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УДК 371:001

Євтух М. Б.*
ОБДАРОВАНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО З'ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ

У статті представлено різні підходи до з’ясування сутності обдарованості зарубіжними
вченими, зокрема Дж. Рензуллі, Р. Стернбергом, Х. Гарднером, С. Мейкером, У. Хофменом,
Дж. Флеком, Б. Шором й іншими. Подано короткий історичний огляд еволюції сутності
обдарованості; типи обдарованості та окреслено прояви обдарованої поведінки. Акцентовано
увагу, що обдарованість має широку різноманітність визначень, які відображають тісно
пов’язані процеси, що використовуються для її ідентифікації, добору обдарованих дітей,
а також прийняття рішень щодо програмних цілей і процедур їх навчання, виховання
і розвитку. Потенційно обдарованість є в кожного, проте реально виявити її можна лише
за певних умов.
Ключові слова: обдарованість, емоційна обдарованість, наукова обдарованість, теорія
інтелекту, прояви обдарованості.
Упродовж десятиліть дослідження обдарованості запропоновано низку визначень
цього феномену. Одні з них менш вдалі, інші – більш вдалі, ідеальних немає. При цьому
їхня цінність визначається передусім не словесною довершеністю, а практичним зиском,
який можна отримати, розробивши на основі вибраного визначення діагностичний
інструментарій і застосувавши його у стратифікації учнівського, студентського
чи виробничого колективів. Шлях, використовуючи який ми диференціюємо популяцію
на основі інтелектуальних здібностей, є особливо важливою проблемою, оскільки
значною мірою позначається на рішеннях, які приймаються стосовно ідентифікації,
обґрунтування надаваних послуг, кількості індивідів, яким надаються такі послуги,
і в кінцевому рахунку – припущень відносно відмінних потреб однієї групи на противагу
іншим [13].
Лонгітюдне дослідження (тривало з 1970 до 1988 рр. у Хорватії) академічних
і професійних досягнень інтелектуально обдарованих індивідів охоплювало чотири фази.
Це, зокрема, ідентифікація, організована в останньому класі початкової школи; перша
фаза обстеження під час навчання у середній школі; друга фаза обстеження під час
навчання у вищій школі; третя фаза обстеження протягом перших років трудової
діяльності. Результати виконаного дослідження засвідчили, що академічний статус
суб’єктів залишався постійно високим: усі респонденти завершили навчання у середній
школі; 67 % індивідів продовжили навчання у вищій школі; значна частка осіб
зорієнтована на технічні та природничі спеціальності. Загалом інтелектуально
обдаровані індивіди досягли значно вищого рівня у шкільних досягненнях за середній;
багато з них залучалися до наукових досліджень, публікували власні роботи, а також
цікавилися діяльністю в галузі мистецтва й спорту [14]. Як бачимо, коректна діагностика
обдарованості має своїм позитивним наслідком ефективне передбачення академічних
і професійних досягнень індивідів.
Підтвердженням зазначеного є результати дослідження, виконаного в Німеччині.
З 1963 до 1971 рр. близько 2,8 млн. школярів у цій країні брали участь
у 9 загальнонаціональних змаганнях із математики. 1329 найбільш успішних учасників
було відібрано для подальшого дослідження. У 1970/71 р., а також у 1983 та 1993 рр. було
зібрано дані щодо 23000 родичів цих дітей. Аналіз відобразив наявність чіткого зв’язку
між математично-технічною обдарованістю у школі та досягненнями в житті. Водночас
з розподілу високих професійних досягнень серед родичів виводиться очевидність того,
що такі досягнення потребують не тільки виховання, а й відповідного генотипного базису,
що, як видається, трансформується як проста ознака Менделя, тепер відкрита
для досліджень у молекулярній генетиці [36].
*©
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Аналіз визначень конструкта «обдарованість» свідчить про те, що у приписуванні
йому сутнісних ознак ніколи не було єдиних теоретичних позицій серед дослідників.
Усе почалося з банального верхнього одного відсотка індивідів на основі їх упорядкування
за результатами інтелектуальних (на початку академічних) досягнень. Не дивно,
що з часом такий статистичний підхід вимагав уточнення, теоретичної інтерпретації.
Спроби теоретичного обґрунтування в кінцевому результаті призводять до усвідомлення
необхідності розширення концептуальної сутності обдарованості. З іншого боку,
впродовж десятиліть було здійснено чимало спроб визначити обдарованість. Як наслідок,
запропонованих визначень накопичилось стільки, що виникає потреба їх певної
класифікації та узагальнення. Дж. Керролл (J. L. Carroll) і Л. Лармінг (L. R. Larming) [1]
роблять огляд літератури, присвяченої з’ясуванню сутності обдарованості. Е. Торренс
(E. P. Torrance) [35] на Північно-Східній регіональній конференції з питань обдарованості
і творчості (5 листопада 1970, NewHaven, Connecticut) за результатами аналізу визначень
обдарованості, введених у науковий обіг у 70-і рр. ХХ ст., обговорює проблему
розширення змістової сутності зазначеного феномену. Р. Гріндер (R. E. Grinder) [7]
аналізує внесок Ч. Дарвіна, Ф. Гальтона, К. Пірсона, Л. Термена в біологічні та соціальні
аспекти сутності обдарованості.
Починаючи з 1958 р. спостерігається значне поширення використання терміна
«обдарованість» та його визначень. При цьому зазначений конструкт на початку типово
визначається в дуже вузьких когнітивних термінах (набрані бали з тесту інтелекту). Нині
обдарованість має широку різноманітність визначень, які відображають тісно пов’язані
процеси, що використовуються для її ідентифікації, відбору обдарованих дітей, а також
прийняття рішень щодо програмних цілей і процедур їх навчання, виховання і розвитку.
Змістова сутність у зазначеному конструкті простягається від визначень, що включають
одну характеристику (таку, як творчі чи математичні здібності), до тих, які включають
широкий діапазон когнітивних і некогнітивних характеристик. Інші характеристики
у варіабельність сутності обдарованості переважно включають зміст і рівень винятковості,
при цьому статично чи динамічно фокусуючись. Що стосується витоків визначень
обдарованості, то вони будуються на висновках з теорії селективних інструментів, а також
даних емпіричного походження. Узагальнюючи результати ретроспективного аналізу
сутності обдарованості, у дослідженні [10] зазначається: щоб бути точним і значущим,
визначення конструкта «обдарованість» має відповідати вимогам чіткості, теоретичної
значущості, селективної цінності та емпіричної валідності.
Знаковою постаттю у з’ясуванні сутності обдарованості є Дж. Рензуллі
(J. S. Renzulli) [20], який робить огляд вічних запитань і джерел полеміки в пошуку
сутності обдарованості, включаючи мету визначення цього феномену, труднощів
у виокремленні унітарного визначення обдарованості і відмінностей між обдарованими
й потенційно обдарованими індивідами. Він же вводить у науковий обіг триколову
концепцію обдарованості, яка визначається здібностями вище середнього рівня,
одержимістю у виконанні завдань і творчістю. На думку зазначеного автора,
в обдарованому індивіді наведені три компоненти взаємодіють між собою. А отже, факт
наявності обдарованості передбачає не тільки їх наявність, а й ефективну взаємодію.
Дж. Рензуллі торкається також проблеми константності і пропорції кіл у розробленій
ним моделі.
Зазначимо, що наведеній вище роботі передувала низка розвідок ученого, зокрема
дослідження, в якому він робить наголос на важливості операційного визначення
обдарованості, виокремлюючи при цьому наведені три кластери, і вказує на необхідність
в ідентифікаційній практиці приділяти їм рівну увагу [21]. Зазначений автор вказує на
відмінності між обдарованою і потенційно обдарованою особистістю. І, як наслідок,
уводить у науковий обіг поняття обдарованої поведінки.
Помітний внесок у з’ясування сутності обдарованості зроблено Р. Стернбергом
(R. J. Sternberg), який, аналізуючи конструкт обдарованості, виокремлює головні
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характеристики, які відрізняють теорію інформаційних процесів від психометричних
теорій, що лежать в її основі [30].
Він же аналізує сучасні визначення обдарованості і репрезентує альтернативну
точку зору, побудовану на збалансованій теорії мудрості [34]. Зазначимо,
що запропонована автором теорія є корисною стосовно концептуалізації мудрості
та з’ясування джерел у її відмінності. Р. Стернберг указує також на необхідність розвитку
мудрості як форми обдарованості.
Крім зазначеного, учений репрезентує типи обдарованості, засновані
на триархічній теорії інтелекту, виокремлюючи аналітика, творця, практика,
аналітичного творця, аналітичного практика, творчого практика й довершеного
балансира [32].
У його роботі [33] розглядається зв’язок між обдарованістю і спеціальними
знаннями, а також доводиться, що обдарованість є в кінцевому рахунку спеціальними
знаннями, що розвиваються. На думку автора, немає технічних можливостей
відокремити обдарованість від спеціальних знань, тому що всі діагностичні
інструментарії обдарованості оцінюють певного роду спеціальні знання, щонайменше
до певної міри. Р. Стернберг описує також, що можна спостерігати обдарованість
як спеціальні знання, що розвиваються. У статті [31] наводяться приклади, які видаються
випадковими з погляду традиційної інтерпретації здібностей, але які мають сенс як ціле
в контексті моделі спеціальних здібностей, що розвиваються. Підсумовуючи, автор
робить висновок, що запропонована ним модель містить потенціал для кращого
розуміння природи обдарованості.
Трактування сутності обдарованості так чи інакше пов’язано з узятою за основу
теорією інтелекту. Однією з таких теорій, що містяться в основі визначення
обдарованості, є теорія множинного інтелекту Х. Гарднера.
У дослідженні Д. Чана [3] оцінюється валідність використання контрольного списку
самозвіту, що ідентифікує різні аспекти обдарованості у виборці 192 учнів середньої
школи (Китай) з точки зору теорії множинного інтелекту. У процесі дослідження було
також використано стандартизовані міри фіксації IQ, творчих здібностей і лідерських
якостей учнів. Дані академічних досягнень з китайської мови і математики одержано
зі шкільної документації. За результатами дослідження з’ясувалося, що в той час, як учні
розрізняють сім інтелектів як відносно різні здібності, звичайні міри загалом
не прогнозують самооцінки з семи інтелектів, доводячи, що самооцінка типів інтелекту
і зазначені стандартизовані показники надають незалежну і, можливо, додаткову
інформацію стосовно різних аспектів обдарованості.
Теорія множинного інтелекту знаходить підтвердження в розв’язанні проблеми
адаптації обдарованих дітей до проблем, що постають перед ними. В одному
з досліджень [2] 39 обдарованих учнів початкової та середньої школи (Китай) було
оцінено, використовуючи переглянутий Student Adjustment Problems Inventory (SAPI-24),
щодо їхнього пристосування до проблем. Відповіді учнів показують, що інтенсивне
включення в роботу, перфекціонізм, шкільна робота без виклику, мультипотенційність
і батьківські очікування можуть бути перешкодами в адаптації обдарованих дітей
до проблем. Менш важливою виявилася перешкода низького міжособистісного зв’язку.
До того ж у той час, коли зв’язок обдарованості з уразливістю у пристосуванні до проблем
не підтвердився даними, одержаними з використанням IQ, було знайдено, що специфічні
пристосування до проблем асоціюються зі специфічними інтелектами, засвідчуючи
як підвищення, так і пониження вразливості у пристосуванні до проблем, включених
до розгляду.
У дослідженні [4] проблема обдарованості аналізується з позицій концепцій
множинного, емоційного та успішного інтелекту із залученням до дослідження
498 китайських учнів. У процесі дослідження автор оперує зв’язками між показниками
для перелічених типів інтелекту, що дозволяє йому в описі обдарованості виокремити
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три напрямки, які інтерпретуються як глобальна, соціоемоційна та артистична
обдарованості. Використовуючи профілі названих інтелектів, дослідник поміщає учнів
у чотири кластери: надвинахідливі, соціоемоційно обдаровані, помірно обдаровані
й артистично обдаровані. За результатами виконаного дослідження з’ясувалося також,
що учні першого кластеру віддають перевагу діяльності, пов’язаній з управлінням, проте
вони кваліфікуються учителями як найменш емоційно зрілі.
Автори іншого дослідження [11], оцінюючи знання ізраїльських учнів 7–9 класів
(392 особи) та 10–12 класів (381 особа) у галузі літератури, підтвердили конструктивну
валідність моделі обдарованості, в якій обдарованість концептуалізується у 4 видах
здібностей та 4 рівнях розвитку цих здібностей, поміщених у рамки індивідуальних
відмінностей.
С. Мейкер (C. J. Maker) [15] пропонує визначення обдарованості, побудоване
на основі інтелекту, творчості і здатності розв’язувати проблеми.
У роботі Дж. Ельшот (J. Elshout) обґрунтовується теза, що бути обдарованим
означає бути здатним пройти траєкторією розвитку від новачка до експерта швидше
порівняно з пересічними індивідами [5]. При цьому центральними в розвитку
спеціальних знань є розвиток здібностей розпізнавання образів, формування схем,
процедуролізації знаннєвої бази, багатостратегічної керівної структури. Якби
не обдарованість, індивіду в більшості доменів для зазначеного розвитку потрібні були
б тисячі годин наполегливої праці. З цієї причини внесок в успіх інтелектуальних
здібностей гіпотезується як такий, що прихований персональними й ситуативними
характеристиками, які, як стало відомо, диференціюються між актуально творчими
і менш творчими індивідами, – наприклад, ранній персональний інтерес у домені.
Аналогічні позиції відстоюються вченими [20], якими теоретична модель
виняткових спеціальних знань використовується для окреслення розуміння того,
як концептуальні знання обдарованих дітей розвиваються в різних доменах і як взаємодія
