  фразеологізмів  та  прокоментувати
наявні труднощі перекладу;

Об’єктом  дослідження  виступають
фразеологічні  одиниці  в  англійській  мові.
Предметом дослідження є власне фразеологізми,
їх класифікаційні типи та способи перекладу.

Виклад основного матеріалу. Фразеологія як
наука вивчає специфіку фразеологізмів як знаків
вторинної  номінації,  їх  значення,  структуру,
характер  їх  зовнішніх  лексико-синтаксичних
зв’язків,  а  також  їх  експресивно-стилістичні
ознаки  та  системні  зв’язки  з  іншими
фразеологічними  одиницями  і  словами.
Здебільшого  поняття  фразеологічної  одиниці
визначається на основі  структурно-семантичної
стійкості,  тобто  постійного  співвідношення
значення  сполучення  слів  з  його  лексико-
граматичним способом вираження, що є наслідком
переосмислення всього сполучення або окремих
його  компонентів  і  відтворюваності.  Однак не
завжди цей критерій є  самодостатнім, і нерідко
при  його  використанні  поза  фразеологією
залишається  чимало  фраз,  які  інтуїтивно
сприймаються як фразеологізми [3, 102].

Існують структурно-семантичний, граматичний,
функціонально-стилістичний,  генетичний,
тематичний  та  інші підходи  щодо класифікації
фразеологічних одиниць. Найбільш поширеною
у мовознавстві є класифікація В.В. Виноградова
[2,  181].  Науковець  визначає  такі  типи
фразеологізмів:

1) фразеологічні  зрощення  (ідіоми)  –  стійкі
словосполучення,  чиє  значення  не  вмотивоване
значенням  його складників,  напр., be  like chalk
and cheese – дуже сильно відрізнятися; break a
leg – ні пуху, ні пера; once in a blue moon – зрідка;

2) фразеологічні єдності – сполучення, в яких
зміст опосередковано  вмотивований  значенням

units  is  the  perception  of  phraseology  in  the  language  of  the  original  as  a  free  word  combination  with
independent,  direct  meaning  of  the  word  components.  It  is  perspective  to  make  of dictionary  dictionaries,  the
preparation of methodological developments and textbooks on phraseology for the correct choice of the method
of  translation  of  the  phraseological  units.

Keywords:  translation  studies,  phraseology,  a  phraseological  unit,  translation  methods,  English
phraseologisms.
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складників,  напр.,  run  like  a  hare  –  мчати,
поспішати; to do  some  body proud  – віддавати
честь  комусь;  take  over  the  reins  –  взяти  під
контроль;

3) фразеологічні сполучення – фрази, створені
внаслідок поєднання фразеологічно-зв’язних слів,
напр., Give every man thine ear, but few thy voice –
більше слухай, менш говори; the brake of the day –
світанок [8, 382].

Досліджуючи способи перекладу фразеологічних
одиниць,  зауважимо, що більшість авторів,  серед
яких  Ш.  Баллі,  В.В.  Виноградов,  Б.О.  Ларін,
М.М.  Шанський,  використовують  лінгвістичні
класифікації, побудовані в основному на критерії
нерозкладності  фразеологізму,  злитості  його
компонентів, залежно від чого визначається місце
фразеологічних одиниць  в  одному  з  наведених
типів:  фразеологічні  зрощення,  фразеологічні
єдності,  фразеологічні  сполучення  та
фразеологічні  вирази.  Так,  першим  способом
перекладу  фразеологічних  одиниць  є  переклад
англомовного  матеріалу  за  допомогою
фразеологічних еквівалентів. Під фразеологічним
еквівалентом розуміють такі фразеологізми, “які
мають  однаковий  денотативний  зміст,
сигніфікативне  значення, однакову стилістичну
характеристику, схожі за лексичним наповненням
і граматичною побудовою”  [7,  28]. Як правило,
між співвідносними фразеологічними одиницями
не  повинно  бути  розходжень  відносно  змісту,
метафоричності  та  емоційно-експресивного
забарвлення.  Вони  повинні  мати  приблизно
однаковий компонентний склад, містити однакові
лексико-граматичні  показники.  Вибір  певного
виду  перекладу  залежить  від  особливостей
фразеологічних одиниць, які перекладач повинен
вміти диференціювати і мати змогу передати їх
значення.

До основних способів перекладу фразеологізмів
належать: фразеологічний еквівалент, фразеологічний
аналог,  калькування,  описовий  переклад  та
контекстуальна  заміна  [6,  245].  Розшифруємо
кожен з них:

1) фразеологічний еквівалент – це фразеологічні
одиниці в рідній мові,  які повність відповідають
змісту англійського фразеологізму: as proud as a
peacock – гордий як павич, an old fox – старий
лис, skin and bones – шкіра та кістки [4, 51]. До
групи  фразеологічних  одиниць,  що
перекладаються  за  допомогою  еквівалентів
відносяться насамперед так звані інтернаціональні
вислови, тобто фразеологічні одиниці, що існують
у  більшості  європейських  мов  і  пов’язані
спільністю  походження  з  одного  джерела.
Наведемо основні джерела таких фразеологізмів:

антична міфологія: Augean stables – авгієві стайні
(занедбане,  занехаяне  місце);  Achille’s  heel  –
ахіллесова п’ята,  слабке, легко вразливе місце;
Cassandra  warning  – застереження Кассандри
(застереження, на які не звертають уваги, але які
збуваються);  Hercules’Pillars  (the  Pillarsof
Hercules)  –  геркулесові  стовпи  (Ґібралтарська
протока); стародавня історія та література: an ass
in a lion’s skin (назва однієї з байок Езопа) – осел
у  левячій  шкурі;  to  cross  (pass)  the  Rubicon  –
перейти  Рубікон  (прийняти  важливе рішення);
Біблія або твори засновані на біблійному сюжеті:
to  cast  the  first  stone  a  tone  –  першим кинути у
когось  каменем;  to  cast  pearls  before  swine  –
розсипати перла перед свинями; the golden calf –
золотий телець/ідол; a lost sheep – заблудла вівця;
the massacre (slaughter) of innocents – винищення
немовлят [1, 198].

2)  фразеологічний  аналог,  або  відносні
фразеологічні  еквіваленти  –  це  такі  міжмовні
фразеологічні відповідники, які є однаковими за
змістом,  стилістичною  характеристикою,  але
відрізняються  лексичним  наповненням  і
граматичною  структурою  [7,  74].  Доцільно
зауважити,  що  при  використанні  відносного
фразеологічного еквіваленту  потрібно спочатку
визначити  значення фразеологічних  одиниць  у
мові  першотвору,  а  потім  віднайти  у  мові
перекладу тотожне  за  змістом,  але  відмінне  за
формою  висловлення.  Кількість  образних
фразеологічних  одиниць,  які  співпадають  за
змістом  та  образністю в  англійській  та  рідній
мовах, порівняно невелика:  to  get out of bed on
the wrong side – встати не з тієї ноги; out of the
frying pan into fire – з вогню та в полум’я, аbsence
makes  the heart grow  fonder– відстань посилює
почуття [4, 52 ].

3)  калькування  –  утворення  нового
фразеологізму,  слова або нового  значення слова
через  буквальний  переклад  відповідного
іншомовного елемента, напр., do  the business  –
робити  діло,  your  other  half   –  твоя  друга
половинка,  the  tip  of  an  iceberg  –  вершина
айсберга .  Передумовою  для  калькування  є
достатня вмотивованість значення фразеологічної
одиниці  значеннями  її  компонентів.  Тобто
калькування можливе лише тоді, коли дослівний
переклад  може  довести до  читача  зміст усього
фразеологізму,  а  не  значення  його  частин
складових. Такий переклад використовується, по-
перше, щодо образних фразеологічних одиниць,
зокрема  фразеологічних єдностей,  що  зберегли
метафоричність;  по-друге,  можна  калькувати
низку  прислів’їв,  у  першу  чергу  таких,  які  не
мають  підтексту.  Цим  прийомом  можна  також
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передати  і  деякі  стійкі  порівняння,  але  тільки
переконавшись,  що  носій  мови  перекладу
сприйме  їх  правильно.  Як  приклад  наведемо
фразеологічні одиниці, компонентом яких є власні
назви  і  для  передачі  яких  використовується
калькування: Rome was not built in one day – Рим
будувався не  один  день;  the curse of Scotland  –
прокляття  Шотландії,  дев’ятка  бубон;  the
Admirable  Crichton  –  незрівнянний  Крайтон,
вчений, освічена людина; according to Cocker – як
за Кокером, правильно, точно, за всіма правилами;
all  shall be  well,  Jack  shall  have  Jill  –  все  буде
добре, і Джилл дістанеться Джеку; Brown, Jones
and Robinson – Браун, Джонс і Робінсон, прості,
пересічні англійці  [1].

4)  описовий  переклад  –  це  такий  прийом
перекладу нових  лексичних  елементів  вихідної
мови,  коли  фразеологізм  замінюється  у  мові
перекладу  словосполученням  (або  більшим  за
кількістю  компонентів  словосполученням),  яке
адекватно  передає  зміст  цього  слова  або
словосполучення,  напр.,  give  a  wide  berth  –
уникати,  ухилятися;  grin  like  a  Cheshirecat  –
посміхатися у весь рот; Peeping Tom – людина з
надмірною цікавістю [4, 74]. Описовий переклад
необхідно  застосовувати  тоді,  коли  англійські
фразеологізми не мають у рідній мові еквіваленту
або аналогу, а дослівний переклад може призвести
до  непорозуміння,  тому  виникає  потреба  у
поясненні  змісту  фразеологічної  одиниці  за
допомогою вільного сполучення слів, напр., one
man’s meat is another man’s poison – про смаки не
сперечаються. Описовий переклад фразеологічних
одиниць  зводиться  до  перекладу  не  власне
фразеологізму, а його тлумачення. Найчастіше так
буває  з одиницями, які не  мають еквівалентів у
мові,  якою  перекладаємо.  Це  можуть  бути
пояснення, порівняння, описи, тлумачення  – усі
засоби, що передають у максимально зрозумілій і
короткій  формі  зміст  фразеологічної  одиниці.
Наприклад, фразеологізм to cut somebody off with
a  shilling   більш  експресивний,  ніж  просто
“позбавити спадщини”, тому описовий переклад
завжди зумовлює певні  втрати. Ту ж тенденцію
можна  відзначити  і  при  описовому  перекладі
фразеологізмів із власними назвами: not to know
somebody  from Adam  –  не  мати ні  найменшого
уявлення  про будь-кого, не  знати  кого-небудь  в
обличчя;  the  Augustan  Age  –  золотий  вік
літератури і мистецтва; the Arab of the gutter –
вуличний хлопчисько, дитя вулиці, безпритульний;
it  bangs  Banagher  –  це  перевершує  все,  це
неймовірно ;  Billy  Bunter  –  ненажерливий,
товстий,  незграбний  підліток;  to  fight  like
Kilkenny cats – боротися до взаємного знищення,
боротися не на життя, а на смерть; put on the

Ritz  – шикарно  одягатися  [1]. На  основі  вище
зазначених прикладів можна зробити  висновок,
що  при  описовому  перекладі  фразеологічних
одиниць власні назви, що  входять до  їх складу,
на українську мову не передаються. Таким чином,
якщо  український  переклад  передає  значення
англійського  фразеологізму  неповністю або  має
інший колорит, дається калькований переклад, а
потім описовий і український аналог.

5) контекстуальна  заміна  полягає  у тому,  що
перекладач намагається знайти такий український
фразеологізм,  який  хоча  і  не  відповідає  за
значенням  англійському  фразеологізму,  але  з
достатньою  точністю  передає  його  зміст  у
відповідному конкретному контексті, напр., dog
does  not  eat dog  – cвій  своєму не ворог, ask no
questions  and you  will  be  told no  lies  –  багато
будеш знати, швидко постарієш [4].

Власне  фразеологізми  не  утворюють
особливого мовного рівня, хоча й мають ознаки
формальних  і  змістовних  рівневих  одиниць.
Причиною  цьому  є  те,  що  фразеологізми
позбавлені  ієрархічних  і  синтагматичних
структурних  властивостей.  Фразеологічний
зворот є досить суперечливою і складною єдністю.

Висновки  дослідження  і  перспективи
подальших досліджень. Отже, можемо зробити
висновок, що переклад фразеологічних одиниць
–  це  складний  процес.  Для  вдалої  передачі
сутності фразеологічних одиниць  і правильного
застосування, необхідно збагнути стиль мовлення,
контекст,  а  також культурно-історичний  аспект.
Залежно  від  позиції  в  тексті  фразеологізми
виконують  різні  стилістичні  функції,  а  саме:
сприяють точній, яскравій передачі думки мовця,
оформленню  резюме,  але  незаперечним
залишається той факт, що фразеологічні одиниці
збагачують  текст,  емоційно  й  експресивно
насичують  зміст.  Дослідження  показало,  що
основні труднощі, які  зумовлюють помилки при
перекладі фразеологічних одиниць, це сприйняття
фразеологізму  у  мові  першотвору  як  вільного
словосполучення  із  самостійним,  прямим
значенням слів-компонентів, що входять до його
складу. Щодо аспекту перекладу фразеологічних
одиниць  англійської  мови  на  українську,
зауважимо, що,  попри  досить  велику  кількість
відповідних лексикографічних  джерел,  сучасне
мовознавство  дотепер  не  має  достатньої  бази
перекладацьких  відповідників  фразеологічних
одиниць  української  та  англійської  мов,  що
ускладнює роботу викладачів іноземної мови та
перекладачів.  Перспективним  видається
подальше  укладання  словників-довідників,
підготовка методичних  розробок та  навчальних
посібників з фразеології.
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“Єдиний шлях, що веде до знання, – це діяльність”.  
Джордж  Бернард Шоу 

ірландський драматург і публіцист 
 
“Я не народився зі знаннями”. 
“Я пізнаю все з допомогою однієї істини”. 

Конфуцій 
давньокитайський філософ 

 
“Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяні насіння знання 

неодмінно дадуть добрі сходи. Навчання корінь гіркий, так плід солодкий”. 
Леонардо да Вінчі 

італійський вчений, дослідник 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Процессы  интернационализации  и  глобализации  в  мировой  экономике  привели  к  необходимости

универсализации  высшей  школы.  Университеты  в  ее  системе  выполняют  особую  роль,  реализуя  задачи
интеграции  наработанного  человечеством  мирового  опыта  в  науке,  практике  и  духовной  сфере.
Интеграция  современного  университетского  образования  с  мировой  образовательной  системой,  по
мнению автора, может привести к утрате национальных ценностей в образовательной сфере. В рамках
интернационализации университетского образования возникает необходимость формирования у будущих
специалистов  рефлексивных  компетенций.

Ключевые  слова:  интернационализация  университетского  образования,  национальные  ценности
в образовательной сфере,  всемирная  культура.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Процеси  інтернаціоналізації  та  глобалізації  у  світовій  економіці  привели  до  необхідності

універсалізації  вищої  школи.  Університети  в  її  системі  виконують  особливу  роль,  реалізуючи  завдання
інтеграції  напрацьованого людством світового  досвіду  в  науці,  практиці  та духовній  сфері.  Інтеграція
сучасної університетської освіти зі світовою освітньою системою, на думку автора, може привести до
втрати національних цінностей в освітній сфері. В рамках інтернаціоналізації університетської освіти
виникає  необхідність формування у майбутніх  фахівців рефлексивних компетенцій.

Ключові слова: інтернаціоналізація університетської освіти, національні цінності в освітній сфері,
всесвітня культура.
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Baranovychy State University, (Belarus)

THE PROBLEMS OF INTERNATIONALIZATION OF MODERN UNIVERSITY
The  processes  of  internationalization  and  globalization  of  the  world  economy  led  to  the  need  of

universalization of the higher school. The universities perform a special role in realizing the tasks of integrating
accumulated  experience  into  science,  practice  and  the  spiritual  sphere.  Integration  of  modern  university
education  with  world  educational  system,  according  to  the  author,  can  lead  to  loss  of  national  values  in  the
educational  sphere. Within  the  internationalization  of  university  education  there  is  a  need  of  formation  of
reflexive  competences  of  future  specialists.  In  this  regard,  as  the  conditions  of  productive  functioning  of  the
internationalized  university,  it  is  given  the  model  of  competing  educational  and  the  practical  strategies,  the
change  of  the  nature  of  students’  activity  through  the  use  of  active  forms  of  education.  Within  functioning  of
modern  university  the  statement  of  the  concept  of  the  world  culture  (keeping  identity  of  the  national  cultures
entering  it) will  allow  to  make  the  process  of  its  internationalization  painless  and productive.

The author notes that  the university can not be understood exclusively  in an utilitarian way – as a place
where  students  will  get  the  profession  led  by  teachers.  A  modern  person  wants  to  live  an  interesting  life,  to
realize oneself  as  a personality. A profession is not  only  the specific  competences,  it  is professional  ethics  and
values  above  all.  There  always  will  be  the  parallelism  in  the  professional  educational  field:  the  people  that
choose  the  standard variant  of  career and people  that  choose  the  variant  of  reflection.

Keywords:  internationalization  of  university  education,  the  national  values  in  the  educational  sphere,
the world  culture.

П
остановка  проблемы.  Присущие
современному  обществу  процессы
интернационализации и глобализации

экономического  развития  любого  государства
предопределяют  прямую  зависимость  его
конкурентоспособности  от меры использования
имеющегося научно-образовательного и научно-

технического  потенциала.  В  данной  связи
существует необходимость внедрения инноваций,
стимулирующих  эти  процессы,  не  только  в
экономику, производство,  социальную сферу, но
и в образовательную среду.

Предпосылкой  развития  вузов  в  этом
направлении являются процессы инновационной
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экспансии и  глобальной  диффузии инноваций.
По  нашему  мнению,  основным  критерием
интернационализации современного университета
является  следование  мировым  тенденциям
пооказанию образовательных услуг, удовлетворяющих
не только потребностям государства  и общества,
но  и  потребностям  личности  в  развитии  её
способностей в постоянно меняющихся условиях
жизни.  Однако,  уже  на  современном  этапе
функционирования  высшей школы  достаточно
остро  встаёт  проблема  утраты  ценностей  и
традиций  национальной  культуры.  Таким
образом,  перед  современным  университетом
стоит  глобальная  задача перестройки процесса
своего  функционирования  в  соответствии  с
требованиями  Болонской  декларации  с
одновременным  сохранением  специфических
особенностей национальной идентичности.

Целью  статьи   является  демонстрация
авторской  позиции  по  анализу  проблем  в
функционировании современного  университета,
связанных  с  его  интеграцией  с  мировой
образовательной системой.

Изложение основного материала. Современный
университет – это крупный культурный, учебный и
научный центр,  создающий и воспроизводящий
интеллектуальный  потенциал  страны.  Он
выполняет  в  мировом  образовательном
пространстве, в том числе, управленческую роль,
выступая  в  качестве  некоего  сообщества,
формирующего  соответствующие  социальную
среду  и  способы  демократического  участия  в
обществе, основанном на знании [2].

По  мнению экспертной группы Евразийской
ассоциации  университетов,  важнейшими
признаками  классических  университетов
являются:  высокий  уровень  подготовки
специалистов,  возможность  получения
студентами базовых знаний в различных отраслях
науки при оптимальном сочетании естественно-
научных  и  гуманитарных  дисциплин,
способность к формированию и распространению
нравственных  и  культурных  ценностей,
преобладание в научной работе фундаментальных
научных исследований [5].

В классических университетах по сравнению
с  другими  типами  вузов  работают
высококвалифицированные преподаватели, эти вузы
имеют  широкий  спектр  специальностей  по
естественным,  техническим,  социальным  и
гуманитарным наукам. Это дает возможность при
необходимости быстро начинать подготовку по новым
направлениям и специальностям, вводить новые
специализации,  создавать условия по получению
студентами второй “рыночной” специальности.

Университет нельзя понимать исключительно
утилитарно  –  как  некое  место,  где  студенты
приобретают  профессию  под  руководством
профессоров.  Современный  человек  хочет
прожить интересную  жизнь,  реализоваться как
личность. Профессия – это не только конкретные
компетенции  и  компетентности,  это,  прежде
всего,  профессиональная  этика  и  ценности.
Всегда  в  профессиональной  образовательной
сфере  будет  существовать параллелизм:  люди,
выбирающие стандартный вариант  карьеры,  и
люди,  выбирающие  рефлексивный  вариант.
Осваиваясь  в  профессии,  человек  в  первую
очередь должен понять ее этическую рамку через
проникновенное осознание ценностей. Культура
как  некое  духовное  измерение,  позволяющее
порождать  новое  содержание,  способна
функционировать,  только  опираясь  на бытовой
опыт жизни идей, обеспечивая рождение нового
как вариации, которая базируется на известном,
прочувствованном, эмоционально пережитом [3].

Прежде чем  стать профессионалом  каждый
индивид должен стать  современным человеком.
По  нашему  мнению,  человек,  обладающий
основами фундаментального знания, становится
частью современного общества и способен найти
в этой системе свое определенное место. Процесс
познания демократизируется: познание перестало
быть исключительной принадлежностью элит и
распространяется на все общество.

Современное знание как социальная категория
предопределяет,  что  именно  когнитивные
системы  конструируют социальную реальность.
Очевиден сдвиг от политики производства знания
к  политике  его  применения,  что  обычно
описывается как усиление саморефлексивности
познания  [1].  В  рамках  интернационализации
университетского  образования  возникает
необходимость  формирования  у  будущих
специалистов, которые нами рассматриваются как
посредники  между  производителями  и
потребителями  знания,  рефлексивных
компетенций.  Университет,  таким  образом,
превращается в основной социальный институт,
формирующий  у  своих  выпускников  и
сотрудников,  прежде  всего,  способность  к
быстрой социальной адаптации.

Подготовка  к  решению  постоянно
возникающих  новых  и  неожиданных  задач
требует не столько знания жестко определенного
предмета, сколько междисциплинарного подхода.
С учетом радикально меняющегося мира чисто
профессиональная  подготовка  сегодня
бесперспективна. Невозможно предвидеть какова
будет профессиональная структура общества на
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протяжении  жизни  даже  одного  поколения.
Значимым  становится не  столько  формальный
диплом,  сколько  гибкость  получаемых
компетенций – таких, как  навыки  организации
времени, решения проблем, адаптивности и т. п.
Для  успешной конкуренции  на рынке труда все
более  важными  становятся  “общие  знания”:
образование, должно готовить молодежь к такому
рынку,  на  котором  личные  качества  важнее
технической компетентности. На передний план
выходит  определение  каждым  индивидом
собственной  образовательной  траектории  в
соответствии  с  меняющейся  жизненной  и
профессиональной ситуацией. Методологически
данная проблема  требует конструктивистского
аналитического  подхода,  позволяющего  более
адекватно  описывать  перспективы  эволюции
современной идентичности.

В  современном  университете  мы  все  более
явно  обнаруживаем  разнообразие  путей
представления и  обретения  знания.  Унитарный
дискурс  так  называемого  “научного  метода”,
господствовавший  в  университетской
образовательной  среде  последние  сто  лет,  все
шире  заменяется  множественными  моделями
репрезентации и функционирования  знания.  В
этом особенно ярко обнаруживается гражданская
роль  университета,  который  должен  готовить
студентов  быть  гражданами  мира.  Мира,
становящегося  все  более  плюралистическим,
мультикультурным и разнообразным,  мира,  где
господствуют  неопределенность  и
амбивалентность, где нет неспособных ошибаться
и достойных абсолютного доверия авторитетов.

Преподаватель  становится  консультантом,
тренером,  помощником  или  тьютором,
обеспокоенным  не  столько  идентификацией  и
последующей  передачей  интеллектуального
содержания,  сколько  направлением  активной
учебной деятельности студентов [4]. Возрастает
роль самостоятельной работы, ориентированной,
прежде  всего  на  подготовку  различного  рода
текстов,  развивающих  мышление,  логику,
аналитические  способности  студентов.  Это
позволяет сделать учебный  процесс  предельно
прозрачным:  академические  успехи  студентов
могут быть при необходимости  проверены  кем
угодно и когда угодно.

Выводы.  Современное  университетское
образование  кардинально  меняет  свои  цели,
стратегии, задачи и содержание. Оно наделяется
ответственностью за принятие множественности
концептуальных  каркасов,  ни  один из  которых
не  имеет  общепринятого  характера.  Оно
становится  открытым  и  неоднородным,

способствуя  тем  самым  формированию
мышления, ориентированного на конструирование
нестандартных форм и моделей реальности.

Одновременно образовательное пространство
приобретает  плюралистический  характер,
предлагая рынку конкурирующие образовательные
стратегии и практики. Не исключается некоторое
внутреннее  единство  данного  пространства,
которое конституируется не жесткой структурой
ступеней  и  программ  образования,  а
преемственностью гибких технологий усвоения
информации. Это  задает возможность  столь же
гибкой  личностной  ориентации  в  мире
лавинообразно растущего знания и непрерывного
изменения  поля  профессиональных
квалификаций.

Речь  идет  не  только  о  технических  и
технологических изменениях. Информационные
технологии меняют отношения между людьми и
знанием. Аудитория освобождается от подчинения
пространству  и  времени,  создается  открытое
учебное  пространство.  Исторически
университетское образование сложилось так, что
главную роль в нем играл процесс преподавания,
т. е.  передачи  знаний,  а  не  процесс  их
постижения.  Современный  университет
вынужден  искать  новые  формы  работы  со
студентами. Процесс обучения должен выйти на
передний  план:  характер  деятельности  самих
студентов, активные формы  обучения.

Значимой  оказывается  разработка
междисциплинарных  учебных  планов  и
программ,  подготовка  по  которым  будет
способствовать формированию у обучающихся
способности  эффективно  приспосабливаться  к
непрерывным  социальным  изменениям.  Это
жизненная  необходимость,  если  мы  хотим
действительно  интеллектуально  и  морально
подготовить наших студентов для жизни в мире,
контуры  которого  сегодня  даже  сложно
представить.

Традиционно  национальные  университеты
считают своей главной обязанностью трансляцию
национальной  культуры.  Предполагается
необходимость  ввести  и  утвердить  понятие
всемирной  культуры,  сохранив  при  этом  всю
самобытность национальных культур. В аспекте
глобализации  и  интернационализации
представляются  перспективными  дальнейшие
исследования  различных  местных  и
национальных  условий  в  аспекте  методов
достижения равновесия между международными
нормами  и  возможностями  (потребностями)
соответствующей национальной образовательной
системы.
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Все обозначенные выше моменты необходимо
реализовывать в контекстах интернационализации
университета  и  развития  транснационального
образования как адекватного ответа на давление
глобализации.  Современному  университету
предстоит решать сложные задачи: как эффективно
входить  в  контексты  интернационализации
образования в его пересечении с мультикультурностью
современного общества и предлагать в этой сфере
приемлемые услуги.
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“Вихователь, що стоїть на рівні з сучасним ходом виховання, почуває себе живим, 
діяльним членом великого організму, який бореться з неуцтвом та пороками людства, 
посередником між усім, що було благородного й високого в минулій історії людей, і 
поколінням новим, охоронцем святих заповітів людей, які боролися за істину і за 
благо. Він почуває себе живою ланкою між минулим і прийдешнім, могутнім 
ратоборцем істини й добра, і усвідомлює, що його справа, скромна зовні,– одна з 
найвизначніших справ в історії, що на цій справі грунтуються царства і нею живуть 
цілі покоління”. 

 
“Хоч які, здавалося б, великі вимоги, що їх ми ставимо перед вихователем, але ці 

вимоги цілком відповідають обширності і важливості самої справи”. 
Костянтин Ушинський 

український педагог 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ТА ПОШУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ШЛЯХ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

У  статті  розглянуто  принципи  організації  пошуково-навчальної  діяльності  в  Медичному  коледжі
Запорізького  державного  медичного університету  як  шлях  підвищення  фахової  підготовки  студентів  та
можливість  формувати  особистісні  компетентності майбутніх  фахівців.  Під  час  організації  пошуково-
навчальної  роботи  викладач  складає  програму  розвитку  студента  за  якою  студент  розробляє  свій
індивідуальний освітній маршрут. Індивідуальна організація навчального пізнання, вироблення самим студентом
нового власного досвіду на основі досліджень та дискусій сприяє формуванню особистісних компетентностей.

Ключові слова: пошуково-навчальна робота, програма розвитку студента, індивідуальний освітній
маршрут, особистісні  компетентності.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПОИСКОВАЯ РОБОТА СТУДЕНТОВ КАК ПУТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В  статье  рассмотрены  принципы  организации  поисково-учебной  деятельности  в  Медицинском
колледже  Запорожского  государственного  медицинского  университета  как  путь  повышения
профессиональной  подготовки  студентов  и  возможность  формировать  личностные  компетентности
будущих  специалистов.  При  организации  поисково-учебной  работы  преподаватель  составляет
программу  развития  студента  на  основе  которой  студент  разрабатывает  свой  индивидуальный
образовательный  маршрут.  Индивидуальная  организация  учебного  познания  в  контексте  выработки
самим  студентом  нового  собственного  опыта  на  основе  исследований  и  дискуссий  способствует
формированию  личностных  компетенций.

Ключевые  слова:  поисково-учебная  работа,  программа  развития  студента,  индивидуальный

образовательный  маршрут,  личностные  компетентности.
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RESEARCHING AND PRECONCEPTUAL WORK OF STUDENTS AS WAY OF
FORMATION OF PERSONAL COMPETENCY OF FUTURE PROFESSIONALS
With  the  purpose  of  revealing  each  student’  personality,  his/her  potential  opportunities,  desires  and

interests, college professors make up the student’s individual development programs and individual educational
routes. By means of drawing up an  individual educational  route  it  becomes possible  to choose  the educational
activity style of every student on the basis of his/her motivation and put it with the help of teachers into practice.
College  lecturers  actions  algorithm  based  on  a  creation  of  an  individual  educational  route  and  individual
development  program  of  the  student,  guarantees  the  heuristic  educational  activity  and  the  implementation  of
specialist  training  process  with  the  gradually  gaining  competence.  The  algorithm  is  developed  in  accordance
with A.V. Khutorskoy  recommendations and  is  comprised  of  the  following  steps:

1.  Diagnostic –  the  identification  of  creative  abilities;  determination  of  initial  experience;
2.  Fundamental  –  evaluation  of  inclinations,  the  selection of  study methods;
3. Constructive –  the selection of  the  study  tempo;
4.  Programmatic  –  the  content  development of  the  individual  study  trajectory;
5.  Mutually-improving  –  collective  solution  of  educational  situations;
6.  Practical  – personal  success  reproduction  of  individual  student  trainings;
7.  Reflexive-productive  –  the  result  of  the  educational  process  effectiveness,  its  betterment.
Keywords:  researching  and  preconceptual  study,  a  development  program  of  student,  an  individual

educational  route,  personal  competency.

П
остановка  проблеми.  Перехід  до
нових  форм  економічного  життя,
вимоги  науково-технічного  і

загальнокультурного  прогресу,  вдосконалення
технологій  зумовлюють  пошук  досконаліших
концепцій  системи  підготовки кадрів,  зокрема,
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підготовки молодих спеціалістів для ефективної
діяльності  в  сучасних  умовах.  Професійну
діяльність в цих умовах слід розглядати як цілісний
об’єкт дослідження, причому необхідно приділяти
увагу не окремим елементам,  а взаємозв’язкам,
що  створюють  систему  і  без  яких  вона
розпадається на ряд не пов’язаних між  собою
функціональних діяльностей. Майбутнє України
будуть  вирішувати фахівці, які  зможуть швидко
адаптуватися  в  сучасних  умовах  розвитку
суспільства,  творчо  підходити  до  розв’язання
складних  професійних  проблем  та  виявляти
вміння  діяти  не  за  зразком,  а  оригінально,
передбачати  новизну  у  прийнятті  рішень.  Це
залежить від інтелектуальних здібностей, творчих
умінь  особистості,  яка повинна не тільки  мати
високий  коефіцієнт  розумового  розвитку,  але й
вміти реалізувати свій творчий потенціал. Отож
гарантом успіху  в  професійному  житті  стають
особистісні компетентності [6].

Отже,  актуальність  обраної  теми  очевидна.
Зазначена  проблема  входила  до  кола  наукових
інтересів  П.В.  Антошкіної,  С.В.  Воробйової,
А.С.  Гаязова,  Н.Г.  Зверєвої,  С.А.  Ізюмової,
В.В. Лоренц , Н.Н. Суртаєвої, А.В. Хуторського,
М.Б. Утепова. 

Мета  статті.  Ознайомити  з  принципами
організації  пошуково-навчальної  діяльності  в
Медичному  коледжі  Запорізького  державного
медичного університету; розкрити взаємозв’язок
науково-дослідницької  роботи  студентів  та
формування їх особистісних компетентностей як
майбутніх фахівців.

Виклад основного  матеріалу. Компетентна
в певній сфері людина має відповідні знання та
здібності, що дозволяють їй обґрунтовано судити
про  цю  сферу  й  ефективно  діяти  в  ній.
Компетентність  студента  припускає  прояв
стосовно  компетенції  цілого  спектра  його
особистісних  якостей.  Поняття компетентності
включає  не  тільки  когнітивну  складову,  а  й
мотиваційну,  етичну,  соціальну  та  поведінкову.
Тобто  компетентність  завжди  особистісно
забарвлена  якостями  конкретного  студента.
Освітні  компетентності  стають  системними
характеристиками  особистісно  зорієнтованого
евристичного  підходу  до  освіти,  оскільки
стосуються винятково особистості, виявляються
у процесі творчої діяльності студента [1].

В  освітньому  процесі  вищих  навчальних
закладів  продовжує  переважати  світ
загальноприйнятих  ідей,  наукових  понять,
закономірностей, теорій. В навчальних програмах,
посібниках,  у  безпосередній  практиці
традиційного  навчання світ  реальних  об’єктів

підмінюється вивченням відповідних ним понять
та  інших  продуктів  пізнання,  отриманих  не
студентами, а фахівцями (вченими) або авторами
навчального матеріалу. Вивчення інформації про
чужі  знання  практично  не  залишає  студентам
місця для створення власних знань про реальний
світ.  Задача  педагога  в  навчанні  полягає  в
забезпеченні  індивідуальної  зони  творчого
розвитку  кожного  студента  та  використання
технології евристичного навчання [5].

Інноваційні  дидактичні  пошуки  побудови
навчального  процесу  в  сучасній  педагогіці
ґрунтується  на  такій  пошуково-навчальній
діяльності, яку можна спрямувати на організацію
навчального  пізнання  в  контексті  вироблення
самим  студентом  нового  власного  досвіду  на
основі досліджень та дискусій.

У  Медичному  коледжі  Запорізького
державного медичного університету значна увага
приділяється формуванню  наукового світогляду
студентів,  духу творчого  пошуку. Організація  і
проведення  позаудиторної  і  гурткової  роботи
сприяє  цьому. Одним  з пріоритетних напрямків
гурткової  роботи  є  проведення  науково-
дослідницької і пошукової роботи студентами під
керівництвом викладачів творчої групи коледжу.
З  метою  розкриття  особистості  студента,  його
потенційних можливостей, бажань  та  інтересів
викладачі  коледжу  складають  індивідуальні
програми  розвитку  студента,  індивідуальний
освітній  маршрут.  Складання  індивідуального
освітнього  маршруту  дає  можливість  вибору
стилю навчальної діяльності кожного  студента,
який залежить від його мотивації та здійснюється
у співпраці з педагогом.