цих знань зі спеціальними знаннями завершується на високому рівні розвитку мислення.
У. Хофмен (W. C. Hoffman) [9], з’ясовуючи сутність обдарованості, робить акцент,
керуючись положеннями діалектичної психології К. Рігеля, на зв’язку між інтелектом
і творчістю. Згідно з діалектичною психологією ідея як синтез двох протилежностей
логічно розвивається через тезу й антитезу. Кожна думка є складним утворенням, що
складається з декількох елементів, що належать загальному класу (теза) і поєднані з тим,
що не міститься в цьому загальному класі (антитеза), а також із засобів (синтез)
розв’язання суперечності, що витікає із зазначеної відмінності. Теза й антитеза
виражаються симетричною відмінністю, синтез і контекст – їх доповненням. До того
ж у діалектичній психології постулюється, що ментальні процеси рухаються вільно
в межах стадій розумового розвитку Ж. Піаже.
Теорія Ж. Піаже виокремлює чотири стадії в розвитку індивідів. Ці стадії
охоплюють: сенсоромоторну (від народження до 2 років) – дитина шляхом фізичної
взаємодії з середовищем будує набір концепцій стосовно реальності й того, як вона
функціонує; доопераційну (2–7 років) – дитина поки що не здатна мислити абстрактно
й потребує конкретних фізичних ситуацій; стадію конкретних ситуацій (7–11 років) –
у міру акумулювання фізичного досвіду дитина починає узагальнювати, створюючи
логічні структури, що пояснюють її фізичний досвід; стадію формальних операцій
(11–15 років) – у цей період дитячі когнітивні структури практично не відрізняються від
таких у дорослих. Загалом топологію симетричної відмінності разом з її доповненням
зазначений автор використовує для того, щоб репрезентувати фундаментальні операції
діалектичної психології, які лежать в основі інтелектуально-творчої діяльності
й обдарованості.
Дж. Флек (J. Flack) [6] обговорює місце бажання працювати у структурі
обдарованості. Цей же автор пропонує стратегії, які забезпечують роботу етичних
регулятивів учнів: забезпечення дітей моделями досягнення видатних успіхів,
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ознайомлення учнів з людьми, які наполегливо працювали й захоплювались своєю
роботою, підтримка значення наполегливої праці.
Інтелектуальна обдарованість є складним психологічним феноменом. Подальше
дослідження її сутності вимагає дослідження невідомих чи мало відомих феноменів,
одним із яких є інтелектуальний намір [23]. Інтелектуальний намір Дж. Флек трактує
як найвищий рівень виявлення інтелектуального потенціалу особистості. Він може бути
визначений як суб’єктивний, внутрішньо розвинений стандарт досягнень і норми
інтелектуально-творчої поведінки (відчуття напрямку, віра, надання переваги тощо).
Розуміння інтелектуальних намірів обдарованих осіб забезпечує фундаментальну
інформацію щодо природи обдарованості.
Традиційно психологи досліджують різні характеристики й особливості
обдарованості (тобто її зовнішні прояви). Проте нові розуміння інтелектуальної
обдарованості постають з дослідження її внутрішніх механізмів, що робить
можливим з’ясування психологічного базису обдарованості. Л. Шавініна [24] вважає,
що об’єктивування пізнання можна розглядати як один із таких механізмів.
Об’єктивування постає на передній план, коли пізнання індивіда виходить за межі
суб’єктивного простору в суперперсональний світ, за межі щоденних інтересів,
де глобальні проблеми цивілізації, природи й науки домінують, і де людське мислення
концентрується на аналізі об’єктивних подій дійсності.
Значне місце у з’ясуванні сутності обдарованості відводиться ролі метапізнання.
Є підстави вважати, що одним із перших дослідників, хто звернув увагу на місце
метапізнання у структурі інтелектуальної діяльності, був канадський дослідник
з українськими етнічними коренями Б. Шор (B. Shore). У 80-х рр. ХХ ст. він, досліджуючи
проблеми, пов’язані з теорією і методами когнітивних досліджень, піддає аналізу
структурне навчання та метапізнання [25].
Згодом робиться висновок, що інтелект охоплює метакомпоненти, компоненти
придбання знань і продуктивності. Піддавши аналізу перелічені компоненти, учені
доходять висновку, згідно з яким сучасні дослідження є свідченням того, що взаємодія
між цими елементами може бути основою в розробленні теорії, яка краще за інші
пояснить обдарованість [26]. У цій роботі розглядається місце метапізнання в різних
теоретичних концепціях обдарованості. За результатами виконаного аналізу робиться
висновок, що багато дослідників підтримують ідею важливості метапізнання
в обдарованості, проте нерозв’язані проблеми поки що існують і вимагають свого
дослідження.
Теоретичні і практичні труднощі у виокремленні єдиних глобальних базових
характеристик, які лежать в основі обдарованості, а також різноманітність її зовнішніх
проявів призвели до введення в науковий обіг різних типів обдарованості. Зазначимо,
що в науковій літературі відсутня обґрунтована класифікація типів обдарованості,
яка охоплювала б практично всі галузі людської діяльності. До того ж простежується
тенденція введення в обіг нових типів обдарованості, які часто не перебувають на одному
рівні в ієрархічному узагальненні людської діяльності, а відповідають за її ефективність
у вузькому специфічному проміжку. Той факт, що в галузі поки що немає усталеної
позиції щодо типів обдарованості, вартих уваги дослідників, підтверджується
строкатістю наукових розвідок з цього питання: не всі типи однаковою мірою
досліджуються, що не могло не позначитися на виконаному огляді, поданому нижче.
Безперечно, насамперед заслуговує уваги творча обдарованість. Р. Стернберг
(R. J. Sternberg) і Т. Любарт (T. I. Lubart) [31] доходять висновку, що творчо обдаровані
індивіди пропонують ідеї, які на початку видаються дивними, але вони ґрунтовно
розроблять ці ідеї, реалізують їх і переконують інших у їхній цінності. Автори зазначеного
дослідження констатують також, що творчо обдаровані індивіди демонструють
комбінацію шести компонент, які функціонують інтерактивно: інтелект, знання, стиль
мислення, особистісні якості, мотивація, навколишнє середовище.
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Окремі дослідники розглядають конструкт наукової обдарованості, пов’язуючи
її з науковою творчістю. Так, Г. Іннаморато (G. Innamorato) [12] аналізує різні погляди
на наукову обдарованість, що веде до побудови певних рамок її розуміння. Автор
зазначеного дослідження доходить висновку, що наукова творчість є конгломератом
художніх і наукових здібностей. У рекомендаціях для практиків знаходимо зразки
художньої діяльності учнів у спеціальних програмах для науково обдарованих.
Припускається, що математично обдаровані учні, ідентифіковані шляхом
тестування за допомогою завдань, що виходять за межі вікового рівня, є також творчими
у своїй роботі. У професійній діяльності творчі математики складають дуже малу
підмножину всередині галузі. На шкільному рівні математична обдарованість необхідно
не означає математичну творчість, але обернене є певним чином правильним. Постає
запитання: чи терміни «обдарованість» і «творчість» є синонімами в галузі математики?
Ученими конструкти математичної творчості й математичної обдарованості
розробляються через синтез і аналіз загальної літератури з творчості
та обдарованості [29]. Визначення творчості й обдарованості на рівнях K–12
та професійному порівнюються і протиставляються, щоб розробити принципи, які
теоретично максимізують сумісність цих конструктів .
Незважаючи на цілковиту очевидність значення підприємництва для процвітання
будь-якого суспільства, необхідно визнати, що явище підприємницької обдарованості
є непопулярним з дослідницької точки зору. Ученими пропонується концепція
підприємницької обдарованості, що певним чином заповнює очевидну лакуну
в літературі з питань високих здібностей [22]. Крім зазначеного, дослідники вказують
на соціальні обставини, які позначаються на розвиткові здібностей індивіда
до підприємництва. Зокрема у зазначеній роботі ідентифікуються мікросоціальні
фактори розвитку підприємницької обдарованості. А саме розглядаються сімейне
оточення, вплив відомих сучасників і багато інших факторів, які мали місце у випадку
Р. Брансона (R. Branson) – найбільш успішного підприємця Великої Британії.
А. Ісаакс (A. Isaacs) [13] досліджує проблему організаторської обдарованості. Д. Сміт
(D. Smith) [27] розглядає 27 характеристик соціальної обдарованості, використовуючи
техніку Делфі (Delphi) для того, щоб їх виокремити. Соціальна обдарованість
у зазначеному дослідженні визначається як виняткова здібність формувати зрілі
продуктивні зв’язки й розвивати ефективну взаємодію з іншими індивідами. Згідно
із зазначеним автором соціальні здібності включають розуміння, проникнення,
толерантність і справедливість.
В іншому дослідженні [19] обговорюється розширене визначення поняття
«емоційна обдарованість», запропоноване А. Ропер. Оригінальна концепція
розширюється, щоб виокремити духовну обдарованість, спеціальну спорідненість
із внутрішнім станом і природну здібність до духовного пробудження. У зазначеній
роботі наводяться дані спостережень, які ілюструють компоненти духовної
обдарованості, – обізнаність з внутрішнім світом людини, моральна чутливість до того,
що відбувається в навколишньому світі, вираження схвалення чи осуду стосовно власних
вчинків і вчинків інших, лояльність, прощення. Принагідно зазначимо, що автори цього
дослідження виокремлюють й інші компоненти духовної обдарованості, такі як труднощі
позитивного пристосування тощо, з чим важко погодитися, оскільки ці характеристики
можуть претендувати на статус компонентів зазначеного типу обдарованості.
У. Польсен (W. J. Paulsen) [17] робить огляд визначень обдарованості, представлених
у наявній літературі, які контрастують як різні прояви обдарованості. У зазначеному
дослідженні виокремлюються різні сфери обдарованості, включаючи інтелектуальну,
творчу, специфічну академічну, психосоціальну (лідерство), виконавське мистецтво,
атлетичну, маніпулятивну й технічну. Водночас наголошується, що обдарованого
індивіда потрібно розглядати тотально (у термінах фізичного, соціального, емоційного та
розумового розвитку), а не в термінах тільки інтелектуальних здібностей.
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Теоретичні проблеми трактування сутності обдарованості, а ще більше практичні
наслідки її діагностики, спонукають дослідників критично подивитись на обдарованість
як на реальний конструкт, прийнявши при цьому, що вона сама по собі є фікцією,
бо реальною є лише обдарована поведінка. Це означає, що потенційно обдарованість
є в кожного, проте реально виявити її можна лише за певних умов. Серед дослідників,
які пропонують обдарованість замінити обдарованою поведінкою, насамперед
виокремлюється Е. Спаркс (E. E. Sparks) [28], який стверджує, що герменевтика висуває
щодо питання історично культурних коренів таке припущення: обдарованість
визначається в термінах сутнісних властивостей, що відрізняють вибрану малу кількість
індивідів. У виконаному ним дослідженні натомість пропонується обдарована поведінка,
що визначається наявними можливостями і є відкритою для всіх індивідів. Зазначимо
також, що в цьому дослідженні концепції обдарованості як високого потенціалу
й обдарованих дітей як цивілізаційного скарбу піддаються виклику. Автор використовує
герменевтичну парадигму інтерпретації тексту (згідно з якою ціле можна зрозуміти
в термінах часткового і т. ін.) і стверджує, що мовне мистецтво, наприклад, можна
розглядати як предметну галузь, у якій кожна дитина може загубити себе і знайти себе
як обдарована особистість. Загалом автор обговорює уяву, збентеження, ігнорування
і плавлення світогляду як онтологічні фактори вияву обдарованої поведінки.
Аналіз свідчить, що в сутності обдарованості містяться як загально наукові, так
і історично-культурні корені. Останні є причиною того, що в різні часи в різних народів
обдарованість розуміється дещо по-різному.
Австралійських дорослих аборигенів (n=74) і дітей (n=103) було залучено до
інтерв’ювання [8] з метою з’ясування їхнього розуміння обдарованості. За результатами
виконаного дослідження визначено, що ці респонденти розглядають обдарованість
як наслідок індивідуальних здібностей, узятих зобов’язань і факторів середовища.
У цьому дослідженні повідомляється також про специфічні таланти, які цінуються
в культурі австралійських аборигенів. Як наслідок, робиться висновок про доцільність
урахування культурно більш доречних здібностей, що беруться до уваги при
ідентифікації.
У дослідженні, виконаному для дослідження поглядів на обдарованість у Shonaкультурі (Зімбабве), було зібрано дані від 16 учених у галузі цієї культури.
З використанням опитувальників-розповідей установлено, що обдарованість у Shonaкультурі трактується як незвичні здібності, благословенні в індивіда через родовід, які
роблять його придатним досягти неперевершеного досвіду навіть у проблемних доменах.
Критеріями обдарованості в Shona-культурі є здібності домогтися успіхів, розв’язувати
проблеми, творчість, міжособистісні зв’язки й одухотвореність [16].
В інших дослідженнях з’ясовується точка зору на обдарованість у культурі Ндебеле
(Ndebele) (Зімбабве) [18]. Використовуючи таку ж методику, як і в попередньому
дослідженні, було зібрано дані від 30 учителів і лекторів, які фоново дотримуються
культури Ndebele. Загалом установлено, що Ndebele-культура розглядає обдарованість
як незвичні видатні здібності, включаючи творчість, здібності розв’язувати проблеми
та надихаючу силу, що існують в індивіда від народження і виявляються
в екстраординарних досягненнях і практиці. Загалом за результатами двох зазначених
досліджень автори рекомендують зрощення культурних і сучасних поглядів
на обдарованість у навчальному процесі, щоб розвинути різноманітність талантів в учнів.
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Евтух Н. Б.
ОДАРЕННОСТЬ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУТИ

В статье представлены разные подходы к определению сути одаренности зарубежными
учеными, в частности Дж. Рензулли, Р. Стернбергом, Х. Гарднером, С. Мейкером,
У. Хофменом, Дж. Флеком, Б. Шором и другими. Подан короткий исторический обзор эволюции
сути одаренности; типы одаренности и проявления одаренного поведения. Акцентировано
внимание на том факте, что одаренность представлена широким разнообразием определений,
которые отражают тесно связанные процессы, используемые для ее идентификации, отбора
одаренных детей, а также принятия решений касательно программных целей и процедур их
обучения, воспитания и развития. Потенциальной одаренностью владеет каждый, но реально
проявить ее можно только при определенных условиях.
Ключевые слова: одаренность, эмоциональная одаренность, научная одаренность, теория
интеллекта, проявления одаренность.
Yevtukh M. B.
GIFTEDNESS: APPROACHES TO THE CLARIFICATION OF THE ESSENCE

The article presents different approaches to finding out the essence of giftedness by foreign scholars,
in particular J. Renzulli, R. Sternberg, H. Gardner, S. Meyer, W. Hofman, J. Fleck, B. Shor, and others.
The brief historical review of the evolution of the essence of giftedness is presented; types of giftedness
and manifestations of gifted behavior are outlined.
Attention is drawn to the fact that giftedness has a wide variety of definitions that reflect closely
related processes used to identify it, to select gifted children, and to make decisions about program goals
and procedures for their education, upbringing and development. Potentially, everyone possesses
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giftedness, but it is possible to manifest it only under certain conditions.
The long-standing study of academic and professional achievements of intellectually gifted
individuals has encompassed four phases: identification, organized in the last grade of the elementary
school; the first phase of the examination during studying in secondary school; the second phase
of the examination while studying in high school; the third phase of the examination during the first years
of work.
The differences between gifted and potentially gifted personality, types of giftedness according
to the triarchic theory of intelligence are presented. The intellectual, creative, scientific, mathematical,
entrepreneurial, organizational, emotional giftedness, its manifestations, depending on historical
and cultural features are emphasized.
Key words: giftedness, emotional giftedness, scientific giftedness, theory of intelligence,
manifestations of giftedness.

УДК 37.013 +373.31+ 373.24
Янкович О. І.*
ПЕДАГОГІКА ЗАБАВИ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПОЧАТКОВОЇ
ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ
У статті узагальнено досвід використання забави як освітнього методу та педагогіки
забави як педагогічної субдисципліни й визначено перспективи її використання в закладах
початкової та дошкільної освіти України і Польщі. Розглянуто історію педагогіки забави,
її джерела, розвиток на основі методики КЛАНЗА. Відображено теоретичні засади методики
КЛАНЗА (клубу аніматорів забави), що пропагувалася з 1990 р. у Польщі. Висвітлено принципи,
особливості, функції забави, вимоги до її організації. Показано різницю між грою й забавою.
Виявлено методи, обґрунтовано значення педагогіки забави в закладах початкової та дошкільної
освіти України й Польщі. Акцентовано увагу на взаємозв’язках ідей педагогіки забави
у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці.
Ключові слова: гра, забава, ігровий метод, ігрова діяльність, педагогіка забави, методика
КЛАНЗА, аніматор, заклади початкової та дошкільної освіти.
Докорінне реформування освітньої галузі України пов’язане з орієнтацією
на європейський досвід формування особистості дитини, використанням нових методів
навчання, передусім у закладах дошкільної та початкової освіти. Такими методами
є проектні й ігрові, на чому акцентовано увагу в концепції Нової української школи,
де зокрема зазначено, що «навчання буде організовано через діяльність, ігровими
методами як у класі, так і поза його межами» [2, с. 21].
У європейських країнах уже декілька десятиріч успішно розвивається педагогіка
забави, ідеї якої впроваджуються в український культурно-освітній простір. Набирає
популярності професія аніматора, а підходи до його діяльності обґрунтовані в зарубіжній
педагогічній науці на основі психологічних концепцій, нової філософії мислення.
Однією з європейських держав, у якій із 90-х рр. ХХ ст. успішно розвивається
педагогіка забави, є Польща. У педагогічній теорії і практиці цієї країни
диференціюються поняття забави й гри. Так, на думку польського науковця
Ч. Купісевича, забава – це одна з форм активності людини, що здійснюється добровільно
і супроводжується позитивними емоційними й пізнавальними відчуттями.
Польський дидакт В. Оконь вважає, що забава спирається на уяву, що створює нову
дійсність [10, c. 39]. Це діяльність, яка виконується для отримання задоволення. Натомість
гра може передбачати дидактичні цілі, реалізація яких вимагає від дитини проявів
відповідальності [5, с. 11]. В українській педагогіці ще немає чіткого розмежування ігрової
діяльності на гру й забаву. Однак, ураховуючи популярність забави як засобу бути
*©
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щасливим сьогодні, а українська школа прагне повернути собі статус «школи радості»,
існує потреба в усебічному аналізі ідей педагогіки забави та обґрунтуванні можливостей
їх реалізації в закладах початкової та дошкільної освіти під час формування
компетентностей і організації дозвілля дітей.
Сутність, особливості, методи педагогіки забави та історію її розвитку
висвітлюють польські науковці Р. Домань [6], З. Заорська [11], Е. Кендзьор-Нечипорук [8],
З. Хофман [7], К. Шмідт [10] та ін. Зокрема, З. Заорська акцентувала увага на чинниках,
що зумовили виникнення цього напрямку педагогіки. Вона зазначила, що півстоліття
тому вибухнув протест молодих людей у Європі та США. Втомлені технологією
і гонитвою за багатством, вони поставили питання, навіщо нагромаджувати маєтність,
якщо при цьому не почуваєшся щасливим [11, с. 22]. Виникла ідея знайди спосіб
досягнення внутрішньої гармонії, що знайшла втілення у забавах.
В Україні ігрову діяльність у початковій школі та закладах дошкільної освіти,
зокрема й у контексті наступності, висвітлюють Н. Бібік, Н. Гавриш, В. Крутій,
Н. Кудикіна, Н. Лисенко, О. Савченко, Г. Тарасенко [4] тощо. Проте в дослідженнях
українських учених недостатньо відображена забава як освітній метод. Науковцями
всебічно не проаналізовано педагогіку забави, що є популярною в Польщі та інших
європейських країнах. У працях учених недостатньо висвітлено досвід та особливості
реалізації забави у початкових та дошкільних закладах зарубіжжя, водночас зберігає
актуальність проблема виявлення можливостей використання позитивних ідей в освітній
галузі України.
Метою цієї статті визначаємо узагальнення досвіду використання забави
як освітнього методу та педагогіки забави як педагогічної субдисципліни й визначення
перспектив її використання в закладах початкової та дошкільної освіти України й Польщі.
В освітньому процесі, особливо коли йдеться про наймолодших дітей, ігри й забави
реалізуються здавна. Проте чіткі термінологічні розмежування здійснені в зарубіжній
педагогічній теорії та практиці. Необхідно акцентувати увагу, що в Польщі не лише
диференціюється ігрова діяльність на гру й забаву, але й існує педагогіка забави
як педагогічна субдисципліна, яка ґрунтується на ідеях методики КЛАНЗА. Ця методика
передбачає дотримання чітко визначених принципів забави й вимог до її організації.
Такими принципами є добровільність участі, відсутність будь-якого суперництва,
переживання емоційного піднесення й отримання задоволення, використання різних
засобів самовираження, стимулювання творчої активності, визначення конкретних
часових і просторових меж, у яких здійснюється спонтанний вибір, набуття позитивного
досвіду під час роботи в групі.
З. Хофман зазначає, що теоретична основа методики КЛАНЗА – гуманітарна
психологія К. Рогерса і теорія Гештальт [7, с. 51]. Ця теорія передбачає надання допомоги
людині в тому, щоб стати відповідальною й зрілою, залишаючись веселою
та спонтанною, при цьому насолоджуватись життям; навчитися любити друзів
і близьких, не висловлювати їм претензій тощо.
Педагогіка забави виникла у 70-х рр. ХХ ст. у США, Німеччині, Австрії, ставши
результатом наукових пошуків шляхів підтримки людини через міжособистісну
комунікацію, інтеграцію групи. Австрійський педагог Т. Віннер вказує на три
найважливіші джерела педагогіки забави:
– »анімація» (ідеї прийшли з латинських країн, що втілено у вуличному театрі,
театрі імпровізації);
– рух «Нової гри» з принципами «грайся чесно», «грайся інтенсивно», «ніколи
не роби прикрості»;
– терапія особистісна і групова, визначена як соціальна наука [8].
Учені (З. Заорська, Е. Кендзьор-Нечипорук) висвітлили історію педагогіки забави.
Зокрема з’ясували, що ідеї педагогіки забави прийшли до Польщі з Австрії. З 1990 р. вони
пропагувалися клубом аніматорів забави КЛАНЗА (згодом – польським товариством
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педагогів та аніматорів КЛАНЗА). 1991 року було організовано курси для охочих вивчати
педагогіку забави, а 1992 року започатковано перше періодичне видання, що висвітлює
проблеми реалізації забави як серед дітей, так і серед дорослих. 1994 року зареєстровано
польське товариство педагогів забави КЛАНЗА, розташоване в Любліні. З 2007 р.
видається періодичне видання КЛАНЗА в електронній формі.
Отже, у Польщі історія педагогіки забави налічує близько трьох десятиріч. Досвід
її реалізації в закладах освіти дає змогу аналізувати перспективи подальшого розвитку
для самовираження, самореалізації школяра, що є особливо цінним у сучасних умовах,
коли поширюються численні загрози для дитини внаслідок неправильного використання
медіа й малорухомого способу життя, нестачі міжособистісних контактів, наростання
агресії, жорстокості тощо.
Упроваджуючи методику КЛАНЗА, педагог прагне підвищити ефективність
навчання на основі організації співпраці в групі, переживання позитивних емоцій,
що супроводжують дитину в закладі освіти. Особливістю забави є використання
численних засобів самовираження дитини – через ігрові й сюжетні танці, рух, музику як
елемент навчання й відпочинку. З дитиною встановлюється зворотній зв’язок. Педагог
акцентує увагу на успіхах вихованців, пам’ятаючи, що недоцільно виправляти помилки
і критикувати під час гри. Створюється атмосфера взаємної пошани, вдячності
за сумлінну працю, доброзичливості [1, с. 205]. Педагог із керівника, що займає позицію
стояти над дітьми, вивищуватися над ними, бачити все й віддавати розпорядження,
перетворюється на друга дитини, помічника в житті.
Зазначені принципи педагогіки забави цілком відповідають засадам Нової
української школи, Нового державного стандарту початкової освіти, що пропагують
педагогіку партнерства [3, с. 2].
Під час проведення забави використовуються різні елементи, обґрунтовані
в методиці КЛАНЗИ, – логотип, футболки жовтого кольору для вчителів, вихователів
або аніматорів, танці для групи, кольоровий «парашут», кольоровий ігровий тунель,
шахівниця, асоціативні картки й різноманітні реквізити для активних ігор на свіжому
повітрі [1, с. 205].
У польських закладах для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку постійно
урізноманітнюються забави, стаючи все більш привабливими [8]. Педагоги розглядають
забави як результат творчості, упроваджуючи їх, розвивають креативні якості
дітей [10, с. 39]. Вони створюють драматичні дійства, в яких чергуються різноманітні
забави на певну тему – наприклад, подорож до казкового лісу, подорож до країни
мистецтв тощо; інтеграційні імпрези для дітей, батьків і вчителів «Разом у рідному місті»,
що передбачають виконання вправ, проведення забав відповідно до визначених етапів
імпрези (виготовлення візиток, участь у музичному концерті рідного міста, прогулянка
історичним центром міста чи мальовничими вулицями тощо).
Під час забави в дітей розвивається почуття гумору як особливо цінна якість,
яка дає змогу протидіяти стресам, агресії, попереджувати конфлікти, досягати
компромісів [10, с. 41]. Формування цих умінь є важливою проблемою також
в українській педагогіці початкової та дошкільної освіти, оскільки зазначені вміння
є складовими соціальної та громадянської компетентності як ключових компетентностей,
що зазначено в Концепції Нової української школи [2, с. 12].
В Україні педагогіку забави в закладах початкової та дошкільної освіти
не реалізовують так активно, як у Польщі, проте забави, які використовують наші
європейські сусіди, відомі в Україні понад півстоліття. Це зокрема «Коло слів» (дитина
починає слово з літери, на яку закінчується слово, сказане попереднім учасником),
«Незакінчені речення» (дитина продовжує речення, що його почали педагог чи інша
дитина), «Мій настрій» (малюються об’єкти, що асоціюються з певною погодою
і відображають сьогоднішній настрій, – сонце, хмари, дощ тощо) [9]. Останній метод
по суті є різновидом методу «Прогноз погоди». Популярні в Україні інтерактивні методи
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«Автопортрет», «Комплімент», «Подаруй квітку», «Приховані таланти», «Павутина»
та інші цілковито відповідають вимогам до забави, згуртовують колектив класу чи групи.
Популярні в Польщі імпрези часом нагадують розважальні й пізнавальні
колективні творчі справи учнів, батьків, учителів у початкових і дошкільних закладах
освіти України. Як відомо, технологія колективного творчого виховання реалізується
в українській педагогічній теорії та практиці з 50-х рр. ХХ ст. Отже, ідеї методики
КЛАНЗА відомі вітчизняним педагогам.
У перспективі доцільно в українських закладах початкової та дошкільної освіти
реалізовувати інтеграційні імпрези, забави як театралізовані дійства, що дають змогу
розвивати творчі якості дитини, почуття гумору, формувати вміння попереджувати
конфлікти, досягати компромісів, а головне – виховувати особистість, що є щасливою «тут
і тепер». Очевидно, що для ефективності такої діяльності потрібно здійснювати
підготовку педагогів до використання забави як освітнього методу. Вони мають стати
лідерами, провідниками дитячого колективу, що забезпечують безпеку дітей, знають
їх потреби, прагнення, почуття, думки. У польських університетах викладається
спеціальний предмет «Педагогіка забави». На нашу думку, у вітчизняних закладах
педагогічної освіти доцільно вивчати її як дисципліну за вибором, яка сприятиме
формуванню організаторських, комунікативних умінь, творчих якостей майбутніх
учителів, що здатні не лише запрошувати аніматорів на дитячі свята, й самі бути
аніматорами.
Отже, забава є багатофункціональним методом, що в закладі освіти сприяє
самореалізації особистості, дає змогу формувати в дітей компетентності, виховувати
ціннісні орієнтації, реалізувати партнерську педагогіку, насолоджуватися життям.
У Польщі педагогіка забави розвивається впродовж десятиріч і вже обґрунтована на
науково-теоретичному рівні. В Україні порівняно нещодавно набули популярності
професія аніматора й забава, що зумовлено поширенням європейських ідей щодо
організації дозвілля, методики КЛАНЗА. Водночас слід зазначити, що окремі забави,
які реалізуються наразі в Польщі, використовувалися в Україні понад півстоліття тому.
Отже, є сенс говорити про взаємопроникнення ідей педагогіки забави із вітчизняної
педагогічної науки до зарубіжної і навпаки.
На сучасному етапі потребують узагальнення основні положення педагогіки забави,
висвітлення її методів й визначення перспектив подальшого розвитку; популяризація тих
забав, які, розкриваючи потенціал дитини, викликають шквал позитивних емоцій;
удосконалення підготовки педагогів до використання методики КЛАНЗА.
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Янкович А. И.
ПЕДАГОГИКА ЗАБАВЫ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ НАЧАЛЬНОГО
И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ И ПОЛЬШИ