У  програмах  розвитку  студента  робиться
акцент на розвиток сильних та корекцію слабких
рис особистості  студента.  Педагогіка пропонує
наступні  моделі  індивідуального  розвитку:
посилююча, робить акцент на сильних сторонах,
рисах;  корекційна,  акцент  на  слабких  рисах;
компенсуючи розвиток сильних  сторін  з  метою
компенсації  слабких  [3].  Фактично  в
індивідуальних  програмах розвитку,  створених
викладачами  творчої  групи,  об’єднуються  дві
моделі  в  одну  –  підсилювально-корекційну
модель.

Необхідно зважати на те, що як би самостійно
не  здійснювалась  наукова  діяльність студентів,
який  би  характер  не  мала,  вона  завжди  буде
похідною від діяльності викладача, тобто викладач
– це перш за все, організовуюча сила [2]. Разом з
тим викладач  сам прогнозує розвиток наукової
роботи  студентів.  Зусилля  викладача  повинні
бути спрямовані на  з’ясування  взаємовідносин
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між  наукою  і  відповідними  дисциплінами,
обґрунтування  критеріїв  відбору  навчального
матеріалу, його систематизацію та класифікацію.
Тому  при  визначенні  структуризації  змісту
наукової  діяльності  студентів  з  боку  викладача
враховується:  виявлення  тенденцій  розвитку
наукової  думки  з  зазначеного  питання;  аналіз
логічної  структури конкретних галузей наукових
знань; з’ясування основних понять, теорій, законів,
фактів,  ідей, методів,  тенденцій  їх  зміни; відбір
досліджуваного  матеріалу;  аналіз  відібраного
матеріалу  з  точки  зору  його  доступності  [4].
Викладач разом зі студентами повинен визначитись
у виборі методу наукового дослідження.

Перші  творчі  погляди  і  навички  студентів
формуються під  час теоретичних  і  практичних
занять,  коли  викладачем  впроваджуються  в
навчальний  процес  елементи  дослідницької
роботи. Вже на першому етапі навчання викладач
створює умови для набуття студентами навичок
проведення досліду та експерименту.

Індивідуальний освітній маршрут являє собою
персональну  програму  формування  студентом
професійної компетентності, що відповідає його
віку  і  здібностям,  інтересам,  мотивації,
психодинамічним  характеристикам  і  яка
спроектована  на  базі  освітньо-професійної
програми підготовки фахівця.

Алгоритм дій викладачів коледжу Медичного
коледжу  Запорізького  державного  медичного
університету  по  створенню  індивідуального
освітнього  маршруту,  індивідуальної програми
розвитку  студента,  гарантує  евристичність
освітньої  діяльності  і  здійснення  процесу
підготовки  фахівців,  поступового  отримання
компетенції.  Алгоритм  розроблено  відповідно
рекомендацій А.В.  Хуторського  і  має  наступні
сходинки:

1.  Діагностична  –  виявлення  творчих
здібностей (пізнавальних діяльних, творчих тощо),
прогнозування  особистісного  студентського
потенціалу;  визначення  початкового  досвіду;
мотиваційно-цільовий комплекс  індивідуальної
діагностики;

2.  Фундаментальна  –  аналіз  індивідуальної
творчої  зони:  виявлення  схильностей,  підбір
методів навчання;

3. Конструктивна – підбір темпів, швидкості,
форм навчання;

4.  Програмна  –  розробка  змісту  реалізації
індивідуальної траєкторії навчання;

5. Взаємно-корегована – колективне вирішення
освітніх ситуацій;

6. Практична – підтворення особистих успіхів
індивідуального навчання студентів;

7.  Рефлексивно-продуктивна  –  підсумок
результативності  освітнього  процесу.  Корекція
результатів. Досягнення бажаних освітніх цілей
[7].

На  першому  етапі  –  підготовчому  –  багато
уваги  приділяється розробці  та впровадженню
проблемних питань,  завдань,  ситуацій, активно
вивчається досвід діяльності. Студенти  вчаться
працювати  з  навчальною  літературою,
усвідомлювати  і  ставити проблеми,  розвивати
спостережливість, аналітичний підхід до проблем
та подій, які мають  місце у сфері  їх майбутньої
професії. Обговорювання проблем має суттєвий
вплив  на  світогляд  майбутніх  спеціалістів  і
допомагає їм у роботі дослідницького характеру,
яка складає основний зміст етапу.

Послідовність  дослідної  роботи студентів  на
другому  етапі  полягають  у  визначенні
актуальності проблеми; визначенні мети, об’єкта
та  етапність  роботи;  зборі  матеріалу;  аналізу
одержаних результатів, їх співвідношення з метою,
завданнями  дослідження;  систематизації  та
узагальненні  матеріалів  досліджень  у  вигляді
висновків та розробки пропозицій.

На  третьому,  заключному,  етапі  роботи
результати дослідів  студентів оформлюються  у
вигляді написання рефератів, статей, доповідей.

Для пошукової роботи перш за все необхідно
зацікавити студента  роботою  та  допомогти  їм
вибрати  проблему,  мати  кінцевий  результат:
студент повинен побачити плоди своєї праці.

Результати  власних  наукових  пошуків  і
досліджень студентів заслуховуються на науково-
практичній  конференції.  Практика  проведення
науково-практичних  конференцій  підносить на
більш високий рівень організацію всієї дослідної
і пошукової роботи в коледжі; стимулює роботу
керівників гуртків на впровадження цікавих форм,
методів  роботи,  залучення  більшої  кількості
студентів, виявлення їх індивідуальних здібностей
та  розвитку  вмінь  самоосвіти,  розширення
наукового  світогляду;  сприяє  набуттю  умінь  і
навичок  роботи  з  додатковою  літературою,  з
людьми, роботи в сучасній інформаційній мережі;
формуванню умінь використовувати набуті знання
на практиці і в майбутній професійній діяльності;
формуванню  мовної,  загальної  культури,
принципів  національного  виховання;  розвитку
науково-експериментальних  умінь,  творчого
ставлення  до  виконання  практичних  завдань.
Проведенню  науково-практичної  конференції
передує велика організаційна робота та робота з
підготовки презентацій проведених досліджень.
Для участі в конференції запрошуються студенти
коледжу,  викладачі.  Науково-практичні
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конференції  в  коледжі  виявляють  активність
членів  гуртків  в  дослідницькій  діяльності  та
бажання поділитися своїми здобутками.

Висновки. Отже, спираючись на багаторічний
досвід викладачів коледжу, вважаємо за доцільне,
при плануванні дослідницької роботи обов’язково
враховувати особистісні якості студента, провівши
попередню  діагностику  і  склавши  програму
індивідуального  розвитку.  Програма
індивідуального  розвитку  є  одним  зі шляхів  у
формуванні  особистісних  компетентностей
майбутніх фахівців.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У  статті  обґрунтовано  авторську  модель  формування  хімічної  складової  професійної
компетентності  майбутніх  учителів  нехімічних  спеціальностей,  означено  сутність  її  цільового
(передбачає  визначення  мети  та  завдань  дослідження),  методологічного  (базується  на  визначення
принципів  навчання  та  методологічного  підґрунтя  дослідження),  змістовного  (включає  в  себе
орієнтаційно-мотиваційний  та  виконавчо-операційний  етапи)  та  результативного  (оцінювально-
рефлексивний етап) блоків. Формування компетентностей, пов’язаних  із предметною  галуззю – складна
комплексна проблема, без розв’язання якої реформування системи вищої освіти є неможливим.

Ключові  слова:  вивчення  хімічних  дисциплін,  модель,  педагогічне  моделювання,  підготовка
майбутніх  учителів,  професійна  компетентність.

Рис. 1. Літ. 15.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В статье обоснована авторская модель формирования химического компонента профессиональной

компетентности  будущих  учителей  нехимических  специальностей,  обозначена  сущность  её  целевого
(предусматривает  определение  цели  и  заданий  исследования),  методологического  (основывается  на
определении принципов обучения и методологической основы  исследования), содержательного (включает
в  себя  ориентационно-мотивационный  и  исполнительно-операционный  этапы)  и  результативного
(оценочно-рефлексивный  этап)  блоков.  Формирование  компетентностей,  связанных  с  предметной
областью  –  сложная  комплексная  задача,  без  решения  которой  реформировать  систему  высшего
образования  не  представляется  возможным.

Ключевые  слова:  изучение  химических  дисциплин,  модель,  педагогическое  моделирование,

подготовка  будущих  учителей,  профессиональная  компетентность.

Nataliya Pshenychna, Lecturer of Chemistry
Berdyansk Economic and Humanitarian College

MODEL OF FORMATION OF THE CHEMICAL COMPONENT OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN THE COURSE OF STUDYING CHEMISTRY

In article  the author’s model of  formation of  a chemical  component of professional competence of future
teachers of not chemical specialties is proved, the essence of its blocks such as: target (provide the definition of
the  purpose and  tasks  of a  research),  methodological  (is  based  on  determination  of  the  principles  of  training
and a methodological basis of a research), substantial (includes the orientation and motivational and executive
and  operational  stages)  and  productive  (an  appraisal  and  reflexive  stage)  is  designated.  Formation  of  the
competence connected with subject domain – a difficult complex task without the solution of which the reforming
of  the system of  the higher  education is  impossible. The  special attention is  paid  to  the teaching  of disciplines
that  are  not  substantive,  but  are  the  basis  for  the  assimilation  of  a  large  amount  of  special  knowledge  and
equip  the future specialist conceptual apparatus, which will  contribute  to a holistic worldview, will expand  the
circle of  awareness,  which  is adjacent  to  the primary  specialty and  can be used  in  the  professional  activities.
The chemical component of professional competence of a  teacher of any areas of  training while working in  the
school  will  contribute  to  the  formation  of  key  competences  of  students  as  “basic  competence  in  science  and
technology” and “environmental literacy and healthy life”, the significance of which is  indicated in the concept
of  new  schools  and  other  normative  documents.  A  modern  specialist  must  very  quickly  navigate  the  flow  of
information,  transform  it  in  accordance with  their  specialty,  analyze, adjust,  in  some places  correct,  criticize,
and need  a  strong  foundation,  laid  the  fundamental  disciplines. Under  the model of  formation  of  professional
competence of  future teachers of non-chemical specialties  in  the study of chemistry we understand a schematic
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В
ступ. На сучасному етапі дослідження
проблеми  реформування  системи
вищої  освіти  окреслюється  очевидна

потреба грунтовного осмислення теоретичних та
практичних  аспектів  формування  тих
компетентностей  майбутніх  учителів,  які
безпосередньо пов’язані із предметною галуззю.
Становленню майбутнього професіонала сприяє
викладання дисциплін, визначених нормативною
документацією.  Від  якості  викладання,  добору
матеріалу  курсів,  особливостей  методики,
матеріально-технічної бази  навчального закладу
залежить  рівень  сформованості  професійних
якостей  майбутнього  вчителя.  Особливої  уваги
заслуговує  викладання  дисциплін,  які  не  є
профільними,  але  являють  собою  базу  для
засвоєння великого обсягу спеціальних знань та
озброюють майбутнього спеціаліста понятійним
апаратом, який сприятиме формуванню цілісного
світогляду, дозволить розширити коло обізнаності
у  питаннях,  що  є  суміжними  з  основною
спеціальністю  та  можуть  бути  використані  у
професійний  діяльності.  Не  викликає  сумнівів
твердження,  що  на  сучасному  етапі  розвитку
науки дуже актуальними є комплексні напрямки
досліджень,  які поєднують  у  єдине ціле теорії,
наукові підходи та факти різних галузей сучасного
знання.  Реалізація  нової  освітньої  парадигми,
таким  чином,  уможливлюється  завдяки
впровадженню  у  систему  викладання
міждисциплінарних  зв’язків,  які  є  основою
розвитку різноманітних прикладних досліджень.

Рівень хімічної підготовки сучасних фахівців
занепокоює  вчених,  які  наголошують,  що
“екологізація  та  інформатизація  суспільства
вимагає високого рівня фундаментальних знань”,
а “у системі концепції освіти для сталого розвитку
хімічні наука та освіта набуває  статусу одного з
найважливіших  чинників  розвитку  сучасної
цивілізації  і  стають  необхідною  умовою  її
існування”  [10].  Хімічна складова професійної
компетентності  вчителя  будь-якого  напряму
підготовки  під  час  роботи  в  школі  сприятиме
формуванню  таких  ключових  компетентностей
учнів, як “основні компетентності у природничих
науках і технологіях” та “екологічна грамотність і
здорове  життя”,  значущість  яких  означена  в
Концепції  нової  школи  та  інших  нормативних
документах [3].

Питання методики навчання хімії досліджували
О.В.  Березан,  Н.М.  Буринська,  Л.П.  Величко,
О.С.  Зайцев,  Р.Г.  Іванова,  Н.С.  Кузнєцова,
О.С. Максимов, Є.Є. Мінченков, О.П. Мітрясова,
Л.М. Романишина, В.І. Староста, Н.Н. Чайченко,
Г.М.  Чернобельська, Т.  А.  Шевчук,  Н.І.  Шиян,
К.Ф.  Янків,  О.Г. Ярошенко,  проте  особливості
викладання  хімії  у  студентів  нехімічних
педагогічних  спеціальностей,  як  правило,
залишалися поза увагою методистів.

Науковці вивчають різні аспекти формування
професійної  компетентності,  але  проблема
викладання непрофільних дисциплін та їх ролі у
становленні  фахівця  розглядається  не  часто,
незважаючи на  те,  що вона  є  дуже актуальною.
Подібні дослідження проводилися І.Т. Богдановим,
С.В.  Дембицькою, О.А.  Фурман та іншими, але
ґрунтовних  наукових  праць,  присвяченних
вивченню хімії майбутніми вчителями нехімічних
спеціальностей, немає [10]. Аналіз педагогічної
літератури свідчить, що і проблема змісту освіти
навчальних курсів вищих навчальних закладів, і
окремі форми та методи  засвоєння цього змісту
потребують  розробки,  оскільки  представлені,
здебільшого, у досить загальних рисах.

Мета статті – змоделювати процес формування
хімічної складової професійних компетентностей
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей в
процесі вивчення  хімічних  дисциплін  (учителі
фізики, технологій та географії)  та обґрунтувати
основні компоненти моделі.

Модель є результатом процесу моделювання –
загальнонаукового методу, який застосовується у
багатьох галузях науки, в тому числі, у педагогіці.
У філософському  енциклопедичному  словнику
зазначається,  що  моделювання  –  це  метод
дослідження  об’єктів  пізнання  на  їх  моделях;
побудова й вивчення моделей реальних предметів,
явищ,  та  об’єктів,  що  конструюються  для
визначення або покращення їхніх характеристик,
раціоналізації  способів  їх  побудови,  управління
ними  [14,  373]. Н.Г.  Сидорчук  зазначає,  що “в
тому випадку, коли модель розробляється за для
впровадження  у  практичну  діяльність,  а
моделювання  є  етапом  педагогічного
проектування, то модель є прогностичною” [13].
Завдяки  побудові  прогностичної  моделі можна
проаналізувати  та  скоригувати  процесс
формування професійної компетентності.

display  of  the  constituent  elements  of  the  process  and  the  relationships  between  them.  The  proposed  model  is
predictive, acts as an object  in  the knowledge of the designated process, reflects  all main stages of  the process
of  formation  of  professional  competence  of  future  teachers  of  non-chemical  specialties  in  the  study  of
chemistry.The  proposed  model  is  theoretically  grounded,  but  of  course  not  the  only  possible  one  and  may  be
amended,  added  to  or  improved  in  the  implementation  process.

Keywords:  a  model,  pedagogical  modeling,  professional  competence,  studying  of  chemical  disciplines,
training  of  future  teachers.
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У дослідженні А.Н. Дахіна [2] розкриваються
функції педагогічного моделювання,  серед яких
автор відзначає наступні: аналітичну (забезпечує
аналіз реальних та запланованих дій); нормативну
(дозволяє уявити ідеальну модель); дескриптивну
(педагогічне  моделювання  забезпечує
структурування  явища  або  об’єкта,  дозволяє
вивчити  зв’язки  між  компонентами  моделі);
оперативну  (дозволяє  уточнити та  скорегувати
як  саму  модель,  так  і  реальну  дійсність);
прогностичну функцію  (полягає  у  можливості
відстеження параметрів об’єктів та зв’язків між
елементами моделі); результативну функцію (дає
змогу аналізувати результати дослідження).

На думку В.І. Міхєєва [6], педагогічні моделі
можуть  застосовуватися  у  наступних  аспектах:
гносеологічному (модель є проміжним об’єктом
в  процесі  пізнання  педагогічних  явищ);
загальнометодологічному  (модель  дозволяє
оцінити зв’язки і відношення між елементами на
різних  рівнях  та  етапах  дослідження);
психологічному (моделі дають змогу описати різні
аспекти навчальної  та  педагогічної діяльності,
виявити психолого-педагогічні закономірності).

Ю.О.  Кузьміна  зазначає,що  модель  має
будуватися відповідно до таких вимог: включати
мінімальну,  але достатню  кількість параметрів;
складові  теоретичної  моделі  повинні  бути
пов’язані з реальними ефектами, які можуть бути
практично  зафіксованими;  між  об’єктними
галузями  повинні  встановлюватися  суттєві
зв’язки [4]. С.В. Харбатович вважає, що побудова
моделі  передбачає  виконання наступних  етапів:
аналіз теоретичних основ дослідження певного
явища;  дослідження  засад  побудови  моделі;
визначення мети побудови моделі; безпосередня
розробка  моделі;  конкретизація  завдань
моделювання;  реалізація  моделі;  узагальнення
результатів  дослідження  шляхом  підготовки
публікацій,  розробки  науково-методичного
забезпечення тощо [15].

Аналіз науково-методичної літератури дозволяє
визначити  компоненти,  з  яких  має  складатися
модель формування професійної компетентності
майбутніх учителів в процесі  вивчення  хімії. У
нашій  інтерпретації  модель  включає  в  себе
наступні блоки:

- цільовий, який передбачає визначення мети
та завдань;

- методологічний, який базується на визначенні
принципів навчання та методологічного підґрунтя
дослідження;

- змістовний, що включає в себе орієнтовно-
мотиваційний  та  виконавчо-операційний
(визначення  форм,  методів,  засобів)  етапи

формування  професійної  компетентності
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей;

- результативний (оцінювально-рефлексивний)
етап, під  час  реалізації  якого  обґрунтовуються
показники,  критерії  та  рівні  сформованості
професійної  компетентності  та  засоби  їх
діагностики (Рис. 1).

С.І.  Архангельський  під  дидактичними
принципами  розуміє  рекомендації,  систему
загальних і принципово важливих орієнтирів, що
визначають зміст, методи, організацію навчання
та способи аналізу його результатів [1]. Принципи
навчання досліджувалися у працях А. Алексюка,
В. Бондар, О. Власюк, Р. Гуревич, О. Савченко,
С. Сисоєвої, В. Чайки. Як зазначають В.А. Попков
та  А.В.  Коржуєв,  тлумачення  більшості
дидактичних принципів вищої школи подібне до
того,  “яке  традиційне  розуміють  у  дидактиці
середньої освіти,  або  відрізняється  незначним
чином” [9].

Методологічним  підґрунтям  запропонованої
нами  моделі  виступають:  –  компетентнісний
підхід, який полягає у тому, що від  студентів не
вимагають вивчення великого  масиву  знань та
значної кількості інформації, а розвивають уміння
оперувати нею, організовувати  свою діяльність,
застосовувати  отриманні  знання  творчо  та
ефективно;

- реалізація міждисциплінарного підходу, що
обумовлена сучасним рівнем розвитку науки, який
характеризується  вираженою  інтеграцією
різноманітних  галузей  знань.  Реалізацію
міждисциплінарного  підходу  вбачаємо  у
застосуванні завдань та задач міждисциплінарного
змісту, які формують уміння проводити складний
аналіз та синтез, порівнювати, виокремлювати із
загальної  сукупності  властивостей  та  фактів ті,
які  є  головними  для  вирішення  конкретного
завдання;

- системний підхід дозволяє розкрити цілісність
моделі,  означити  зв’язки між компонентами,  з
яких  вона  складається,  вивчити  основні
параметри,  які  забезпечують  функціонування
моделі,  дослідити,  наскільки  модель  є
результативною  з  огляду  застосування
запропонованих форм, методів та засобів навчання;

- діяльнісний підхід, який дозволяє розглядати
навчання як процес, що відбувається “в спільній
діяльності того, хто навчає, і студентів” [8, 68];

-  студентоцентрований  підхід  до  навчання
(student  centered  approach),  що  є  новою
парадигмою вищої освіти та полягає підготовці
конкурентоспроможного  майбутнього  фахівця,
який з максимальною вирогідністю отримає місце
на ринку праці [12].
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Рис. 1. Модель формування професійної компетентності майбутнього учителя  
в процесі вивчення хімії 

Результат: сформованість професійної компетентності майбутніх учителів в процесі вивчення хімії 

ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Мета: 
формування хімічної складової 
професійної компетентності майбутніх 
вчителів фізики, географії та технологій 
в процесі вивчення хімії у вищий школі. 
 

Завдання : 
-  визначити  зміст,  форми,  методи  формування  хімічної 
складової  професійної  компетентності  студентів 
спеціальностей  “Фізика”,  “Технологічна  освіта”  та 
“Географія” в процесі вивчення хімії;  
-  обґрунтувати  та  експериментально  перевірити 
ефективність  методичної  системи  формування 
професійної  компетентності  учителів  фізики,  технологій 
та географії. 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

Принципи: 
науковості; систематичності, 
послідовності та наступності; практичної 
спрямованості; наочності; наукової 
інтеграції; свідомості і активності; 
міцності засвоєння знань, умінь, навичок; 
фундаменталізації знань; доступності; 
принцип індивідуального підходу; творчої 
спрямованості підготовки; професійної 
спрямованості навчання 

Методологічне підґрунтя: 
компетентнісний підхід; 
міждисциплінарний підхід; системний 
підхід; діяльнісний підхід; 
студентоцентрований підхід 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

Оцінювально-рефлексивний етап формування професійної компетентності: 

Засоби діагностики: 

- аналіз поточних та підсумкових 

робіт; 

- перевірка самостійних робіт; 

- авторські анкети із завданнями 
міждисциплінарного змісту 
відповідно до напряму підготовки. 

 

Компоненти 
професійної 

компетентності: 
- когнітивний; 
- діяльністний; 
- мотиваційний; 
- методичний. 
 

Рівні 
сформованості 

професійної 
компетентності: 

- високий; 
- середній; 
- низький. 

ЗМІСТОВНИЙ БЛОК 

- створення проблемної ситуації; 
- визначення навчальних завдань; 
- оцінка власних можливостей 
студентів 

Орієнтовно-мотиваційний етап 
формування професійної 

компетентності: 

Форми:  лекції,  практичні,  лабораторні, 
індивідуальні заняття, самостійна робота. 
Засоби:  навчально-методичні  комплекси 
до  вивчення  дисциплін;  хімічний 
експеримент. 
Методи:  вербальні,  дослідницькі, 
спостережувальні 
 

Виконавчо-операційний етап 
формування професійної 

компетентності: 
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Безпосередня навчальна діяльність відбувається
під час реалізації змістовного та результативного
блоків моделі,  коли  в  процесі  вивчення  певної
дисципліни формується професійна компетентність
та  реалізуються  мета,  завдання,  принципи  та
методичні  засади,  передбачені  цільовим  та
методологічним блоками.

Орієнтовно-мотиваційний етап  змістовного
блоку  моделі  дає  студентам  можливість
усвідомити  роль  та  значення  професійної
компетентності  для успішної  самореалізації  та
виконання професійних обов’язків у майбутньому.
Важливо  сприяти  стимулюванню  потребі  у
формування  професійної  компетентності
майбутнього  учителя  шляхом  створення
відповідного психолого-педагогічного забезпечення
та позитивної професійної мотивації. На цьому ж
етапі  викладачу  варто  визначити,  який
особистісний  доробок  мають  студенти,  які
вивчатимуть хімію.

В рамках нашого дослідження перед початком
викладання студентів було проанкетовано за для
визначення  рівня  сформованості  когнітівного,
діяльнісного,  мотиваційного  та  методичного
компонентів  професійної  компетентності.
Анкетування  дозволило  отримати  об’єктивну
інформацію щодо рівня початкової сформованості
знань  та  умінь,  індивідуальних  психологічних
особливостей та досвіду, з яких студенти прийшли
до навчального закладу.

Виконавчо-операційний  етап,  передбачений
змістовним  блоком  моделі,  націлений
безпосередньо на формування хімічної складової
професійної компетентності майбутніх учителів
нехімічних  спеціальностей,  що  реалізується
завдяки добору відповідного змісту, форм, засобів
та методів навчання.

Зміст освіти виступає стрижнем професійної
підготовки. Як зазначає О. Набока, “на сучасному
етапі виникла необхідність перегляду змістовного
наповнення  навчальних дисциплін, постановки
на чільне місце міждисциплінарних, інтегрованих
вимог до результату освітнього процесу” [7].

Формами  навчання  в  процесі  формування
хімічної  складової  професійної компетентності
майбутніх  учителів  були  лекції,  практичні  та
лабораторні роботи, індивідуальна та самостійна
робота.  Під  засобами навчання  мають  на увазі
“агенти або інструменти, які формують навчальне
середовище,  дозволяють  досягати  високих
результатів  навчання”,  а  також  “допоміжні
матеріальні  засоби  з  їх  специфічними
дидактичними функціями” [5]. Методи навчання
у  вищому  навчальному  закладі –  упорядковані
засоби  взаємопов’язаної діяльності  викладача  і

студентів, спрямовані на розв’язання навчальних
завдань. У педагогіці вищої школи (як і у середній
школі)  немає  класифікації методів, яка могла б
вважатися загальноприйнятою. Різні підходи до
класифікації  методів  знаходимо  у  роботах
С.І.  Архангельського,  Ю.К.  Бабанського,
О.С. Максимова та багатьох інших [9].

Результативний  блок  моделі  передбачає
реалізацію  оцінювально-рефлексивного  етапу
формування  професійної  компетентності
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей. На
цьому  етапі  проводиться  аналіз  рівня
сформованості  (високий,  середній,  низький)
компонентів  професійної  компетентності
(когнітивного,  діяльнісного,  мотиваційного,
методичного) шляхом використання відповідних
засобів діагностики [11].

Висновок.  Сучасний  фахівець  (і  вчитель  в
тому  числі)  має  дуже  швидко  орієнтуватися  в
потоці інформації, трансформувати її відповідно
до своєї спеціальності,  аналізувати, коригувати,
подекуди виправляти, критикувати,  а для  цього
потрібне  міцне  підґрунтя,  закладене
фундаментальними дисциплінами. Під моделлю
формування  професійної  компетентності
майбутніх вчителів нехімічних спеціальностей у
процесі вивчення хімії ми розуміємо схематичне
відображення складових елементів цього процесу
та  взаємозв’язків  між  ними.  Запропонована
модель  є  одночасно  гносеологічною  та
прогностичною, виступає проміжним об’єктом в
пізнанні  означеного  процесу,  відображає  усі
основні етапи процесу формування професійної
компетентності  майбутніх  учителів  нехімічних
спеціальностей  в  процесі  вивчення  хімії.
Запропонована  модель  є  обгрунтованою
теоретично,  але,  звісно,  не  єдино  можливою,  і
може  корегуватися,  доповнюватися  або
удосконалюватися в процесі практичної реалізації.
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Дослідження поетичних творів математичними методами мають досить давню історію і визнані

здобутки у лінгвістиці, а математична лінгвістика –  галузь науки на межі математики й лінгвістики,
що вивчає найзагальніші закони будови символьних послідовностей, або знакових систем, до яких належать
деякі абстрактні математичні  структури, штучні та природні мови. Досліджують це поняття безліч
науковців з  різних  галузей, бо проблематика стосується різних наукових напрямів.

Ключові слова: математична лінгвістика, фонеми, математичні методи, міжпредменті  зв’язки.
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ПОНЯТИЕ “МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА” В НАУЧНОЙ МЫСЛИ
Исследования поэтических произведений математическими методами имеют достаточно давнюю

историю и признанные достижения в  лингвистике, а математическая лингвистика – отрасль науки на
рубеже  математики  и  лингвистики,  изучающая  общие  законы  строения  символьных
последовательностей,  или  знаковых  систем,  к  которым  относятся  некоторые  абстрактные
математические структуры, искусственные и естественные языки. Исследуют это понятие множество
ученых из разных  отраслей, потому что  проблематика касается различных научных направлений.

Ключевые  слова:   математическая  лингвистика,  фонемы,  математические  методы,
межпредметные  связи.
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THE “MATHEMATICAL LINGUISTICS” TERM IN SCIENTIFIC THOUGHT
The  analysis  of  poetry  by  mathematical  methods  has  a  long  history  and  recognized  achievements  in

linguistics, and mathematical  linguistics is a branch of science at the boundary of mathematics and linguistics,
which studies general laws of the structure of symbolic sequences, or sign systems, which include some abstract
mathematical  structures,  artificial  and  natural  languages.  This  concept  is  being  explored  by  many  scientists
from  different  fields,  because  the  problem  relates  to  different  scientific  fields. The  purpose  of  the  article  is  to
highlight  the  theoretical  foundations  of  the  methods  of mathematical  linguistics  and  to  show  the  relevance  of
these methods among different sciences. The basis of the work  is the following simple fact: there is a connection
between the frequency of the word and the time its occurrence in  the language. Most of the words with a higher
frequency of use are ancient words, and vice versa  – the less  the frequency of a word,  the more likely it  is  that
the  word  is  newly  created.  In  this  work  several  methods  are  being  studied  and  worked  out  by  both  ancient
scientists  and  contemporaries.  Over  time,  the  vocabulary  of  the  language  was  updated:  some  words  become
obsolete and forgotten, new words are used to express new concepts, etc. This updating process for the dictionary
is  subject  to  laws  that  are  similar  to  the  laws of  radioactive  decay:  calculations have  shown  that  roughly  the
same fraction of words change in different languages over the same period of time. For 1,000 years about 14%
of  words are lost. A mathematical science that  improves  the so-called apparatus for describing the structure of
natural  languages and some artificial  languages, especially programming  languages.  Mathematical  linguistics
is an abstract  theoretical discipline in  this sense. In a similar structure,  language analogies are not defined by
the  originally  inherent  qualities,  but  through  systemic  relationships.  The  methods  of  mathematical  linguistics
received  a new  perspective  of  development  in  the  era of  computer  technology. The  search  for  solutions of  the
problems  of  linguistic  analysis  is  increasingly  being  implemented  at  the  level  of  information  systems. At  the
same  time,  automating  the  processing  of  linguistic  material,  giving  the  researcher  considerable  opportunities
and  benefits,  inevitably  bring  new  requirements  and  tasks.

Keywords:  mathematical  linguistics,  phonemes,  mathematical  methods,  interposition  of  connections.

П
остановка  проблеми.  Розвиток
сучасного світу та науково-технічний
прогрес  стимулює  науковців  до

дослідження  все  нових  та  цікавих  методів

навчання.  Математична  лінгвістика  виникла  в
50-ті  рр. ХХ ст,  підґрунтям  для  її  появи стала
необхідність в уточненні основних лінгвістичних
понять;  потреба  у  введенні  більш  точних  та
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об’єктивних методів для аналізу та синтезу мови
і тексту; поява міжпредметних зв’язків з іншими
галузями – акустикою, фізіологією вищої нервової
діяльності,  кібернетикою  та  обчислювальною
технікою,  які  вимагають  спілкування  мовою
математики;  з  розвитком  можливостей
комп’ютерних технологій також виникла потреба,
зокрема,  у  машинному  перекладі  та
автоматизованому  інформаційному  пошуку.

Поєднати  непоєднуване  в  потрібну  одну
дисципліну,  яка  приноситиме  користь  для
майбутнього  покоління, –  це основне  завдання
будь-якого дослідження. Математика – це  точна
наука,  потрібна  для  підрахунків,  лінгвістика
(мовознавство) – наука,  що  вивчає  мову  в усій
складності  її  проявів,  педагогіка  –  наука  про
виховання,  освіту  і  навчання  людини  на  всіх
етапах  її розвитку. Дане дослідження дозволить
поєднати  ці  три  наукові  напрями.  Педагогічні
умови у  запропонованій  темі розглядаються як
сукупність  об’єктивних  можливостей,  методів,
змісту,  педагогічних  прийомів  і  матеріально-
просторового  середовища,  які  спрямовані  на
досягнення  цілі  математичної  лінгвістики  –
розвитку  багатогранної  особистості,  тобто
фахівця, який може застосовувати раніше здобуті
знання з різних предметів, об’єднавши їх.

Дослідження поетичних творів математичними
методами мають досить давню історію і визнані
здобутки у лінгвістиці.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Багато  праць,  присвячених  математичній
лінгвістиці  творчості  А.С.  Пушкіна  відомо  у
російській науці. Зокрема, відомі праці А. Маркова,
А.М. Колмогорова, О. Грінбаума і т.д. Перші двоє
науковців  з  цього  списку  є  видатними
математиками-класиками.  Зазначимо,  що
матеріалом для аналізу майже завжди є поетичні
твори, бо вважається, що автори при їх написанні
ретельніше ставляться до малих одиниць тексту
– фонем, букв, слів, внаслідок чого закономірності
проступають чіткіше.

Цікавим є підхід М. Гросса і А. Лантена у книзі
[1]  –  одне  із  перших  у  світовій  літературі
керівництв  з  теорії  формальних  граматик.
Сьогодні теорія формальних граматик зацікавлює
людей із різною підготовкою.

Формальні граматики – граматики математичної
лінгвістики, певні спеціальні системи правил, що
задають  (або  характеризують)  множини
ланцюжків (конечних послідовностей) символів.
Математична  (алгебраїчна) лінгвістика визнає
мову  як  функцію  (у  математичному  розумінні
терміна),  яка  ставить у  відповідність  кожному
символу певну множину синонімічних текстів. Ця

функція  надзвичайно  складна.  Формальні
граматики – це певний спосіб вивчити й описати
подібні функції [2].

Книга  М.  Гросса  і  А.  Лантена,  присвячена
одній з найбільш важливих областей математичної
лінгвістики  –  теорії  формальних  граматик.
Алгебраїчна лінгвістика  займається  вивченням
формальних  властивостей  мови  загалом,
абстрагуючись  від  того,  як саме  ці  властивості
реалізуються в тих чи  інших конкретних мовах.
При такому  розумінні  алгебраїчної  лінгвістики
вона  в  принципі  не  відрізнялася  б  від
універсальної  граматики.  Правда  на  практиці
відмінності між ними існують: для універсальної
граматики  характерна  більш  емпірична
направленість  досліджень,  для  алгебраїчної
лінгвістики  –  строго  математичний  аналіз
формальних  об’єктів,  котрі виникають  на  базі
вивчення  конкретних  мов.  Ця  відмінність
частково свідчить про незрілість  даної  області,
частково  відображає  розходження  особистих
інтересів  і  схильностей  тих  чи  інших  вчених.
Якщо дану відмінність вдасться суттєво ослабити,
то  з’явиться  надія  на  створення  справжньої
математичної теорії мови.

Не без підстави у книзі приймається наступна
гіпотеза відносно лінгвістики майбутнього: кожна
мова буде розглядатися  як конкретна реалізація
деякої  абстрактної,  і  причому  дуже  жорсткої
схеми;  при  цьому  виявиться,  що  є  скільки
завгодно  “уявних” мов, котрі  не вкладаються в
таку схему, і відповідно не являються можливими
людськими мовами (в деякому психологічно дуже
важливому смислі), але в той же час в принципі
здатних  передавати  будь-який  зміст,  котре
виражене на будь-якій людській  мові.  Якщо  це
припущення  виявиться  вірним,  то  можна
очікувати, що центральною задачею лінгвістичної
теорії стане математичне дослідження граматики.

  В  першій  частині  книги  Гросса  і  Лантена
вводяться  необхідні  поняття  із  алгебри,
математичної логіки і теорії алгоритмів. В другій
розглядаються деякі класи формальних мов; третя
частина присвячена алгебраїчному трактуванню
мов та їх властивостей.

Монографія  [3]  В.І.  Перебийніс  становить
перше  в  українському  мовознавстві  ґрунтове
наукове дослідження, присвячене багатосторонньому
аналізу  системи  фонем  сучасної  української
літературної  мови  статистичними  та
структурними  методами.  Досліджуються
співвідношення  кількісних  та  якісних
характеристик системи фонем української мови.
Описується методика дослідження, аналізуються
комбінаторні  можливості  фонем.  Дослідження
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фонем  будь-якої  мови  включає  в  себе  кілька
аспектів:

а)  встановлення  системи фонем; б)  вивчення
законів  сполучуваності між  собою; в)  вивчення
законів функціонування системи фонем у мовленні.
Автор зосереджує увагу на таких проблемах:

1)  Встановлення  системи  фонем,  його
принципи і методи; з’ясування причин можливих
розходжень  фонемних  інвентарів,  визначених
різними  дослідниками  для  тієї  ж  самої  мови;
обґрунтування  встановленої  системи  фонем
сучасної української літературної мови.

2)  Вивчення  законів  сполучуваності  фонем
сучасної  української  мови  у  слові;  аналіз
початкових,  кінцевих  і  внутрішніх  сполук
приголосних (голосних) між собою та з голосними
(приголосними);  статистичні  характеристики
фонем та груп фонем у словнику.

3)  Аналіз  закономірностей  функціонування
системи фонем у різних видах мовлення; прояв у
мовленні  закономірностей,  встановлений  для
словника; частота фонем і груп фонем у мовленні
та причини, що її обумовлюють.

Описана в даній праці характеристика системи
фонем сучасної української літературної мови –
перша спроба  поєднати в одному досліджені як
різні  аспекти,  так  і  різні  методи  кількісного  і
якісного аналізу [4].

Для побудови системи фонем будь-якої мови,
визначимо, що таке фонема.

Існує  багато  фонематичних  теорій,  кожна  з
яких базується на певному розумінні фонем. Всі
визначення фонем можна орієнтовно розбити на
три групи:

1. Визначення, що ґрунтуються на фонетичних
принципах (Л.Б. Щерба, Г.Ф. Шило, Л.І. Прокопова).

2. Визначення, пов’язані з апеляцією до психіки
(Бодуен де Куртене, Ван-Вейк).

3.  Визначення,  в  основу  яких  покладені
диференціальні  ознаки  фонем  і  їх
смислорозрізнювальні функції (М.С. Трубецькой,
Г. Глісон, К.С. Шаумяк).

Отже,  фонема –  це абстрактний знак,  якому
відповідає нескінченний клас алофонів; – це два
або  більше  звуків,  різниця  між  якими  не  є
смислорозрізнювальною [5].

Застосування теорії ймовірності та статистики
до вивчення мови і особливо літератури почалося
порівняно  давно,  на  початку  ХХ  ст.  В  числі
перших дослідників слов’янських  мов  був поет
А. Бєлий, статистично дослідивши різноманітні
форми російського вірша, і знаменитий математик
А. Марков, котрий вивчав розміщення голосних і
приголосних  в  російській  мові  на  матеріалі
“Євгенія Онєгіна”.

Мета статті  – висвітлити теоретичні засади
методів математичної лінгвістики та  показати,
якою  актуальністю  користуються  дані  методи
серед різних наук.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Нові  вживання  стосуються  граматичних
етимологічних досліджень будь-якої мови, а також
порівняльної філології.  Коли йдеться  про одну
мову,  то  насамперед  припустимо,  що  маємо  її
докладний арифметичний  опис, чи,  скажімо,  її
статистику,  тобто  численні  дані  про  повний
підсумок  слів  тієї  мови,  розподіл  цих  слів  за
частинами мови, за числом літер, за початковими
літерами,  за закінченнями. Сюди належатимуть
відомості  про  загальні  правила,  про  винятки
різного роду, про слова, безперечно запозичені з
інших мов. Ось численні матеріали, строгий розбір
який потребує, звичайно, міркувань математичних
[6].

З  другого  боку,  різні  лінгвістичні  явища
підлягають  досить  часто  таким  складним
статистичним  закономірностям,  що  детальне
дослідження їх, здається, може привести до дуже
цікавих результатів  і  в математиці.  Так, в  1907
році академік А.А. Марков проілюстрував відкриті
ним  “прості  однорідні  ланцюги”  на  прикладі
чергування  голосних  і  приголосних  в  тексті
“Євгенія Онєгіна” О.С. Пушкіна [7].

Загалом науковці отримали чимало даних про
статистичну структуру різних мов – про частоти
різних лінгвістичних одиниць (фонем, літер, слів,
різних форм).

В  основі  дослідження  поетичних  творів
математичним  методом  (одного  із  багатьох)
береться  закон  Ціпфа. В  частотному  словнику
слова розміщені в порядку спадання їх частоти.
Виникає  питання: чи є  якась  закономірність  в
цьому спаданні? Чи можна знаючи тільки номер
слова в частотному  словнику, хоча б приблизно
передбачити  частоту  з  якою  це  слово
зустрічається в текстах? Німецький вчений Ціпф
зазначив,  що  така  закономірність  існує.  Якщо

позначити  через  n  номер  слова в  частотному

словнику, а через 
n

P   – відносну  частоту  цьогоо

слова в текстах, то закономірність ця виражається
формулою:

n
Pn

10

1


Неодноразово  цей  закон  перевірявся  на
матеріалі різних мов. Було встановлено, що більш
точно залежність між номером слова в частотному
словнику і його відносною частотою виражається
формулою
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n

k
Pn  ,

де  k   –  число,  близьке  до  0,1,     –  число,

близьке до 1, причому  k  і   дещо змінюються

від мови до мови і від автора до автора. Найбільші

відхилення – по величині  k  і   – від звичайної

дитяча мова.
З  плином  часу  словниковий  склад  мови

оновлювався:  частина  слів  застаріває  і
забувається,  для  вираження  нових  понять
використовуються  нові  слова  і  т.д.  Цей процес
оновлення  словнику  підпорядковується
закономірностям,  котрі  подібні  законам  радіо
розпаду: підрахунки показали, що за  один  і  той
же  проміжок  часу  в  різних  мовах  змінюється
приблизно одна й та ж доля слів. За 1000 років
втрачається близько 14% слів.

Іноді доводиться порівнювати дві сучасні мови,
котрі мають спільного предка. Для кожної з цих

мов  складається  основний словник. Якщо  L   –

доля слів, спільних для цих основних словників,

0l –  доля  слів,  які  залишились  незмінними

протягом  1000  років  (14%  слів  змінюються,

0l =86% залишаються незмінними, тобто ), то час

t , котрий пройшов з епохи поділу мови-предкаа

на дві мови, визначається за формулою:

0lg

lg

2

1

l

L
t 

Ця формула знайшла історичне підтвердження.
Наприклад,  порівняння  основних  словників

англійської та німецької мов дає  82,0L , звідки

3,1
86,0lg

82,0lg

2

1
t   тисячоліття,  що  відповідає

розділенню цих мов у VI ст. н. е. Історична дані
підтверджують цю дату: відомо, що германське
плем’я  англів  і  саксів  переселилися  з
Європейського материка на Британські острови
саме в цю епоху.

В  основу  роботи  покладений  наступний
простий факт: існує зв’язок між частотою слова і
часом його виникнення в мові. [8] Виявляється,
що більшість слів з більшою частотою вживання
– це давні слова, і навпаки, – чим менша частота
слова,  тим  більше  шансів,  що  це  слово  є
новоствореним.

Перш за все потрібно відмітити, що сам факт
існування статистичного зв’язку “віку” і частоти
слова відомий  принаймні  з 1947 р. Вперше  він
був відмічений Дж. Ціпфом, причому він не тільки

відмітив сам факт, але і оцінив його значення для
кількісного  аналізу  фактів,  котрі  відносяться до
історії та доісторії мови.

Різного  роду  методи  треба  не  просто
переносити  в  лінгвістику,  а  використовувати  з
врахуванням специфіки мови. Важливо виробити
методику для найрізноманітніших лінгвістичних
підрахунків.  Назрілість  цієї  проблеми
підтверджується  й  тим,  що  в  зв’язку  з новими
застосуваннями лінгвістики виникла необхідність
в одержанні і систематизації різних статистичних
відомостей про мову [7].

Висновки. Методи математичної  лінгвістки
використовували  багато  науковців  для
дослідження  та  розв’язання  безлічі  задач як  з
точних  наук  так  і  гуманітарного  спрямування,
тому доцільним є розвивати та поширювати дані
методи серед інших наук, особливо у педагогіці.
Загалом  наука  математика,  яка  тісно
взаємозв’язаної з іншими науками (інформатика,
фізика,  астрономія), не припиняє  розвиватися  і
взаємодіяти також з гуманітарними дисциплінами.
В даний час не слабшає, а, навпаки, посилюється
тенденція до математизації науки. На кількісних
даних  осмислюються  закономірності  розвитку
мови,  його  історичні  та  філософські
характеристики.  Математичний  формалізм
найбільше підходить для опису закономірностей
в лінгвістиці.
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ:
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У  статті  висвітлено  основні  аспекти  соціально-педагогічної  роботи  щодо  національно-
патріотичного  виховання  учнів.  Проаналізовано  необхідність  реалізації  взаємодії  школи  та  дитячих  і
молодіжних громадських організацій, окреслено функції фахівця соціальної сфери, необхідні для реалізації
взаємодії.  Окреслено  основні  концептуальні  виміри  проблеми,  обґрунтовано  специфіку  соціально-
педагогічної  роботи з учнями, що  спрямована  на формування почуття патріотизму.

Ключові слова: учнівська молодь,  національно-патріотичне виховання, соціальний педагог, школа,
дитячі  та  молодіжні організації.
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П
остановка проблеми. Національно-
патріотичне  виховання  учнівської
молоді є однією з важливих складових

суспільного  життя.  Вагоме  значення  у
педагогічному процесі має виховання особистості
на національному ґрунті і водночас відкритої для
культур та цінностей інших народів. Насамперед
воно  спрямовано  на  досягнення  таких  цілей:
забезпечення  у  державі  сприятливих  умов
соціалізації  підростаючого  покоління  та
саморозвиток людини як особистості та суб’єкта
діяльності.  Місце  і  роль  національно-
патріотичного виховання визначаються змістом і
формами  виховної  роботи,  спрямованої  на
формування патріотичних почуттів, національної
гордості  і  любові  до  Вітчизни.  У  вирішенні
важливих  завдань  патріотичного  виховання
провідне значення належить організації діяльності
школи.  Але  у  навчальних  закладах  ще  й  досі
відсутні цілісність і систематичність в організації
патріотичного  виховання,  яке  підміняють
разовими кампаніями, приуроченими до певних
історичних подій.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Соціально-педагогічна наука визначає патріотизм
як  певне  моральне  ставлення  й  оцінку
особистістю  елементів  вітчизни.  Зміст
національно-патріотичного виховання  знайшов
висвітлення  у  працях  О. Вишневського,
Т. Завгородньої, З. Нагачевської, Н. Побірченко,
Б, Ступарика, О. Сухомлинської, М. Чепіль та ін.
У  конкретно-історичному  розгляді,  з’явившись
внаслідок  розвитку  людського  суспільства,
соціально-моральне, у своїй основі, патріотичне
почуття  набувається  особистістю  не  через

біологічну спадковість, а неодмінно під впливом
соціального середовища, виховання (соціалізації)
у широкому розумінні слова. У працях І. Звєрєвої,
А. Рижанової,  С. Харченка,  Н. Чернухи
наголошується  на  важливій  ролі  національно-
патріотичного виховання школярів. Разом з цим
науковці  зазначають, що однією  з особливостей
патріотичного  виховання  в  сучасних  умовах  є
формування нових взаємовідносин між школою,
як провідним інститутом соціального виховання
та дитячими організаціями.

Мета  статті  –  окреслити  соціально
педагогічний аспект роботи з учнівською молоддю
щодо національно-патріотичного виховання.

Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Патріотизм  визначають  як  одне  з
найглибших  громадянських  почуттів,  змістом
якого є любов до Батьківщини, до свого народу,
відповідальність  за  долю  Вітчизни,  готовність
служити її інтересам. Патріотизм є поштовхом для
формування  громадянина,  соціально-активної
особистості та визначається як одне з найглибших
громадянських почуттів,  змістом  якого є  любов
до  батьківщини,  відданість  своєму  народові,
гордість за надбання національної культури. Він
виявляється в практичній діяльності, спрямованій
на  всебічний  розвиток  своєї  країни,  захист  її
інтересів.  Виховання  патріотизму  –  важлива
складова виховної діяльності.  Патріот  виступає
як  активний  борець  проти  того,  що  заважає
розвиткові держави, поліпшенню  життя народу
[5, 75].

Серед класиків педагогічної науки до проблем
патріотичного виховання зверталися Г. Ващенко,

The  necessity  of  realization  of  cooperation  between  school  and  children’s  and  youth  public  organizations  is
analyzed,  the  functions  of  a  specialist  of  social  sphere,  necessary  for  realization  of  interaction  are  outlined.
The main conceptual dimensions of  the problem are outlined,  the specifics of social and pedagogical work with
students  aimed at  forming  a  sense  of  patriotism are  substantiated.

The  development  of  adequate  strategies  of  social  and  pedagogical  work  with  student  youth,  aimed  at
forming  a  sense  of  patriotism,  which  plays  a  special  role  at  the  present  stage  of  civilization  development,  is
characterized.  One  of  the  peculiarities  of  patriotic  education  in  modern  conditions  is  the  formation  of  new
relationships  between  school  as  a  leading  institution  of  social  education  and  the  children’s  organizations.

It  is  found out  that a patriotic feeling  is acquired by a person not of biological  heredity, but necessarily
under  the  influence  of  the  social  environment,  education  (socialization).  The  ideological  basis  of  patriotic
education in the modern school is the spiritual and ethical values of the nation. The essence of patriotic education
in  modern  conditions  can  be  interpreted  as  the  development  of  the  person’s  sense  of  patriotic  consciousness,
based  on  the  humanistic  spiritual  values of  people.

It  is determined that a social teacher should work with each young person, using the opportunities of  the
school,  the  children’s  and  youth  associations,  organizations  to  prevent  the  possible  social  activities  that  a
young  person  can  make  due  not  only  to  the  low  level  of  morality  but  also  to  the  individual  psychological
qualities  of  the  individual.  It  was  established  that  in  order  for  young  people  to  better  adapt  to  the  system  of
social relations, to be ready for  the implementation of social functions, in order to successfully pass the process
of  national patriotic education,  the necessary set of knowledge, which  can form teachers, organizers of  the  the
children’s  and  youth  movement,  social  educators.

Keywords: the pupils’ youth,  the national-patriotic education, social  pedagogue, a school,  the children’s
and  youth  organizations.
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О. Духнович,  А. Макаренко,  О. Огієнко,
С. Русова,  Г. Сковорода,  В. Сухомлинський,
К. Ушинський, Я. Чепіга та ін. У їхніх публікаціях
висвітлено  актуальні  для  свого  часу  проблеми
розвитку  патріотичних  почуттів  як  складової
частини  національної  системи  виховання,  ідею
виховання  свідомого  громадянина-патріота.  На
сьогодні розуміння патріотизму характеризується
різноманітністю і неоднозначністю. Багато в чому
воно  пояснюється складною  природою  такого
явища, багатим його змістом і розмаїттям форм
прояву.  Достатньо  чітко  розкритий зміст цього
поняття  І. Кравцовим: “Патріотизм  – це  любов
до  своєї  Вітчизни;  до  рідних  місць  (“землі
батьків”), до рідної мови, до культури і традицій,
до продуктів праці свого народу…. Патріотизм –
це  відданість  своїй  Батьківщині,  готовність
захищати її незалежність” [6, 22].

Сутність патріотичного виховання в сучасних
умовах може трактуватися як розвиток відчуття
особи,  патріотичної  свідомості,  заснованої  на
гуманістичних духовних цінностях свого народу.
Для забезпечення розвитку суспільства потрібна
реалізація  національних,  громадянських,
патріотичних  завдань.  Основи  цієї  роботи
висвітленні у  Державній національній програмі
“Освіта”  (“Україна  ХХІ  століття”)  [2,  121],
“Концепції  виховання  дітей  та  молоді  у
національній  системі  освіти”  [4],  “Концепції
громадянського виховання особистості в умовах
розвитку української держави”  [3, 6], концепції
“Патріотичне  виховання  учнів”  [7,  10  –  15].
Зокрема  у  концепції  “Патріотичне  виховання
учнів”  зазначається,  що  одним  із  покликань
української  національної  системи  освіти  та
виховання є пробудження  і  виховання в  кожної
дитини  патріотичні  якості,  цінності,  зокрема,
синівської  любові  до  України  –  Батьківщини,
готовності  захищати  від  ворогів  рідну  землю,
здатності на подвижництво, героїчні справи в ім’я
свободи і незалежності України.

Патріотичне  виховання  тісно  пов’язане  з
громадянським. Підґрунтя патріотизму і почуття
національної  приналежності  й  свідомості
закладається  в  родині.  При  цьому  важлива
взаємодія виховних впливів родини та школи. На
цьому  фоні  порушується  функціонування
інститутів соціалізації – сім’ї і школи. Найбільш
впливовим  інститутом  соціалізації  попри  всі
суспільні негаразди залишається сім’я. Але сімейні
негаразди  майже  завжди  створюють  реальні
складності  в  формуванні  світогляду  дітей  та
підлітків, перебороти які суспільству не вдається.

Громадянське  виховання  ґрунтується  на
ідейному багатстві народу, його морально-етичних
цінностях, виховній мудрості. Громадянськість і

патріотизм  потрібно  виховувати  в  молоді  тими
засобами,  методами,  способами,  традиціями,
мораллю, що вироблені народом упродовж усього
історико-культурного розвитку, при цьому органічно
поєднуючи  ці  засоби  та  методи  з  новітніми
надбаннями світового педагогічного досвіду.

Національно-патріотичне виховання ґрунтується
на  ідейному  багатстві  народу,  його  морально-
етичних цінностях, виховній мудрості. Патріотизм
потрібно  виховувати  в учнівської  молоді  тими
засобами,  методами,  способами,  традиціями,
мораллю, що вироблені народом упродовж усього
історико-культурного  розвитку,  при  цьому
органічно  поєднуючи  ці  засоби  та  методи  з
новітніми надбаннями світового  педагогічного
досвіду. Результати педагогічної діяльності щодо
національно-патріотичного  виховання  можуть
значно розширитися, якщо вона (діяльність) стане
спільною  для  школи,  позашкільних  закладів,
державних установ.

У патріотичному вихованні учнівської молоді
важливе  місце  займає  школа.  Це  модель
суспільства  в мініатюрі, яка відтворює  систему
основних соціальних цінностей.  Сьогодні перед
школою як соціальним інститутом стоїть складне
і  відповідальне  завдання  –  сформувати в учнів
комплекс  громадянських  якостей,  глибоке
розуміння  ними  належності  до  українського
народу, до своєї Батьківщини, внутрішню потребу
й готовність відстоювати та захищати її інтереси,
реалізовувати  свій  особистісний  потенціал  на
благо зміцнення Української держави.

Не  останню  роль  у  цьому  процесі  мають
відіграти  посередники  –  соціальні  педагоги.
Адже,  соціальний  педагог  –  це,  перш  за  все,
посередник, з’єднуюча ланка між особистістю і
державно-громадськими службами, організаціями
і закладами, покликаними турбуватися про кожну
людину. Одночасно він захисник інтересів кожної
конкретної людини [1, 120].

Соціальний  педагог  –  це  учасник  спільної
діяльності  з  дітьми  і  дорослими,  провідний
організатор  цієї  діяльності.  Він  своєрідний
духовник-наставник, який  протягом ряду  років
ніби “веде” молоду людину, здійснює соціальний
патронаж, турбується про формування моральних
загальнолюдських цінностей в соціумі.

Одночасно  він  соціальний  терапевт,  який
допомагає передбачати  і розв’язувати конфлікті
ситуації  серед своїх підопічних,  сприяючи  їм у
контактах з відповідними спеціалістами. Нарешті,
у нього  відповідний  імідж громадського  діяча,
який  підтримує,  розвиває  і  очолює  соціальні
ініціативи  громадян,  спрямовані  на
самозабезпечення  і  оздоровлення  оточуючого
середовища [1, 82].
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Соціальному  педагогу  варто  розуміти,  що
динаміка  сучасного  соціально-політичного  й
економічного  життя  спонукає  до  необхідності
прискорення  соціалізації  особистості  дітей  та
молоді людей, формування суспільних відносин
на основі захищеності особистості, вибору нових
способів  обміну  духовними  і  соціальними
цінностями. У такому сенсі дитячі та молодіжні
організації мають свою перевагу перед школою,
тому  що  школа  – державна  установа,  і  у  своїх
політичних, ідеологічних оцінках вона неминуче
дотримується офіційної лінії. Дитячі і молодіжні
організації функціонують не при державі, а при
суспільстві,  вони  вільні  у  вихованні  вільної
людини [1, 27].

Динаміка сучасного соціально-політичного й
економічного  життя  приводить  педагогів  до
необхідності прискорення соціалізації особистості
молодих людей, формування суспільних відносин
на основі захищеності особистості, вибору нових
способів  обміну  духовними  і  соціальними
цінностями. У такому сенсі дитячі та молодіжні
організації мають свою перевагу перед школою,
тому  що  школа  – державна  установа,  і  у  своїх
політичних, ідеологічних оцінках вона неминуче
дотримується офіційної лінії. Дитячі і молодіжні
організації функціонують не при державі, а при
суспільстві,  вони  вільні  у  вихованні  вільної
людини.

Об’єднання  учнівської  молоді  в організації,
групи  за  інтересами,  як  показує  вітчизняний  і
міжнародний  досвід,  є  важливим  шляхом
вирішення  проблеми  соціального  захисту
особистості  в  умовах  швидко  мінливого  світу.
Специфіка подібних організацій – необхідність або
бажаність участі дорослих  –  визначає  можливі
напрямки співробітництва соціального педагога
з  ними.  При  цьому  його  діяльність  набуває
соціально-виховного  характеру.  Особливу увагу
соціальний педагог повинен приділяти взаємодії
школи з дитячими та молодіжними громадськими
організаціями,  які  є  легалізованими  (офіційно
визнаними) державними органами, мають статус
юридичної особи і  здійснюють свою діяльність
відповідно до Законів України “Про об’єднання
громадян”, “Про молодіжні та дитячі громадські
організації” та інших законодавчих і нормативних
актів.

Завдання соціального  педагога – ефективно
використовувати таку взаємодію для формування
патріотизму в учнівської молоді. Для цього йому
потрібно:

-  розуміти  зміст  та  завдання  державної
молодіжної політики, усвідомлювати роль та місце
у  її  реалізації  кожної  окремої  організації  та
дитячого і молодіжного руху в цілому;

- знати законодавство щодо діяльності дитячих
та  молодіжних  громадських  організацій  та
спиратися на нього у своїй роботі;

-  знати  і  вміти на практиці  використовувати
методи  вивчення  дитячих  та  молодіжних
формувань;

- розумітися  на  змісті  та  формах діяльності
дитячих і молодіжних громадських організацій;

-  чітко  визначати  цілі  та  завдання  своєї
діяльності,  власні  роль  та  місце  у  взаємодії  з
дитячими та молодіжними організаціями;

- правильно обирати форми та шляхи взаємодії
з окремими об’єднаннями та молодіжним рухом
у цілому.

У цілому ж робота соціального педагога щодо
національно-патріотичного  виховання  повинна
бути  спрямована  на  забезпечення  умов,  які
сприяють  соціальній орієнтації  і  самореалізації
учнівської молоді у її власних інтересах, а також
в  інтересах  суспільства,  держави.  Досягнення
такої  мети можливе  при чіткому виборі форми
взаємодії соціального педагога школи з дитячими
і  молодіжними  громадськими  організаціями  та
молодіжним  рухом  в  цілому,  комплексному
поєднанні різноманітних шляхів такої взаємодії.

Для того щоб молоді люди краще адаптувалися
до системи соціальних відносин, були готові до
реалізації  соціальних  функцій,  щоб  успішніше
проходила  соціалізація,  необхідний  комплекс
знань,  сформувати  які  можуть  дорослі  члени
організацій, організатори дитячого та молодіжного
руху,  соціальні  педагоги  і  т.п.;  здійснення
педагогічної  корекції  соціальної  поведінки  і
соціальних зв’язків, що передбачає використання
дорослими  членами  організацій  (у  тому  числі
соціальними  педагогами)  оптимальних
педагогічних  засобів  для  підготовки  дітей  до
цивілізованого  соціального  спілкування,
вирішення конфліктних ситуацій, участі в різних
формах соціальної діяльності, а також здійснення
аналізу цієї діяльності з метою більш ефективного
включення  в  неї;  здійснення  профілактики
асоціальної поведінки.

Пріоритетну роль у роботі з учнями доцільно
відводити активним методам, застосування яких
ґрунтується на  демократичному стилі взаємодії,
сприяє  формуванню  критичного  мислення,
ініціативи й творчості. Це насамперед соціально-
проектна  діяльність,  ситуаційно-рольові  ігри,
соціограма, метод відкритої трибуни, соціально-
психологічні  тренінги,  інтелектуальні  аукціони,
ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій
та ситуацій успіху, аналіз конфліктів та моделей
стилів  поведінки.  Необхідною  умовою
підвищення  ефективності  патріотичного
виховання учнів є залучення їх до підготовки та
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проведення  позакласних  виховних  заходів,
спрямованих  на  формування  патріотичних
якостей, самоосвіту, самовиховання.

Для  надання  виховній  роботі  емоційного
характеру  варто  використовувати  яскравий
фактичний  матеріал,  позитивні  приклади
патріотизму  відомих  історичних  діячів,
письменників,  героїв  національно-визвольних
війн. Збагачення учнів патріотичними почуттями
здійснюється під час засвоєння ними історичного
матеріалу про  героїчне минуле  нашого народу,
його прагнення до зміцнення могутності рідної
країни, про його мужність у боротьбі з іноземними
загарбниками.

Важливу  роль  у  формуванні  патріотичних
поглядів та почуттів учнів відіграють дискусії –
як спонтанні,  викликані  суспільними  подіями,
повідомленнями засобів масової інформації, так і
спеціально організовані,  до яких слід ретельно
підготуватися:  визначити  тему,  підготувати
запитання для обговорення, щоб учні опрацювали
відповідні літературні джерела,  продумали  свої
виступи.  Лише  така  підготовка  дискусії  дасть
бажані результати. У формуванні патріотичних
поглядів  та  переконань  учнів  суттєвим  є
створення  ситуацій, в  яких  виникає  потреба  у
відстоюванні ними своєї думки, у  процесі чого
починає  складатися  власна думка,  зміцнюється
внутрішня  позиція,  з’являється  здатність  до
утвердження  власних  адекватних  переконань
щодо свого народу, своєї держави.

Таким  чином,  підвищення  ефективності
діяльності  соціального  педагога  щодо
патріотичного  виховання  учнівської  молоді
передбачає  реалізацію  таких  умов:  взаємодія
школи  і  організацій,  задіяних  у  процесі
громадянського  і  національно-патріотичного
виховання;  співробітництво  і  координація
діяльності між учнями загальноосвітніх закладів
та  дитячими  і  молодіжними  громадськими
організаціями  національно-патріотичного
спрямування.

Подальшого вивчення потребують теоретико-
методологічні  та методичні основи  підготовки
соціальних  педагогів  до  виховної  роботи  з
учнівською і студентською молоддю, принципи,
зміст, форми й методи національно-патріотичного
виховання  учнів  у  різних  типах  навчально-
виховних закладів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНУ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ В КОНТЕКСТІ
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Публічність виступів підсилює  психологічну  напруженість  виконавця.  Напруга  відображається  в
різноманітних переживаннях,  які позначаються на якості виконавської  діяльності. У  статті  здійснено
аналіз  літератури  з  психології,  музичної  психології,  музичної  педагогіки,  щодо  проблем  студентів-
музикантів у процесі підготовки до публічного виступу та під час нього. Висвітлено сутність феномену
психологічного бар’єру,  його  функцій  в  контексті  сценічної діяльності  студентів-музикантів, а також
поняття сценічного бар’єру, опанування якого є необхідною складовою навчального процесу.

Ключові  слова:  психологічний  бар’єр,  сценічний  бар’єр,  сценічна  діяльність,  публічний  виступ,
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕНОМЕНА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В
КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ К

СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Публичность  выступлений  усиливает  психологическую  напряженность  исполнителя.

Напряженность  отображается  в  различных  переживаниях,  которые  сказываются  на  качестве
исполнительской  деятельности.  В  статье  приведен  анализ  литературы  по  психологии,  музыкальной
психологии, музыкальной педагогики, касательно проблем студентов-музыкантов в процессе подготовки
и  во  время  публичного  выступления.  Рассмотрена  сущность  феномена  психологического  барьера,  его
функций в контексте сценической деятельности студентов-музыкантов, а также понятие сценического
барьера,  овладение  которым  является  необходимой  составляющей  учебного  процесса.

Ключевые  слова:  психологический  барьер,  сценический  барьер,  сценическая  деятельность,
публичное  выступление,  индивидуально-психологические  особенности.
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THE THEORETICAL PRINCIPLES OF THE PHENOMENON OF PSYCHOLOGICAL
BARRIERS IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM OF PREPARATION OF STUDENTS-

MUSICIANS TO STAGE ACTIVITY
One of  the  most  urgent  tasks of  professional  formation of  students  of  music professional  schools  is  the

formation of  skills  for  overcoming  the  stage barriers during public appearances. Capturing  a stage barrier  is
a necessary component of the learning process, as a certain result of a long-term student’s work will be a public
performance.

The public performance  should  be concidered as  intence and stressful. The exertion  is  shown in various
experiences  that affect  the quality of  the performance. Therefore,  it  is  relevant  to search  for  effective measures
of  the  formation of an optimal  state  for  successful  implementation of  professional  tasks  during  a  speech.

The  peculiarity  of  mental  states  that  musicians  feel  on  stage  is  due  to  many  factors.  Among  them,  the
permanent exhausting labor, competition that is specific to the professions associated with public performances.
Understanding the essence of the notion of psychological barrier and knowledge of the functions of psychological
barriers  will  allow  teachers  to  use  them  with  the  developmental  and  educational  purposes.  This  will  prevent
the  emergence  of  psychological  barriers  in  different  scenic  situations; will  help  identify  promising  difficulties
for students  in the process of  stage activity;  it will  become possible  to more effectively organize  the interaction
between  the  teacher  and  the  student.

The article analyzes the literature on psychology, musical psychology, musical pedagogy, and the problems
of  students-musicians  in  the process of preparation  for and  during  the public performance.  The essence of  the
phenomenon of the psychological barrier,  its functions in the context of  the stage activity of  students-musicians,
as  well  as  the  concept  of  a  stage  barrier,  the  mastery  of  which  is  a  necessary  component  in  the  educational
process,  is  highlighted.
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П
остановка проблеми  у  загальному
вигляді. Одним з актуальних завдань
професійного  становлення студентів

музичних  фахових  навчальних  закладів  є
формування навичок долання сценічних бар’єрів
під  час  публічних  виступів.  Опанування
сценічного  бар’єру  є необхідною  складовою  в
навчальному  процесі,  адже  певним  підсумком
тривалої роботи студента буде, власне, публічний
виступ.

Відсутність  навичок  долання  сценічного
бар’єру стримує задоволення потреб особистості
студента. Проблема полягає в тому, що студенти
отримуючи багато фахових індивідуальних занять
з  викладачами,  займаючись  багато  годин
самостійно, в процесі вивчення творів, які входять
в навчальні плани, не завжди встигають оволодіти
навиками,  які  необхідні  під  час  публічного
виступу. Особливо страждають  студенти,  які  не
вірять  в свої  здібності,  які очікують  невдачі  на
сцені,  які  відчувають  підвищений  рівень
тривожності,  “затиснутість”, страх помилитися,
і  скоріш  за  все  вони  і  потерплять  невдачі,
головним  чином  тому,  що  не  відчувають
впевненості у своїх силах або не можуть подолати
психологічні бар’єри, які вже накопичилися.

На сьогоднішній день дослідження доводять
часто травмуючий вплив сценічних випробувань
на  психіку  студента.  Студенти,  які  пережили
негативні переживання, внутрішній дискомфорт
під час  невдалих  виступів  нерідко  приймають
рішення про зміну діяльності, професії. З історії
публічних  виступів  відомо  багато  фактів,  коли
відомі  актори  і  музиканти  боялися  сцени,
боролися  із  страхом вийти  на  сцену,  серед них
відомі:  Ф. Шаляпін,  К. Станіславський,
П. Казальс, П. Чайковський та інші. Тому, момент
переживання  фрустрації  після  невдалого
публічного виступу, особливо в студентів фахових
музичних  навчальних  закладів,  потребують
розуміння потреби формування певних навичок,
для  запобігання  таких  випадків  надалі.  Якщо
накопичувати  негативний  досвід  від  невдалих
публічних  виступів,  буде  зростати  рівень
сценічного бар’єру.

Аналіз  професійної  підготовки  студентів
музичних  фахових  навчальних  закладів
передвищої освіти до публічного виступу дають
можливість  виявити  ряд  прогалин  у  самому
процесі формування навичок долання сценічних

бар’єрів;  відсутність  загальнопедагогічного  і
методологічного  забезпечення  процесу
формування навичок долання сценічних бар’єрів;
відсутність  висвітлення  педагогічних  умов,  як
важливого засобу педагогічного впливу на учня,
в процесі формування навичок долання сценічних
бар’єрів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Є
певні теорії, напрацювання в музичний психології
та  музично-педагогічних  теоріях  про  стан
сценічних перешкод, хвилювань. Серед відомих
педагогів-музикантів це питання виствітлюють в
своїх  працях  Г. Клікштайн,  Г. Нейгауз,
Л. Баренбойм,  Л. Коган,  С. Савшинський,
К. Мартінсен, Дж. Горрі та ін. В галузі музичної
психології,  в працях  Г. Ципіна,  В. Петрушина,
Л. Бочкарьова, А. Готсдинера, І. Тарра, Х. Мюллера,
О. Саннікової  та  ін.,  особливо  глибоко
досліджується  тема  сценічних  перешкод,
хвилювань, як основних передумов виникнення
сценічних  бар’єрів.  Зокрема  дослідники
О. Кондаш, Г. Ципін, Ю. Литвиненко вказують,
що корінь проблеми сценічного хвилювання слід
шукати в мотиваційній сфері особистості. Модель
освітньо-виховної роботи, має відповідати теорії
формування  вольової  та  мотиваційної  сфер
музиканта.