В статье обобщен опыт использования забавы как образовательного метода и педагогики
забавы как педагогической субдисциплины и определены перспективы ее использования
в заведениях начального и дошкольного образования Украины и Польши. Рассмотрена история
педагогики забавы, ее источники, развитие на основе методики КЛАНЗА. Отображены
теоретические принципы методики КЛАНЗА (клуба аниматоров забавы), которая
пропагандировалась с 1990 г. в Польше. Отражены принципы, особенности, функции забавы,
требования к ее организации. Показана разница между игрой и забавой. Определены методы,
обосновано значение педагогики забавы в заведениях начального и дошкольного образования
Украины и Польши. Акцентировано внимание на взаимосвязях идей педагогики забавы
в отечественной и зарубежной педагогической науке.
Ключевые слова: игра, забава, игровой метод, игровая деятельность, педагогика забавы,
методика КЛАНЗА, аниматор, заведения начального и дошкольного образования.
Yankovych O. I.
GAME PEDAGOGY IN THE THEORY AND PRACTICE OF PRIMARY AND PRESCHOOL
EDUCATION OF UKRAINE AND POLAND

The experience of using the game as an educational method and game pedagogy as a brunch
of pedagogy has been summarized in the article. The prospects of game pedagogy use in institutions
of primary and preschool education of Ukraine and Poland have been determined. The history of game
pedagogy, its sources, development on the basis of KLANZA methodology has been studies.
The theoretical bases of KLANZA methodology (known since 1990 in Poland) have been described.
The principles, functions of the game, requirements for its organization have been cleared up.
The difference between the game and fun has been shown. Voluntary participation, the absence of any
rivalry, satisfaction, stimulation of creative activity, gaining a positive experience during work in the
group has been defined as the basic principles of the game. Special features of the game, including the use
of numerous means of self-expression of the child through game and story dances, movement, music
as an element of study and rest, have been shown.
Methods of game pedagogy in the institutions of primary and preschool education of Ukraine
and Poland have been revealed. The significance of these methods has been shown. Implementation
of the integration performances for children, parents and teachers; of the game as the theatrical act which
gives an opportunity to develop the child’s creative qualities, a sense of humor, to form skills to prevent
conflicts, to reach compromises have been demonstrated as the prospective direction of the use of positive
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Polish experience in Ukrainian institutions of primary and preschool education. The necessity
of improving the training of teachers to use the KLANZA methodology has been grounded.
The attention has been focused on the interconnections between the ideas of game pedagogy
of national and foreign pedagogical science.
Key words: game, fun, game method, game activities, game pedagogy, KLANZA methodology,
animator, institutions of primary and preschool education.