Кожен дослідник пропонує власну теоретико-
методичну  концепцію:  Л. Бочкарьов  розглядає
проблему “естрадного хвилювання” крізь призму
“музично-виконавської обдарованості”, важливим
компонентом  якої  визначає  “експресивно-
комунікативні  здібності”  музиканта.
В. Петрушин, продовжуючи цю лінію, розробляє
концепцію  формування  “оптимального
концертного стану” шляхом спеціальних  вправ.
О. Кондаш  будує свою  теорію  ґрунтуючись  на
наукових підходах  до  вивчення  тривожності  та
емоційних станів. Ю. Літвіненко створює свою
систему  на  основі  теорії  стресових  станів.
Зарубіжні  автори  Г. Клікштайн,  Х. Мюллер
відштовхуються від емоційної природи сценічного
хвилювання,  джерелом  якого  виступає  емоція
страху.  О. Саннікова  провела  ряд  теоретико-
емпіричних досліджень проблеми сценічних бар’єрів
особистості, виявивши зміст і джерела їх виникнення.

Про методи роботи над собою, про сценічне
самопочуття  і  методи  роботи  для  оптимізації
сценічного самопочуття писав і видатний педагог
й актор К. Станіславський.

The  phenomenon  of  “psychological  barrier”  is  considered  as  a  complex  formation,  which  contains  a
number of different semantic shades: a barrier, difficulty, a block, barriers, psychological mood of the individual.
This  testifies  to  the  complexity and  interdisciplinarity  of  this  phenomenon.

Keywords:  the  psychological  barrier,  the  stage  barrier,  the  stage  activity,  the  public  performance,  the
individual  psychological  peculiarities.
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Аналіз  наукової  літератури  показує,  що
недостатньо розкриті умови,  стратегії  та фактори
долання  сценічних бар’єрів, а також питання  їх
компенсації в процесі навчання студентів, що буде
направлятися на актуалізацію розвитку їх резервів
та внутрішнього  потенціалу.  Мало  висвітлені  у
сучасній  педагогічній  психології  є  і  питання
прогнозування, профілактики сценічних бар’єрів;
пошуку технік  і технологій,  які би  забезпечували
ефективність у питанні проблеми долання сценічних
бар’єрів. При цьому особливо гостро дане питання
постає у висвітленні діагностики  і профілактики,
власне, сценічних станів під час публічних виступів.

Постановка  завдання.  Мета  статті  –
здійснити аналіз теоретичних засад психологічних
бар’єрів  в  контексті  проблеми  підготовки
студентів-музикантів до сценічної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Передусім  розглянемо  сутність  феномену
“психологічний бар’єр” з точки зору психології,
оскільки  це  є прояв  певного  психічного  стану
(представлений  у формі  відчуттів,  хвилювань,
образів, понять і т. і.), в якому відображені якості
об’єкту  –  обмежувати  прояви життєдіяльності
людини,  ставати  на  заваді  задоволення  його
потреб  або  реалізації  творчих  і  професійних
бажань, умінь та навичок.

У вітчизняній психологічній науці існує велика
кількість поглядів на природу й розвиток бар’єрів
у різних областях життєдіяльності людини, вони
багатозначні та багатоаспектні.

А.Л.  Свенцицький  визначає  психологічний
бар’єр  як  уявну  індивідом  перешкоду  на  його
шляху досягнення  мети,  яка часто є причиною
внутрішньо  особистісних  конфліктів  і  може
сприяти виникненню станів фрустрації [12, 42].

Л.А.  Карпенко  характеризує  психологічний
бар’єр як “психічний стан, який проявляється в
неадекватній  пасивності  суб’єкта,  яка  стає  на
заваді виконанню їм тих чи інших дій. Емоційний
механізм  психологічних  бар’єрів  складається  з
посилення  від’ємних  хвилювань  і  настанов-
сорому,  почуття  вини,  страху,  тривоги, низької
самооцінки,  які  асоціюються  з  поставленим
завданням” [9, 176].

Психологічний  бар’єр  –  у  підручнику  з
психології  Р.  Нємова,  постає  як  внутрішня
перешкода  психологічної  природи  (острах,
невпевненість, небажання  і  т.  ін.),  яка  заважає
людині успішно виконувати деякі дії [7].

Психологічний  бар’єр  визначається  і  як
негативний  вплив  минулого  досвіду,  який
перешкоджає  розумінню  і  правильній  оцінці
ситуації,  фактів,  вибору  способів  дії,
закономірностей, стратегії рішення проблеми [6].

Традиційно  бар’єри  представляються  як
внутрішні і зовнішні. До внутрішніх відносяться
особисті  якості  студентів  (тривожність,
напруженість,  замкнутість,  агресивність,
сором’язливість),  до  зовнішніх  –  складності
соціального  характеру  (прогалини  виховання,
невдалий  досвід  емоційних  та  соціальних
контактів) [2].

Б.Д. Паригін виділяючи внутрішні і зовнішні
бар’єри, відзначав, що вони можуть бути станом
і  якостями  особистості.  Як  особистісна  якість
психологічний  бар’єр  характеризується
стабільністю проявів і залежить від особливостей
характеру людини [8].

Але разом з тим, важливою є думка науковців,
які  вбачають  у  психологічних  бар’єрах  дуже
важливі компоненти цілісної структури діяльності
суб’єкта,  які  сприяють  і  впливають  на  його
розвиток  і  становлення.  Розглядаючи  роль
бар’єрів, Р.Х. Шакуров відзначив їх стабілізуючу
і регулюючу функції в процесі життєдіяльності, а
сутність  бар’єру  в  його  впливі  –  гальмуванні,
стримуванні, протидії, блокуванні тощо. А зміни,
які  відбуваються в організмах під час зустрічі  з
перешкодою, сприяють мобілізації енергетичних
і  інших  ресурсів.  Дослідник  підкреслює
позитивний  вплив  перешкод  на  формування
характеру, загартованість особистості [13].

Аналіз літератури надає певну інформацію про
функції психологічних бар’єрів, які так чи інакше
слід  розглядати  в  процесі  вивчення  сценічних
бар’єрів.  Отже, функції психологічних бар’єрів
розглянемо за Л.С. Виготським:

- творча – спрямована на подолання перешкод,
сприяє творчій активності;

-  розвиваюча  –  сприяє  розвитку  та
формуванню особистості;

- стимулююча – активізує діяльність;
-  захисна – спрямована на  захист свідомості

від  травмуючих  хвилювань,  стану  тривоги  і
дискомфорту;

- навчальна – формує навички долати труднощі;
- емоційна – формує уміння усвідомлювати свої

психічні стани і причини їх виникнення;
- стабілізаційна – сприяє стабілізації емоційних

та фізичних станів людини;
-  функція  гальмування  –  гальмує  вольові  та

розумові процеси, стримує активність;
-  адаптивна –  встановлює  відповідність між

потребами  індивіда  і  його  можливостями  з
урахуванням конкретних умов;

- деструктивна – проявляється в незадоволеності
самим собою, заниженою самооцінкою;

-  консервативна –  пов’язана  з  гальмуванням
духовного потенціалу особистості,  яка  веде до
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розвитку  замкнутості, що стримує  рішучість  та
енергію особистості [1, 528].

Розглянувши функції психологічних бар’єрів,
можна  зробити  висновок  про  їх деструктивний
та  конструктивний вплив  в процесі розвитку  і
становлення особистості.

Розглядаючи психологічний бар’єр в контексті
сценічної діяльності студентів-музикантів, варто
підкреслити  чинники  сценічного  бар’єру.  Їх  у
своїх дослідженнях визначила  А. Саннікова. На
думку  автора,  сюди  входять  певні  якості,  що
характеризують  ставлення особистості до себе:
ступінь  упевненості  в  собі,  самооцінка,
саморегуляція,  самозвинувачення тощо.  Нею  і
визначене поняття власне “сценічного бар’єру”,
котре  розглядається  як  об’єктивне  явище,  що
демонструє  розбіжність  цілей  і  результатів
діяльності (невідповідність обраної моделі власної
поведінки  до  реальної  самопрезентації,
невідповідність бажаних контактів  з  глядачами
фактичній взаємодії з ними, невідповідність рівня
власної  досценічної  підготовки  реальному
процесу  виконавської  діяльності)  та  як
суб’єктивне  явище,  що  виявляється  в
переживаннях  різного  роду,  в  основі  яких  –
незадоволені потреби; емоційний, мотиваційний
і когнітивний дисонанси (інконгруентність) [10].

Можна зауважити, що досить часто сценічний
бар’єр  може  проявлятися  як  властивість
особистості  студента-музиканта,  на відміну від
актуальних,  ситуативних  переживань
(короткочасних  реакцій  і  станів).  Але  у  своїх
дослідженнях А. Саннікова розглядає сценічний
бар’єр  і  як  психічний  стан,  і  як  стійку  рису
особистості,  котра  має  складну  структуру,  і на
формально-динамічному  рівні  представлена
комплексом  показників,  що  відбивають  його
психологічну  сутність  (психофізіологічний
показник,  емоційний, когнітивний),  конативний
(поведінковий),  контрольнорегулятивний,
мотиваційно-ціннісний, ергічний (енергетичний)
показник загальної схильності до “стоп реакції”,
композитна оцінка –  індекс сценічного бар’єру)
[11].

Розуміння  сутності  поняття  бар’єру  та
володіння  знаннями про функції  психологічних
бар’єрів  дасть  можливість  викладачам
використовувати  їх  у  розвиваючих  і  виховних
цілях, що уможливить попередження виникнення
психологічних  бар’єрів  у  різних  сценічних
ситуаціях;  допоможе  виявити  перспективні
утруднення  в  студентів  у  процесі  сценічної
діяльності;  стане  можливою  більш  ефективна
організація взаємодії викладача і студента; також
використання  знань  психологічного  бар’єру  в

якості  педагогічного  впливу  на  розвиток
індивідуальності студента-музиканта.

Висновки  з  даного  дослідження.  Отже,
ситуація  публічного  виступу  розглядається  як
напружена  і  потенційно  стресогенна.
Психологічні  бар’єри,  що  виникають  під  час
виступу  у  студентів-музикантів,  та  нездатність
студентів  долати  їх  призводять  до  тривоги,
побоювання, неспокою, скутості, невпевненості.
Тому  важливим  є  пошук  ефективних  заходів
формування  оптимального  стану для  успішної
реалізації професійних завдань під час виступу.
Перспективним  напрямом  подальшого
дослідження є визначення педагогічних умови, які
сприятимуть подоланню психологічних бар’єрів
під час публічного виступу студентів-музикантів.
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“Щоб досягти мети, потрібно, насамперед, іти”. 
 
“Хто споглядав велич природи, той і сам прагне до досконалості і гармонії. Наш 

внутрішній світ повинен уподібнюватися цим зразком. У чистій атмосфері все 
чисто”. 
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ТИПИ ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ У ПІДРУЧНИКУ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
ДЛЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

У статті проведено аналіз підручників всесвітньої історії для основної школи на їх можливості в
розвитку пізнавальної діяльності школярів через систему запитань та завдань. Здійснено класифікацію
запитань та завдань,  що  вміщені в шкільному підручнику  історії, у  відповідності до способу розумових
дій.  Також  подано  аналіз  методичних  підходів  до  підбору  запитань  і  завдань  в  наявних  шкільних
підручниках  історії.

Ключові слова: підручник з  історії, запитання та завдання, позатекстовий компонент,  характер
розумової  діяльності,  методичний  підбір.

Табл. 1. Літ. 11.

Виктор Могорыта, аспирант кафедры общей педагогики та дошкольного образования
Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко

ТИПЫ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В УЧЕБНИКЕ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

В статье проведен анализ учебников всемирной истории для основной школы на их возможности в
развитии  познавательной  деятельности  школьников  через  систему  вопросов  и  заданий.  Осуществлена
классификация  вопросов  и  задач,  помещенные  в  школьном  учебнике  истории,  в  соответствии  с  образа
умственных  действий. Также  представлен анализ методических подходов  к подбору вопросов и  задач в
имеющихся  школьных  учебниках  истории.

Ключевые  слова:  учебник  по  истории,  вопросы  и  задания,  позатекстовый  компонент,  характер
умственной  деятельности,  методический  подбор.

Viktor Mohoryta, Postgraduate Student of the General Pedagogy and Preschool Education Department
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

TYPES OF QUESTIONS AND TASKS IN THE TEXTBOOK
OF WORLD HISTORY FOR BASIC SCHOOL

The  article  substantiates  the  dependence  of  school  historical  education  on  the  quality  of  educational
provision. After all, education itself is the main form of development of cognitive activity of  schoolchildren. The
attention is paid  to  the  importance of  the system of  questions and  tasks  in  the cognitive process. The article  is
based on  a detailed analysis  of  the  textbooks  of  world  history  for  the main  school. The  typology  of  questions
and tasks used by  the authors of  textbooks, based on previous pedagogical researches,  is presented. Within  the
article  an  addition  is  made  to  the  existing  classification of  tasks.  The  author  concludes  that  the  textbooks  of
history  have  the  largest number  of  reproductive  questions. An attention  is drawn  to  the  fact  that  reproductive
and productive questions do not exclude one another. A  detailed analysis  of  productive questions  is also given
in  the way of  thinking. The attention is drawn to the incorrectness of some questions contained in the textbooks
of history for the main school. The article indicates an inadmissible repetition of  the questions that are allowed
by  the authors of the  textbook. The article also analyzes the availability of  tasks in  the textbooks related to  the
form  of  their  execution.  The  research  has  shown  that  the  largest  number  of  questions  and  tasks  that  require
collective and individual work. A  small number of  questions  for working  in groups.

The author  concludes  about  the  seriousness  of  the problem with  the  selection of  questions and  tasks  in
the  textbooks  of  history  for  the  main  school.  The  author  indicates  the  need  to  take  into  account  the  modern
requirements of  the organization of  the  lesson.  It  is emphasized  that  the quality  of  the system of questions and
tasks  should  become  the  main  criterion  when  evaluating  the  textbook.

Keywords:  a  textbook  on  history,  questions  and  tasks,  an  extra  text,  the  nature  of  mental  activity,
methodical  selection.

П
остановка проблеми. Реформування
шкільної  історичної освіти на основі
оновлення  її  змісту потребує  нового

якісного  навчального  забезпечення.  Невпинно

зростають  вимоги  до  методичного  апарату
підручника,  оскільки  підручник  являється
важливим елементом організації роботи вчителя
та учня на уроці й вдома. Вагомим є забезпечення
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системного підходу до вивчення трансформаційних
процесів  вітчизняного  підручникотворення  з
історії.  Процес  створення  власних  шкільних
підручників розпочався на початку 90-х років ХХ
ст. та триває до цього часу. За цей час принципи
і прийоми конструювання підручника змінились,
а тому важливо  з’ясувати  тенденції методичних
вимог  до  компонентів  підручника  з  метою
узагальнення найкращих здобутків вітчизняного
підручникотворення.

Аналіз  основних  досліджень  і  публікацій.
Теорію  підручника  та  його  місце  в  навчально-
виховному  процесі  розробляли  Ю. Бабанський,
В. Безпалько, Д. Зуєв, В. Паламарчук,  І. Лернер.
Принципи  конструювання  підручника  історії
розглядають  К. Баханов,  Н. Гупан,  П. Мороз,
Щ. Пометун,  Б. Шалагінов  та  інші.  Аналіз
реалізації діяльнісного підходу у підручниках та
побудови  навчальних  завдань  було  розглянуто
Н. Бібік,  О. Савченко,  Т. Кудрявцевим,
І. Лернером, А. Хуторським. Методичні вимоги
до  підбору  запитань  і  завдань  в  підручнику
вивчались  Є. Вяземским,  І. Лернером,
В. Паламарчуком,  А. Шабановою.  Однак  в
науковій та методичній літературі не розглядається
питання розробки дидактичних вимог до системи
пізнавальних  завдань  для  підручника  історії
основної школи та принципів їх побудови.

Постановка  завдання.  Мета  статті  –
проаналізувати  методичні  підходи  до  підбору
завдань і запитань у підручнику всесвітньої історії
для основної школи.

Виклад основного матеріалу. Реалізація мети
шкільної історичної освіти передбачає оволодіння
способами  розумових  дій,  необхідних  для
розуміння минулого. В той же час саме навчання
являється  основною  формою  розвитку
пізнавальної активності школярів. Важливу роль
в  цьому  процесі  відіграє  система  запитань  та
завдань,  що  являють собою  апарат організації
засвоєння  позатекстового  компоненту
підручника.  Саме  від  характеру  запитань  та
завдань залежить напрямок розумової діяльності
учнів.  Які  ж  типи  завдань  та  запитань
використовуються  авторами  українських
підручників  з  історії?  В.Ф. Паламарчук поділяє
завдання  та  запитання  на  основі  характеру
розумової  діяльності  учнів  на  дві  групи:
репродуктивні та продуктивні. Репродуктивними
вважаться ті запитання і завдання, що вимагають
від  учня відтворення готових  знань  чи методів
роботи без суттєвих змін, натомість продуктивні
запитання  і  завдання  –  це  ті,  виконання  яких
вимагає  внесення  суттєвих  змін  в  структуру
засвоєння  учнями  знань  чи  методів,  вимагає

пошуку  нових  знань  [7,  138].  Г.  Гранік  до
проблемних запитань відносить ті, які вимагають
від суб’єкту пізнання усвідомлення того, що певні
факти  та  відношення  йому  незрозумілі,  а
активність його тим більша, чим важче для нього
запитання [5, 49].

Нами проаналізовано запитання та завдання в
підручниках  з  всесвітньої  історії  для  основної
школи. Результати аналізу відображено в таблиці 1.

Для аналізу запитань та завдань використано
методику,  запропоновану  В.  Паламарчуком  [7,
139].  Аналізуючи  запитання  та  завдання,  ми
намагались визначити, який тип діяльність вони
вимагають  від  учнів  –  репродуктивний  чи
продуктивний,  а  продуктивні  запитання  і
завдання,  в  свою  чергу,  поділено  на  групи  в
залежності  від  прийому  розумової  діяльності:
встановлення схожості та відмінності, доведення,
встановлення  причинно-наслідкових  зв’язків,
порівняння,  узагальнення, виділення  головного.
За даним принципом аналізу підлягали ті питання,
що вміщені в кінці параграфів та передбачені для
контролю знань, умінь та навичок учнів.

У  всіх  проаналізованих  підручниках
переважають репродуктивні  запитання  [1;  2;  4;
8;  11].  Варто  зауважити,  що  в  підручнику
О. Бандровського та В. Власова велика кількість
завдань продуктивного характеру, які не враховані
при  загальному  аналізі,  вміщені  в  контексті
основного тексту підручника [1]. Поділяємо точку
зору В. Буряка, що репродуктивні  та продуктивні
процеси не виключають одні одних, а, навпаки,
взаємодоповнюють, переходять з одного виду в інший,
перебувають у складних, діалектично суперечливих
зв’язках [3, 29]. Проте авторам варто б враховувати
вікові особливості учнів, навики розумової діяльності
та  збільшувати кількість  запитань продуктивного
характеру з кожним наступним класом.

Серед  завдань  продуктивного  характеру
найменша  кількість  завдань  на  встановлення
схожості  та  відмінності у всіх проаналізованих
підручниках,  а  такі  завдання  покращують
розуміння  історичних  явищ  та процесів. Трохи
більша  кількість  завдань  на  порівняння,  що  є
близькою  мислительною  діяльністю  до
встановлення схожості і відмінності. Найбільша
кількість  завдань  на  узагальнення  та
конкретизацію, що допомагає учням осмислювати
навчальний матеріал [1; 2; 4; 8; 11]. Погоджуємось
з міркуванням С. Терно, що осмислене навчання
вимагає застосування систематичних процесів для
кодування та  зберігання  інформації у  тривалій
пам’яті.  Ці  процеси  називаються  мета
когнітивними, тому що вони є способами набуття
думок, а не самі думки [10, 18].
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Автори  деяких  підручників  поділяють
запитання  і  завдання  на  репродуктивні  та
продуктивні,  вміщуючи  їх  в рубриках:  “Перевір
свою пам’ять”,  “Перевірте,  як ви  запам’ятали”;
“Подумай і скажи”, “Подумайте і дайте відповідь”
[1, 4]. Проте деякі  питання, визначені авторами
як продуктивні, не завжди є ними насправді. Так,
у підручнику авторів О. Гісема та О. Мартинюка
в рубриці “Подумайте і дайте відповідь” вміщено
запитання “Чому події другої половини XVII ст.
у  Польщі  отримали  назву  “Великий  потоп”?”.
Відповідь  на  це  запитання  вміщена  в  пункті
“Великий потоп” Занепад Речі Посполитої”  і не
потребує  від  учнів  продуктивної  діяльності,  а
тільки  прочитати  та  переказати  [4,  151;  154].
Аналогічних прикладів можна навести безліч.

Деякі  запитання  і  завдання  в  підручниках
дублюються.  До  прикладу,  немає  різниці  між
завданнями 13  і 15  до параграфа 11 підручника
О. Гісема  та  О. Мартинюка:  “Дайте  оцінку
діяльності короля Генріха IV” та “Деякі дослідники
вважають французького короля Генріха IV одним
із великих політиків світу всіх часів. Чи поділяєте
ви цю характеристику? Поясніть свою думку” [4,
85]. А в параграфах 27 та 28 знаходимо одне і теж
запитання “У чому проявлявся вплив країн Сходу
на  Європу  в  ХVII  –  XVIII  ст.?  Яким  чином
відбулося  проникнення  європейців  у  країни
Сходу?”  [4,  237;  245].  В  підручнику
О. Шалагінової також знаходимо запитання,  які

дублюються: “Назви  найзнаменитіші споруди в
Єгипті і Римі і порівняй їх призначення” та “Що
тобі  здається спільним  в  знаменитих спорудах
Єгипту, Вавилона і Рима? Що хотіли цим виразити
стародавні зодчі?” [12, 223].

У контексті дослідження актуальною проблемою
є наявність в підручниках  завдань для оволодіння
способами розумових дій, необхідних для розуміння
минулого осягнення сучасного  і прогнозування
майбутнього, що передбачає чинна програма історії
для основної школи. На основі цього пропонуємо
наступну класифікацію завдань: на формування
логічного мислення  (бачення взаємозв’язку між
історичними явищами), на формування критичного
мислення  (уміння оцінювати  історичні події під
різними кутами зору), на формування творчого
мислення  (знаходження нових аспектів  змісту чи
нових способів розв’язання проблем), на формування
емпатійного мислення (співпереживання людям, що
опинилися у вирі несприятливих історичних подій)
[6,  3].  Якщо  серед  запропонованих  авторами
підручників завдань є достатньою їхня кількість на
формування логічного й критичного мислення, то
зовсім незначною є кількість завдань на формування
творчого мислення і, нажаль, майже відсутні завдання
на формування емпатійного мислення.

О. Пометун пропонує наступну класифікацію
запитань,  пов’язану  із  формою  організації  її
виконання:  індивідуально,  у  малих  групах  чи
парах,  колективно  [9,  190].  В проаналізованих
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Бунятян.  К.  П.  та  ін.  Історія 
стародавнього світу, 6 клас. 1997 р. 

280  84  16  13  13  32  22  20 

Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія 
стародавнього світу, 6 клас. 2001 р. 

337  74  26  11  28  29  17  15 

Бандровський  О.Г.,  Власов  В.С. 
Всесвітня  історія.  Історія  України,  6 
клас. 2014 р. 

197  79  21  5  12  25  29  29 

Подаляк  Н.Г.  Всесвітня  історія.  Новий 
час, 8 клас. 2008 р. 

180  67  33  17  23  20  22  18 

Гісем  О.В.,  Мартинюк  О.О.  Всесвітня 
історія, 8 клас. 2016 р. 

313  66  34  13  26  12  25  24 
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Таблиця 1. 
Типи запитань та завдань з всесвітньої історії для основної школи 
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підручниках  найбільша  кількість  завдань
колективного  чи  індивідуального  характеру.
Майже всі репродуктивні завдання розраховані на
колективну  форму  роботи,  значна  частина
продуктивних завдань також можуть розглядатися
колективно.  Велику  кількість  завдань  для
індивідуального  виконання  запропоновано  в
підручнику О. Гісема та О. Мартинюка: складання
таблиць,  історичних  портретів,  визначення  та
запис результатів історичних подій тощо. Цим же
підручником передбачено роботу в малих групах
тільки  на практичних  заняттях  [4].  Значною  є
кількість  завдань по опрацюванню  навчального
матеріалу  у  підручнику  О. Бандровського  та
В. Власова  для роботи в  групах [1].  О. Пометун
зауважує, що для  групової роботи повинна бути
та  кількість  завдань,  що  відповідає  плановій
кількості  груп  [9,  190].  Автори  ж  підручників
пропонують  тільки одне  завдання для всіх  груп
[1,  4].  У  підручниках  попередніх  поколінь  всі
завдання  розраховані  на  колективну  чи
індивідуальну форму організації їх виконання [2;
3; 11].

Підручник О. Гісема та О. Мартинюка, єдиний
з  проаналізованих,  що  містить  завдання  для
узагальнення  та  самоконтролю  по  темах,  що
представлені  завданнями  продуктивного
характеру  та  достатньою  кількістю  тестових
завдань [4].

Висновки.  Варто  зазначити,  що  проблема
побудови  системи  запитань  та  завдань  в
сучасному підручнику є досить складною. Аналіз
свідчить, що у багатьох підручниках переважають
завдання  того  чи  іншого  типу,  натомість
приділена  неналежна  увага  завданням  іншого
типу. Серйозною є проблема хаотичності у підборі
завдань,  ігнорування  авторами  поступального
інтелектуального  розвитку  учнів,  що  істотно
знижує цінність підручника як навчальної книги.
Проведений  аналіз  вказує  на  необхідність при
розробці  запитань  та  завдань  врахування
особливостей організації уроку  історії  з  позиції
особистісно  зорієнтованого,  діяльнісного  та
компетентнісного підходів. Очевидно, що якість
системи  запитань та  завдань має стати одним з
основних  критерії  оцінки  підручника  як
навчальної книги з боку експертних комісій при
відборі  підручників  для  загальноосвітніх
навчальних закладів.

Необхідні  подальші  дослідження  по
оптимальному  співвідношенню між завданнями
різного типу та їх групами в підручниках історії
для учнів різних вікових груп, а також потребує
вдосконалення  класифікація  завдань,  що
використовуються в підручниках історії.
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СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті розглядаються колегіальні стосунки викладачів і студентів-магістрантів педагогічного

вузу як важлива умова професійного  становлення майбутніх викладачів. Через розкриття структурних
компонентів  визначено  суть  колегіальної  професійної  співпраці;  охарактеризовані  принципи  і  етапи
побудови даного виду взаємодії, виявлено характерні ознаки професійної колегіальної взаємодії. Автором
розроблено структуру професійного педагогічного спілкування в процесі підготовки майбутніх викладачів
вищої школи.

Ключові слова:  професійна  взаємодія,  колегіальні  відносини,  колегіальна  взаємодія,  професійно-
педагогічна  підготовка,  професійно-педагогічне  спілкування.
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(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ КАК

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В статье рассматриваются коллегиальные отношения преподавателей и студентов-магистрантов
педагогического вуза как важное условие профессионального становления будущих преподавателей. Через
раскрытие  структурных  компонентов  и  признаков  определена  суть  коллегиального  профессионального
сотрудничества;  охарактеризованы  принципы  и  этапы  построения  данного  вида  взаимодействия.
Автором  разработана  структура  профессионального  педагогического  общения  в  процессе  подготовки
будущих  преподавателей  высшей  школы.

Ключевые слова:  профессиональное  взаимодействие,  коллегиальные  отношения,  коллегиальное
взаимодействие, профессионально-педагогическая подготовка, профессионально-педагогическое общение.
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THE COLLEGІAL PROFESSIONAL COOPERATION (INTERACTION) OF THE
TEACHER AND STUDENTS OF MASTER’S DEGREE AS AN IMPORTANT CONDITION
OF THE PROFESSIONAL BECOMING OF FUTURE TEACHERS OF HIGHER SCHOOL

The  dynamics  of  the  professional  formation  of  a  future  teacher  largely  depends  on  the  nature  of  the
interpersonal  relationships  of  all  participants  in  the  educational  process.  Regarding  the  conditions  of  the
training of masters –  the future teachers of pedagogical  disciplines –possibility and readiness of  all actors  for
collegial  interaction  is  a  significant  factor  in  the  professional  development  and  personal  development.  The
domestic system of higher pedagogical education in its development has made a significant step in transforming
the student from the object to the subject of activity, establishing the subject-subject relations in the educational
process. However, unfortunately, the student remains a subject of study, and not a  subject of  future professional
activities.  This  means  that  the  modern  system  of  higher  pedagogical  education  has  become  more  democratic,
however, it does not lead the student to a level of professional maturity. The student’s training in the magistracy
is  aimed  at  in-depth  professional-oriented  and  research  and  (or)  scientific  and  pedagogical  activities,  and
independent educational and research work, that  is, education intended to  form an intellectual national elite. It
involves  not  only  the  synthesis  and  deepening  of  previously  acquired  knowledge,  but  also  the  opportunity  to
implement an individual educational / vocational / educational program aimed at revealing the creative abilities
of  the Master.

This article examines the collegiate relations between the instructors and students at pedagogical colleges
as  an  important  condition  for  the  professional  making  of  future  teachers.  The  author  defines  the  essence  of
collegiate  relations  by  bringing  to  light  the  structural components,  attributes,  and  system  of  functions  and
provides a characterization of the principles of and stages in building this kind of relations. The author developes

© М. Томашевська, 2017

КОЛЕГІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА СПІВПРАЦЯ (ВЗАЄМОДІЯ) ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТІВ
МАГІСТРАТУРИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ



142

П
остановка  проблеми.  Динаміка
професійного становлення майбутнього
викладача у великій мірі залежить від

характеру міжособистісних відносин всіх учасників
освітнього  процесу.  Стосовно  умов  підготовки
магістрів – майбутніх викладачів педагогічних
дисциплін – можливість і готовність всіх суб’єктів
до колегіальної взаємодії  є  значущим чинником
професійного  становлення  і  особистісного
розвитку.

Вітчизняна система вищої педагогічної освіти
у  своєму  розвитку  зробила  суттєвий  крок щодо
перетворення  студента  з  об’єкта  на  суб’єкт
діяльності,  встановлення  суб’єкт-суб’єктних
відносин в освітньому процесі. Разом з  тим, на
жаль, студент залишається суб’єктом учіння, а не
суб’єктом майбутньої професійної діяльності. Це
означає, що сучасна система вищої педагогічної
освіти стала більш демократичною, проте, вона
не  виводить  студента  на  рівень  професійної
зрілості.

Навчання студента в магістратурі спрямовано
на  поглиблену  професійно-орієнтовану  та
науково-дослідну  і  (або)  науково-педагогічну
діяльність, і самостійну освітню і науково-дослідну
роботу, тобто освіту, призначену для формування
інтелектуальної  національної  еліти.  Вона
передбачає не тільки синтез і поглиблення раніше
отриманих  знань,  але й  можливість реалізувати
індивідуальну  освітньо-професійну/освітньо-
наукову  програму,  спрямовану  на  розкриття
креативних, творчих здібностей магістра.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Підготовка магістра як майбутнього викладача до
професійної діяльності  є  складною проблемою,
яка стала об’єктом багатьох наукових досліджень
у  філософії,  психології,  педагогіці.  Потрібно
відзначити фундаментальні дослідження Н. Кузьміної,
О. Щербакова, присвячені проблемам підготовки
майбутнього викладача до професійної діяльності.
Питання  загальнопедагогічної  підготовки
знайшли  висвітлення  у  працях  сучасних
педагогів: О. Абдуліної, Ю. Карпова, Н. Тализіної.

Особливості професійної підготовки викладача
початкової школи розкриті у дослідженнях А. Алексюка,
І. Зязюна  та  ін.  Однак  педагогічна  підготовка
потребує  подальшого  детального  обґрунтування
й аналізу, оскільки окремі її аспекти залишаються
недостатньо  вивченими.  Теоретичні  засади
дослідження  становлять наукові  доробки щодо
структури  педагогічної  діяльності та специфіки

професійної  праці  викладача  (О.  Абдулліна,
О. Виговська,  Ю.  Карпов  та  ін.);  результати
наукових досліджень, що присвячені  загальним
питанням готовності особистості до професійної
діяльності.

Метою статті є виявити загальні та особливі
характеристики колегіальної професійної взаємодії
на  рівні  “викладач-студент-магістрант”,
проаналізувати  структурні  компоненти
професійних  колегіальних відносин,  розкрити
етапи  та  розробити  структуру  професійного
педагогічного спілкування в процесі підготовки
майбутніх викладачів вищої школи.

Результати дослідження. Освітній  процес в
педагогічному  вузі  –  це  не  лише  сукупна
діяльність  викладання  і  учіння,  але  також  і
сукупна  спільна  професійно-педагогічна
діяльність, де відмінності між суб’єктами носить,
в  основному,  функціонально-рольовий  і
кваліфікаційний характер.

На  успішність  професійного  становлення
майбутнього  педагога  безумовно  впливає
соціальна ситуація розвитку особистості студента
вишу, основні складові якої (взаємини студентів,
психологічний  клімат  в  групі,  міжособистісні
відносини студентів  і викладачів) в значній мірі
впливають  на  настрій  студентів,  успіхи  в
навчальній  і професійній  діяльності, на  прояв
активності  та  ініціативи,  вибір  ціннісних
орієнтацій.

В якості характеристик педагогічної взаємодії
І.Б. Котова і Е.Н. Шиянов виділяють наступні:

  - предметну  спрямованість, що має на  увазі
загальну  спільну  мету  суб’єктів  освітнього
процесу;

-  вираженість  або  зовнішній  прояв,  що
дозволяє фіксувати дії один одного;

-  рефлексивну багатозначність, що  дозволяє
по-різному інтерпретувати як суб’єктивні наміри,
так і реальні дії учасників взаємодії [1].

Ми вважаємо, що для колегіальної професійної
взаємодії характерні:

- педагогічна спрямованість, що передбачає в
кінцевому підсумку  формування  особистості  (в
умовах педагогічного ВНЗ;

-  професійне  становлення  майбутнього
педагога, викладача);

- вираженість, яка проявляється в можливості
взаємно  активно  впливати  на  дії  один  одного
(викладача і студентів);

- рефлексивна багатозначність;
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- особистісна рівність учасників взаємодії;
-  рівність  позицій  і  неформальна  рівність

статусів учасників колегіальної взаємодії.
Крім того,  колегіальна професійна  взаємодія

припускає  обов’язкову  наявність  мети
(обговорення, вирішення професійно-педагогічних
питань),  інтересу  (до  професії,  до  спільної
діяльності, до особи суб’єктів взаємодії),  дії  (на
основі сумісності, рівноцінності інтересів, позицій
партнерів) і результату (прийняття спільних рішень,
сформована професійно-педагогічна спрямованість
студентів педагогічного ВНЗ).