УДК 376-056.45 (477.53)
Ворона Л. І.*
СИСТЕМА ПОШУКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ПОЛТАВСЬКОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ
У статті розглядаються проблеми обдарованості дітей в сучасній педагогіці. Навчання
обдарованих дітей в наш час стає все більш актуальним і пов’язано це насамперед з потребою
суспільства в неординарних творчих особистостях, що активно розглядається і вченими,
і педагогами-практиками. Раннє виявлення, навчання й виховання обдарованих дітей є одним
із головних завдань удосконалення системи освіти, адже обдаровані діти – потенціал
майбутнього розвитку будь-якої держави. На сьогодні на державному рівні підтримується ідея
створення єдиної загальнонаціональної системи виявлення та підтримки обдарованих дітей
через функціонування позашкільних навчальних закладів Малої академії наук України.
Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, система пошуку обдарованих дітей,
конкурси, конкурсна діяльність.
Держави, які орієнтуються на високий інтелектуальний та творчий потенціал нації,
досягають значного успіху в будь-яких сферах діяльності. Тому одним із важливих
стратегічних завдань України на сучасному етапі є виявлення та всебічна підтримка
обдарованої молоді. Турбота про обдарованих дітей сьогодні – це турбота про розвиток
науки, культури й соціального життя завтра.
Важливим завданням системи національної освіти України є формування творчо
активної, всебічно розвиненої гармонійної особистості. У Доктрині національної освіти,
що визначає стратегію та основні напрямки розвитку освіти України в XXI столітті,
записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді,
розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації
особистості». На сьогодні проблема обдарованості є актуальною не тільки серед
науковців, а й серед педагогічних працівників і батьків.
Питаннями обдарованості дітей займалися зарубіжні психологи та педагоги. Так,
відомими є дослідження в галузі психології творчої обдарованості американців
Дж. Гілфорда, П. Торренса, Ф. Баррона, К. Тейлора, М. Карне. На основі ідей психологів
Дж. Кэррола й Б. Блума їх послідовниками була розроблена методика навчання
обдарованих дітей. Вивченням особливо обдарованих дітей займався Ж. Брюно.
Проблеми обдарованості вивчали й вітчизняні психологи А. Матюшкин,
Н. Шумакова, Г. Чистякова, В. Юркевич, В. Моляко, Ю. Гільбух [2; 9]. Проблеми роботи
з обдарованою молоддю є предметом спеціальних досліджень В. Алфимова, Н. Аніскіна,
Л. Тихенко, В. Дружиніна, О. Марінушкіної, О. Микитюка [1; 3; 5].
Мета цієї статті – схарактеризувати систему пошуку обдарованих дітей
Полтавського територіального відділення МАН України.
Зазначимо, що обдарованість – явище багатогранне. Однією з найважливіших
характеристик обдарованості психологи вважають особливу потребу в розумовому
пошуку. Обдарована дитина виділяється яскравими, очевидними, інколи видатними
*©
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досягненнями в певному виді діяльності.
Мета діяльності позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» – виявлення і всебічна
підтримка обдарованої молоді Полтавщини. Виявлення обдарованих дітей та розвиток
їх здібностей є досить складним завданням щодо практичної реалізації та є досить
тривалим процесом.
Система роботи з обдарованими учнями спрямована на: виявлення потенційно
обдарованих дітей; створення умов для розкриття потенційних можливостей дітей;
максимальне розкриття обдарованості та реалізацію можливостей; створення творчого
вчительського колективу; навчання батьків з питань взаємодії з обдарованими дітьми;
моральне і матеріальне стимулювання саморозвитку учнів.
Щоб розвинути до належного рівня творчі здібності інтелектуально обдарованої
особистості, її потрібно якомога раніше виявити і впродовж навчання цілеспрямовано
впливати на розвиток творчих задатків [6].
Методисти закладу визначили сферу пошуку обдарованих дітей – навчальні заклади
області (вивчення й аналіз результатів академічних досягнень та інтересів учнів)
та випрацювали у своїй роботі систему пошуку обдарованих учнів області:
1. Залучення учнів до гурткової роботи закладу за напрямками: формування
у вихованців навчально-інтелектуальних і творчих умінь і якостей, підтримка постійного
інтересу учня до предмета, вивчення позапрограмового матеріалу, розвиток
експериментальних умінь і навичок через науково-дослідницьку діяльність учнів.
2. Організація та проведення обласних конкурсів «Здорове життя – успіх буття»
(6-11 класи); «Відлуння заповітів земляків» (8-11 класи); «Фізика в житті людини»
(7-11 класи); «Перлини зоряного неба» (7-11 класи); «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо
віхи твої» (9-11 класи).
3. Участь вихованців в інтелектуальних конкурсах різного рівня (від районних
до міжнародних).
4. Створення банку даних переможців.
5. Залучення провідних науковців, висококваліфікованих учителів до роботи
з обдарованими дітьми.
6. Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи
з обдарованими дітьми [8].
Така система роботи з обдарованими учнями має бути чітко спланована
й організована, передбачати тісну співпрацю учителя та учнів, залучення батьків
до проблем навчання, виховання та розвитку обдарованих учнів, орієнтована на кінцевий
результат.
Основними формами залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької
діяльності є: навчання в наукових гуртках, робота над науково-дослідницькими
проектами, науково-практичні конференції, семінари, виставки, екскурсії, навчальнотренувальні збори, конкурси.
На сьогодні найбільш популярним, дієвим та ефективним методом роботи
з виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей є проведення конкурсів.
Конкурси, як одна з форм навчання, стимулюють та активізують розумову діяльність,
розвивають творчі можливості та формують конкурентоздатність учня. Конкурсна
діяльність відкриває широкі можливості створення оптимальних умов для виявлення
індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, розвитку вольових, комунікативних
якостей особистості. Участь у конкурсній діяльності допомагає реалізувати принципи
особистісно зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей, дає можливість
особистості активізувати інтелектуальні якості, дати поштовх в навчальному процесі,
досягненні творчої самореалізації та нестандартності наукового та науково-творчого
мислення. Конкурсна діяльність сприяє розвитку навчання. У такій роботі задіяні вчителі,
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психологи, бібліотекарі, викладачі місцевих вишів, батьки, адміністрація закладів.
Конкурсна діяльність спрямована на те, щоб створити для учнів освітній простір, який
забезпечує умови для самореалізації, підвищення їх мотивації, пізнання
та самовиховання, в якому кожен учасник міг би себе повністю реалізувати, відчувати
комфортно [4].
Метою конкурсної діяльності позашкільного навчального закладу Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» є:
 представлення результатів навчальної діяльності;
 організація спілкування та обмін інформацією учнів різних навчальних закладів;
 ознайомлення учнів з актуальними проблемами та завданнями сучасної науки;
 підведення підсумків самостійної та спільної роботи учнів та їх керівників,
надання їм методичної допомоги [7].
Конкурс для учнів 6-11 класів «Здорове життя – успіх буття» проводиться з метою
духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей, створення умов для формування
інтелектуального потенціалу нації, пропаганди здорового способу життя.
Завданням конкурсу є формування в дітей активної життєвої позиції, мотивації
до саморозвитку та самовдосконалення, орієнтації на здоровий спосіб життя, залучення
інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької
та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання
самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку.
Обласний конкурс для учнів 7-11 класів «Фізика в житті людини» проводиться
щорічно з метою формування інтелектуального потенціалу нації, виявлення й підтримки
обдарованої учнівської молоді, активізації та створення сприятливих умов для
поширення різноманітних форм позашкільної роботи з фізики.
Основними завданнями конкурсу є: пропаганда сучасних досягнень фізичної науки;
формування у дітей зацікавленості в конструкторській, пізнавальній діяльності, мотивації
до саморозвитку та самовдосконалення; виявлення та залучення інтелектуально та творчо
обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
популяризація серед молоді науки як професії, формування у школярів елементів
наукового світогляду, мотивування їх до вивчення дисциплін природничо-фізичного
циклу; розвиток інженерної думки серед молоді; поглиблена підготовка талановитої
молоді до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
Обласний літературний конкурс «Відлуння заповітів земляків» проводиться
з метою вшанування творчої спадщини письменників-земляків, формування умінь
і навичок літературної та дослідницької діяльності учнівської молоді, підтримки
талановитої молоді та творчої праці педагогів.
Основними завданнями конкурсу є: виявлення та підтримка обдарованої учнівської
молоді; залучення школярів і студентів до поглибленого вивчення творчості українських
поетів і письменників; залучення молоді до пізнавальної та дослідницької діяльності
в гуртках і секціях позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»; стимулювання творчого
мислення та самовдосконалення молоді.
Обласний конкурс для школярів «Кристали: структура, властивості» проводиться
з метою популяризації хімічних знань і підтримки талановитих учнів, розвитку їхніх
інтелектуальних здібностей, науково-дослідницьких навиків і логічного хімічного
мислення, активізації творчої діяльності школярів та якісного оновлення змісту, форм
і методів позашкільної освіти.
Завданнями конкурсу є залучення учнів до поглибленого вивчення хімії,
формування науково-дослідницького світогляду, створення умов для самореалізації юних
науковців, підтримка обдарованих школярів.
Обласний конкурс з астрономії «Перлини зоряного неба» проводиться з метою
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формування інтелектуального потенціалу нації, виявлення й підтримки обдарованої
учнівської молоді, активізації та створення сприятливих умов для поширення
різноманітних форм позашкільної роботи з астрономії.
Основними завданнями конкурсу є пропаганда сучасних досягнень астрономічної
науки; пошук і підтримка учнів, які зацікавлені в дослідженні космічного простору;
формування в дітей наукового світогляду, створення умов для інтелектуального і творчого
розвитку учнівської молоді; виявлення та залучення інтелектуально та творчо обдарованої
учнівської молоді до науково-дослідницької й експериментальної роботи; популяризація
серед молоді науки як професії, формування у школярів елементів наукового світогляду,
мотивування їх до вивчення дисциплін природничо-фізичного циклу.
Обласний історичний конкурс «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої»
проводиться з метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові
до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних
надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги
борців за свободу й незалежність України, суверенітет і територіальну цілісність держави;
формування умінь і навичок дослідницької діяльності учнівської молоді, підтримки
талановитої молоді та творчої праці педагогів.
Завданнями конкурсу є зміцнення ідеї української державності як консолідаційного
чинника розвитку суспільства, формування патріотизму в дітей та молоді; виховання
шанобливого ставлення до пам’яті про жертви комуністичного та інших тоталітарних
режимів в Україні; виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді; формування
ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості в дітей та молоді; реалізація
здібностей талановитих учнів; стимулювання творчого мислення та самовдосконалення
молоді; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних
галузей суспільного життя; активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи
з учнями.
За останні роки значно збільшилася кількість учасників обласних конкурсів,
як наслідок – зростає кількість учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
та рівень їх навчальних досягнень, кількість обдарованих учнів, що займаються науководослідницькою діяльністю.
Пошук, підтримка й розвиток обдарованих учнів є одним із провідних завдань
позашкільного навчального закладу. Розвиток обдарованості потребує цілісної,
самокерованої системи, яка передбачає виявлення та підтримку обдарованої молоді;
розвиток і реалізацію її здібностей; стимулювання творчої роботи дітей та їх наставників;
активізацію навчально-пізнавальної діяльності молоді; формування резерву
підготовлених наукових та педагогічних кадрів. Ця система має охоплювати заклади
освіти різних рівнів – позашкільні, загальноосвітні, вищі навчальні заклади області.
Навчаючись в Малій академії наук, учні мають можливість ознайомитися з досягненнями
науки і техніки, розвивати творчу думку, реалізовувати прагнення до наукового пошуку,
набувати дослідницьких умінь.
Порушена у статті проблема багатоаспектна та потребує більш детального
висвітлення, яке може бути здійснене в подальших наукових розвідках.
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Ворона Л. И.
СИСТЕМА ПОИСКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПОЛТАВСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МАН УКРАИНЫ

В статье рассматриваются проблемы одаренности детей в современной педагогике.
Обучение одаренных детей в наше время становится все более актуальным и связано это прежде
всего с потребностью общества в неординарных творческих личностях, что активно
рассматривается и учеными, и педагогами-практиками. Раннее выявление, обучение
и воспитание одаренных детей является одной из главных задач совершенствования системы
образования, ведь одаренные дети – потенциал будущего развития любого государства. Сегодня
на государственном уровне поддерживается идея создания единой общенациональной системы
выявления и поддержки одаренных детей через функционирование внешкольных учебных
заведений Малой академии наук Украины.
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, система поиска одаренных детей,
конкурсы, конкурсная деятельность.
Vorona L. I.
SEARCH SYSTEM OF GIFTED CHILDREN OF POLTAVA
TERRITORIAL DEPARTMENT OF MAS OF UKRAINE