Характер взаємин викладача із магістрантами
повинен визначатися, на наш погляд, основними
цілями діяльності педагогів. Однією з таких цілей,
окрім  організації  та  керівництва  освітнім
процесом, є розвиток професійної спрямованості
майбутніх  викладачів,  до  складових  якої
відносяться:

- моральна готовність (сформованість головних
інтеграційних  моральних  якостей:  гуманності,
працьовитості, чесності та ін.);

- ціннісно-мотиваційна готовність (сформованість
цінностей колективної життєдіяльності, співпраці,
педагогічної  співтворчості;  оптимальна  сила
мотивації);

-  професійно-комунікативна  готовність
(розвинені  комунікативні здібності,  сформовані
комунікативні уміння).

Професійно-педагогічна діяльність заснована
на спілкуванні і відрізняється творчим характером,
причому,  велике  значення  має  колективна
співтворчість.  Різні  ситуації  педагогічного
спілкування, що створюються в ході професійної
взаємодії, заснованого на колегіальних відносинах
(колегіальній  взаємодії),  є  комунікативним
тренінгом для студентів.

Дослідники [2; 3; 4; 5], розглядаючи педагогічне
спілкування в освітньому процесі, виділяють його
чотири етапи: підготовчий, адаптаційний, власне
спілкування, етап зворотного зв’язку. Вважається,
що найбільш вагомий  і  значущий –  етап власне
спілкування викладача і студента на занятті. З цим
твердженням не можна не погодитися. Однак, ми
вважаємо, що необхідно приділяти більше уваги
підготовці до цього етапу, і пропонуємо наступну
структуру професійного педагогічного спілкування
в процесі підготовки майбутніх викладачів.

Діагностичний  етап,  який  передбачає
постановку  попередньої  мети,  аналіз  складу
аудиторії  (індивідуальні  та  вікові  особливості
студентів,  їх  інтереси,  облік  стадії  розвитку
студентського колективу  і т.п.).

Етап цілепокладання, що враховує результати
діагностики.

Проектування,  що  представляє  собою
прогнозування  викладачем  майбутнього
спілкування, планування  власних  вербальних  і
невербальних дій, а також дій студентів.

Етап  спілкування,  що  передбачає
безпосередню взаємодію  з  аудиторією  (групою
студентів, студентом)  і поточну корекцію його з
урахуванням наявного емоційного фону.

Етап  трансляції  (зворотного  зв’язку),  що
включає  оцінку  здійсненого спілкування,  аналіз
педагогічної ефективності процесу  і результату
спілкування.

Сформовані  під  час  професійної  підготовки
уміння виступають далі чинниками професійно-
особистісного розвитку майбутнього викладача.
А  готовність  встановлювати  оптимальні
взаємовідносини з тими, кого навчають (як один
з  елементів  соціально-психологічної  готовності
студентів до виконання ролі суб’єктів), забезпечує
стійкий  рівень  розвитку  психологічних,
особистісних  і  професійних  якостей  майбутніх
педагогів.  Саме  вона  дозволяє  створити  таке
середовище  міжособистісного  спілкування  в
освітньому процесі вузу, де розвиток студента як
майбутнього  педагога  був  би  максимально
ефективним.  До  специфічних  сутнісних ознак
колегіальних  стосунків  викладачів  і  студентів
відносять [6]:

-  професійно-педагогічну  спрямованість
(цільовим  об’єктом  даного  виду  відносин  є
педагогічна професія);

- двосторонній характер (даний вид відносин
реалізується в рівній  мірі як викладачами, так  і
студентами);

-  функціонально-рольове  позиціонування
(прийняття позиції відповідно до заданих функцій
і ролей);

-  інтегративність  (колегіальні  відносини
інтегровані в  освітній  процес, включаючи різні
форми позанавчальної роботи);

-  полісуб’єктність  (колегіальні  відносини
припускають  активну взаємодію  двох  і  більше
суб’єктів; ці відносини можливі між викладачами,
між студентами, між студентами і викладачами);

-  персонифікованість  (облік  суб’єктами
колегіальних відносин вікових та індивідуальних
особливостей один одного);

-  діалогічність  (реалізація  колегіальних
стосунків  можлива  лише  при  діалозі  суб’єктів
взаємодії).

Специфіку колегіальних стосунків визначають
також  їх  структурні  компоненти:  структурно-
морфологічний,  орієнтовно-пізнавальний,
прогностично-перетворюючий,  практико-
операційний,  ціннісно-мотиваційний.
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Структурно-морфологічний  компонент,  в
основі якого лежить принцип поділу колегіальних
відносин на окремі “одиниці”, складають основні
елементи  колегіальних  відносин,  до  яких
відносяться  суб’єкти  відносин  (викладачі  та
студенти),  предмет  даного  виду  відносин
(засвоєння  навчальної  інформації,  рішення
педагогічних  завдань,  створення  педагогічних
проектів  і  ін.),  форми  і  засоби  реалізації
колегіальних  відносин,  а  також  основні
властивості, які притаманні названим елементам
відповідно  до  конкретних  умов  освітнього
процесу.

Орієнтовно-пізнавальний  компонент
складають  знання сутнісних ознак колегіальних
відносин; уміння оцінювати початкову ситуацію
взаємодії,  динаміку  розвитку  колегіальних
відносин;  аналізувати  колегіальні  відносини  як
інфраструктуру освітнього  процесу.

Прогностично-перетворюючий  компонент
складають  уміння  передбачати  розвиток
колегіальних відносин і відповідно коригувати ці
відносини.

Практико-операційний компонент включає  в
себе  вміння  створювати,  підтримувати  і
коригувати колегіальні відносини.

Ціннісно-мотиваційний компонент пов’язаний
з  актуалізацією  і  подальшим  розвитком
професійно-ціннісних  орієнтирів  суб’єктів
колегіальної взаємодії.

Вищеназвані  особливості  колегіальних
стосунків  наочно  свідчать  про  наявність
комплексу  зв’язків  між  процесом  розвитку
колегіальних  стосунків  в  системі  “викладач  –
студент-магістрант”  і  найважливішими
елементами процесу професійного становлення
майбутнього викладача.

При  побудові  процесу  формування
колегіальних стосунків необхідно ґрунтуватися на
принципах  пропедевтичної  актуалізації,
позитивної диспозиції, функціонально-рольової
взаємокорекції,  послідовного  розширення  і
психолого-педагогічного  супроводу.

Принцип  пропедевтичної  актуалізації  задає
рамки самоідентифікації  суб’єктів колегіальної
взаємодії,  оскільки  важлива  риса колегіальних
стосунків  –  це  “робота  на  перспективу”,  тобто
реалізація такого роду стосунків в педагогічному
ВНЗ є основою формування у суб’єктів взаємодії
уявлення про себе як про педагога.

Принцип позитивної диспозиції задає загальні
рамки функціонально-рольових диспозицій, при
яких  колегіальні  відносини  стають
продуктивними.  Тобто,  при  встановленні
колегіальної взаємодії викладачів зі студентами під

час професійного спілкування  і  при організації
професійної  діяльності  можлива  зміна  ролей  і
позицій суб’єктів професійного спілкування.

Принцип функціонально-рольової взаємокорекції
регламентує  умови коригування викладачами  і
студентами, при реалізації колегіальних відносин,
як власної професійно-педагогічної діяльності, так
і діяльності один одного.

Принцип послідовного розширення вказує на
необхідність послідовного розвитку професійно-
комунікативного середовища і регулює поступове
включення  в  колегіальну  взаємодію  нових
суб’єктів,  а також збільшення різноманітності  і
ступеня складності завдань, що вирішуються на
різних етапах формування колегіальних відносин.

Принцип психолого-педагогічного  супроводу
передбачає створення викладачами комфортного
психологічного  клімату  для  функціонування
колегіальних відносин зі студентами.

Отже,  виникає  необхідність  спеціальної
організації освітнього процесу у ВНЗ, збільшення
частки діалогічних форм навчання, які сприяють
орієнтації  студентів  на професійну педагогічну
діяльність і професійне співробітництво учасників
професійно-педагогічного  спілкування,  що
служить  становленню колегіальних відносин як
між  викладачем  і  студентами,  так  і  всередині
студентських  груп.

Процес формування колегіальних відносин в
педагогічному вузі можливо здійснювати з опорою
на інтеграцію основних ланок освітнього процесу
відповідно  до  логіки  основних  етапів:
пропедевтичного, комунікативно-технологічного,
проектно-практичного  і  розвиваючого  [7].
Підвищення  якості  всього  освітнього  процесу
можливо  при  збільшенні  вектора професійно-
педагогічної спрямованості колегіальних відносин
викладачів і студентів [8].

Встановлення  колегіальних  відносин
викладачів  і  магістрів  в  освітньому  процесі
виступає  важливою  складовою  професійної
становлення  майбутніх педагогів при виконанні
комплексу організаційно-педагогічних умов:

-  діалоговий  режим  взаємодії  в  системі
“викладач-студент”;

-  інтеграція  навчальної  та  позанавчальної
роботи;

-  орієнтація  на  мотивацію  професійно-
педагогічної діяльності;

-  дотримання  норм  педагогічної  етики
суб’єктами професійної взаємодії;

-  створення  психологічно  комфортного
комунікативно-освітнього середовища з опорою
на традиції педагогічного вузу.

Висновок.  Однією  зі  складових  процесу
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професійного становлення є розвиток майбутніх
педагогів  як  суб’єктів професійної педагогічної
взаємодії,  що  передбачає:  усвідомлення  і
оволодіння процесами визначення мети й завдань
взаємодії;  моделювання  і  прогнозування  умов
реалізації взаємодії; виділення дій, необхідних для
вирішення  поставлених  завдань;  оволодіння
студентами технологією педагогічної  взаємодії;
усвідомлення змін, що відбуваються з суб’єктами
взаємодії;  оцінку  і  корекцію  результатів
здійснюваної  взаємодії.  Важливою  умовою
успішного  вирішення  даного  завдання  є
створення в закладах вищої освіти толерантного,
гуманного освітнього середовища, яке сприятиме
встановленню  між  викладачем  і  майбутніми
педагогами колегіальної професійної педагогічної
взаємодії.
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У статті висвітлено процес розвитку професійної мобільності вчителів-словесників, що має певну
структуру  і  відображений  у  вигляді  моделі,  визначено  структурні  компоненти  моделі:  професійно-
педагогічний,  соціально-психологічний,  науково-дослідний.  Визначено  критерії  професійної  мобільності
вчителів-словесників  та  етапи  її  розвитку.  Спроектована  модель  розвитку  професійної  мобільності
інтегрує  цілі  та  зміст  професійної  діяльності  вчителя-словесника;  має  прогностичну  спрямованість,
враховує  різноманітні зміни  умов,  що впливають  на процес  розвитку професійної мобільності  вчителя-
словесника.

Ключові  слова:  професійна  мобільність,  розвиток  професійної  мобільності  вчителя-словесника,
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СЛОВЕСНИКА В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД

В статье отражен процесс развития  профессиональной мобильности учителей-словесников,  что
имеет определенную структуру и отражен в виде модели, определены структурные компоненты модели:
профессионально-педагогический,  социально-психологический,  научно-исследовательский.  Определены
критерии профессиональной мобильности учителей-словесников и этапы ее развития. Спроектированная
модель  развития  профессиональной  мобильности  интегрирует  цели  и  содержание  профессиональной
деятельности  учителя-словесника;  имеет  прогностическую  направленность,  учитывает  различные
изменения  условий,  влияющих  на  процесс  развития  профессиональной  мобильности  учителя-
словесника.

Ключевые  слова:  профессиональная  мобильность,  развитие  профессиональной  мобильности
учителя-словесника,  критерии  мобильности.
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A MODEL OF PREPARATION FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
MOBILITY OF FILOGIC SCIENCES IN THE INTERCOURSE PERIOD

The article describes  the process  of development  of professional  mobility of  teachers-speakers,  having a
certain  structure and  reflected in  the  form of a model,  the  structural  components of  the model are determined:
the vocational and pedagogical, social-psychological, research. The criteria of professional mobility of teachers-
speakers and  stages of  its development are determined. The designed model of  the development  of professional
mobility  integrates  the  goals  and  content  of  the  professional  activity  of  the  teacher-verb;  has  a  prognostic
orientation,  takes  into  account  the  various  changes  in  the  conditions  affecting  the  process  of  development  of
professional  mobility  of  the  teacher-translator.

The  components  of  the  model  of  the  development  of  professional  mobility  of  the  teacher-translator  are
specified: the target block is a scientifically substantiated concept of the development of the professional mobility
of teachers-speakers to professional mobile activities based on the conceptual ideas and approaches; - a content
block  -  a  set  of  components  that  influence  the  development  of  professional  mobility,  the  content,  forms  of
organization,  methods  and pedagogical  conditions  for  the  development  of  professional  mobility  of  teachers of
language; - an effective block - as a complex of diagnostic criteria, levels and the result of the development of
professional  mobility  of  teachers-speakers.
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А
ктуальність дослідження. Україна як
європейська  держава  зробила
важливий крок на шляху до інтеграції

вищої освіти в загальноєвропейський простір. У
контексті  таких  змін  педагогічна  освіта
розглядається не лише як окрема унікальна сфера
підготовки  нової  генерації  вчителів,  а  як
винятково  важливий  ресурс  розвитку
інтелектуального потенціалу нації. Покращення
якості вищої освіти, забезпечення рівного доступу
до  неї  передбачено  Постановою  Кабінету
Міністрів “Концепція розвитку освіти в Україні”
та  спрямоване  на  утвердження  новітніх
інформаційних технологій.

Важливою  умовою  модернізації  освіти  є
підвищення якості  фундаментальної  підготовки
педагогічних  працівників,  що  є  основою
формування  фахівця  та  оптимізує  суспільний
розвиток. Дослідження сучасних вітчизняних та
зарубіжних  учених  доводять  існування
безпосереднього зв’язку між культурою, наукою
та освітою. Сучасне  суспільство ставить  високі
вимоги  перед  майбутніми  спеціалістами,  що
включають в себе крім ґрунтовної теоретичної та
практичної  підготовки,  ще  й  уміння  творчо
підходити  до  розв’язання  різних  проблем,
аналізувати та вирішувати нестандартні ситуації.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Умови  формування  професійної  мобільності
фахівців  висвітлено  в  працях  Т.  Сорокіна,
Н.  Кожемякіної,  Л. Сушенцевої, Є.  Іванченко,
Р. Пріми, Л. Пілецької, І. Нікуліної, Ю. Дворецької,
А. Маркової, Б. Гершунського, С. Кугель, І. Смирнової
та ін. У наукових доробках Л. Амірової, Л. Горюнової,
Б. Ігошева, О. Нікітіної, В. Гринько, С. Морозової
окреслено проблеми  готовності  до професійної
мобільності  викладачів.  Методика  розвитку
професійної мобільності викладача ще не знайшла
свого відображення та залишається недостатньо
дослідженою.

Метою статті  є  теоретичне  обґрунтування
моделі розвитку професійної мобільності вчителів-
словесників.

Виклад основного  матеріалу.  Педагогічна
діяльність – один із професійних видів діяльності,
що потребує постійного особистісного зростання
фахівців, удосконалення професійної майстерності,
індивідуальних  практичних  умінь  і  навичок,
оновлення та поглиблення  теоретичної  основи
практичного  досвіду  викладача. Особистісне та
професійне зростання фахівця – один із аспектів
дослідження розвитку професійної  мобільності
вчителів.

Професійна мобільність вчителів найбільшим
чином виявляється у вирішенні протиріч сучасної

освіти. Ми погоджуємося з думкою В. Казанскої,
яка акцентує  увагу  на чинниках, що  впливають
на розвиток професійної мобільності вчителів, а
саме:

- необхідність навчати молодь жити у світі, що
постійно видозмінюється;

- освіта має бути вузькоспеціальною, тому що
неможна обійняти все, але такий фахівець погано
перенавчається,  важко  орієнтується  у
міжпредметних  знаннях, йому  складно  знайти
спільну мову із фахівцями іншого профілю;

- навчання має бути предметним, тому що воно
копіює, повторює організаційну структуру науки;
однак  предметне  навчання  заважає  цілісності
сприйняття світу;

- чим більше вимог висувається до освіти, ти
більший  розрив  між  сильними  та  слабкими
студентами; освіта повинна  бути дорогою, щоб
бути якісною, й  одночасно має  бути дешевою,
щоб бути доступною;

- освіта має бути добровільною, тоді вона буде
максимально  ефективною;  водночас освіта має
бути  обов’язковою,  тому  що  некомпетентність
стає соціально небезпечною;

-  жити  добре  хочеться  зараз,  сьогодні,  але
вкладення  у  майбутнє  вимагає  обмежень  у
теперішньому [5].

Таким чином, готовність вчителя здійснювати
пошук  шляхів  для  вирішення  суперечливих
положень і трактувань сучасної освітньої системи
можна  вважати  необхідною  складовою  його
сформованого  професіоналізму  та  розвитку
професійній мобільності.

Реалії  сучасного  життя,  динамічні  зміни  в
соціумі та освіті висувають усе більші вимоги до
професійної компетентності вчителів та розвитку
професійної мобільностівчителів.

Сучасний  учитель  –  це  професіонал,  який
орієнтується в наукових досягненнях, в інноваціях
психолого-педагогічної  науки,  володіє  різними
технологіями  навчання,  виховання  і  розвитку
учнів,  здатний  до  саморозвитку,
самовдосконалення, самомоделювання  та
самопроектування  в  різних  сферах
життєдіяльності, в тому числі в професійній.

Ми погоджуємося з вітчизняною дослідницею
Г.  Даниловою, яка  акцентує  увагу на чинники,
що формують професійний розвиток учителів:

I  –  компетентність  (психолого-педагогічні й
соціальні знання, теоретико-практичні й методичні
знання, педагогічні вміння, педагогічні здібності);

II – особистісна орієнтація  (самореалізація у
контексті акмеологічної моделі “Я-компетенція”
в динаміці від “Я-реальний” до “Я-перспективний
(ідеальний)”;
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III  –  морально-духовна  культура  (моральна
свідомість,  моральна  діяльність,  моральні
стосунки)  [4].

Для  повноти  нашого  дослідження  нам
необхідно  звернути  увагу  на  такі  поняття,  як
“професійна  зрілість”  та  “професійна
компетентність”.

Заслуговує на увагу думка В. Максимової про
те, що професійна зрілість – це готовність вчителя
до  інноваційної  професійно-педагогічної
діяльності. У структуру її входять: 1) професійна
компетентність  як  система  знань  і  умінь
викладача;  2)  педагогічна  майстерність  як
здатність до творчого, нестандартного вирішення
професійних  завдань;  3)  педагогічна
спрямованість професійної діяльності як система
домінуючих мотивів роботи у начальному закладі,
стійка мотивація педагогічної діяльності [7].

Так,  Л.  Амірова  і  З.  Багишаєв  структуру
професійної мобільності фахівця в педагогічному
просторі навчального закладу представляють як
систему,  що  складається  з  таких  компонентів:
професійно-педагогічна  діловитість,  що  має  у
своїй основі особистісну активність; професійно-
педагогічна компетентність, основу якої становить
готовність  як  інтегративна  якість особистості;
професійно-педагогічна гнучкість, що базується
на  адаптивності  як  особистісній  властивості;
професійно-педагогічне новаторство, психологічним
фундаментом  якого  є  здатність  до  творчої
діяльності  [11,  84].  Б.  Ігошев  як  структурні
характеристики професійної мобільності вчителя
виділяє: відкритість, яка зумовлює схильності до
всього  нового,  невідомого,  незвичного,
несподіваного,  здатність  відмовлятися  від
стереотипів та шаблонів у сприйнятті дійсності і
діяльності;  активність,  що забезпечує  постійну
готовність  до  діяльності,  зовнішнього  прояву
намірів, освоєння нових форм і видів діяльності і
перетворення  зовнішнього  (професійного  і
соціального) середовища тощо; адаптивність як
здатність  ефективно  пристосовуватися  до
мінливих  умов  професійної  та  педагогічної
діяльності;  комунікативність  як  здатність  і
готовність  встановлювати  необхідні  зв’язки  і
контакти  з  суб’єктами  освітньої  діяльності;
креативність, яка забезпечує творче ставлення до
зовнішнього  середовища  і  організації  власної
діяльності,  готовність до  їх цілеспрямованого  і
доцільного перетворення [11, 12].

Перш ніж, перейти до опису розробленої нами
моделі розвитку професійної мобільності вчителя-
словесника, ми вважали за необхідне розглянути
такі поняття, як “модель” і “моделювання”.

Поняття “модель” (у перекладі з латині – образ,

зменшений варіант, спрощений опис  складного
явища  чи  процесу)  трактується  як  зразок,  що
відтворює, імітує будову та дію будь-якого об’єкта,
а також використовується для отримання  нових
знань про об’єкт [3].

На  думку  І.  Зязюна,  модель  –  це  штучно
створений зразок у вигляді  схеми, конструкцій,
знакових  форм  чи  формул,  подібний  до
досліджуваного об’єкта  (чи явища), відображає
й  відтворює  в  простому  вигляді  структуру,
властивості,  взаємозв’язки  та відношення між
елементами цього об’єкта [13, 5 – 6].

Результат  моделювання  полягає  в  тому,  що
характеристики  явища,  що  досліджується,
відтворюються на спеціально створеному об’єкті,
який ми розуміємо як модель.

Моделювання як один із інтегральних методів
наукового дослідження широко використовується
в  педагогіці.  Як  зазначають Г. Матушинський  і
А. Фролов, воно дає змогу об’єднати емпіричне
та теоретичне в педагогічному дослідженні, тобто
поєднувати  у  процесі  вивчення  педагогічного
об’єкта  експеримент  з  побудовою  логічних
конструкцій та наукових абстракцій [8, 187].

Аналізуючи  наукову  літературу  з  питання
моделювання процесу формування професійної
підготовки  вчителів, дослідники  виокремлюють
технократичну та гуманістичну моделі .

Технократична модель передбачає професійну
підготовку  педагогів  як цілком конструктивний
процес  із  жорстко  запланованими й  заздалегідь
фіксованими результатами, що орієнтує учнів на
засвоєння заданих зразків, на використання чітко
визначених еталонів. Провідними категоріями цієї
моделі,  як  зазначає  Д. Костюк, є  “ефективність
навчання”,  “конкретизація  навчальних  цілей”,
“критерії  засвоєння”  (еталонні результати),  що
забезпечують організаторам навчального процесу
зворотний  зв’язок,  формують  і  підсумовують
оцінку, навчальні процедури, наявність інформації
й еталонів  засвоєння, критеріальний  контроль,
повне засвоєння тощо [6].

Натомість  гуманістична  модель  орієнтує
професійну підготовку вчителів на їхні потенційні
можливості,  сприяє  самоактуалізації, розвитку  і
саморозвитку  творчих  пізнавальних
можливостей. У відповідній моделі провідними є
такі  поняття,  як  “навчальне  дослідження”,
“особистісний  потенціал”,  “само  актуалізація
особистості  учня”,  “постановка  і  перевірка
гіпотез”,  “навчальний  експеримент”,
“моделювання  навчального  процесу”,
“рефлексивне,  критичне,  творче  мислення”,
“рольова гра”, “пошук особистісного змісту” тощо
[9, 53 – 54].
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У контексті гуманістичної моделі Д. Чернілевський
зауважує, що модель конкурентоздатного педагога
визначає зміст і процес його підготовки, критерії
якості підготовки й розвитку його особистості як
суб’єкта соціально-професійної діяльності [14, 71].

Л. Сушенцева,  досліджуючи  проблему
формування професійної мобільності кваліфікованих
робітників,  акцентує  увагу  на  “поступальний
характер цього процесу”, “вплив зовнішніх (зміна
й розвиток  моделі компетенцій кваліфікованого
робітника  певного  напряму  підготовки)  і
внутрішніх чинників (зміна психологічних якостей
особистості  в  процесі  освоєння  ефективної
професійної поведінки)” [13, 187].

Слушною  є  судження  Д.Костюка,  який
зазначає,  що  модель  професійного  розвитку
сучасного фахівця повинна містити суб’єктний і
професійний  складники,  що  будуть  сприяти
підготовці кваліфікованого фахівця відповідного
рівня  і  профілю,  конкурентоздатного  на ринку
праці, такого, що вільно володіє обраним фахом
й  орієнтується  в  суміжних  сферах  діяльності,
здатного до ефективної праці з обраної професії
на  рівні  світових  стандартів,  готового  до
постійного професійного зростання, соціальної та
професійної мобільності [6, 59].

Аналіз педагогічної теорії і практики дав нам
змогу  сконструювати  модель  розвитку
професійної мобільності вчителя-словесника, що
має на меті  забезпечити  розвиток  професійної
мобільності  вчителя-словесника,  його
концептуального  “Я”,  розуміння  ним
соціокультурної й освітньої ситуації, усвідомлення
себе як особистості, спеціаліста, професіонала.

Досліджуючи  структуру  професійної
мобільності  вчителів-словесників,  враховуючи
специфіку педагогічної роботи, ми вважаємо, що
модель  розвитку  професійної  мобільності
вчителів-словесників  має  таку  конструкцію:
цільовий, змістовий та результативний блоки.

Побудова  даної  моделі  має  враховувати
компоненти та критерії професійної мобільності,
педагогічні  умови  розвитку  професійної
мобільності  та  етапи  розвитку  професійної
мобільності вчителів-словесників.

Конкретизуємо  складові  моделі  розвитку
професійної мобільності вчителя-словесника:

-  цільовий  блок  –  науково  обґрунтована
концепція  розвитку  професійної  мобільності
вчителів-словесників  до  професійно  мобільної
діяльності  на  підставі  концептуальних  ідей  і
підходів;

- змістовий блок – сукупність компонентів, що
впливають на розвиток професійної мобільності,
зміст,  форми організації, методи та педагогічні

умови розвитку професійної мобільності вчителів-
словесників;

-  результативний  блок  –  як  комплекс
діагностувальних  критеріїв, рівнів  і  результату
розвитку  професійної  мобільності  вчителів-
словесників.

Розкриємо зміст структурних блоків моделі.
Цільовий  блок  містить  мету,  завдання,

принципи,  підходи до формування  професійної
мобільності  вчителів-словесників.  Метою
змодельованого процесу є розвиток професійної
мобільності вчителів-словесників у міжкурсовий
період.

Розвитку  професійної  мобільності  вчителів-
словесників передбачає реалізацію низки завдань:
вдосконалення,  поглиблення  і  розширення
професійних  знань,  умінь  і  навичок,  набуття
вчителем-словесником  досвіду  виконання
додаткових  завдань  та  обов’язків  у  межах
спеціальності,  що  формують  професійну
мобільність.

Принципами розвитку професійної мобільності
вчителів-словесників,  представлених  у моделі,
визначено загальнодидактичні та специфічні:

до загальнодидактичних належить:
-  науковість  тлумачення  мовних  фактів;  -

перспективність;  -  доступність;  - наступність;  -
наочність; - систематичність; - усвідомленість; -
зв’язок  навчання  з  життям  і  активною
мовленнєвою практикою школярів.

До специфічних принципів належить:
-  принцип  вивчення  мови  як  динамічної

системи;
- принцип навчання мови на ґрунті знань про

психологічні закономірності функціонування мови
у  комунікативному  просторі;  - принцип зв’язку
усіх мовознавчих та нефілологічних;  -  принцип
цілеспрямованого  систематичного  поповнення
активного  словника  учителів-словесників
термінами  сучасних  мовознавчих  галузей,  які
розширять  знання  учнів;  -  принцип  діяльнісно-
комунікативної,  професійної  спрямованості
навчання мови;  -  структурно-функціональний,
стилістично  маркований  принцип  вивчення
мовних  явищ;  -  принцип  диференційованого
навчання мови; -  принцип діалогізації навчання
учнів мови.

До  основних  концептуальних  підходів,  що
уможливили  розроблення  моделі  розвитку
професійної  мобільності  вчителів-словесників
віднесено  андрогогічний,  акмеологічний,
діяльнісний, синергетичний.

Андрогогічний підхід спрямований на всебічне
розуміння  можливості  перенавчання  дорослої
людини,  її  здатності  до  ефективного
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функціонування в усіх соціальних ролях, зокрема:
в ролі людини, яка вдосконалює, розвиває свою
індивідуальність,  як члена родини,  споживача,
члена суспільства, громадянина, працівника [10,
391–392] .

Акмеологічний  підхід  спрямований  на
вдосконалення і корекцію професійної діяльності,
забезпечує керування індивідуально-професійним
розвитком вчителя-словесника, орієнтує його на
постійне  самовдосконалення  і  здатність  до
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самореалізації,  саморегуляції  і  самоорганізації.
Акмеологічний  підхід  забезпечує  розвиток
особистості  педагога  через  органічну  єдність
процесів професійного виховання, соціалізації, а
також самовиховання і саморозвитку.

Діяльнісний  підхід  в  освіті –  спрямованість
освітнього  процесу  на  розвиток ключових
компетентностей і наскрізних умінь особистості,
застосування  теоретичних  знань  на  практиці,
формування здібностей до самоосвіти і командної
роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну
самореалізацію.

Синергетичний підхід уможливлює виявлення
структурно-функційних зв’язків між складниками
професійної мобільності вчителів-словесників.

Компонентами,  що  впливають  на  розвиток
професійної  мобільності  вчителя-словесника  є:
психолого-педагогічні,  когнітивні,  освітньо-
професійні,  творчо-рефлексивні  та професійно-
важливі якості.

Зазначені підходи розкривають засадничі ідеї
розвитку  професійної  мобільності  вчителів-
словесників.

Основною функцією змістового блоку моделі
розвитку  професійної  мобільності  вчителів-
словесників  є  розвивальна.  За  допомогою
спеціально організованих засобів педагогічного
впливу (змісту, форм, методів і педагогічних умов)
здійснюється розвиток професійної мобільності
педагога-словесника.  Рівень  розвитку
професійної  мобільності  вчителя-словесника  в
результаті  практичної  реалізації  моделі  в
педагогічному процесі визначається ефективністю
використовуваних  форм  і  методів,  а  також
особистісних здібностей.

Доцільним для реалізації  зазначених завдань
на цьому етапі  є  використання  традиційних  та
інтерактивних методів: дискусії, бесіди, педагогічні
задачі, моделювання педагогічних ситуацій, аналіз
передового педагогічного досвіду, метод протоколів,
спостереження,  класифікація,  метафора,
інтерпретація  даних;  формулювання  гіпотез;
планування й проведення досліджень; оцінювання
результатів; узагальнення результатів тощо.

Організація методичної роботи у міжкурсовий
період, взаємовідвідування уроків,  стажування,
педагогічні  конкурси,  засідання  методичних
об’єднань,  творчих  груп,  майстер-класи,
конференції,  семінари-практикуми  тощо  -
найефективніші  форми  роботи  вчителів-
словесників,  що  спрямовані  на  розвиток
професійної мобільності педагога.

Чільне  місце  у  розвитку  професійної
мобільності  вчителів-словесників  відіграють
педагогічні умови.

На думку А. Багдуєвої, педагогічні умови – це
обставини  процесу навчання  і  виховання,  які  є
результатом  цілеспрямованого  відбору,
конструювання  і  застосування  елементів  змісту,
методів, а також організаційних форм навчання з
метою досягнення дидактичних цілей [1, 12].

У  своїх  наукових  працях  Ю.  Биктуганов
стверджує, що ефективність розвитку професійної
мобільності  педагога  може  бути  забезпечена,
якщо:

-  реалізація проектної  діяльності  педагога в
системі додаткової освіти базується на комплексі
методологічних  підходів  (системного,
компетентнісного,  особистісно-діяльнісного  та
аксіологічного) та  принципах детермінованості,
наступності, динамічності та перспективності;

-  розвиток  мобільності  педагогів  носить
диференційований та  індивідуальний характер,
забезпечуючи,  з  одного  боку,  вдосконалення
педагогом  технології  організації  проектної
діяльності  учнів  у  начальній  і  позашкільної
діяльності;

- сприяє цілеспрямованої діяльності педагога
з безперервного  саморозвитку,  саморефлексії  і
управління своїм професійним ростом;

- технологія реалізації проективної діяльності
забезпечує  професійно-особистісне  зростання
педагога,  підвищуючи  його  професійну
мобільність  і  виконуючи  діагностичну,
прогностичну і розвиваючу функції;

-  створені  умови,  необхідні  для  розвитку
професійної  мобільності  педагога  в  системі
додаткової освіти [2].

Розвивальний  характер  процесу  розвитку
професійної  мобільності  вчителів-словесників
передбачає  врахування  індивідуальних  рис  і
особистісних якостей педагогів під час професійної
діяльності у навчальному закладі.

Результативний блок моделі містить відповідні
зазначеним  компонентам  критерії,  рівні  та
очікуваний  результат  розвитку  професійної
мобільності  вчителів-словесників. Критеріями
розвитку  професійної  мобільності  вчителів-
словесників  є:  мотиваційний,  пізнавальний
діяльнісний, особистісний.

Мотиваційний  –  ставлення  вчителя-
словесника до професійної мобільності у певному
просторі,  що  визначає  прагнення  педагога  до
удосконалення  навчально-виховного  процесу.
Мотиваційна  готовність  до  професійної
мобільності передбачає формування внутрішньої
потреби  до  цієї  діяльності  та  установки  на  її
ефективність.

Пізнавальний – обізнаність вчителя-словесника
щодо  сутності,  особливостей  професійної
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мобільності у певному соціальному  просторі,  а
також особистісних вимог.

Діяльнісний  –  активний  прояв  професійної
мобільності у філологічно-педагогічній діяльності.
Діяльнісний компонент виражається в опануванні
узагальненими способами  діяльності,  в  умінні
застосовувати  різні  форми  і методи  навчально-
виховного процесу.

Особистісний  –  наявність  особистісних
властивостей, що сприяють  прояву професійної
мобільності вчителя-словесника. Особистісний
компонент готовності до професійної мобільності
включає  до своєї структури  здібності,  якості  та
властивості вчителя, що забезпечують успішність
професійної  мобільності  у  різних  соціальних
просторах.

Таким чином, спроектована модель розвитку
професійної мобільності  інтегрує  цілі  та  зміст
професійної діяльності вчителя-словесника; має
прогностичну  спрямованість,  досить  гнучко  і
динамічно враховує різноманітні зміни умов, що
впливають  на  процес  розвитку  професійної
мобільності  вчителя-словесника.  Основними
критеріями ефективності функціонування моделі
є позитивна динаміка рівнів розвитку професійної
мобільності вчителів-словесників: від початкового
до високого рівнів.