The article deals with problems of the giftedness of children in modern pedagogy. The teaching
of gifted children in our time is becoming more and more relevant, and this is primarily due to the need
of society in extraordinary creative individuals, and it is actively considered by both scientists and
practitioners. Early detection, education and education of gifted children is one of the main tasks
of improving the education system because gifted children are the potential for the future development
of any state.
At present, at the state level, the idea of creating a unified national system for identifying
and supporting gifted children through the functioning of out-of-school educational institutions of the
Minor Academy of Sciences of Ukraine is supported. The contests are one of the main forms of attracting
gifted pupils to research activities.
Competitions, as one of the forms of learning, stimulate mental activity, develop creative
possibilities and form the pupil’s competitiveness. Competitive activities are aimed at creating
an educational space for pupils, which provides conditions for self-realization, increases their motivation,
knowledge and self-education in which each participant could fully realize, feel comfortable.
Key words: gifted, gifted children, gifted children’s search system, competitions, competitive
activity.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ»
У статті висвітлено наукові погляди на розвиток творчості і творчого потенціалу
особистості. Розкрито сутність понять «творчість», «творча діяльність» і «творчий
потенціал особистості». Схарактеризовано дефініції творчості з позицій філософії, психології,
педагогіки. Підкреслено, що серед основних показників творчих здібностей учені виокремлюють
творче мислення та творчу уяву; поєднання уважності, чутливості, спостережливості,
особливостей пам’яті, уяви, мислення; швидкість думки, її гнучкість, оригінальність
і фантастичність, допитливість, здатність дивуватися й пізнавати; здатність ризикувати,
сприймати неоднозначні речі; розвинену інтуїцію. Конкретизовано науково-теоретичні підходи
щодо складових творчого потенціалу особистості.
Ключові слова: навчання, особистість, розвиток, творчість, творчий потенціал.
Актуальність дослідження проблеми розвитку творчого потенціалу особистості
зумовлена насамперед наявністю практичної потреби у використанні її потенційних
ресурсів як основного чинника у вирішенні завдань розвитку творчих здібностей
і активності. Обґрунтування й подальше дослідження проблеми, пов’язаної з розумінням
специфіки творчості, сутності, структури й природи творчого потенціалу особистості дає
можливість більш глибоко розкрити механізм становлення і реалізації її творчих
здібностей. Творчий потенціал є важливим надбанням як суспільства в цілому, так
і окремої людини, що дає можливість ефективно вирішувати й суто практичні завдання,
пов’язані з використанням людського потенціалу в розвитку українського суспільства.
У контексті нашого дослідження відзначимо, що значний внесок у вирішенні
проблеми виявлення, вивчення й розвитку творчого потенціалу особистості належить
таким відомим вітчизняним психологам і педагогам, як Д. Богоявленська, Л. Виготський,
П. Гальперін, В. Давидов, В. Дружинін, Г. Костюк, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, О. Матюшкін,
В. Моляко, А. Петровський, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн та ін., а також зарубіжним
дослідникам Г. Айзенку, А. Біне, Д. Векслеру, Дж. Гілфорду, Ж. Годфруа, Ж. Піаже,
Ч. Спірмену, Р. Стернбергу, Е. П. Торренсу та ін.
Метою статті є визначення сутності поняття «творчий потенціал особистості»
та характеристика його складових.
У першій половині ХХ століття розпочинається вивчення окремих аспектів
розвитку творчого потенціалу (Л. Виготський [6], О. Лук [10], С. Рубінштейн [12] та ін.).
Системний практичний розгляд цього питання дозволяє інтенсифікувати його
теоретичне обґрунтування, вибудувати певні наукові теорії та гіпотези. Після 1930-х рр.
інтерес дослідників до зазначених питань поступово зменшується, хоча недостатньо
розробленими залишилися критерії творчості, творчої діяльності тощо.
У 1950-х рр. американський психолог Дж. Гілфорд уводить до наукового обігу
поняття креативності, яку трактує як вищий процес мислення, що перевищує логічне
й раціональне мислення та заснований на протилежності конвергентного
(односпрямованого, логічного) та дивергентного (різноспрямованого, алогічного)
мислення [7].
У цей період видатний український педагог В. Сухомлинський висунув гіпотезу про
те, що без учителя, здатного до фантазування, уяви, творчого мислення, не може існувати
жодна школа, зокрема й вища. В. Сухомлинський розглядав гуманістичні взаємини,
що мають визначати стосунки особи і колективу, у зв’язку зі структурою людського
світогляду, звертаючи чільну увагу на розкриття та ствердження сил і творчих здібностей
людини, пробудження її індивідуальної неповторності, творчої самобутності
й самостійності [16].
*©
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Отже, відповідно до мети нашого дослідження з’ясуємо сутність поняття «творчий
потенціал».
«Потенціал» (від лат. potentia – «сила»; англ. potential, нім. Potential,
нім. Konsumismus) у словниках трактується як ресурс, заряд, запас, резерв (внутрішній,
життєвий), можливості тощо [1; 4; 11]. Словник української мови подає декілька значень
слова «потенціал», одне з яких – пряме – стосується його використання у спеціальних
галузях наук (фізика, техніка тощо), а інші – переносні – використовуються для
«позначення сукупності всіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил тощо,
що можуть бути використані в певній галузі, ділянці, сфері; запасу чого-небудь, резерву;
прихованих здатностей, сил для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних
умов» [13, с. 402].
Поняття творчого потенціалу досить детально розроблено у психологічній науці.
Енциклопедичний словник із психології та педагогіки подає визначення творчого
потенціалу як аспекту, складової інтелекту, що характеризується новизною в мисленні
та оригінальністю у вирішенні завдань [5]. Схожої думки дотримується А. Богуш,
вважаючи творчий потенціал системною характеристикою особистості, що дає
їй можливість творити, знаходити нове, приймати рішення та діяти оригінально
й нестандартно в різних ситуаціях [3], а також Ю. Кузьменко, визначаючи творчий
потенціал як ресурс творчих можливостей людини, здатність конкретної людини
до здійснення творчих дій, творчої діяльності [9]. Д. Богоявленська зазначає, що творчий
потенціал ґрунтується передусім на природних здібностях як на головному
вирішальному аспекті [2].
Поняття «творчість» як цінність розглядає український академік А. Богуш, який
визначає її провідне місце серед основних виховних цінностей і вбачає в ній механізм
розвитку культури, а головним показником цього процесу називає духовність [3], а також
вказує на тісний зв’язок між поняттями «творчість», «цінність», «духовність»,
«особистість» За її міркуванням, творчість виявляється в усіх сферах життєдіяльності,
є своєрідним інтелектуально-чуттєвим станом, що відбувається на позитивному тлі
поведінки й характеризує людину як цілісну, духовно розвинену особу [там само]. Серед
основних показників творчих здібностей учені виокремлюють творче мислення та творчу
уяву (Г. Альтшуллер, Л. Виготський, В. Дружинін, А. Петровський); поєднання уважності,
чутливості, спостережливості, особливостей пам’яті, уяви, мислення (широта, глибина
та зрозумілість думки, її послідовність, самостійність, критичність, свобода від
шаблонних способів вирішування завдань) (Г. Костюк); швидкість думки, її гнучкість,
оригінальність і фантастичність, допитливість, здатність дивуватися й пізнавати
(Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд); здатність ризикувати, сприймати неоднозначні речі;
розвинену інтуїції (Т. Богданова).
На підставі викладеного, творчий потенціал можна визначити як інтегративну
властивість, що формується на основі задатків у процесі взаємодії особистості
з навколишнім середовищем і є результатом розвитку її психічних процесів та умовою
успішної життєдіяльності [14].
Отже, аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що творчість має
подвійний психологічний аспект – особистісний і процесуальний. Вона передбачає
наявність в особистості відповідних здібностей, мотивації, знань та вмінь, завдяки яким
і створюється творчий продукт. Вивчення цих властивостей особистості виявляє важливу
роль уяви, несвідомих компонентів розумової активності, а також потреб
у самоактуалізації.
Д. Богоявленська пропонує інтерпретувати природу творчої продуктивності,
не вдаючись взагалі до поняття творчої здібності як до пояснювального принципу [2].
Розкриття операційного психологічного наповнення механізму творчості стає можливим
лише під час розгляду феномену творчості в процесуальнодіяльнісній парадигмі:
не особлива специфічна (творча) здібність, а позиція суб’єкта діяльності визначає
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можливість творчих досягнень. В основу її експериментально-дослідницької роботи
покладено ідеї теорії розвивального навчання В. Давидова [8], який надавав особливого
значення формуванню моральної сфери й способам організації розвивального навчання.
Принципом його системи була не жорстка установка на досягнення результату,
а навчання за допомогою «квазідослідницької діяльності» як шляху формування позиції
суб’єкта діяльності. «Якість виконання діяльності завжди обумовлена цілями й мотивами.
Якщо цілі особистості знаходяться поза самою діяльністю, то діяльність виконується
у кращому випадку сумлінно і її результат навіть при найкращому виконанні
не перебільшує нормативу. Відзначаючи в такому разі високі здібності людини, не слід
говорити про її високий творчий потенціал, оскільки творчість передбачає збіг мотиву
й цілі, тобто захоплення діяльністю. Лише за цієї умови новий продукт значно
перевершуватиме початковий задум. І як наслідок, відбувається розвиток
діяльності з ініціативи самої особистості (фактично саморозвиток діяльності),
а це і є творчість» [2, с. 35]. Автор виокремлює прояви трьох якісно відмінних рівнів
творчого процесу:
1. Стимульно-продуктивний – діяльність може мати продуктивний характер,
але це кожного разу визначається дією деякого зовнішнього стимулу.
2. Евристичний – діяльність набуває творчого характеру. Вона суб’єктивно
оцінюється учнем як новий, «свій», «власний» спосіб, який дозволить вирішувати
поставлені завдання.
3. Креативний – самостійно знайдена емпірична закономірність викори-стовується
не лише як прийом вирішення, а постає як нова проблема.
Тут дії індивіда набувають породжувального характеру і все більш втрачають форму
відповіді: його результат ширший, ніж вихідна мета. «Творчість у власному розумінні
слова починається там, де результат перестає бути тільки відповіддю, тільки вирішенням
заздалегідь поставленої задачі. При цьому він залишається і розв’язком, і відповіддю,
але разом із тим у ньому є дещо «поверх того», що й визначає його якісно новий
статус» [там само, с. 35].
Відповідно до цього наше дослідження грунтується на позиціях теорії поетапного
формування розумових дій та діяльнісного підходу до розвитку творчого потенціалу
особистості, впливає на здатність особистості до теоретичного мислення.
Виділені Д. Богоявленською три рівні фактично є показниками тих етапів, які має
пройти особистість, розвиваючи свої творчі здібності, й одночасно вони є рівневими
критеріями для оцінювання якості творчого процесу.
Наступною важливою проблемою психології творчості є виявлення здатності
індивіда до творчості (креативності) та з’ясування зв’язків між творчими здібностями
й інтелектом. Остаточного розв’язання цієї проблеми немає, проте результати
досліджень у цьому напрямку дають певну інформацію.
Поняття «креативність» у контексті психологічного знання набуло значення лише
на початку 50-х років завдяки роботам Дж. Гілфорда. Основою концепції Гілфорда щодо
креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності стала його тривимірна
модель структури інтелекту: зміст (4 параметри); операції (5 параметрів); продукти
(6 параметрів), тобто 120 специфічних типів когнітивних здібностей – складових
інтелекту, які характеризуються 15 параметрами.
Дж. Гілфорд звертає увагу на існування принципової відмінності між двома типами
мисленнєвих операцій – конвергенцією (сходженням) і дивергенцією (розходженням) [7].
Конвергентне мислення актуалізується, коли при розв’язуванні завдання людині треба
на основі певних умов прийняти єдино правильне рішення або обмежену умовою
їх кількість. Дивергентне мислення, за Гілфордом, визначається як тип мислення,
що відбувається в різних напрямках. Таке мислення припускає варіювання шляхів
розв’язання проблеми і часто призводить до несподіваних висновків і результатів. Інакше
кажучи, існують два способи розв’язання деякої проблеми:
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1) конвергентне мислення, при якому всі зусилля концентруються на пошуку єдино
правильного вирішення на основі наявних знань і логічних міркувань;
2) дивергентне мислення, яке забезпечує «віялоподібний» пошук у всіх можливих
напрямках, розгляд якомога більшої кількості варіантів; такий пошук найчастіше
призводить до оригінальних рішень.
Творчим особистостям звичайно притаманне дивергентне мислення, вони схильні
утворювати нові комбінації з елементів, які більшість людей знають і використовують
лише якимось одним способом, або формувати зв’язки між елементами, які на перший
погляд не мають нічого спільного. За Дж. Гілфордом, основними особливостями
(ознаками) творчого мислення є такі: оригінальність (здатність породжувати несподівані
й небанальні рішення), пластичність (здатність до численних рішень), рухливість
(здатність переходити від одного аспекту проблеми до іншого, не обмежуючись однією
єдиною точкою зору), семантична спонтанна гнучкість (здатність висувати різноманітні
ідеї в ситуаціях, що не мають орієнтирів, підказок для цих ідей) [7, с. 290].
Творча людина еклектична, допитлива і постійно намагається поєднати факти
з різних галузей; її сприйняття світу неперервно поновлюється. Звичайно творчі люди –
це мрійники, вони намагаються перетворити в життя свої «маревні ідеї», одночасно
приймаючи та інтегруючи ірраціональні аспекти своєї поведінки.
Складових творчого процесу багато. Зупинимося на деяких із них – на нашу думку,
найбільш важливих, щоб простежити ґенезу розвитку творчої особистості й одночасно
побачити важливі педагогічні аспекти щодо збереження та підтримки творчого
потенціалу. Розвиток творчих здібностей людини може тривати упродовж значного
періоду її життя, проте в онтогенезі існують оптимальні сензитивні вікові періоди
їх формування. В організації навчально-виховної діяльності, що сприяла б розвитку
творчого потенціалу особистості, слід ураховувати вікові особливості учнів. І хоч учитися
ніколи не пізно, але для розвитку мислення існують жорсткі вікові обмеження.
Отже, аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що у процесі
нарощення творчого потенціалу через активну діяльність виникає дедалі більша потреба
в творчій самореалізації та саморозвитку. Цей процес розгортається по спіралі:
потенціал реалізується шляхом зусилля, спрямованого на прагнення до перевищення
себе. Взаємозв’язок між поняттями «творчість» і «творчий потенціал» можна описати
таким чином: результативність творчої діяльності залежить від рівня творчого
потенціалу; разом із тим у творчості людина одночасно виявляє творчий потенціал
і нарощує його.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо у виборі методів і прийомів,
спрямованих на розвиток творчого потенціалу особистості.
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Сунь Цзинцю
СУТЬ ПОНЯТИЯ «ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ»

В статье освещены научные взгляды на развитие творчества и творческого потенциала
школьника. Раскрыто суть понятий «творчество», «творческая деятельность» и «творческий
потенциал школьника». Охарактеризовано дефиниции творчества с позиций философии,
психологии, педагогики. Подчеркнуто, что среди основных показателей творческих
способностей ученые выделяют творческое мышление и творческое воображение; сочетание
внимательности, чувствительности, наблюдательности, особенностей памяти, воображения,
мышления; скорость мысли, ее гибкость, оригинальность и фантастичность,
любознательность, способность удивляться и познавать; способность рисковать, принимать
неоднозначные вещи; развитую интуицию. Конкретизированы научно-теоретические подходы
к составляющим творческого потенциала школьника.
Ключевые слова: обучение, личность, развитие, творчество, творческий потенциал.
Sun Jingqiu
THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF «CREATIVE POTENTIAL OF THE INDIVIDUAL»