Висновки. Підсумовуючи, слід  підкреслити,
що розвиток  професійної мобільності  вчителя-
словесника – це  інтегрована якість особистості,
що  характеризується  стійкою  мотивацією  до
діяльності вчителя, активністю та ініціативністю
в  оволодінні  основами  знань,  їх  доцільним
використанням  у  конкретних  професійних
ситуаціях  філологічної  спрямованості,  їх
використанням  у  педагогічній  діяльності.
Досліджуючи наукові  засади щодо  компонентів
розвитку  професійної  мобільності  вчителів-
словесників,  ми  виходимо  з  розуміння  цієї
мобільності  як багатокомпонентного утворення,
що  передбачає  володіння  широким  науковим
світоглядом, системою професійно-педагогічних
знань високого  рівня узагальнення та уміннями
їх ефективно застосовувати, здатність порівняно
легкого переходу від одного виду  діяльності  до
іншого  для  виконання  будь-яких  завдань  та
швидкого  опанування  змінами  в  галузі  своєї
професії  та  суміжних  професійних  галузях,
вибудовувати та реалізовувати траєкторію  свого
подальшого професійного зростання.
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У статті розкриваються тенденції  і підходи українських науковців до розробки періодизації та
реконструкції історичної ретроспективи розвитку іншомовної освіти у країнах Європи і США. З’ясовано
загальні  науково-методологічні  підходи  і  критерії  розробки  періодизації  історико-педагогічного
процесу.  На  основі  аналізу  репрезентативних  комплексних  досліджень  показано,  що  розв’язання  цих
проблем  стало  важливим  компонентом,  який  визначає  загальні  вектори  побудови  студій  з  означеної
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реконструкции  исторической  ретроспективы  развития  иноязычного  образования  в  странах  Европы  и
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историко-педагогического  процесса.  На  основе  анализа  репрезентативных  комплексных  исследований
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построения  исследовательской  работы  по  указанной  тематике.
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THE PROBLEM OF HISTORICAL RETROSPECTIVES AND THE PERIODIZATION OF
THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN THE RESEARCHES

OF UKRAINIAN SCIENTISTS
The  article  reveals  the  tendencies  and  approaches  of  Ukrainian  scientists  to  the  development  of

periodization  and  reconstruction  of  historical  retrospective  of  the  development  of  foreign  language  education
in  the  countries  of  Europe  and  the  USA.  The  general  scientific-methodological  approaches  and  criteria  of
development  of  periodization  of  historical  and  pedagogical  process  are  revealed.  Historical  genetic  and
systematic methods are used most effectively  for  this purpose, which allow monitoring  the changes determined
by  the complex of public and educational and pedagogical  factors  that  took place in  the global dimension and
at  the level of certain state-political systems. Based on the analysis of representative comprehensive researches,
it  has been  shown that  the solution of  these problems has become an important component  that determines  the
general  aspects  and  trends  of  research  of  foreign  language  education.  It  has  been  established  that  deep
chronological  retrospection and scientific periodization help to  identify both general  tendencies  and individual
local  changes  in  the development  of  theory, practice of  foreign  language education at  the different  stages  and
educational levels of its development. It allows to  identify features, driving forces and comprehend other aspects
of  its  formation  in  foreign  educational  systems and  pedagogics.

The  practical  significance  of  the  scientific  experience  accumulated  by  Ukrainian  scientists  has  been
demonstrated  for  the  improvement  of  scientific  technologies  of  the  development  of  the  periodization  of  the
historical-pedagogical process and the reformation and improvement of  the educational process of  the study of
foreign  languages.
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П
остановка  проблеми.  Інтеграція
України  у  європейський  освітній
простір актуалізує завдання вивчення

і  творчого  використання  зарубіжного  досвіду
освітніх  змін,  які  за  сучасних  умов  набули
всеохопного  характеру.  Євроінтеграційні
прагнення  України  та  базові  законодавчі  акти
(Закон  України  “Про  освіту”  (2017 р.),
“Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на  період до 2021 р.”  (2013 р.)  спрямовують на
структурну  перебудову  освітньої  системи щодо
задоволення  потреб  безперервного  характеру
освіти  та  формування  готовності  навчальних
закладів до інноваційної діяльності, яка відповідає
тенденціям  розширення  міжнародного
співробітництва тощо. Важливу роль у реалізації
цих  завдань  може відіграти  ґрунтовний аналіз
історії  розвитку  зарубіжної  теорії  і  практики
зарубіжної іншомовної освіти.

Періодизація  освітніх  процесів  і  явищ  та
заглибленість  в  історичну  ретроспективу  для
визначення їхнього коріння і генези є важливим
компонентом  кожного  історико-педагогічного
дослідження. Авторитетна вчена О. Сухомлинська
стверджує, що проблема наукової періодизації –
одна з найголовніших у гуманітаристиці. Від того,
що беремо за основу періодизації, який контекст
вкладаємо  в  певний  період,  що  виступає
рушійною  силою  її  зміни,  “відбувається
розгортання  певного  науково-дослідницького
поля”.  Тому  чітка  періодизація  допомагає
зрозуміти  структурні  особливості,  генезу  й
еволюцію  наукових  ідей,  концепцій,  методів,
тенденцій  розвитку. Вона  забезпечує виявлення
внутрішніх закономірностей і створює можливості
для  наукових  узагальнень  [12, 37 –  54]. Отже,
аналіз досвіду українських учених-компаративістів
щодо  періодизації  та  з’ясування  історичної
ретроспективи  розвитку  іншомовної  освіти  в
зарубіжних країнах є важливим і необхідним для
розуміння  цілості  цього  феномену  та
вдосконалення  наукових  підходів  до  його
поглибленого осмислення.

Аналіз  останніх  досліджень.  Активно
розробляються теоретико-методологічні аспекти
становлення вітчизняної порівняльної педагогіки
(А. Василюк, О. Заболотна, К. Корсак, В. Кравець,
Н. Лавриченко, О. Локшина, З. Малькова, Н. Ничкало,
О.  Огієнко,  Л.  Пуховська,  А.  Сбруєва  та  ін.).
Предметно досліджуються наукові проблеми про
вплив  глобалізаційних  процесів  на  розвиток
національних  освітніх  систем  і  формування
світового освітнього  простору  (В.  Андрущенко,
Г. Бутенко, В. Кремень, М. Згуровський, І. Зязюн
та  ін.);  еволюцію  системи  вищої  і  середньої

професійної  освіти та вдосконалення  її змісту в
розвинених країнах світу (Н. Абашкіна, А. Валицька,
А.  Василюк,  В.  Жуковський,  М.  Євтух,
О.Сухомлинська,  Б.  Фуртак  та  ін.)  тощо.
Посилилася  увага  до  питань,  які  стосуються
становлення  і  розвитку  іншомовної  освіти  в
країнах Європи і Америки (О. Авксентьєва, Е. Анафієва,
Р. Антонюк, В. Базова, О. Першукова, Н. Шеверун
та ін.).

Мета  статті  полягає  у  здійсненні  аналізу
підходів  українських  учених  до  розробки
періодизації  та  з’ясування  історичної
ретроспективи  розвитку  іншомовної  освіти  в
зарубіжних  країнах  задля  врахування  цього
наукового  досвіду  в  проведення  досліджень  з
педагогічної компаративістики.

Виклад  основного  матеріалу.  Проблеми
періодизації  та  осмислення  історичної
ретроспективи освітніх процесів і явищ широко
представлені в науковому дискурсі, що окреслює
його  основні  теоретико-методологічні  аспекти.
Учені  по-різному  визначають  саме  поняття
“періодизація”,  адже вкладають у нього  різний
зміст,  оцінюють  його  з  відмінних  позицій,
трактують  у  ракурсах  своїх  конкретно-
педагогічних  досліджень.  Зокрема,  Т.  Попова,
розглядає  її  як  “базову  конструкцію”,  “певну
схему (кістяк, скелет)”, на яку вчені “нанизують
множину подій, що є результатами пізнавальної
діяльності  у  вигляді  “фактів-знань”.  Вони  в
сукупності репрезентують образ певного явища,
що  виступає  як  “об’єкт  періодизації  –  об’єкт
пізнання” [8, 2]. Продуктивним є підхід, згідно з
яким періодизація трактується як поділ процесу
розвитку  науки  на  певні  часові  відрізки,  що
відрізняються  один  від  одного  специфічними
особливостями,  установленими  на  основі
об’єктивних  критеріїв  і  принципів.  Згідно  з
твердженням О. Школи,  такий поділ може мати
загальний характер, стосуватися  всієї  науки  або
її окремих частин, яким притаманні певні відмінні
риси,  що  зумовлюють  потребу  докладнішого
виокремлення  часових рамок. Зокрема, поняття
“період” науковець тлумачить як проміжок часу,
упродовж  якого  відбувається  певний  процес,
“етап” –  як відрізок часу в розвитку будь-якого
руху,  процесу  [14].  Такі  дефініції  вважаємо
дискусійними, тож вони потребують  уточнення.
Для  визначення  методологічної  стратегії
періодизації  освітньо-педагогічного  процесу
заслуговує  на  увагу  запропонований Л. Наточий
гносеологічний підхід до проблеми, відповідно до
якого  періодизація тлумачиться як  “інструмент
пізнання  об’єкта”,  що  сприяє  уточненню  або
трансформації  первісного  образу.  За  думкою
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дослідниці, новий образ об’єкта, удосконалений
на  основі  новоствореної  моделі  періодизації,
коригує й саму модель періодизації. Розглядаючи
її  як  науково-теоретичне  узагальнення  і  як
результат дослідження, Л. Наточий стверджує, що
форма синтетичного типу досліджень відображає
зміст і логіку розвитку об’єкта пізнання і створює
її видиму формулу та водночас є методологічним
засобом й інструментом пізнавальної діяльності
[7, 43].

У загаданих студіях відображені методологічно
важливі  підходи,  згідно  з  якими,  вибудовуючи
періодизацію досліджуваного процесу чи явища,
необхідно враховувати такі  важливі положення:
а)  об’єкт  періодизації  –  це  явище-процес,  яке
розглядається в розвитку, що дозволяє поділяти
його  на  конкретні  інтервали  часу;  б)  суб’єкт
періодизації – це інтервал часу, який відображає
специфіку  перебігу  історичного  часу  й
виражається в його як загальних категоріях (“ера”,
“доба”, “період”, “етап”, “фаза”, “цикл”, “стадія”,
“історичний  момент”,  “віха”  тощо),  так  і  в
реальних  хронологічних вимірах  –  тисячоліття,
століття,  десятиліття,  рік  та  ін.;  в)  атрибут
періодизації – залежить від профілю і предмета
дослідження,  детермінованого  соціокультурним
контекстом, тож від назви суб’єкта визначається
період-інтервал, приміром, “доба нової педагогіки”
і  т.  ін.  Тому  при побудові моделей  періодизації
варто  враховувати  специфіку  суб’єктів
періодизації та визначення змісту кожної категорії
за  “обсягом”  історичного  часу.  З  означених
науково-методологічних  позицій  підходимо  до
з’ясування  нагромадженого  українськими
вченими наукового досвіду періодизації розвитку
зарубіжної іншомовної освіти та її осмислення в
історичній ретроспективі.

Заслуговує на увагу розроблена О. Першуковою
періодизація розвитку змісту навчання іноземних
мов  в  європейському  та  загальноукраїнському
просторі,  яка,  з  нашого  погляду,  стосується не
лише його соціокультурного компонента (на чому
акцентує автор), а й означеного процесу загалом.
За думкою вченої, ознаки й особливості першого
періоду  (перша половина ХІХ  ст.)  полягають в
ознайомленні  з культурою народу носія мови за
допомогою  зразків  літератури,  мистецтва,
філософії; другого періоду (кінець ХІХ ст. – 1914 р.)
– у переорієнтації уваги на вивчення реалій його
життя; третього (1918 – 1945 рр.) – у застосуванні
різних  методів  навчання  іноземних  мов,  що
зумовлювалося  узалежненням  його  змісту  від
ідеологічної доктрини країни; четвертого (1945 –
початок  1960-х  рр.)  –  у  детермінуванні  цього
процесу дружніми чи ворожими стосунками між

державами;  п’ятого  (1960-1980-ті  рр.)  –  у
посиленні  монокультурності  (вивчення
соціокультурних особливостей лише того народу,
мова якого вивчалася); шостого (з кінця 1980-х рр.
і до тепер) – у використанні як монокультурного,
так і міжкультурного підходів, що зумовлювалося
акцентуванням  на  взаємозалежності
європейських  народів  та  формуванні
комунікативних навичок [10, 8 – 9].

Для вчених-компаративістів, що досліджують
проблему розвитку зарубіжної іншомовної освіти,
характерні  різна  заглибленість  в  історичну
ретроспективу  та  цілком  закономірне  зміщення
акцентів  на  останньому  десятиліття  ХХ  ст.,
особливо початку XXI ст., коли цей процес набув
особливого розмаху, став найбільш динамічним.
При її вивченні вони спираються на різні методи,
а  за  основу  створення  здебільшого  обирають
критерії і чинники, що відповідають особистісним
уподобанням  та  сутнісно-змістовими
особливостями досліджуваних явищ.

Найбільш  активно  з  цією  метою
використовуються  історико-генетичний  і
системний методи, які дозволяють відстежувати
зміни  детерміновані  комплексом  суспільних  й
освітньо-педагогічних чинників, що відбувалися
в  глобальному  вимірі  та  на  рівні  окремих
державно-політичних  систем.  Така предметно-
хронологічна ретроспекція сприяє виявленню як
загальних тенденцій, так і окремих локальних змін
у розвитку теорії, практики іншомовної освіти на
різних етапах й освітніх рівнях її розвитку, а також
рушійних сил цього процесу.

Цікавою і змістовною з таких позицій виглядає
запропонована  В.  Гаманюк  періодизація  і
ретроспектива  розвитку  системи  іншомовної
освіти Німеччини. Її генеза виводиться із середини
XVI  ст.  та  відстежується  через  поділ на  п’ять
періодів до  початку  XXI  ст.  Характерні риси й
особливості кожного з них розкриваються через
з’ясування відмінностей у структурі іншомовної
освіти (наявність різних типів шкіл); іншомовної
пропозиції (міграційні й  інтеграційні процеси в
Європі); проблем організації і методики навчання
іноземних  мов  згідно  з  визначеною  метою  і
суспільними  потребами  тощо.  Особливу  увагу
автор звертає на вплив державного регулювання,
яке до середини ХХ ст. було мінімальним, а потім
стало одним із вирішальних чинників регулювання
цієї  сфери,  що  зумовлювалося  офіційним
державним  курсом  на  її  уніфікацію  і
стандартизацію [2, 14 – 17].

А  дослідниця  О.  Максименко обґрунтувала
позицію,  відповідно  до  якої  виокремлення  в
країнах  Європейського  Союзу  професійно-
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орієнтованого навчання  іноземних мов у напрям
іншомовної освіти у 1989 р. стало кульмінацією
взаємопов’язаних процесів,  що відбувалися під
впливом  різноманітних  чинників  упродовж
багатьох століть. Генезу цього процесу дослідниця
виводить  і пов’язує  із  розширенням  взаємодії
європейців в епоху Відродження (ХV – XVI ст.),
утвердженням статусу державних іноземних мов
у європейських країнах XVI – XVI ст., розвитком
науково-технічного прогресу у XVII – на початку
ХІХ ст.,  пожвавленням міжнародної  торгівлі  й
економічної міграції  в другій половині ХІХ ст.,
геополітичними і соціальними трансформаціями
після Другої світової війни тощо. Унаслідок цього
утвердився орієнтований на дружнє співіснування
й  економічне  співробітництво  між  державами
повоєнний порядок Європи, який, своєю чергою,
потребував  створення  ефективної  моделі
іншомовної  освіти  для розвитку  і  поглиблення
означених процесів [4].

Помітною й до певної міри закономірною стала
тенденція, згідно з якою чим вужчою є конкретно-
педагогічна  проблем,  тим  меншим  є  набір
чинників,  які визначають розвиток  іншомовної
освіти та рельєфнішим, виразнішим  виглядає  її
градація на окремі етапи. Як приклад відзначимо
запропоновану  вже  згадуваною дослідницею
О.  Першуковою  періодизацію  розвитку
соціокультурного  компонента  змісту  навчання
іноземних мови у європейській шкільній освіті.
Вона  складається  із  шести  періодів,  які
відстежується  від  початку  XIX  ст.  та
вирізняються  на  основі  змін  у  науці,  культурі,
міжнародних  контактах,  інших  явищах,  що
визначали його мету й підходи до організації [9, 6
–  7].  Достатньо  вмотивованими  виглядають  і
розроблені  науковцями  періодизації  розвиту
шкільної іншомовної освіти в Угорській Республіці
(Л. Гульпа [3, 27 – 31]) та Королівстві Швеція
(Л. Мовчан [6, 20 – 25]) на основі аналізу процесів
їхнього  реформування,  що  супроводжувалися
запровадженням  нових  навчальних  планів  та
іншими  інноваціями.  Ухвалення,  відміна,
відновлення  відповідних  законодавчих актів  та
освітніх програм, котрі стимулювали, гальмували
розвиток двомовної освіти в університетах США,
дозволило  Л. Товчигречці буквально  за  роками
визначити часові рамки цього процесу від 1968 р.
[13, 8].

Імпонує  комплексний  підхід  науковців  до
розробки  періодизації  розвитку  зарубіжної
іншомовної  освіти,  адже  врахування  різних
чинників дозволяє більш доказово обґрунтувати
цей  процес,  показати  загальну  динаміку  й
увиразнити  специфіку  його  окремих  періодів,

розкрити  особливості  їхнього  змістового
наповнення  тощо.  Прикметною  тут  є  праця
Л.  Смірнової  про  формування  соціокультурної
компетентності  в структурі підготовки вчителів
іноземної мови Польщі. Вона цікава і відрізняється
від  попередніх  студій  ще  й  тим,  що  динаміка
розвитку  іншомовної  освіти  розкривається  не
безпосередньо,  а  через  призму  означеного
процесу  як  основного  предмета  дослідження.
Спираючись  на  аналіз  історичних  передумов,
зокрема,  реформ  системи  вищої  освіти країни
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. та документів
міністерства освіти Польщі і Ради Європи з мовної
освітньої політики й  інші джерельні матеріали,
дослідниця визначила такі  періоди  формування
соціокультурної компетентності вчителя: перший
(1989 – 1991 рр.) – її “становлення”; другий (1991
– 1997 рр.) – її “розвиток”; третій (1997 – 2007 рр.)
– її “активізація”; четвертий (сучасний, з 2007 р.)
–  її  “удосконалення”. У  зазначеному  контексті
розкривається  процес  удосконалення  змісту та
використання  нових  інноваційних  технологій
викладання іноземних мов [11].

У такому ж ракурсі згадаємо працю О. Авксентьєвої,
яка,  досліджуючи  проблему  професійно-
лінгвістичної  підготовки  іноземних фахівців  у
Франції, дала розгорнуту характеристику мовної
політики в широкій історичній ретроспективі, від
1714 р. до Другої світової війни, коли французька
була мовою міжнародної дипломатії. У 1960-х рр.
вона  здійснювалася  через  різні  наукові,
просвітницькі,  культурологічні  інституції,  які
розробляли програми інтенсивного професійно-
лінгвістичного  навчання  для  представників
бізнесу,  юриспруденції.  У  1970-х  рр.  Франція
разом  із  Великобританією  і  Швейцарією
реалізували проект “Сучасні мови”, згідно з яким
теоретичні засади їхнього навчання базувалися на
різних  рубіжних  рівнях.  Упродовж  цих  двох
десятиріч розроблялися, а в 1980-х рр. набрали
поширення  аудіо-візуальні  та  аудіо-лінгвальні
методи розвитку професійно-лінгвістичної освіти.
У 1990-х рр. вже склалася її розгалужена мережа,
що налічувала понад сотню центрів навчання мов
для іноземних громадян, які діяли при навчальних
закладах  та  університетах  на  основі
загальноєвропейських  рекомендацій  з  мовної
освіти [1].

Насамкінець  з’ясуємо  доволі  поширений
підхід,  за  яким  зміст  і  динаміка  розвитку
іншомовної освіти осмислюються через призму,
у  контексті  або  як  складник  інших  культурно-
освітніх  феноменів.  Прикладом  слугує  праця
О. Мілютіної про розвиток полікультурної освіти
учнів  середньої  загальноосвітньої  школи  у
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Великобританії.  Дослідниця  показала,  що  її
становлення як напрям педагогічної діяльності в
західноєвропейських країнах бере початок у 1970
–  1980-х  рр.,  коли  в  їхній  освітній  політиці
відбулася  зміна  “асиміляційної”  стратегії
соціалізації школярів іноетнічного походження на
“інтеграційну”, що передбачала активне залучення
дітей-іммігрантів  до  участі  в  житті  школи,
громади,  суспільства  загалом.  Це  зумовило
запровадження в навчальний процес адаптивних
методик вивчення англійської мови, створення т.
зв. білінгвістичних секцій  і класів “перехідних”
або  “вирівнювання  знань”,  де  поступово
зменшувалася кількість годин викладання мовами
дітей-іммігрантів, а англійською – збільшувалася.
З  цією  метою пропонувалися курси  з вивчення
мов  і  культур  меншин,  а  для  вчителів,  які
працювали  з  ними,  проводилися  спеціальні
педагогічні тренінги [5].

У  1990-х  рр.  полікультурна  освіта
Великобританії одержала нові стимули розвитку
завдяки утвердженню культурного плюралізму як
наріжної  засади  соціокультурного  життя
європейської  спільноти.  Завдяки тому,  що учні
отримали право “бути  іншими”, тобто право на
самоідентифікацію, переглянули зміст навчальних
програм,  що,  зокрема,  орієнтували  на
“урівноваження”  статусу  офіційної  англійської
мови  та  мов  етнічних  меншин  [11].  Таке
осмислення проблеми дозволяє глибше зрозуміти
динаміку  розвитку  іншомовного  навчання  у
взаємозалежності  не  лише  із  освітньо-
педагогічними, а й більш ширшими, глобальними
чинниками,  що  визначали  загальні  тенденції
розвитку й модернізації  культурної політики  як
окремих  країн,  так  і  загальноєвропейського
культурно-освітнього  простору.

Висновки  та  перспективи  подальших
досліджень.  Отже,  проблема  розробки
періодизації  та  з’ясування  історичної
ретроспективи  розвитку  іншомовної  освіти  в
зарубіжних  країнах  стала  одним  із  основних
компонентів  спеціальних  комплексних
досліджень,  що  стосуються  різних  аспектів  її
формування,  становлення,  модернізації. Учені
вдаються  до  періодизації  на  основі  різних
формальних наукових критеріїв,  але переважно,
виходячи з реальних умов і конкретних чинників,
що  визначали  зміст,  характер,  динаміку
досліджуваного  процесу.  Для  його  глибшого
всебічного  осмислення,  з’ясування  витоків  і
генези,  науковці  заглиблюються  у  вивчення
історичної ретроспективи  розвитку  іншомовної
освіти,  шукаючи,  таким  чином,  відповіді  на
сучасні освітні виклики.

Для подальшого вдосконалення дослідницької
діяльності в означеному напрямі вченим доцільно
активніше  використовувати  науковий
інструментарій  інших наук,  зокрема  історичної
(поняттєвий апарат, операційний інструментарій
тощо).  Науковцям  потрібно  розробити  чіткі
критерії для поділу процесу розвитку зарубіжної
іншомовної освіти та інших освітньо-педагогічних
феноменів на окремі періоди, етапи, стадії тощо.

ЛІТЕРАТУРА
1.  Авксентьєва  О.  І.  Професійно-лінгвістична

підготовка іноземних фахівців у Франції // О. І. Авксентьєва:
автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія
і практика професійної освіти”. – К., 2006. – 20 с.

2. Гаманюк В. А. Теорія та практика іншомовної
освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських
інтеграційних процесів: автореф. дис. док. пед. наук:
спец.  13.00.01  “Загальна  педагогіка  та  історія
педагогіки”. – Луганськ, 2013. – 40 с.

3.  Гульпа Л. Ю.  Тенденція розвитку іншомовної
освіти  у  середніх  навчальних  закладах  Угорської
Республіки / Л. Ю. Гульпа: дис. канд. пед. наук: спец.
13.00.01  “Загальна  педагогіка  та  історія
педагогіки”. – Івано-Франківськ, 2007. – 231 с.

4.  Максименко  О.  Л.  Організаційно-педагогічні
засади  професійно-орієнтованого  навчання
іноземних  мов  у  країнах  Європейського  Союзу  /
О.  Л.  Максименко:  дис.  канд.  пед.  наук:  спец.
13.00.01  “Загальна  педагогіка  та  історія
педагогіки”. – К., 2013. – 305 с.

5.  Мілютіна  О.  К.  Полікультурна  освіта  учнів
середньої  загальноосвітньої  школи  у  Великій
Британії / О. К. Мілютіна: дис. канд. пед. наук: спец.
13.00.01  “Загальна  педагогіка  та  історія
педагогіки”. – Глухів, 2009.  – 204 с.

6.   Мовчан  Л.  Г.  Розвиток  змісту  шкільної
іншомовної освіти в Королівстві Швеція / Л. Г. Мовчан:
дис.  канд.  пед.  наук:  спец.  13.00.01  “Загальна
педагогіка та історія педагогіки”. – К., 2012. – 223 с.

7. Наточий Л.О. Сутність поняття “періодизація”
щодо  проблеми  розвитку  теорії  управлінської
культури  керівників  загальноосвітніх  шкіл  у
вітчизняній педагогічній теорії (друга половина ХХ ст.
– початок ХХІ ст.) / Л. О. Наточий // Науковий вісник
Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 35 – 43.

8.  Попова  Т.Н.  Теоретические  проблемы
периодизации  развития  исторической  науки  и  ее
истории  [Електронний  ресурс]  /  Т.Н.  Попова  –
Режим  доступу:  http://www  history.   univer.
k h a r k o v . u a / b o o k / I s t o r i o g r a f i c h n i y _
Zbirnyk_5_2002.pdf.

9. Першукова О. О. Розвиток соціально-культурного
компонента  змісту  навчання  іноземної  мови  в
європейській шкільній освіті  / О. О. Першукова:  дис.
канд. пед. наук: спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка
та історія педагогіки”. – К., 2002. – 220 с.

10. Першукова О. О. Тенденції розвитку багатомовної
освіти  школярів  у  країнах  Західної  Європи  (друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.) / О. О. Першукова:

ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ І ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
ЗАРУБІЖНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ B ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ

Молодь і ринок №12 (155), 2017



159 Молодь і ринок №12 (155), 2017

автореф.  дис.   док.   пед.   наук:  спец.  13.00.01
“Загальна педагогіка та історія  педагогіки”. – К.,
2016. – 44 с.

11. Смірнова Л. Л. Соціокультурна компетентність
у  структурі  підготовки  учителів  іноземної  мови
Польщі:  дис.  канд.  пед.   наук:  спец.  13.00.01
“Загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки”.  –
Кіровоград, 2010. – 293 с.

12. Сухомлинська О. В. Періодизація педагогічної
думки в Україні: кроки до нового виміру / О. В. Сухомлинська
// Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України.
– Ч. 1. – Х.: ОВС, 2002. – С. 37 – 54.

13.   Товчигречка  Л.  В.  Двомовна  освіта  в
університетах  США  (кінець  ХХ  –  початок  XXI
століття): дис. канд. пед. наук / Л. В. Товчигречка:
автореф.  дис.   канд.  пед.  наук:  спец.  13.00.01
“Загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки”.  –
Суми, 2012. – 252 с.

14. Школа О. В. Критерії періодизації та основні
періоди  розвитку  методичної  думки  з  фізики  в
Україні  [Електронний  ресурс]   /  О.  В.  Школа.  –
Режим  доступу:  http://conference.  mdpu.org.ua/
viewtopic.php.

REFERENCES
1. Avksentyeva, O.I. (2006). Profesiino-linhvistychna

pidhotovka  inozemnykh  fakhivtsiv  u  Frantsii
[Professional and linguistic training of foreign specialists
in France]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv,
20 p. [in Ukrainian].

2.  Hamanyuk,  V. A.  (2013).  Teoriia  ta  praktyka
inshomovnoyi  osvity  u  Nimechchyni  v  konteksti
zahalnoievropeiskykh  intehratsiinykh  protsesiv  [The
theory and practice of foreign education in Germany in
the  context  of  Pan-European  integration  processes].
Extended  abstract  of  Doctor’s  thesis.  Luhansk,  40  p.
[in Ukrainian].

3.  Hulpa,  L.  Yu.  (2007).  Tendentsiia  rozvytku
inshomovnoi  osvity  u  serednikh  navchalnykh
zakladakh  Uhorskoi  Respubliky  [The  tendency  of
development of foreign language education in secondary
schools of the Hungarian Republic]. Сandidate’s thesis.
Ivano-Frankivsk,231 p. [in Ukrainian].

4.  Maksymenko,  O.  L.  (2013).  Orhanizatsiino-
pedahohichni  zasady  profesiino-oriientovanoho
navchannia  inozemnykh  mov  u  krainakh
Yevropeiskoho Soiuzu [Organizational-pedagogical bases
of professionally oriented studying of foreign languages
in  the  countries  of  the  European  Union].  Сandidate’s
thesis. Kyiv, 305 p. [in Ukrainian].

5.  Miliutina,  O.  K.  (2009).  Polikulturna  osvita
uchniv  serednoi  zahalnoosvitnoi  shkoly  u  Velykii
Brytanii  [Polycultural  education  of  secondary  school
students in Great Britain]. Сandidate’s thesis. Hlukhiv,
204 p. [in Ukrainian].

6. Movchan, L. G. (2012). Rozvytok zmistu shkilnoi
inshomovnoi  osvity  v  Korolivstvi   Shvetsiia
[Development of the content of school foreign education
in  the Kingdom of Sweden]. Сandidate’s  thesis. Kyiv,
223 p. [in Ukrainian].

7.  Natochyi,  L.   O.  (2011).  Sutnist   poniattia
“periodyzatsiia”  shchodo  problemy  rozvytku  teorii
upravlinskoi  kultury kerivnykiv  zahalnoosvitnikh  shkil
u  vitchyznianii  pedahohichnii  teorii  [The  essence  of
the concept of periodization in relation  to  the problem
of  development of  the  theory  of managerial  culture of
the  heads  of  secondary  schools  in  the  domestic
pedagogical theory (second half of the XX century – the
beginning  of  the  XXI  century)].  Scientific  Bulletin  of
the Donbas. No.3, pp. 35–43. [in Ukrainian].

8.  Popova,  T.  N.  Teoretycheskiie  problemy
periodyzatsii  razvitiia  istoricheskoi  nauky  i  ee  istorii
[Theoretical  problems  of  the  periodization  of  the
development  of  historical  science  and  its  history]
[Electronic  resource].   Mode  of  access  http:/ /
wwwhistory.univer.kharkov.ua/book/Istoriografichniy_
Zbirnyk_5_2002.pdf.

9.  Pershukova,  O.  O.  (2002).  Rozvytok  sotsialno-
kulturnoho  komponenta  zmistu  navchannia  inozemnoi
movy  v  yevropeiskii  shkilnii  osviti  [Development  of
socio-cultural  component  of  the  content  of  teaching  a
foreign  language  in  European  school  education].
Сandidate’s thesis.Kyiv, 220 p. [in Ukrainian].

10.  Pershukova,  O. O.  (2016).  Tendentsii  rozvytku
bahatomovnoi  osvity  shkoliariv u  krainakh  Zakhidnoi
Yevropy (druha polovyna XX – pochatok XXI st.) [Trends
in  the  development  of  multilingual  education  of
schoolchildren  in Western  Europe  (second  half  of  the
XX – beginning of the XXI century)]. Extended abstract
of Doctor’s thesis. Kyiv, 44 p. [in Ukrainian].

11.   Smirnova,   L.   L.   (2010).  Sotsiokulturna
kompetentnist  u  strukturi   pidhotovky  uchyteliv
inozemnoi  movy  Polshchi  [Socio-cultural  competence
in  the  structure  of  preparation  of  teachers  of  foreign
language in Poland]. Сandidate’s thesis. Kirovograd, 293 p.
[in Ukrainian].

12.  Sukhomlynska,  O.  V.  (2002).  Periodyzatsiia
pedahohichnoi  dumky  v  Ukraini:  kroky  do  novoho
vymiru [Periodization of pedagogical thought in Ukraine:
steps to a new dimension]. Collection of scientific works
to the 10th anniversary of  the Academy of Pedagogical
Sciences  of  Ukraine.  Kharkiv,  no.1,  pp.  37–54.  [in
Ukrainian].

13. Tovchyhrechka, L. V.  (2012). Dvomovna osvita
v  universytetakh  SSHA  (kinets  XX  –  pochatok  XXI
stolittia) [Bilingual education at universities of the United
States of America (end of the XX – the beginning of the
XXI century)]. ]. Extended abstract of candidate’s thesis.
Sumy, 252 p. [in Ukrainian].

14. Shkola, O. V. Kryterii  periodyzatsii  ta osnovni
periody rozvytku metodychnoi dumky z fizyky v Ukrain
[Periodization  cri teria  and  the  main  periods  of
development  of  methodical  thought  on  physics  in
Ukraine]  [Electronic  resource]. Access  mode:  http://

conference. mdpu.org.ua/viewtopic.php.

Стаття надійшла до редакції 15.11.2017

ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ І ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
ЗАРУБІЖНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ B ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ



160

УДК 37.091:378

Тарас Ярмольчук, аспірант кафедри методики навчання та управління навчальним закладом
Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Модернізація  системи  вищої  освіти  пов’язана  з  технологізацією,  комп’ютеризацією,  а  також

гуманізацією та потребує пошуку нових засобів і технологій підвищення якості підготовки спеціалістів.
У  статті  розглядається:  теоретичне  обґрунтування  психолого-педагогічних  засад  формування

та  застосування  індивідуальних  стратегій  навчання  у  процесі  професійної  підготовки  фахівців  вищої
кваліфікації.  Охарактеризовано  сутнісне  розуміння  понять  “стратегія”,  “стратегія  навчання”,
“індивідуальні стратегії навчання”, виокремлено пріоритетні  завдання процесу навчання у вищій школі
відповідно до вимог  індивідуалізації й диференціації навчання.

Ключові  слова:  індивідуалізація,  дифернціація,  стратегія  навчання,  індивідуальна  стратегія
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ

КВАЛИФИКАЦИИ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Модернизация  системы  высшего  образования  связана  с  технологизацией,  компьютеризацией,  а

также  гуманизацией  и  требует  поиска  новых  средств  и  технологий  повышения  качества  подготовки
специалистов.

В  статье  рассматривается:  теоретическое  обоснование  психолого-педагогических  основ
формирования  и  использования  индивидуальных  стратегий  обучения  в  процессе  профессиональной
подготовки  специалистов  высшей  квалификации.  Охарактеризовано  сущностное  понимание  понятий
“стратегия”, “стратегия обучения”, “индивидуальные стратегии  обучения”,  выделены  приоритетные
задачи  процесса  обучения  в  высшей  школе  в  соответствии  с  требованиями  индивидуализации  и
дифференциации  обучения.

Ключевые  слова:  индивидуализация,  дифференциация,  стратегия  обучения,  индивидуальная

стратегия  обучения.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL STRATEGIES OF
PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS OF HIGHER QUALIFICATION AS

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
In conditions of the modernization of education system, the active and effective use of a variety of learning

strategies in  the process of  forming the professional competence of would-be specialists is acquiring particular
relevance. The constant attention of native and foreign  scholars  is paid to  the revision of  the higher education
system,  solving  the  new  tasks  in  the  strengthening  of  the  practical and  personal  orientation  training.