In the article the scientific views on the development of creativity and the creative potential of the
student. The essence of the concepts of «work», «creative activity» and «student creativity». Author
determined definition of creativity from the standpoint of philosophy, psychology and pedagogy. The main
indicators of creativity distinguish scientists, creative thinking and imagination; combination
of attentiveness, sensitivity, observation, features memory, imagination, thinking; the speed of thought,
its flexibility, originality and fantastic, curiosity, wonder and ability to learn; the ability to take risks,
accept mixed things developed intuition. The author distinguishes the manifestations of three
qualitatively different levels of the creative process: stimulative-productive, heuristic and creative.
Concretized scientific and theoretical approaches to creativity components student. Determined
that creativity is an integrative - property that is based on the deposits in the interaction between
the individual and the environment is the result of her mental processes and condition for successful life.
The author states that in the process of increasing creative potential through active there is a growing
need for creative self-realization and self. This process unfolds spiral: the potential is realized through
efforts to striving to exceed themselves. The relationship between the concepts of «creativity» and
«creativity» with respect to the student can be described as follows: the impact of creative activity depends
on the creativity; however, in the work of people at the same time showing creativity and builds it.
Key words: education, personality, development, creativity, creativity.
Рецензент: Кузьменко Ю.В.
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Тань Сяо, Чень Цзін*
РОЛЬ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КНР
У статті характеризуються цілі та аналізуються основні завдання національнопатріотичного виховання студентської молоді у вищій школі КНР. Характеризуються
провідні напрямки виховання молоді – громадянське, інтернаціональне, полікультурне,
релігійне, моральне, фізичне. Розкривається їх зміст, основні форми та методи організації.
Автори зазначають, що в КНР мета національно-патріотичного виховання конкретизована
в розв’язанні таких виховних завдань, як виховання морально стійкої особистості; формування
громадянина, який бере активну участь у демократизації суспільства; виховання людини,
здібної жити в гармонії з природою, і громадянина, який пам’ятає свої національні традиції.
Ключові слова: студент, вища школа, народні традиції, національно-патріотичне
виховання, КНР.
У сучасних умовах, коли економіка КНР розвивається з геометричною прогресією,
не менш важливим залишаються питання виховання різнобічно розвиненої людини. Чим
ширше держава інтегрується до світу, тим сильніше постає питання про особливості
національного духу, народної культури, історичного минулого, мистецтва і традицій
народів, що проживають на загальній території. Цими проблемами переймаються
і китайські дослідники, такі як Дінь Юйлін, Цзоу Хуаньцзінь, Пань Іхе, Чжан Чжунцян.
Автори звертають увагу на різні аспекти міжкультурної взаємодії та, що важливо для
Китаю, – на проблему культурної регіональної ідентичності.
З філософської точки зору феномен регіональної ідентичності представлений
у дослідженні Лі Піна [3]. Автор висвітлює це питання таким чином, як воно поставлене
в політичній стратегії китайської держави, оскільки разом із глобальними постають
і локальні проблеми, пов’язані зі збереженням національної культурної специфіки,
культурних особливостей народів, що проживають на його території. З урахуванням
політичних районів Китаю вирішення таких проблем можливе «на рівні регіональної
культурної політики, що враховує геополітичні, господарсько-економічні, історикокультурні та інші фактори конкретних внутрішніх регіонів країни» [5, с. 174].
Педагогічний аспект такої проблеми традиційно розглядається в контексті завдань
національної проблематики, оскільки врахування полікультурних і поліетнічних
особливостей держави обов’язково було і є представленим як одна з пріоритетних
національних стратегічних завдань і цінностей суспільства загалом.
Ця позиція є головною для педагогічної науки Китаю й представлена положеннями
теорії і практики національного виховання. Кожна держава ставить перед педагогікою
завдання – виховати громадянина своєї держави, патріота, який сповідує і наслідує
принципи гуманізму [1]. Педагогу, як функціонеру національної системи освіти,
належить вирішальна роль у здійсненні свідомої зміни світогляду, регулюванні ціннісних
орієнтирів індивіда, що ґрунтується на національній ідентифікації, вірі в духовні сили
своєї нації, її майбутнє, у почуттях відповідальності перед своєю нацією; уміннях
осмислювати моральні й культурні цінності, історію, звичаї, обряди, символіку своєї
держави [2].
Зважаючи на викладене вище, метою статті є визначення ролі національних
традицій у системі національно-патріотичного виховання студентської молоді в КНР.
Зазначимо, що на відміну від української системи освіти, у КНР значно менше уваги
приділяється питанням виховання дітей і молоді. Про це зокрема свідчить навіть
відсутність терміна «виховання». Ці питання частково входять до поняття «освіта».
Певні прогалини у вихованні призвели до песимістичних настроїв серед молоді,
*©
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зниження їх етичного та морального рівня, збільшення кількості наркоманів, алкоголіків
і правопорушників. Вивчення й узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить,
що на межі тисячоліть перед КНР стоїть глобальна мета – визначити ієрархію проблем
і пріоритетів національно-патріотичного виховання, виходячи із загальнолюдських
цінностей (толерантне ставлення до інших рас, релігій, культурних традицій; особисті
високоморальні якості; готовність допомогти іншим людям тощо).
Слід звернути увагу на те, що в КНР подібні пріоритети і проблеми розглядаються
через призму національного бачення виховання.
Загальні цілі виховання, сформульовані Міжнародним бюро освіти, полягають
у цілісному розвитку особистості шляхом забезпечення постійного підвищення
її розумового, естетичного, емоційного, фізичного і соціального потенціалу; у підготовці
молоді до активної ролі в економічному та громадянському житті суспільства,
до успішного функціонування в умовах швидкої зміни технологій, мультикультурного
суспільства; у розвитку навичок наукового мислення, критичного осмислення дійсності,
розв’язання проблемних ситуацій.
Щодо тлумачення освітніх цілей варто зазначити, що вони мають більш вузький
характер порівняно з перевіреною роками ідеєю всебічного розвитку особистості, яка
включає більш широкий спектр виховних напрямків. Наприклад, ураховуючи сучасні
вимоги розвитку суспільства, пріоритетними напрямками виховання визначаються
громадянське, економічне, правове, екологічне, статеве та деякі інші. А підготовка молоді
до активної ролі в громадському житті суспільства, формування критичного мислення
взагалі є більш вузькими завданнями громадянського і розумового виховання.
У КНР мета виховання конкретизована в розв’язанні таких виховних завдань,
як виховання морально стійкої особистості, підготовленої до життя в полікультурному
та багатонаціональному середовищі; формування громадянина, який бере активну участь
у демократизації суспільства; виховання людини, здібної жити в гармонії з природою,
і громадянина, який пам’ятає свої національні традиції.
Набуває актуальності й проблема інтернаціонального виховання, в основі якого
лежить потреба вивчення і засвоєння культур інших народів. Так, у педагогічних колах
утверджується концепція виховання жителів Землі як спільного будинку людства. Поряд
з інтернаціональним вихованням важливою залишається і проблема полікультурного
виховання, яка передбачає врахування культурних і виховних інтересів національних
та етнічних меншин.
Варто також звернути увагу на той факт, що в КНР проблема полікультурної освіти
має свої особливості. Ці питання пов’язані з процесами створення єдиного
громадянського суспільства, що сприяє, з одного боку, формуванню китайської нації,
а з іншого – забезпечує інтереси малих етнічних груп, насамперед жителів певних
провінцій.
Доцільно також підкреслити, що і нині в КНР продовжується дискусія з проблем
виховання та політики. Як відомо, в переважній більшості країн Заходу традиційно
сильна концепція виховання незалежно від політико-ідеологічних установок. Але,
як свідчить досвід, таке положення є швидше декларацією, ніж реальністю.
Значну увагу світова школа приділяє громадянському вихованню, вихованню
політичної культури. Мета громадянського виховання в КНР, як і в Україні, полягає
у формуванні свідомого громадянина, патріота, професіонала своєї справи. Виходячи
з цього, до навчальних програм із загальноосвітніх предметів включено рольові ігри
(«Вибори», «Суд» тощо). Значна увага в навчальному процесі як середньої, так і вищої
школи приділяється й вивченню суспільно-політичних дисциплін. Наприклад, у КНР
до програм середньої та вищої школи включено спеціальний курс з основ
громадянознавства. На початку ХХІ століття такі курси почали з’являтися і в Україні.
Вивчення досвіду функціонування вищої школи в КНР дозволяє стверджувати,
що зміст громадянського виховання також передбачає й підготовку до національних
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свят, виконання патріотичних пісень, щоденну клятву на вірність прапору.
Серед методів і форм громадянського виховання перевага надається «активним
методам», а саме: методу соціодрами; відкритої трибуни; соціально-психологічним
тренінгам, які навчають студентів правильно спілкуватися, розв’язувати дискусійні
питання мирним шляхом; аналізу соціальних ситуацій; іграм-драматизації тощо. Також
використовуються й традиційні методи – бесіди, диспути, лекції, семінари та деякі інші.
У КНР значна увага надається вихованню в родині, де не тільки відбувається
соціалізація особистості, але й формуються задатки національної свідомості. Філософія
«родове знання» – «родознавство» акумулює історичний етносоціально-культурний
досвід предків, який для наступних поколінь набуває значення цінності. У діалогічному
спілкуванні виявляється суспільно-історична й особистісна необхідність поколінь одного
для іншого, відбувається власне осмислення причетності до родового середовища;
духовний досвід предків виховує національну гордість, толерантне ставлення до культури
інших народів.
Саме через феномен родової субкультури відбувається відчуття й осмислення
полікультурності в молодшого покоління. Що стосується вищої, зокрема педагогічної
освіти в контексті національної ідеї, то вона проходить етап модернізації і реформування.
Цей аспект представлено в дослідженнях таких учених, як Ван Цзедун, Дін Вандінь,
Ду Яньянь, Лі Цзюньюнь, Цао Хуйїнь. Аналізуючи педагогічну освіту в Китаї, вони
зауважують, що на сьогодні існує ще низка недоліків і суперечностей, які вимагають
їх усунення, а також комплекс завдань, що вимагають оптимального вирішення.
Наприклад, Лі Яньхуей, порівнюючи принцип гуманізму в педагогічній освіті в КНР
і в Росії, визначає специфіку останнього його зумовленістю національного уявлення
«якостей особистості», а також тим, що ідея гуманізації вищої педагогічної освіти попри
її офіційне схвалення все ще не отримала в КНР глибокого і всебічного розуміння
та широкого застосування у процесі підготовки вчителя. Автор акцентує увагу
на об’єктивно існуючих і негативних явищах, що стримують освітній процес
гуманістичного характеру. Серед них – ігнорування або применшення ролі гуманітарних
дисциплін; уніфікація методів навчання; постановка викладача в центр освіти; стійкі
суб’єкт-об’єктні відносини «викладач-студент»; відсутність демократичної атмосфери;
нестача автономності в процесі функціонування і розвитку педагогічних ВНЗ і багато
інших [4].
Постійна увага приділяється і проблемі виховання в процесі навчання. Зокрема,
навчальні програми з різних дисциплін, особливо дисциплін гуманітарного циклу
(історія, іноземна мова тощо) передбачають і розв’язання завдань морального,
інтелектуального, фізичного та трудового виховання молоді.
У відповідь на життєві проблеми в навчальних програмах ВНЗ з’являються
й нові дисципліни, пов’язані з антинаркотичною, антиалкогольною тематикою
та природоохоронною діяльністю. Вивчення та узагальнення науково-педагогічних
джерел свідчить, що ідея гуманізації суспільства призвела до переоцінки цінностей.
На перший план вийшли завдання формування у студента замість індивідуалізму
і суперництва вмінь співпрацювати, допомагати один одному, поважати людей
незалежно від їх раси, національності тощо. Варто підкреслити, що в КНР велике
значення приділяється питанням виховання молоді у громаді (розроблення групових
проектів, туристські походи тощо).
Постійно модернізуються методи морального виховання. Вони не обмежуються
бесідами та диспутами. Досить часто використовується метод «сутички з проблемою»,
який передбачає дискусію з проблем моралі, обговорення гострих проблем моралі
минулого і майбутнього, формування у студентів власної думки з того чи іншого питання.
Більшість китайців дотримуються релігійних звичаїв минулих років. Зокрема
в неділю, як правило, зачинено театри, музеї, кінотеатри, магазини. У більшості сімей
непристойно в цей день приймати гостей, розважатися. Також значна увага у вищій
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школі КНР приділяється питанням фізичного виховання молоді. Взагалі займатися
спортом за рубежем престижно. З метою підвищення престижу фізичної культури
і спорту засоби масової інформації демонструють президента, який займається легкою
атлетикою; рок-співака, що грає в баскетбол; бізнесмена, який займається плаванням.
Усе це стимулює студентську молодь до занять спортом. Майже всі вони займаються
спортом на базі добре обладнаних стадіонів чи спортивних комплексів.
Значне місце в системі навчання у ВНЗ посідають різноманітні форми громадської
роботи, участь у яких сприяє інтелектуальному і професійному розвитку студентської
молоді. Доцільно також звернути увагу на те, що вища школа КНР відрізняється великою
кількістю деканів, які відповідають за різні ділянки роботи з студентами. Зокрема
це декан зі студентських питань, декан зі студентського життя, декан, що відає
гуртожитками, помічник декана зі студентських питань, два помічники декана
зі студентського життя, заступник помічника декана зі студентського життя, а також
досить багато деканатів, які здійснюють контроль за студентством. Крім того існують
органи студентського самоврядування.
Отже, на межі тисячоліть перед КНР стоїть основна мета – визначити ієрархію
проблем і пріоритетів виховання, виходячи із загальнолюдських цінностей. Реалізація
означеної мети відображена у провідних напрямках виховання студентської молоді,
а саме громадянському, полікультурному, інтернаціональному, моральному,
релігійному, фізичному, естетичному, трудовому та деяких інших. У КНР подібні
пріоритети та проблеми розглядаються через призму національного бачення виховання.
До перспективної тематики подальших наукових пошуків можна віднести питання
порівняльного аналізу виховання студентської молоді в Україні та КНР.
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Тань Сяо, Чэнь Цзин
РОЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КНР

В статье характеризуются цели и анализируются основные задачи национальнопатриотического воспитания студенческой молодежи в высшей школе КНР. Характеризуются
ведущие направления воспитания молодежи – гражданское, интернациональное,
поликультурное, религиозное, нравственное, физическое. Раскрывается их содержание, основные
формы и методы организации. Авторы отмечают, что в КНР цель национально
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патриотического воспитания находит свою конкретизацию в решении таких воспитательных
задач, как воспитание нравственно устойчивой личности; формирование гражданина, который
принимает активное участие в демократизации общества; воспитание человека, способного
жить в гармонии с природой, и гражданина, который помнит свои национальные традиции.
Ключевые слова: студент, высшая школа, народные традиции, национальнопатриотическое воспитание, КНР.
Tan Xiao, Chen Jing
THE ROLE OF PEOPLE'S TRADITIONS IN NATIONAL PATRIOTIC
STUDENT CHILD EDUCATION IN CHINA