Higher  education  institutions  should  contribute  to  the  development  of  students,  and  one  of  the  key
objectives  should  be  the  creation  of  conditions  for  forming  the  interest  to  self-education  and  self-development
in  students,  development  of  need  of  self-analysis.  The  educational  process  should  be  designed  so  that  the
student perceived himself as an individual, adequately assessed ones capabilities and virtues, had the possibility
to  express  oneself  and  learned  to  see  an  individual  in  every  person.  This  will  contribute  to  the  formation  of
individuality  of  would-be  specialist.

In today’s reality, the creation of conditions,that take into account the individual peculiarities of students
for successful development of their productive thinking during the learning activities is one of the most important
challenges of  the  theory and  practice of  teaching  students.

This  article discusses:  the  theoretical  grounding  of  the psycho-pedagogical  foundations  of  forming  and
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П
остановка проблеми. У Національній
доктрині розвитку освіти  визначено,
що  освіта  є  основою  розвитку

особистості, суспільства, нації та держави. Освіта
відтворює й нарощує інтелектуальний, духовний
та економічний потенціал суспільства. В умовах
модернізації  й  інформатизації  системи  освіти
набуває  актуальності  активне  й  ефективне
застосування різноманітних стратегій навчання у
процесі  професійної  підготовки  майбутніх
фахівців вищої кваліфікації.

Підготовка фахівців до професійної діяльності
є  предметом  вивчення  у  сучасних  наукових
дослідженнях і психолого-педагогічних джерелах.
Останнім  часом  актуальності  та  дискусійності
набуває  проблема  розробки  індивідуальних
стратегій  професійної  підготовки  фахівців.
Сучасний стан становлення нових економічних і
політичних відносин у державі характеризується
посиленням вимог  до  особистісного,  духовного
та професійного потенціалу майбутнього фахівця.
У цій ситуації виникає необхідність підвищення
ролі  особистісного  чинника,  самоцінності
особистості  у  процесі  всебічного  розвитку  та
професійної підготовки молодої людини [6].

Проблема  індивідуального навчання у вищій
школі  є  певним  чином  незвіданою  темою.
Взаємодія  індивідуального  навчання  й
інноваційних  нововведень  в  освітній  процес
вищої  школи  є  ключовою  сферою  інтересів
багатьох  вітчизняних  і  зарубіжних  учених.  У
педагогічній системі Я. Коменського – великого
чеського педагога  –  чітко позначені  положення
про  те, що  весь  процес  навчання  й  виховання
дітей необхідно будувати за урахування їх вікових
індивідуальних особливостей,  а також виявляти
ці  особливості  шляхом  систематичних
спостережень  [5].  У  цьому  контексті,
зосередимося  на  реалізації  індивідуальних
стратегій навчання й формуванні цих стратегій у
процесі  фахової  підготовки  фахівців  вищої
кваліфікації у зв’язку з необхіднністю підготовки
конкурентноспроможних  фахівців  до постійно
мінливих інноваційних умов праці.

Стан  дослідження.  У  процесі  здійснення
науково-педагогічних  досліджень   питання

формування й реалізація індивідуальних стратегій
безпосередньо не вивчалося, але знаходять своє
відображення певні його аспекти в дослідженнях
проблем професійної підготовки фахівців різних
галузей  серед  таких  науковців:  І. Бондаренко,
В. Ковальчук,  С. Максименко,  О. Малихін,
В. Моргун, Г. Панок, А. Плигин,  В. Рибалка.  У
своїх  працях  учені відзначають, що  важливими
чинниками  професіоналізму  у  професійній
підготовці фахівців є рівень індивідуальної зрілості
та  готовності  до  професійної  діяльності,
відповідність сфери, яка обирається для реалізації
професійної  діяльності,  індивідуально-
психологічним властивостям студентів.

Метою  поданої  статті  є  особливості
формування й реалізації індивідуальних стратегій
професійної  підготовки  фахівців  вищої
кваліфікації.

Виклад  основного  матеріалу.  Основну
сутність проблеми  формування  індивідуальних
стратегій  професійної  діяльності  можна
охарактеризувати двома основними положеннями:
1) “особистість виявляється у професійній діяльності”
–  у  процесі  професійної  підготовки, вибору  й
оволодіння стратегіями професійної діяльності; 2)
“розвиток особистості в діяльності” – формування
професійно-орієнтованих  якостей  людини,
особистісних рис, розширення сфери пізнання.

Послідовний  розгляд  еволюції  поняття
стратегія в науці уможливлює визначення поняття
індивідуальної стратегій професійної діяльності як
інструменту професійної діяльності фахівця вищої
кваліфікації,  через  який  реалізується
індивідуальний  стиль,  його  творчий  підхід  у
постановці  цілей  та  вирішенні  поставлених
завдань і запитів клієнта.

За словами науковця О. Малихіна “Індивідуальність”
–  це  сукупність  психічних  властивостей,
характерних рис і досвіду кожної особистості, що
відрізняють її від інших індивідів [2].

Під терміном “стратегія” більшість вітчизняних
науковців  розуміють  модель  узагальнення  дій,
необхідних  для  досягнення  поставлених  цілей
шляхом  координування  й  розподілу  ресурсів,
тобто  розробка стратегії  полягає в розробленні
планів досягнення цілей [2].

using  the  individual  learning  strategies  in  the  process  of  professional  training  of  specialists  of  higher
qualification.  The  essential  understanding  of  the  concepts  of  “strategy”,  “learning  strategy”,  “individual
learning  strategies”  has  been  characterized,  the  priorities  of  the  learning  process  in  the  higher  school  in
accordance  with  the  requirements  of  individualization  and  differentiation  of  training  have  been  highlighted.

Scientific-theoretical  generalization  and  the  accumulated  material  presented  in  the  paper,  provide  the
objective  verified  reason  to  assert  the  need  for  active  and  effective  use  of  individual  learning  strategies  in
professional  training of  specialists  of  higher qualification.  In  the  sphere of  education  all  existing  ideas about
the defining characteristics of  learning  strategies, the conditions of formation and functions in the educational
process  should  be  systematized.

Keywords:  individualization,  differentiation,  the  learning  strategies,  the  individual  learning  strategy.
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Термін “професійна діяльність”,  за працями
В. Ковальчука, – це діяльність людини у межах
своєї  професії,  спеціальності,  у  певній  галузі
виробництва  [1].

Індивідуальні стратегії професійної діяльності
інтегрують у собі властиву особистості життєву
стратегію, професійні знання, уміння й навички,
комплекс  професійно-важливих  якостей  і
професійних  цілей,  спрямованих на  виконання
поставлених професійних завдань.

О. Малихін  у  своїх  працях  стверджує,  що
вивчення механізмів формування індивідуальних
стратегій  професійної  діяльності  пов’язане  з
вивченням особистості  як  суб’єкта діяльності,
якому  є  притаманними  відповідні  професійні
мотиви, цілі, знання, навички [2].

Натомість В. Моргун для досягнення високого
рівня  сформованості  індивідуальних  стратегій
професійної  діяльності  пропонує  варіант
профілювання  підготовки  майбутніх  фахівців.
Важливими  умовами  цього  варіанту  є  такі:
а) наявність спецкурсів за вибором, котрі мають
обслуговувати  різні  потреби  студентів  у
профілюванні  та  спеціалізації  до читання  яких
залучати практиків; б) проходження виробничих
практик у  закладах,  які відповідають  профілю
підготовки;  в)  написання  курсової  роботи  на
четвертому  та дипломної  на п’ятому  курсах  за
темою,  яка  теж  пов’язана  з  профілем
(спеціалізацією) [4].

Зокрема,  якісним  чинником  формування
індивідуальних стратегій професійної підготовки
фахівця  є  засоби  інформаційних  технологій
навчального  призначення,  які  дають  змогу
розширити інформаційний простір для навчальної
діяльності, ефективніше вплинути на мотиваційну
сферу, що,  у  свою  чергу,  забезпечує  створення
інноваційного середовища для розвитку творчого
потенціалу  [3].

В  освітньому  поцесі  вищої  школи
індивідуальні  стратегії  професійної підготовки
реалізуються  через організацію  та  проведення
заняття,  які  визнають  унікальність  кожного
студента й  забезпечують  ефективний  розвиток
людини як індивідуальної особистості (розум, тіло
й  дух).  Реалізація  індивідуальних  стратегій
професійної  підготовки  фахівців  вимагає
забезпечення освітнього навчального середовища
через застосування новітніх навчальних методів,
засобів,  технологій,  інноваційних  підходів,  які
мають змогу максимізувати реалізацію потенціалу
індивідуального успіху кожного студента.

Принцип  гуманізації  сучасної  освіти
передбачає  зосередження  уваги до  особистості
кожного  студента,  створення  умов,  необхідних

для  розвитку  закладених  природою  задатків.
Одним  із  можливих  шляхів  його  втілення  є
диференціація й індивідуалізація навчання [5].

Індивідуалізація навчання – це система засобів,
яка сприяє усвідомленню студентом своїх сильних
і  слабких  можливостей  навчання,  підтримці  й
розвитку самобутності задля самостійного вибору
власних  смислів  навчання.  Індивідуалізація
сприяє розвитку самосвідомості, самостійності й
відповідальності [2].

Диференційоване  навчання – це  організація
навчально-виховного  освітнього  процесу  за
урахування типових індивідуальних особливостей
студентів.  Грунтуючись  на  принципі
диференційованого  навчання,  педагоги  мають
змогу структурувати  навчальне середовище,  яке
враховує  різноманітність  стилів  навчання,
інтересів і здібностей студентів у навчальній групі
[5].

Диференціювати  або  індивідуалізувати
навчання – це здатність педагога розпізнавати в
студентів їхні інтереси, здібності, можливості та
вчасно  реагувати на них  задля  їх покращення.
Мета  індивідуалізації навчання – максимізувати
зростання кожного  студента  на  індивідуальний
успіх  у  власній  пофесійній  діяльності.  Це  дає
змогу  студентові  вчитися  у  своєму  власному
темпі, по-своєму бути успішним.

Виділимо цілі ідувідуальних стратегій навчаня:
- розвиток звички слухати;
- проведення занять у невеликих академічних

групах; чим менше число студентів, тим більша
перевага  викладачів  у викладанні  й  поясненні
навчального  матеріалу  у  процесі  проведення
заняття;

- заповнення прогалин у навчанні та своєчасне
усунення нового відставання, що з’являється;

-  створення  умов  для  вільної  реалізації
завданих природою здібностей і можливостей;

- застосування індивідуальних інструкцій, які
надають  змогу кожному  студентові  просуватися
за навчальним планом у своєму власному темпі;

- розвиток інтелектуального кругозору, психічних
процесів та якостей особистості студента;

- важливість надається дитині як особистості,
а не групі, класу, команді. У стратегії більше уваги
приділяється  тому,  наскільки  один  суб’єкт
навчання може вчитися,  зберігати й  добиватися
свого прогресу ніж група, клас і команда;

-  формування  індивідуального  стилю
оволодіння  знаннями,  уміннями  й  навичками,
який охоплює й уміння самостійної роботи.

Відповідно  цілей  реалізації  індивідуальних
стратегій  навчання  виділимо  принципи,  яких
потрібно дотримуватися:
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1.  Уточнення  й  узагальнення  студентам
ключових моментів  заняття, щоб переконатися,
що  всі  студенти  отримують  розуміння
виучуваного матеріалу й матимуть хорошу основу
для  свого  подальшого  навчання.  Викладачам
рекомендується вказувати на основні поняття та
навчальні орієнтири, щоб забезпечити розуміння
в усіх студентів.

2. Використання  оцінки  як  навчального
інструменту  для  розширення  діагностики
індивідульних особливостей майбутніх фахівців.
Оцінка  має  здійснюватися  до,  під  час  і  після
навчального процесу. Оцінка, проведена до та під
час, може бути  включена в аудиторну практику,
вона  надає  інформацію,  необхідну  для
коригування  процесу  викладання  заняття  й
навчання студентів. Оцінка, проведена до та під
час  навчального  процесу,  називається
формувальною оцінкою. Оцінка, здійснена після
навчального  процесу,  називається  сумарною
оцінкою. Вона проводиться кожні кілька тижнів,
місяців. Наприклад, іспити на кінець семестру або
року, закінчення теми, розділу.

3. Залучення всіх студентів групи до навчально
процесу під час  заняття  має важливе  значення.
Для  цього  викладачам  потрібно  розробити
заняття,  яке  б  надало  змогу  залучити  й
мотивувати студентів до навчання розвиваючи в
них індивідуальні особливості.

4.  Забезпечення  балансу  між  завданнями,
вибраними  викладачами  і  відібраними
студентами.  Якщо  баланс  є  рівним  між
завданнями,  призначеними  викладачами,  і
завданнями, обраними студентами, навчання буде
найбільш вигідним і бажаним.

Спираючись  на  наведені  цілі  та  принципи,
виділимо  основні  вимоги  щодо  реалізації
індивідуальних стратегій навчання.

1. Урізноманітнення методів і засобів навчання.
Кожен  студент  навчається  по-різному.  Певні
студенти  вимагають  практичного  підходу  до
навчання. Деякі  студенти навчаються візуально,
збагачуючись знаннями, коли читають або бачать
зображення  навчального  матеріалу,  деякі  коли
уважно слухають, про що йдеться на занятті.

2. Усі  студенти  талановиті по-різному. Один
студент  може  бути креативним,  інший  студент
може  бути  аналітичним.  Навчання  вимагає
диференційованого та індивідуального навчання,
щоб охопити всіх студентів.

3. Навчання  студентів  з  особливими
потребами. Спеціальна освіта є спеціалізованою
галуззю освіти, до якої застосовується унікальні
методики  навчання,  матеріали,  навчальні
посібники та обладнання для задоволення освітніх

потреб  дітей  з  обмеженими  можливостями
навчання.

5. Викладання вимагає від викладачів знань,
умінь і говності щодо реалізації диференційованого
та  індивідуалізованого  навчання,  щоб  охопити
процес фахової підготовки всіх студентів.

6. Здійснення ретельної  та постійної оцінки
індивідуального прогресу майбутніх фахівців.

Г. Томлінсон  ідентифікує  три  елементи
навчальної  програми,  які  можуть  бути
індивідуалізовані або диференційовані у процесі
професійної підготовки фахівців: зміст, процес і
продукт.

Зміст  можна  охарактеризувати  як  знання,
уміння  й  навички,  які  потрібно  щоб  студенти
засвоїли  у  процесі  фахової  підготовки.
Індивідуалізація  змісту  вимагає, щоб  студенти
пройшли  попередню  перевірку  знань,  щоб
викладач  міг  ідентифікувати студентів,  яким  не
потрібна пряма  інструкція  викладу  навчального
матеріалу. Студенти, що демонструють розуміння
концепцій,  можуть  пропустити  деякі  кроки  в
навчанні та приступити до використання понять
для  розв’язання  поставлених  задач.  Задана
стратегія  часто  згадується  як  ущільнення
навчальної  програми.  Інший  спосіб
індивідуалізації  диференційованого  змісту  –
надати  студентові  змогу  прискорити  темпи
власного  прогресу.  Вони  можуть  самостійно
працювати  над  певними  проектами,  тобто
охоплювати  зміст  навчання  швидше  за  своїх
однолітків.

Індивідуалізація процесу навчання – це цілісна
система, яка має охоплювати всі сторони та етапи
навчально-виховного освітнього процесу, а також
передбачати  комплексне  врахування  і
цілеспрямований розвиток компонентів кожної з
підструктур психологічної структури індивідуальності
студента, що забезпечують значний вплив на якість
оволодіння  знаннями  й  уміннями  власносної
професійної діяльності. До складу цієї системи
входять: 1) цілі індивідуалізації процесу навчання;
2) види індивідуалізації та їх зміст; 3) прийоми та
засоби  індивідуалізації. Елементи  цієї  системи
надають  студентам  альтернативні  шляхи
засвоєння  й  відображення  здобутих  знань.
Наприклад,  студенти  можуть  використовувати
різноманітні графічні засоби: карти, фотографії,
графіки,  діаграми  для  відображення  власного
розуміння понять. Зміна складності графічного
засобу  має  здатність  ефективно  сприяти
когнітивному розвиткові  студентів.

Індивідуалізація  або диференціація навчання
означає різну складність продукту як результату,
який  створює  студент,  щоб  продемонструвати
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майстерність  здобутих понять. Студенти,  котрі
працюють нижче рівня академічної групи, можуть
мати більш низькі очікувані показники, у той час
як студентів вищого рівня знань можна попросити
виконати роботу, що вимагає більш складного або
більш  поглибленого мислення. Постійна оцінка
готовності та зростання професійного потенціалу
студентів  має  важливе  значення.  Визначена
попередня оцінка студентів,  природно,  веде до
функціональної  та  успішної диференціації  або
індивідуалізації навчальної групи.

Переваги й недоліки індивідуальних стратегій
навчання. Переваги:

1. Диференційована  стратегія  навчання
фокусується на академічних потребах і здібностях
до  навчання  кожного  окремого  студента.
Змінюючи методи навчання студентів, викладачі
можуть  коригувати зміст навчання. Це  заохочує
студентів  до  критичного  мислення  й  надає  їм
можливість  вийти  вперед  і  продемонструвати
здобуті  знання,  уміння  й  навички,  а  також
створює почуття рівноправності серед студентів,
у  тому  числі  з  обмеженими  можливостями
навчання.  Диференційоване  навчання  надає
студентам ширші можливості для досягнення мети
й академічного успіху за допомогою апломбу.

2. Низка  зарубіжних  і вітчизняних науковців
вважають, що диференційоване навчання значно
підвищує стандарти навчання. Справжня сутність
цієї  стратегії  полягає в  усвідомленні  того,  що
студенти  і  їхні  здібності,  інетреси  є  різними.
Педагоги мають можливість створювати аудиторне
навчання й  розробляти методи, які допоможуть
всім студентам індивідуально мислити, аналізувати
й осмислювати зміст навчання.

3. Задоволення  потреб  й  інтересів  кожного
студента.

4. Надає  можливість  студентам  вчитися  у
своєму  власному  темпі  й  бути  по-своєму
успішним.

5. Визначає  рівень  знань,  умінь,  навичок,
інтересів, готовністі до розв’язування посталених
завдань як  у процесі  навчання,  так  й  у власній
професійній діяльності.

6. Максимізує зростання кожного студента на
індивідуальний  успіх  у процесі  власної фахової
підготовки.

7. Допомагає  в  забезпеченні  унікальності
кожного студента з точки зору його конкретного
стилю  навчання,  талантів  і  потенційних
можливостей.

Недоліки:
1. Часові  обмеження.  Педагоги  могли  б

працювати краще, якщо б у них було більше часу
зі студентами.

2. Розмір  навчальної  аудиторії  та  навчальне
навантаження  –  два  з  найбільших  обмежень.
Викладач,  який  працює  з  великою  кількістю
студентів кожного дня, стає склоподібним, коли
йому кажуть,  що  йому потрібно  краще пізнати
цих студентів. Це здійснимо, але викладачі були
б набагато ефективнішими, якщо було б  менше
студентів.  У  такому  випадку  викладач  зможе
більш  цілеспрямовано  впливати  на
індивідуальний розвиток  студентів.

3. Готовність  викладача.  Відсутність  у
викладача достатніх знань про індивідуалізацію
навчання може служити серйозною перешкодою
в реалізації індивідуальних стратегій професійної
підготовки фахівців. Відсутність знань викладача
може бути ще більш значними, коли навчальний
заклад не має  істотних  ресурсів для підтримки
індивідуалізованого  або  диференційованого
навчання.

Висновки. Актуальність вивчення окреслених
питань  дає  змогу  констатувати  необхідність
активного  й  ефективного  застосування
індивідуальних стратегій навчання у професійній
підготовці фахівців вищої кваліфікації. У царині
професійної педагогіки слід систематизувати всі
наявні уявлення про визначальні характеристики
стратегій  навчання,  умови  формування  та  їх
функції в освітньому процесі.

ЛІТЕРАТУРА
1.  Ковальчук В. І.  Інноваційні  підходи  до

організації  навчального  процесу  /  Василь
Ковальчук. – 2-е видання доповнене і перероблене
– К.: Шк.. світ, 2011. – 128 с.

2.  Малихін О. В.  Організація  самостійної
навчальної  д іяльності  студентів  вищих
пед агог ічни х  на вчальних   закладів:
теорет ико -мет одолог ічни й  а спект:
мо ногр афія /Ол екса ндр  Вол одимиров ич
Малихін  //  Кривий  Ріг:  Видавничий  дім.,  –
2009. – С. 80 – 95.

3. Малихін О. В. Формування  індивідуальних
стратегій  навчання  засобами  комп’ютерних
технологій  як  педагогічна  проблема  /
О. В. Малихін // Вісник. – 2015. – №133. – С. 124–
126.

4.  Моргун В. Ф. Проблема профілювання та
спеціалізації  у  концепції  підготовки
практикуючих  психологів  /  В.  Ф.  Моргун  //
Психологічна  освіта  в  системі вищої школи. –
К., 1997. – С. 110 – 111.

5. Плигин А. А. Психология познавательных
стратегий  школьников  в  индивидуализации
образования: автореф. дис. на соискание ученой
степени доктора  психол.  наук.:  спец. 19.00.07

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Молодь і ринок №12 (155), 2017



165 Молодь і ринок №12 (155), 2017

“педагогическая  психология”  /  Андрей
Анатольевич Плигин – М., – 2009. – С. 31 – 33.

6. Ярмольчук Т. М. Формування  і  реалізація
індивідуальних стратегій професійної підготовки
фахівців  вищої  кваліфікації  як  психолого-
педагогічна проблема / Т. М. Ярмольчук / зборник
материалов  XІІІ  международна  научна
практична  конференция  “Найновите
постижения на европейската наука – 2017”. –
София, 2017. – C. 46 – 48.

REFERENCES
1. Kovalchuk, V. I. (2011). Innovatsiini pidkhody

do orhanizatsii  navchalnoho protsesu  [Innovative
approaches to organization of  educational process].
Кyiv: Shk. svit Publ., р.128. [in Ukrainian].

2.  Malykhin, O. V.  (2009).  Orhanizatsiia
samostiinoi  navchalnoi  diialnosti  studentiv
vyshchykh pedahohichnykh  navchalnykh  zakladiv:
teoretyko-metodolohichnyi  aspekt:  monohrafiia
[Organization of independent educational activity of
students of higher educational institutions: theoretical-
methodological  aspect:  monograph].  Kryvyi  Rih:
Vydavnychyi dim Publ., рр. 80 – 95. [in Ukrainian].

3.  Malykhin, O. V.  (2015).  Formuvannia
indyvidualnykh  stratehii  navchannia  zasobamy
kompiuternykh  tekhnolohii  yak  pedahohichna
problema  [The  formation  of  individual  learning

strategies  by  means  of  computer  technologies  as  a
pedagogical problem]. Visnyk, no.133, рр. 124–126.
[in Ukrainian].

4. Morgun, V. F. (1997). Problema profiliuvannia
ta  spetsializatsii  u  kontseptsii  pidhotovky
praktykuiuchykh  psykholohiv  [The  problem  of
specialization  and  specialization  in  the  concept of
preparing practicing psychologists]. The psychological
education  in  the  system of  higher  education.  Kyiv:
рр. 110–111. [in Ukrainian].

5. Pligin, A. A. (2009). Psikhologiya poznavatelnykh
strategiy shkolnikov v individualizatsii obrazovaniya
[Psychology of cognitive strategies of students in the
individualization of education]. Extended abstract of
Doctor’s thesis. Мoscov, рр. 31–33. [in Russian].

6.  Iarmolchuk, T. M.  (2017).  Formuvannia  i
realizatsiia  indyvidualnykh  stratehii  profesiinoi
pidhotovky  fakhivtsiv  vyshchoi  kvalifikatsii  yak
psykholoho-pedahohichna problema [Development
and  implementation  of  individual  strategies  of
professional  training  of  specialists  of  higher
qualification  as  psychological  and  pedagogical
problem]. Zbornyk materyalov XIII mezhdunarodna
nauchna  praktychna  konferentsyia  “Nainovyte
postyzhenyia na evropeiskata nauka”– Proceedings
of XIII  international  scientific-practical  conference
“Ninevite  achievements  of  European  science”.
(рр. 46 – 48.). Sofiia. [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 17.11.2017

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

“Неможливо виростити повноцінну людину без виховання в ній почуття 
Прекрасного”. 

Рабіндранат Тагор 
бенгальський та індійський письменник 

 
“Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця”.  

Григорій Сковорода 
український філософ, поет, педагог 

 
“Результатом освіченості людини є її здатність продовжувати навчатися”.  

Джон Дьюї 
американський філософ 

 
---------------------------------------------- 
Використано афоризми: з сайта українських афоризмів під керівництвом М.Владзімірського;  
цитати і афоризми tsitaty.blogspot.com/. 
Джерело: http://dovidka.biz.ua/vislovi-pro-vihovannya/ Довідник цікавих фактів  та корисних знань 
© dovidka.biz.ua 

 
 

 
 



166

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №1 (144) 2017                                 Стр.
Надія Ашиток
Підготовка вихователів до роботи з дошкільнятами на засадах антропологічного підходу…..........…………..7
Олена Варецька
Світові глобалізаційні зміни та суб’єктність як соціокультурні детермінанти
розвитку соціальної компетентності особистості вчителя початкової школи……………..............................…11
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
Роль сім’ї у формуванні фінансово компетентної особистості………...................................................................17
Наталія Калита
Ідея народності у вченні К.Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання..........…21
Сергій Шаров, Іван Гаджиріга
Огляд інструментальних середовищ для розробки мобільних додатків в освітніх цілях….…………..............25
Наталія Лісова
Довіра й управління в умовах трансформаційних процесів…......................................................….........................29
Іванна Ворона
Система вправ для формування орфографічної компетенції майбутніх медиків на заняттях латинської мови........…34
Лариса  Колодіна
Труднощі засвоєння граматичної категорії роду іменників при вивченні польської мови як іноземної….......39
Зоряна Хало
Плани по орієнтуванню освіти та виховання для дитячих садків Німеччини
як цільові формулювання у сфері освіти та впровадження їх у вітчизняне дошкілля…………………............42
Олена  Роговець
Громадянське виховання школярів: зарубіжний досвід…………...........................................................................46
Маріанна Ручкіна
Підготовка менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій….....……...............……….51
Лілія  Ребуха
Поліфункціональна діяльність соціального працівника як складова сутності соціальної роботи……........….55
Іван Петрицин
Застосування комп’ютерного моделювання у процесі електротехнічної підготовки майбутнього вчителя технологій…60
Юлія  Колісник-Гуменюк
Значення культуротворчого аспекту в освіті США……...................................................................................……65
Василь  Селезень,  Анна  Солоденко
Питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школах. Профілактика дитячого травматизму..................70
Орест Гук, Леся Сливка
Волонтерство як складова соціально-педагогічної діяльності з молоддю……....................………..................74
Володимир  Сарієнко
Комп’ютерні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи у навчальній діяльності…....78
Надія Щербакова
Проектна технологія як фактор удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя………...............82
Тетяна Варянко, Лариса Іванченко
Критерії підготовки здобувачів ступеня PhD з іноземної мови в технічному університеті………................…86
Вікторія  Бабаліч
Роль фізичного виховання і спорту у формуванні соціальної компетентності студентів
в умовах вищої освіти: досвід зарубіжних країн………...........................................................................................92
Олександр  Мозолев
Використання управлінських технологій регіонального розвитку освіти
у сфері фізичної культури і спорту з польського досвіду………........................................................................…98
Жанна Гущак
До питання дослідження педагогічних поглядів Івана Франка…….......................................................................102
Марина Бабенко
Ретроспективний аналіз розбудови середньої технічної освіти
Катеринославщини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст………...............................................................................…107
Валентина  Мисько
Формування педагога-вихователя в контексті концепції дитиноцентризму Януша Корчака……….............…112
Анастасія Нуржинська
Можливості застосування систем електронного навчання
у підготовці майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю…………................................................................117
Цзя Яочен
Моделювання процесу розвитку креативного потенціалу майбутніх дизайнерів у професійній підготовці…123
Мар’яна Турянська
Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до спортивно-масової роботи
в загальноосвітніх школах другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як педагогічна проблема……..............…127
Юлія Талалай
Загальні цілі освітньої навчальної програми з іноземної мови
в середніх школах Польщі: стратегії, навички та підходи…………......................................................................132
Василь Суворов, Ярослав Назар
Музичне мислення музиканта-інструменталіста у науковому дискурсі сучасності……….....................……..137
Мар’яна Костецька
Підвищення якості вищої освіти як чинник розвитку і модернізації змісту освітнього процесу….......……140
Олена  Вдовиченко
Особливості формування соціально-комунікативної культури  студентської  молоді
у соціокультурному середовищі вищих медичних навчальних закладів…………..............................................145
Лі  Цзіці
Методологічна основа формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах...........…149
Марія  Лобська
Студентські волонтерські групи: особливості та напрями діяльності………….............…………....................152
Ірина Гірник
Права та обов’язки подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності…155
Юлія  Янісів
Ціннісні орієнтири вищої педагогічної освіти Польщі в період трансформацій……...........................……….159
Яо  Ямін
Аксіологічна парадигма самоорганізації навчального простору майбутнього вчителя-музиканта....................164

Молодь і ринок №12 (155), 2017



167 Молодь і ринок №12 (155), 2017

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №2 (145) 2017                                 Стр.
Володимир Юрженко,  Інна Агалець
Методологічне бачення місця основ етикету в  змісті загальноосвітньої
діяльності галузі “Технології” та підготовці майбутніх учителів технологій………................…....................….6
Анатолій  Павленко
Розвиток освітніх особистісних результатів учнів сучасної початкової школи: компетентності і парадигми…13
Юлія  Кузьменко
Створення нормативно-правової основи системи професійної освіти педагогічних кадрів в Україні…...........17
Анна Грітчина
Формування громадянської відповідальності підлітків: законодавчий аспект……........…………..............….22
Ольга Гуменюк, Василь Гуменюк
Особливості та спрямованість організації освітнього процесу у медичних університетах України……..........26
Оксана Хомишак, Галина Хомишак
Формування педагогічної культури батьків в умовах ДНЗ……...........................................................................….32
Юлія  Колісник-Гуменюк
Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у Німеччині (культуротворчий аспект)...........36
Ірина Карпа
Веб-квест у роботі з учнями загальноосвітньої школи…...........................................................…...........................42
Юрій Стецик
Використання інтерактивних технологій на уроках правознавства…...................................................................…46
Світлана Цюра
Особливості та спрямованість соціально-педагогічної роботи з сиблінгами…….......................................……..50
Оксана Тур
Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності
майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності……………….......................................…55
Людмила  Федорова
Особливості формування професійної компетентності вчителя початкової школи в контексті практичної підготовки…59
Наталія  Голова
Соціально-психологічна класифікація проблем дистантних сімей та їх вплив на особистість підлітка........…63
Ганна  Слозанська
Категорії клієнтів фахівця із соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді……………...............…68
Олена  Поліщук
Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах................74
Оксана Баштовенко
Моніторинг самопочуття студентів для визначення ролі фізичної культури в адаптації до учбового процесу.............78
Ганна Алєксєєва
Практичні аспекти проектування та розробки файлового менеджеру для ОС ANDROID…..................………..83
Владимир Кувачев, Татьяна Черная
Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных
знаний соискателей высшего образования на примере парного t-критерия Стьюдента...................................…87
Людомир  Філоненко, Петро  Турянський
Служіння музиці: творчі обрії Зіновія Бабія…………...................................................................................……..91
Ольга  Лучанінова
Функціонування оновленої виховної системи сучасного вищого технічного навчального закладу: теорія і практика…............96
Корнель Сятецький
Видавнича, просвітницька й звукозаписуюча діяльність Йосипа Гошуляка – яскравого представника української діаспори….100
Ірина Гавран
Формування творчої особистості майбутніх акторів кіно……..............................................................................105
Ліана Бурчак, Світлана Тарасенко
Оцінка індивідуального здоров’я студентів в умовах навчання…..................................................................…..110
Олександра  Німилович
Слово Івана Франка в музичному трактуванні Богдани Фільц…........................................................................….114
Руслан Троцький
Модель формування готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки…121
Юрій  Добуш
Вокально-хорова підготовка школярів: особливості, інноваційні підходи……..............…..................……….126
Орися Білоус
Особливості соціального функціонування хорової культури в Україні……..........................…………………130
Тетяна Варянко, Лариса Іванченко
Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах….................……….......…134
Михайло  Зубрицький
Іван Франко як економіст………..........................................................................................................................……139
Лілія  Кобільник
Поезія Тараса Шевченка у хоровій творчості Сидора Воробкевича………..............……………...................…143
Дзвенислава  Василик
Суспільно-креативна роль музики в творчості Осипа Маковея….............................................….........................148
Юлія  Золотько
Поняття соціокультурної компетентності у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ.........152
Наталія  Дрібнюк
Педагогічний репертуар для фортепіано в творчості галицьких композиторів
І пол. ХХ ст. (історичний контекст та спроба узагальнення)…...............................................................................156
Альона Солонська, Тетяна Кульчицька
Розвиток мовлення в процесі соціальної адаптації дітей старшого дошкільного віку……........……………..161
Галина  Яремко
Ефективний професійний розвиток педагогів: принципи та компоненти……............................................……..164
Сергій Карасєвич
Активізація процесу фізичного cамовдосконалення студентів засобами самостійної роботи…….............…169
Альзубейди  Альгейс
Формування навичок композиторської діяльності у майбутніх учителів музики як психолого-педагогічна проблема…........174



168

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №3 (146) 2017                                 Стр.
Надія Ашиток
Формування комунікативної компетентності соціальних працівників у процесі професійної соціалізації............….6
Інна Шоробура
Актуальні проблеми маркетингу вищої освіти……..............................................................………..........................11
Наталія Кобрин
Традиції музично-історичної освіти Галичини…………...........................................................…….........................15
Олег Дакаленко,  Ніна Коваленко
До питання розвитку аналітико-адаптивного мислення при подачі англо-німецького білінгвального матеріалу.............…21
Вікторія Кавецька, Марія Ярко
Звукові ідеї новітнього музичного мистецтва: на матеріалі концертної програми “Авангардна
(і не тільки) фортепіанна музика ХХ ст.” у виконанні О. Стрілецької та С. Позднишевої……………...............26
Наталія  Корогод,  Дар’я  Тимченко
Співставлення процесів комерціалізації й трансферу технологій: понятійний та законодавчий аспекти............…31
Оксана Бартків, Софія Дмитрів
Музика як засіб фізичного виховання молодших школярів……………................................................................36
Лариса  Волошко
Особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії в професійній діяльності фахівців з фізичної та соціальної реабілітації….........41
Катерина Галацин
Формування культури міжособистісної взаємодії майбутніх інженерів у процесі навчання англійської мови.........…45
Лариса Крисак
Дидактичний матеріал для навчання майбутніх лікарів англійського професійного діалогічного мовлення............…50
Наталія Лісова
Модернізація управлінської діяльності відділу освіти в умовах децентралізації та демократизації……........56
Світлана  Люленко
Громадські природоохоронні організації та напрями їх екологічної діяльності……...............………...............62
Олена  Ніколенко
Методико-виконавська специфіка фантазій для бандури у творчості українських композиторів……..........…66
Зоя Шевців
Лабораторні заняття як умова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи
до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу………………….............…71
Ірина Матійчин
Журнал “Позакласний час” як інформативне джерело для вчителя музичного мистецтва….……...........…….76
Владимир  Дорохин
Жанровая драматургия как фактор формообразования музыкального произведения
(на примере анализа концертной партиты №2 В. Зубицкого)…………………........................................................81
Мар’яна Айзенбарт
Сутність понять “компетентність” і “компетенція” в сучасній науковій парадигмі…….......…….................…..88
Наталія Лалак
Підготовка майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду……........…93
Любов  Фенчак
Особливості формування організаційно-управлінської компетентності майбутніх педагогів……..........…….98
Тетяна Кондратенко
Методічні поради до формування готовності майбутніх учителів технологій
до навчання економічних предметів старшокласників………….............................................................................103
Наталія Ек
Фортепіанна творчість західноукраїнських композиторів у практиці вчителя музичного мистецтва..............107
Оксана  Дяченко
Інтеграція математичних та інформатичних дисциплін як чинник забезпечення освітніх вимог
до професійної підготовки бакалаврів із системного аналізу……………….......................................................112
Віталій  Чепіга, Володимир Кривохвостов, Сергій Чугай
Музично-педагогічні умови розвитку молодших школярів на уроках музики………………............................117
Тетяна Царик
Сутність хореографічної діяльності в системі естетичного виховання студентської молоді…………........…121
Ярина  Холевінська
Психологічні засади розвитку творчої особистості на уроках слухання музики……...........………................127
Оксана Сможаник
Формування творчої особистості студента на заняттях хорового класу..........................................................…132
Мар’яна Костецька
Розвиток вищої європейської освіти в освітньому вимірі…….................................................…...................…137
Сергій  Терещенко
Модель формування інформатичної компетентності майбутнього менеджера економіки………….........….143
Василь  Довгошия
Актуальність наукових розвідок музичних практик українського визвольного руху……………….................148
Мар’яна Кекош
Невербальні засоби комунікації на заняттях з іноземної мови у школі........................................…....................152
Мар’яна Турянська
Конструювання системи фізичних вправ і підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до її впровадження
в загальноосвітні школи України протягом другої половини ХХ та початку ХХІ ст.....................................…156
Оксана Лосєва
З історії вивчення англійської мови  на теренах сучасної України...........................................…….....................163
Марія  Прокопович
Просвітницька діяльність та погляди представників вітчизняної педагогічної думки XVII – ХІХ сторіччя…............167
Юлія  Сачук
Динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики……...............172
Яна  Лензіон
Джазове мистецтво і сучасна українська музична культура…................................................……......................177

Молодь і ринок №12 (155), 2017



169 Молодь і ринок №12 (155), 2017

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №4 (147) 2017                                 Стр.
Олена Невмержицька
Теоретичні основи формування педагогічних здібностей майбутніх вчителів іноземної мови…........................6
Jolanta Wąsacz-Krztoń
Programy do nauki śpiewu w gimnazjach galicji zachodniej w dobie autonomii w świetle sprawozdań szkolnych…….10
Ewa Nidecka
Muzyka współczesna w świetle pedagogicznej interpretacji dzieła muzycznego – propozycja metodyczna………….15
Наталія  Зайченко
Педагогічне настановлення Консепсьон Ареналь стосовно ставлення до засуджених осіб………...............…21
Микола Курач, Іван Нищак
Методика навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій
засобами комп’ютерної техніки (на прикладі геометричного і проекційного креслення)………..........………26
Тетяна Пантюк, Марія Воробель
Емоційно-естетичний розвиток дитини-дошкільника у системі “Реджо-педагогіки”………...........…………..32
Іван Матієшин
Компоненти професійної компетентності вчителя фізичної культури…...............................................................36
Галина  Задільська
Сучасні технології формування англомовної компетенції у писемному мовленні у студентів-філологів ВНЗ.....42
Kinga Fink
Szkolnictwo muzyczne we Lwowie w okresie międzywojennym (1918 – 1939)…………….........................…......47
Оксана Тур
Класифікація методів формування комунікативної компетентності
майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності….....................................................……53
Микола Марчук, Катерина Осадча
Аналіз методик навчання візуального програмування майбутніх інженерів-програмістів…………...................58
Jacek  Ścibor
Dojrzałość i wielostronność interpretacji literackiego utworu muzycznego…...........................................................63
Анна Шайнер
Іншомовна підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів у контексті вимог Болонського процесу…68
Наталія Сяська
Підготовка майбутніх філологів до професійної діяльності: сучасні виклики, полікультурні засади навчання.......…72
Алла Загородня
Компаративістичний аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів Республіки Польщі та України…..............78
Галина  Розлуцька
Організаційні умови становлення першого релігійного вищого навчального закладу в Закарпатті…..........…82
Ольга  Лучанінова
Функціонування виховної системи технічного ВНЗ в аспекті дисертаційного дослідження: педагогічний експеримент…88
Руслан Кравець
Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ…93
Світлана Гайдук
Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетентності дітей дошкільного віку….............……..…99
Віта  Безлюдна
Зміна характеру професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог Болонського процесу…103
Юлія  Баклаженко
Компоненти змісту навчання англійського професійно орієнтованого
писемного мовлення майбутніх аналітиків систем……......................................................................................…108
Olga  Popowicz
Kształcenie dzieci i młodzieży ukraińskiej w zakresie gry na bandurze w Przemyślu po II wojnie światowej....…113
Grzegorz  Oliwa
Ekspresja wokalna dzieci i młodzieży na zajęciach chóru w szkole ogólnokształcącej w Polsce…..........………117
Mirosław  Dymon
Partycypacja gimnazjalistów w kulturze muzycznej……….....................................................….......................……..121
Марія Камінська
Вплив церковного професійного академічного співу на трансформацію автентичної пісенної традиції............…129
Олександр Маляров
Значення педагогічного менеджменту для професійної діяльності педагога…...........…...............……………133
Ігор Зубрицький
Ретроспективний погляд на розвиток педагогічних часописів Східної Галичини 20 – 30-х рр. ХХ ст…...........138
Валентина  Мисько
Проблема сімейного виховання в педагогічній спадщині Януша Корчака…………................…………..........145
Андрій  Котловський
Рефлексивний підхід до процесу організації самостійної роботи
майбутніх економістів з навчання англійської мови…………................................................................................150
Наталія Білан
Використання ділової гри у процесі формування іншомовної
комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови……....................................................……154
Іванна Вітюк
Загальна характеристика сучасних освітніх технологій…….....................................................................……….159
Володимир  Мудрян
Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини…...........164
Юлія Талалай
Дидактичні моделі формування багатомовної особистості учня
в процесі навчання іноземної мови: модель факторів і динамічна модель…......................................................170
Володимир  Герасимчук
Антиалкогольна пропаганда як важливий фактор гігієнічного виховання
молоді на Закарпатті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)........................................................................……174
Фатьма  Коразоглю  (Геділ)
Діагностування взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у полікультурному вихованні дошкільників…178
Володимир  Ракович
Аналіз методологій розробки ігрових додатків для соціальних мереж…...........................................................182
Катерина Бровко
Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу……................………….186



170

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №5 (148) 2017                                 Стр.
Галина Білавич, Ірина Розман
Педагогічне новаторство в Україні в контексті освітньої практики Золтана Жофчака…..........………………..6
Наталія  Зайченко
“Право на особистість” Консепсьон Ареналь……………….....................................................................................11
Любов  Канішевська
Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентської молоді.........…16
Вікторія  Жигірь
Розробка навчально-методичних комплексів відповідно до вимог державних освітніх стандартів нового покоління.......20
Анна Шалімова, Ірина Шалімова, Влада Маркова
Модель виховної роботи щодо соціально-психологочної  адаптації
студентів-першокурсників у позанавчальній діяльності………............................................................................…25
Леонід  Оршанський,  Михайло  Гелетій
Використання мультимедійних навчальних об’єктів у процесі профільного навчання автосправі учнів старших класів……32
Володимир  Кардашов,  Наталія  Коваль
Проблема художньо-творчого розвитку учнів шляхом кінезіологічних технологій
у загальноосвітніх школах національної мережі шкіл сприяння здоров’ю…………............………………......38
Сергій Шаров, Тетяна Посадна
Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури…............……45
Людмила  Якубова
Структурно-функціональна модель соціальної реабілітації осіб, що повернулись із зони АТО……….............50
Наталія Салань
Готовність майбутнього педагога до роботи в умовах інноваційного освітнього процесу………............……54
Анна  Рідкодубська
Педагогічні умови підготовки до професійної мобільності майбутнього працівника соціальної сфери..........…58
Катерина Осадча
Специфіка організації тьюторського супроводу учнів початкової школи…………..............………………......63
Вікторія  Муромець
Розвиток загальних компетентостей здобувачів третього рівня вищої освіти
у контексті забезпечення якості докторської (PhD) підготовки….........................................................................69
Олександр  Коба
Формування корпоративної культури курсантів національної гвардії України……...........….................………..74
Галина  Кемінь
Вдосконалення та індивідуалізація навчання у педагогічній спадщині С. Френе….......................……………..80
Сніжана  Зелінська
Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища………...............................…………86
Зоряна Дзюбата
Блог як засіб інтенсифікації процесу формування іншомовних комунікативних умінь
студентів аграрних і технічних ВНЗ…..........................................................................................................................90
Микола  Галів
Категорія “Факт” в історико-педагогічному наративі Степана Голубєва……………...................…….................94
Тамара Бондар
Тенденції розвитку системи оцінювання в інклюзивній освіті США…………………………............................100
Ірина Авдєєнко
Вплив освітнього середовища вищого навчального закладу на розвиток культури здоров’я студентів…..........105
Ірина Гоцинець
Використання відеофільмів на практичних заняттях з німецької мови........................................….......................111
Леніна Задорожна-Княгницька, Юлія Мінаєва
Курикулум для початкової школи: досвід великої Британії……….......................................................................117
Леонід  Шерстинюк
Виставки народного образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на Хмельниччині (2007 – 2017 рр.)….123
Світлана Мудра, Андрій Славич
Фортепіанні коломийки українських композиторів як складова педагогічного репертуару................………..130
Любомира  Ластовецька
Тенденції розвитку італійської опери початку ХХ століття……..............................................……......................135
Оксана  Волох
Вокально-хорова творчість Романа Сов’яка……………....................................................................................…139
Ольга  Яковчук
Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності
майбутніх техніків – технологів з технології харчування в освітньому процесі коледжу………….............…143
Світлана Кльось, Мар’яна Ковцуняк
Екстрвлінгвістичні фактори вивчення усного англійського мовлення………………………...........................148
Леся Фартушок
Гра та її роль в житті дошкільника………………….................................................................…….......................153
Надія Кобрин
Зміст підготовки фахівців з медичної інформатики крізь призму рекомендацій професійних організацій.........….158
Анастасія  Гавриленко
Реалізація компетентнісного підходу у навчанні іноземної мови студентів філолочних спеціальностей…............164
Олена  Вдовиченко
Упровадження методичного забезпечення формування соціально-комунікативної культури
студентів медичних навчальних закладів у позаудиторну роботу………………................................................169
Марія Батьо
Підготовка майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності
як проблема наукових досліджень………...........................….....................................................................................173

Молодь і ринок №12 (155), 2017



171 Молодь і ринок №12 (155), 2017

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №6 (149) 2017                                 Стр.
Надія Ашиток
Антропологічний аспект виховання дошкільників з використанням художньої літератури…..............…………6
Андрій Литвин
Підготовка лідерів у освітньому середовищі ВНЗ……........................................................………......................10
Оксана Васюк
Зміст навчання у формуванні професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів…….........……….16
Володимир  Ткаченко,  Євгенія  Черевань
Стробоскопічна версія лабораторної роботи для визначення прискорення вільного падіння……...........…….22
Марія Фляк
Основи етичної компетентності соціального працівника……..................................................……........................26
Ольга Єрьоменко, Юлія Стасюк
Виховання “мовної стійкості” в учнів загальноосвітніх навчальних закладів
в умовах сучасного культурного середовища………………...................................................................................30
Ірина Гринчук, Тетяна Грищенко
Фортепіанні твори сучасних українських композиторів: виконавсько-педагогічний аспект………...........……36
Анна Пермінова
Формування позитивного образу особистості майбутнього інженера-педагога засобами арт-педагогіки........…..40
Наталія Павинська
Ефективність використання інтерактивних методів навчання на заняттях історії у вищих навчальних закладах…............…45
Ольга Осова
Театральна педагогіка як інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів іноземної мови…...........…49
Юлія  Колісник-Гуменюк
Особливості художньо-педагогічної освіти у навчальних закладах Японії......................................................…54
Василь Андріяшко
Декоративно-прикладне мистецтво в навчальних закладах та майстернях Київщини першої половини XX століття…60
Світлана Криштанович
Науково-методичні основи формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту……66
Оксана Бартків
Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними особами: сутність та зміст…........….…………..71
Ірина  Литовченко
Особливості інвестиційного забезпечення організаційного навчання
як чинника підвищення конкурентоспроможності підприємств: на матеріалі США…………............................76
Ірина Карпа
Використання мобільних пристроїв у вивченні англійської мови…….....................................................................81
Олена  Василенко
Українська народна іграшка як засіб виховання старших дошкільників............................................................….85
Надія Стецула, Галина Мельник
Методика формування географічних компетентностей у загальноосвітніх навчальних закладах…….........…89
Дмитро Губ’як, Ірина Губ’як
Сонатний жанр у сучасному бандурному репертуарі……….........................................................................……….94
Анатолій Баньковський, Ярослав Лемішка
Тернопільська обласна філармонія як осередок культурного життя регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)…99
Уляна  Молчко
Стаття “Остап Ніжанківський у моїх спогадах”  Кирила Студинського –
вартісна пам’ятка спогадової літератури початку ХХ сторіччя…....................................................................…104
Наталія Зайцева
Використання веб-квестів у викладанні німецької мови професійного спрямування……................…………109
Тетяна Варянко, Лариса Іванченко
Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу…..........115
Галина Колесник, Ірина Зінчук
Принцип ситуативності як визначальний фактор формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей…..119
Олена Готько, Оксана Чайковська
Вплив Інтернет-середовища на політичну соціалізацію молоді…..................................................................…….124
Ірина Сай
Виховання дівчаток та молодих дівчат у давньогрецькому суспільстві…..........................................................130
Ольга  Єсіпова
Управління навчальною діяльністю студентів в умовах інформатизації освіти……............……….................134
Галина Залуцька
Парафіяльні школи УГКЦ як елемент українського шкільництва в Канаді наприкінці XIX – в третій чверті XX ст….138
Тетяна Садова, Анатолій Дем’яненко
Сімейні цінності як складова сучасної вищої освіти України…...............................................................………144
Анастасія  Варениченко
Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до формування екологічної культури молодших школярів.........…148
Марина Нестеренко
Професійна підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в початковій школі: сутність і структура…...........152
Ігор Чорноплат
Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій
у професійній підготовці майбутніх педагогів будівельного профілю…................................................................157
Моніка  Яворська
Державно-приватне партнерство, як інноваційний підхід
до організації адміністративного менеджменту в системі освіти…………….....................................................161



172

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №7 (150) 2017                                 Стр.
Тетяна Ілащук, Катерина Бобкович
Використання інтерактивних методів навчання як засіб оптимізації вивчення питань електрокардіографії…............6
Iryna Zvarych
Lecturers’ professional work assessment at the institutions of higher learning in Ukraine and the USA……...........10
Вікторія  Жигірь
Оцінювання професійної компетентності як результату навчання майбутніх учителів………………................16
Галина Стець
Структура професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва…………………...............20
Лариса  Безкоровайна
Розробка освітньо-інформаційного середовища у професійній підготовці
майбутніх фахівців з туризмознавства: теоретико-методологічний аспект…................…………..................…25
Наталія  Борбич
Виявлення педагогічних умов реалізації процесу формування
соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів…………….............................................................30
Віталій Яковлєв, Олена Зуб, Людмила Алфімова, Юрій Таймасов
Роль екскурсій в природничо-науковій підготовці майбутніх офіцерів національної гвардії
та фахівців служби цивільного захисту України…………...................................................................................…36
Анна Огар
Концептосфера творів І. Франка для дітей (на матеріалі збірки казок “Коли ще звірі говорили”)……........…43
Інна Шелудько
Фахова підготовка педагогів професійного навчання в умовах інноваційних технологій як педагогічна проблема….48
Лілія  Стахів
Науково-методичний аналіз програм для початкової школи…….........................................................………….52
Петро  Бойчук
Шляхи та форми впровадження здоров’язбережувальних технологій у роботі вчителів початкових класів…............58
Сергій  Степанов
Методичні рекомендації щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальних умінь ідентифікації…64
Ярослав Співак
Пріоритетні напрями розвитку системи соціального захисту населення України….............................................70
Володимир  Піддячий
Сутність і зміст громадянської компетентності майбутнього педагога…….....................................................…76
Сергій Марчук, Ірина Чемерис
Психолого-педагогічні умови використання фізкультхвилинок
у навчально-виховному процесі початкової школи………………...........................................................................83
Наталія  Денисенко
Зміст формування професійної мобільності майбутніх учителів
фізичної культури для потреб національної школи……………….......................................................................…89
Людмила Гук, Наталія Ільчишин
Інтеграція засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання…..............................……...................…94
Наталія  Гончаренко-Закревська
Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету........…98
Світлана Виговська, Аліна Трутень
Критеріальний підхід до визначення сформованості патріотизму студентської молоді………………...........103
Олександра  Бородієнко
Критерії, показники, рівні сформованості професійної компетентності
керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку…………...........................................................109
Інна Перепелюк
Формування готовності у студентів педагогічних факультетів до педагогічної взаємодії
у контексті наступності дошкільного закладу та початкової школи………..........................................................115
Марія  Іздепська-Новіцька
Хорове товариство “Бережанський Боян”: історико-краєзнавчий аспект…......................................................…121
Максим  Стьопін
Деякі аспекти організації самостійної роботи студентів факультету іноземних мов
МДУ з використанням системи управління навчанням Moodle……………..........................................................126
Леся Журавська
Музично-естетичне виховання українського дошкілля. Порівняльна характеристика освітніх топ-програм…130
Zhanna Ragrina
The content and structure of the future foreign medical specialists’ readiness for the professional communication…..135
Кирило Пантєлєєв
Критерії, показники та рівні сформованості культури здоров’язбереження у майбутніх офіцерів-прикордонників.............…139
Наталія Марценюк
Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі…...................................144
Олеся  Жовнич
Дидактичні переваги і новітні тенденції застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті...150
Руслана Хить
Історіографія розвитку підготовки вчителів математики
у вищих педагогічних навчальних закладах (II пол. XX – поч. XXI століття)……………….............................156
Марія Школьна
До питання готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів….165
Надирова Гюнай Назим кызы
Современная литература США в контексте “melting pot” и мультикультурализма......................…....................170
Мамед  Ибрагимов
Факторы повышения эффективности государственного управления…....................................…........................176
Сузанна  Волошин
Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності вчителя початкової школи
у спектрі використання музейної педагогіки……………...................................................................................…180

Молодь і ринок №12 (155), 2017



173 Молодь і ринок №12 (155), 2017

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №8 (151) 2017                                 Стр.
Світлана  Якименко
Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно орієнтованої
інтегрованої технології в ДНЗ та ЗОШ І ступеня……………....................................................................................6
Володимир  Ковальчук
Професійна підготовка майбутніх фахівців на засадах модернізації початкової освіти……….........…………12
Вадим  Рижиков
Теоретичні основи полікультурності освіти та її практичне значення
в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця…...............................................................17
Любов  Білецька,  Руслан  Білецький
Використання комп’ютерних навчальних ігор в освітньому процесі
як засіб навчання і формування інформаційної культури учнів початкової школи…………………....................24
Лілія  Червонська
Особливості створення дитячого сценічного костюма за мотивами українського народного одягу……..........29
Лілія Стахів, Тетяна Особа
Проблема наступності і перспективності дошкільного навчального закладу
та початкової школи – шлях до особистісного творчого зростання дитини…................……………............….34
Роман Попов
Становлення проблеми розвитку автономності особистості в діяльності.............................................................39
Вікторія  Гринько,  Марина  Королькова
Моделювання уроку інформатики в умовах оновлення програм початкової школи………………...................45
Петро Кліш, Алла Хом’як
Комунікативна діяльність у розвитку і функціонуванні особистості…................................................................…51
Наталія Стасів, Надія Стасів
Особливості формування елементів комп’ютерної грамотності учнів початкової школи……………….........55
Олександр Кошелєв, Наталія Пасічник
Теоретико-методичнi основи розвитку алгоритмiчного мислення молодших школярiв………………............60
Іван Кутняк
Формування соціокультурних цінностей в освітньому процесі сучасної початкової школи………….........…65
Оксана Жигайло
Підготовка вчителів початкової школи до використання квест-технологій на уроках математики……...........70
Тетяна Надім’янова
Самостійна освітня діяльність молодшого школяра як важлива передумова оволодіння знаннями……..........74
Людмила Силюга, Іванна Понзель
Особливості використання прийомів варіювання умови задачі у початковому курсі математики…............…80
Олена  Ващенко,  Людмила  Романенко,  Катерина  Романенко
Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі…………..........…85
Оксана Шквир
Авторський курс “Методика проведення педагогічних досліджень у початковій школі”
як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів……………………....................................................90
Олена  Бескорса
Інноваційні педагогічні технології як засіб формування іншомовної
комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи….................…………………................96
Оксана Баглай
Розвиток мотивації та пізнавального інтересу до міжкультурного спілкування
майбутніх фахівців міжнародного туризму у професійній підготовці…………….............…………................100
Ірина Садова
Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в умовах сучасної початкової школи………106
Тетяна Пернарівська
Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування……............……………...............…111
Михайло  Сидор
Освітні параметри творчості: до проблеми аналізу сучасного змісту навчання
образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі…………….........................................................................116
Галина Пристай
Шляхи формування іншомовної комунікативної компетенції в початковій школі…………………................121
Наталія Лалак, Любов Фенчак
Сучасний погляд на управління загальноосвітніми навчальними закладами……….........………..................…125
Олена Галян
Формування професійної компетентності педагога засобами навчальної дисципліни “педагогіка суб’єктності”................130
Наталія  Гончаренко-Закревська
Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України в роки незалежності (1991 – 2017 рр.)............…135
Yuri Taymasov
The pedagogical modeling during the training of professionals of the civil protection service…........…………141
Володимир Мудрян, Сергій  Черненко, Жанна Малахова
Суть фізичного виховання, його роль у формуванні гармонійно розвиненої особистості……..............……145
Юлія  Бриль
Процес реформування документознавчої освіти в контексті європейської інтеграції України….............…..151
Анна Собчук-Ліва
Аналіз концептуальних підходів підготовки вчителя початкової школи………………............…….................160
Інна Радюк
Особливості організації науково-дослідної  роботи
в контексті формування готовності до самоосвіти майбутніх учителів початкової школи….........................168
Марина Марко
Особливості та послідовність розробки ігрових технологій навчання учнів початкових класів………..........173
Сергій  Грицюк
Модель розвитку рухових умінь і навичок молодших школярів у позакласній ігровій діяльності……..........179
Світлана  Терещенко
Педагогічні умови та етапи формування креативної компетентності підлітків на інтегрованих уроках музики….............185



174

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №9 (152) 2017                                 Стр.
Євген Павлюк, Анна Павлюк
До проблеми формування педагогічного мислення у майбутніх фахівців
з фізичної культури і спорту в процесі фахової підготовки……..............................................................................6
Оксана Васюк
Тенденції розвитку дистанційного навчання у світі…………...........................................................................……13
Надія Ашиток
Культурологічний та аксіологічний підходи до формування майбутнього педагога…………...........…………19
Олег  Спірін
Використання електронних систем відкритого доступу у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів…23
Наталія Мачинська
Інтегрований підхід у навчанні школярів початкової школи: теоретична основа та практичний аспект….................31
Ольга Ванівська, Дося Дубровська
Стратегічна іншомовна компетентість як предмет лінгвометодичних досліджень:
метакогнітивний, диференційований та інтегрований підходи………………….....................................................37
Петро Фриз
Формування особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва……………….........…44
Мар’яна Айзенбарт
Педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників………...........49
Андрій Балендр
Характеристика профілів компетентностей галузевої рамки кваліфікацій
для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу…………….............................................................55
Галина Ватаманюк
Розвивальний аспект міжпредметних зв’язків у підготовці руки
до письма дітей дошкільного і молодшого шкільного віку……………..........................................................….61
Алла Владимирова
Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячої української опери………..……………...............66
Олександра  Бородієнко
Розвиток професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств
сфери зв’язку: експериментальна перевірка результативності……………...................................….....................71
Лариса  Волошко
Основні компоненти та характеристики професійної взаємодії фахівців з фізичної реабілітації………..........77
Ігор  Гевко
Технологія формування основ і розвитку професіоналізму
майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки………............................................................……82
Наталія Кугай
Оцінювання ефективності реалізації функціонально-структурної моделі
формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики………………..................................87
Вікторія  Муромець
Аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм у контексті дослідження формування
загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти………….............…94
Леся  Колток
Провідні напрями реформування нової освітньої політики у початковій ланці освіти………………...........….99
Тетяна Опалюк
Інформаційні технології у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя…………............104
Любов  Скалич
Роль педагога у становленні особистості дитини за методикою Марії Монтессорі……………………........110
Алла Ревть
Технології соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями………..................................……..115
Лариса Сливка
Реалізація здоров’язбережувальної освіти у початкових школах Республіки Польща………………............119
Мар’яна Сокол
Проблема модернізації системи понять у педагогічній науці……...................................................................…124
Соломія  Ілляш
Формування готовності сучасного вчителя початкової школи до інноваційної діяльності………….......….130
Ольга  Лебідь
Сутність і специфіка стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом…………….............135
Світлана Луців
Теоретичні аспекти формування читацьких інтересів дітей у практиці сучасної початкової школи….............141
Людмила  Волотко
Розвиток креативного мислення молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва………..........…145
Мар’ян Марущак
Модель організації та здійснення оцінювання успішності учнів основної школи в процесі навчання футболу...........…151
Олена Можаровська
Модель формування готовності до професійно орієнтованого
ншомовного спілкування майбутніх фахівців технічного профілю…………......................................................158
Тарас  Ярмольчук
Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу в вищій школі..............…164
Мар’яна Турянська
Добір методів навчання для проведення спортивно-масової роботи
з учнями загальноосвітніх шкіл України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.).................................................…169
Христина Марціхів
Принципи реалізації змістового компоненту професійної підготовки
бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики у вищій школі США………………..............................…174
Аліна  Леснянська-Дощак
Розвиток полікультурної освіти у Франції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)……................................………….179
Анна Жданюк
Конфліктологічна готовність як основа формування конфліктологічної компетентності юриста…........…..185
Марина Єщенко
Сучасні методи, засоби та форми активізації пізнавальної діяльності
випускників ЗОШ у системі довузівської підготовки України…...............................................................................191

Молодь і ринок №12 (155), 2017



175 Молодь і ринок №12 (155), 2017

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №10 (153) 2017                               Стр.
Надія Ашиток
Підготовка педагогів до фахової комунікативної діяльності………….................……..........................................6
Вікторія  Жигірь
Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей…................…..............…………11
Yuriy Taymasov
Reforming of the structure of readiness of future specialists of the civil protection service to the health-saving activity……15
Sofiya Stavkova
Some aspects of continuing professional education of social workers in Canada……................………...........…..19
Наталія Муляр, Лариса Костюк
Методика формування знань про українську державу в європейському контексті
в учнів початкової школи на уроках “Я у світі”………..............................................................................................24
Олександра Шаран, Володимир Шаран
Методичні аспекти розвитку креативності молодших школярів
на уроках інформатики за допомогою електронно-освітніх ресурсів…..................…......................................…28
Галина Філь,  Леся  Лужецька
Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у початковій школі як інноваційна педагогічна технологія…...........35
Тетяна Білан
Інтеграційна складова художньо-мистецької підготовки учителя початкової школи………….......…................41
Юлія  Возна
Проблеми професійної підготовки фахівців соціальної сфери у контексті досвіду світових освітніх систем.........…46
Ірина Дмитрів
Богдан-Ігор Антонич і Василь Стус: дотичності християнського мислення…………….................................…50
Степан Дацюк
Видатний діяч українського музичного мистецтва, диригент Юрій Оранський (до 100-річчя від дня народження)….............55
Ольга Кутняк
Застосування хмарних технологій у процесі навчання математики у початковій школі………………..............63
Наталія Салань
Особливості організації групової форми навчання на уроках інформатики у початковій школі……............…67
Микола  Галів
Релігійно-філософські  погляди  в  історико-педагогічному
наративі Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)…………..........................................................72
Руслана Даниляк
Знання вікових особливостей молодших школярів
як основи професійних компетентностей вчителя початкових класів (до проблеми морального виховання)…...............79
Олена  Кравченко-Дзондза
Компетентнісна парадигма підготовки майбутнього вчителя початкової школи……..........………................…84
Зоя Лукашеня
Средства формирования механизмов непрерывного образования будущих педагогов………………..............90
Ольга Осова
Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов……………...........94
Олена Сас
Формування духовної культури у майбутніх вихователів……….........................................................................….99
Леся  Смеречак
Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству……….............….................………103
Оксана Товканець
Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії………………...............................107
Ірина Толмачова
Викладання навчальної дисципліни “Дидактичні основи розвивального навчання” у педагогічному ВНЗ……..............113
Роман Хрипун, Олександра  Німилович
Твори великої форми композиторів української діаспори та їх рецепція
в сучасній педагогічній практиці…………….............................................................................................................118
Тетяна  Дружченко
Лінгвальні та екстралінгвальні особливості усного монологічного мовлення майбутніх правознавців….........124
Ніна Кожбахтєєва,  Надія Волкова
Виховання національної культури студентів у класі бандури………......................................................................131
Галина Шубак
Процес навчання в малокомплектних школах – важлива прикмета системи освіти України……...................…139
Ольга Петрик
Основи забезпечення наступності й перспективності розвитку
діалогічного мовлення дітей дошкільного віку та молодших школярів…………............................................145
Ольга  Богоніс
Структурні компоненти економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу…………................................................................150
Марта Гурська
Хорватське музичне мистецтво та його розвиток………........................................................……......................156
Віолетта  Панченко
Умови ефективної організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов…..........…162
Марія Школьна
Особливості виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності...........…167



176

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ОПУБЛІКОВАНИХ
У ЖУРНАЛІ “МОЛОДЬ І РИНОК” У 2017 РОЦІ

                                          №11 (154) 2017                               Стр.
Вячеслав  Бабич, Юрій Полулященко, Олена Павлюк, Олександр Дубовой
Проблема формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи
в ракурсі реформування системи освіти……………….........................................................................................….6
Любов  Канішевська
Специфіка виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів….........12
Галина Білавич, Тетяна Данилюк
Шкільне літературне краєзнавство як актуальна науково-педагогічна проблема сьогодення………................17
Людмила  Москальова,  Альона  Солонська
Лінгводидактичні аспекти у підготовці майбутніх вихователів дитячого навчального закладу………..........…22
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
Фінансова грамотність – запорука життєвої успішності учнів…………................................................................26
Галина Розлуцька, Чілла Сікора, Віталій Смірнов, Сабіна Югас
Морально-духовна складова діяльності вчителя початкових класів..................................................................…32
Наталія Гаврилюк
Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти…...........................................................................36
Надія Стецула, Григорій Коссак
Формування картознавчих компетентностей учнів на уроках географії…...............................................................41
Тетяна Чопик, Вадим Сівак
Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності
майбутніх фахівців галузі “Фізична реабілітація” у процесі фахової підготовки…….................…..............……46
Олена Казачінер
Запобігання вчителем дитячої жорстокості як складова його інклюзивної компетентності
(на прикладі повісті В. Железникова “Чучело”)…......................................................................................................51
Юрій  Долинний
Концепія підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту
до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями………................……..............…55
Володимир  Салій,  Василь  Лоцько
Формування та розвиток музичного сприйняття підлітками…............................................................................…62
Ліна  Короткова
Концептуальні підходи до побудови моделі освітньо-виробничого кластеру……………….............................67
Інна Ніколаєску
Критеріально-рівневий підхід до результативності професійно-педагогічної
самореалізації викладача системи післядипломної педагогічної освіти............................................................…72
Ольга Осова
Іноземні мови в системі підготовки майбутніх учителів України…...................................................................…78
Маріанна Пайкуш
Технології інтегративного навчання у підготовці майбутнього лікаря...............................................................…83
Галина  Бучківська
Психолого-педагогічні аспекти художньо-трудової діяльності майбутніх учителів початкових класів….......89
Ірина Розман
Досвід розробки біографічного підходу в різних галузях знань
та можливості його використання в історико-педагогічному дослідженні…...................................................…96
Наталія Туренко
Види мовних порушень та сучасні погляди на їх корекцію…................................................…….........................102
Анна Федорович
Методична робота як засіб підвищення професійної компетентності вихователів дітей дошкільного віку...........107
Тарас Савшак
Розвиток змісту предмета “Історія” та методики її навчання
в галицьких українських школах другої половини XIX – початку ХХ ст…..........................................................112
Вікторія  Лучкевич
Використання методу театралізації при вивченні французької мови (на основі аналізу підручника Écho А1)…...............117
Леся Балагур
Дидактичні особливості викладання навчальної дисципліни
“Прикордонна служба” майбутнім офіцерам-прикордонникам……......................…........................................…121
Олег  Кекош
Духовно-моральне виховання учнів початкових класів…................................................................................…..125
Юлія  Колісник-Гуменюк
Формування педагогічної майстерності у системі підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у ВНЗ.............132
Лілія  Онофрійчук
Метод проектів у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку………………….........136
Віталій  Чепіга, Сергій  Чугай, Володимир Кривохвостов
Критерії та шляхи формування національної свідомості учнів на уроках музики…….....…………..................140
Тетяна Вайдич
Особливості розвитку системи освіти на закарпатських землях міжвоєнного періоду……………................145
Тамара Скиба
Християнські мотиви у світовій літературі: стан і проблеми…..................................................…........................151
Іван Білавич
Народна медицина і лікувальна магія Карпат у структурі народознавчих знань українців………….............…155
Анатолій  Cаблук
Модель професійного зростання майбутніх молодших спеціалістів
сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу…...............................................................160
Зоряна  Височан
Зміст формування діалогічної компетентності майбутніх юристів
у процесі вивчення курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”…...............................................166
Богдан  Сливка
Концептуальні підходи до розвитку християнської моралі дошкільників наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.................171

Молодь і ринок №12 (155), 2017



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;
- анотація статті 500 друкованих знаків, у одному примірнику українською, російською

мовами. Анотація англійською мовою розширена, обсяг 1800-2000 друкованих знаків,
до англійської анотації додається в окремому файлі український переклад;

- ключові слова (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. Цитувати необхідно як класичні, так і найновіші
публікації (останніх 3-5 років) опублікованих у провідних профільних виданнях. У
кінці статті подається транслітерований список літератури (references).

- 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