The article describes the goals and analyzes the main tasks of the national-patriotic education
of student youth in China's high school. Characterized by the leading directions of education of youth civil, international, multicultural, religious, moral, physical. Their content, basic forms and methods
of organization are revealed. The authors note that in China, the goal of national-patriotic upbringing
is finding its concretization in the solution of such educational tasks: the upbringing of a morally stable
personality; the formation of a citizen who actively participates in the democratization of society;
the upbringing of a person capable of living in harmony with nature and a citizen who remembers his
national traditions. In China, much attention is given to upbringing in a family where not only is the
socialization of the individual, but also the impulses of national consciousness are formed. In dialogue
dialogue manifests the socio-historical and personal necessity of generations of one for another, the actual
understanding of the involvement in the generic environment takes place; spiritual experience
of ancestors brings national pride, tolerant attitude to the culture of other peoples. It is through the
phenomenon of the generic subculture that the sense and comprehension of multiculturalism in the
younger generation is taking place. With regard to higher education, in particular pedagogical education,
in the context of a national idea, it goes through the stage of modernization and reform.
Key words: student, high school, folk traditions, national-patriotic education, China.
Рецензент: Кузьменко Ю.В.
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Розділ 2

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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УДК 374.175
Джеджула О. М.*
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ
В УНІВЕРСИТЕТАХ
У статті обгрунтовуються сутність поняття «інформаційно-освітнє середовище»
та концептуальні підходи до його створення. З урахуванням зарубіжного досвіду
викремлюється структура університетського інформаційно-освітнього середовища.
Розкривається зміст принципів багатокомпонентності, інтегральності, розподіленості
аодаптивності, що дозволяють забезпечити ефективність функціонування інформаційноосвітнього середовища. На прикладі Вінницького національного аграрного університету показано
можливості інструментів інформаційно-освітнього середовища для організації навчальної
діяльності викладача, створення відоматеріалів і використання відеоконференцзвязку.
Ключові
слова:
інформаційно-освітнє
середовище,
інформаційні
технології,
компетентнісний підхід, структура інформаційно-освітнього середовища, принципи
функціонування інформаційно-освітнього середовища.
Сучасний етап розвитку суспільства докорінно змінює вимоги до рівня професійної
підготовки майбутнії аграріїв, що потребує новітніх підходів до організації навчального
процесу, залучення до наукової діяльності студентів, якісної оснащеності аудиторій,
орієнтації на сучасні технології навчання.
Саме на сучасні технології навчання сьгодні найбільше звертають увагу науковці,
адже вони в рази підвищують ефективність навчального процесу за умови їх дидактичної
доцільності, використання якісної техніки та ліцензованого програмного забезпечення.
Питання інформатизації освіти розглядаються в дослідженнях В. Бикова,
М. Жалдака, М. Стефаненко та ін. Грунтовною роботою, де зясовано теоретико-методичні
засади проектування й застосування систем електроного навчання майбутніх фахівців,
зокрема в університетах аграрного профілю, є дослідження О. Глазунової.
Зарубіжні науковці також приділяють значну увагу проблемам упровадження
інформаційних технологій у навчальний процес. Серед них I. Allen, J. Seaman, X. Cui,
J. Helmer, D. Baird, G. Trentin та ін.
В університетах сьогодні накопичено значні інформаційні ресурси, але приклади
їх використання в навчальному процесі представлено фрагментарно. Крім того майже
не розглянуто і не систематизовано можливості інформаційно-освітніх середовищ (далі –
ІОС) для діяльності викладача в університеті.
Метою статті є дослідження функціональних можливостей інформаційно-освітніх
середовищ для забезпечення професійноїї діяльності викладача на прикладі
інформаційно-освітнього
середовища
Вінницького
національного
аграрного
університету.
Приклади та результати функцірнування ІОС в університетах представлено
фрагментарно. Вважаємо це наслідком відсутності наукової та методологічної бази,
чіткого уявлення про технічні, методичні проблеми використання новітніх технологій
у навчальному процесі. Тому у створенні єдиної концепції ІОС мають брати участь
педагоги, програмісти, психологи, компютерні дизайнери та інші висококваліфіковані
фахівці. Виключну роль при тому відіграє методологічна основа та орієнтація
на кінцевий результат у підготовці фахівця.
Компетентнісний підхід орієнтує на інтелектуальний та моральний розвиток
фахівця шляхом долучення до різноманітної, самостійної діяльності, зорієнтованої
на професійну доцільність. Швидке оновлення знань, техніки та технологій виробництва
потребує швидкого адаптування фахівців до мінливих умов сучасного суспільства, його
запитів щодо якості продукції, екології та ін.; самостійно набувати компетенцій,
необхідних для вирішення професійних завдань; критично мислити та бачити проблеми
*© Джеджула О. М.
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в реальності та шукати оптимальних шляхів їх вирішення за допомогою сучасних
технологій; уміння працювати у колективах. Особливого значення набуває грамотність
роботи з інформацією, уміння ефективно використовувати інформаційні ресурси будьякого рівня для вирішення професійних завдань.
Пріоритетними напрямками реформування освітніх систем у провідних країнах
світу – США, Великій Британії, Канаді, Германії – є прогнозування потреб суспільства
у фахівцях, визначення спектру спеціальностей і рівня кваліфікації фахівців, визначення
необхідних умов підготовки фахівців, активне розроблення інформаційно-освітніх
середовищ. Однією з вимог щодо підготовки фахівців в університетах є підготовка
кваліфікованих кадрів за мінімальних витрат часу і матеріальних витрат. Така вимога
може бути виконана в умовах відповіного інформаційно-освітнього університетського
середовища [2].
До загальних переваг інформаційно-освітніх середовищ слід віднести ефективність
і доступність освіти незалежно від соціальних умов та місця проживання студента,
розвиток самостійності й активності студентів, усвідомленість освітнього процесу.
Інформаційно-освітні середовища дозволяють оптимально використовувати нові
інформаційні технології [3].
Особливе значення ІОС має для самостійної організації студентом власної
навчальної діяльності, можливості працювати колективно, мати вільний доступ
до інформації, просто розв’язати проблеми зберігання, пошуку та доставки інформації
ілюстративної форми.
З технократичного погляду (як початкова дефініція), інформаційно-освітнє
середовище – це сукупність комп’ютерних засобів і способів їх функціонування
для реалізації навчальної діяльності.
Така дефініція має сенс лише за умови використання автоматизованих навчальних
систем, в основу яких покладаються авторські програми з різних навчальних дисциплін
і засобів комп’ютерного тестування. Проте такий підхід вирішує лише частково
проблеми навчання у вищій школі та принципово обмежує функції інформаційноосвітнього середовища.
Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій приніс не лише технічні,
але й дидактичні можливості ІОС: простота діалогового спілкування, доступ до
інформації, можливість візуалізації, використання мульти- та гіпермедіасистем
віртуальної реальності. Отже, сьогодні ІОС можна ототожнювати з «віртуальним
університетом». Одночасно доступними стають Всесвітня мережева академія
(інформаційно-освітні середовища майже з 20 сфер знань), Всесвітній лекційний зал,
Відкритий університет Великої Британії та ін. Поширення міжнародних освітніх проектів
на основі Інтернету надає додаткові переваги університетським ІОС [1, с. 102].
Інформаційно-освітнє середовище ми розглядаємо як систему дидактичних,
організаційних, контрольних і статистичних структур на основі мережевих технологій,
програмних і технічних засобів, що забезпечує доступність освітнього процесу
та підготовку фахівців згідно зі стандартами освіти. Структурно ІОС представлено
на рис. 1.
Урахування зарубіжного досвіду та аналіз інформаційно-освітніх середовищ
університетів України дозволяє виокремити такі принципи створення ІОС:
 багатокомпонентність (складовими інформаційно-освітнього середовища
є навчально-методичні матеріали, тренінгові системи, системи контролю знань,
репозиторії, сховища інформації будь-якого виду, журнали успішності, програмне
забезпечення для створення дидактичних матеріалів і т. ін.);
 інтегральність (контент ІОС має містити в собі необхідну сукупність базових
знань з науки і техніки з орієнтацією на світові ресурси, ураховувати міждисциплінарні
зв’язки, інформаційно-довідкові бази);
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 розподіленість (оптимальна розподіленість інформаційного компонента ІОС
на серверах з урахуванням вимог та обмежень технічних засобів й економічної
ефективності);
 адаптивність (ІОС має гармонізувати з традиціями національної освіти, мати
можливість гнучкої модифікації інформаційного ядра відповідно до запитів суспільства).

Рис. 1. Структура інформаційно-освітнього середовища
Такі принципи не суперечать розгляду ІОС як частини традиційної освітньої
системи, з одного боку, та самостійної системи, що спрямована на розвиток активної
творчої діяльності студентів з використанням нових інформаційних технологій, –
з іншого.
У Вінницькому національному аграрному університеті (ВНАУ) успішно функціонує
інформаційно-освітнє середовище СОКРАТ, яке забезпечує різні види діяльності
викладача за допомогою блоку «Робочий кабінет викладача» (рис. 2).

Рис. 2. Структура робочого кабінету викладача ВНАУ
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Інструменти робочого кабінету викладача дозволяють ефективно використовувати
розклад, вести журнали успішності, надсилати й отримувати повідомлення від студента
чи групи, користуватись внутрішньою поштою університету, створювати електронні
картки дисциплін з повним контентом, створювати електронні підручники та інше.
Зручним для організації контролю успішності є «Тест-майстер», який дозволяє
створювати тести з будь-якою інформацією (текстовою або графічною) (рис. 3).

Рис. 3. Приклад тесту з нарисної геометрії
«Робочий кабінет викладача» дозволяє активно впроваджувати відеотехнології.
Вважаємо, що основу відеотехнологій у навчанні становлять відеоконференцзв’язки
(ми їх розглядаємо як вебінари). З дидактичного погляду, відеоконференцзв’язки
є складовою системно організованої сукупності засобів передання даних, інформаційних
ресурсів, програмного й організаційного забезпечення, що сприяють інтерактивності
учасників навчального процесу у вищій школі.
В умовах зростання мобільності та віртуальності навчання відеотехнології
пересуваються на перший план і забезпечують не лише єдиний інформаційний простір
університету, але й набувають важливого значення як його ефективна освітня підсистема
з конкретними, притаманними лише їй функціями.
Для створення відеоматеріалів і забезпечення відеоконференцзв’язків на «Робочому
столі викладача» розміщено блок «Мультмедіа і файли» (рис. 4).

Рис. 4. Інструментарій для роботи викладача з відео технологіями
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Для запису відеолекцій використовується покрокова методика, проста і зручна
в користуванні (рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм підготовки відеолекцій
в інформаційно-освітньому середовищі «СОКРАТ»
За допомогою блоку «Мультимедіа і файли» можлива організація відеолекцій
і вебінарів як у формі попереднього запису, так і в режимі on-line.
Для забезпечення ефективності інформаційно-освітніх середовищ, зокрема
відеотехнологій, важливою умовою є інформаційна культура учасників освітнього
процесу, яка в сучасному інформаційному суспільстві стає засобом життєдіяльності
людини.
Отже, сьогодні потрібна єдина концепція створення інформаційно-освітнього
середовища, яка враховує світові тенденції, національні вимоги до вищої освіти, а також
нові можливості створення й використання багатокомпонентних розподілених
та інтегрованих баз даних, створює можливості для ефективної комунікації учасників
освітнього процесу, сприяє саморозвитку особистості.
Мета інформаційно-освітнього середовища полягає в забезпеченні ефективності
навчання, розширенні сфери експорту освітніх послуг та адекватній реакції на зростаючу
динаміку змін освітнього контенту та вимог до особистісних якостей майбутнього
фахівця. Побудова ІОС на основі сучасних інформаційних технологій створює нові
можливості для поєднання високої економічної ефективності і гнучкості навчального
процесу, широкого використання інформаційних ресурсів, суттєвого розширення
можливостей традиційних форм навчання, а також можливості побудови нових
ефективних форм навчання. Останнє особливо важливе для забезпечення практичної
підготовки фахівців.
До основних принципів стоврення ІОС віднесено багатокомпонентність,
інтегральність, розподіленість, адаптивність.
Інформаційно-освітнє
середовище
Вінницького
національного
агарного
університету відповідає виокремленим принципам створення ІОС та забезпечує
ефективність професійної діяльності викладача.
Подальші дослідження будуть повязані з проектуванням методики проведення
лабораторних робіт з графічних дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі
університету.
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Джеджула О. М.
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД
В УНИВЕРСИТЕТАХ

В статье обосновывается сущность понятия «Информационная образовательная среда»
и концептуальные подходы к ее созданию.
С учетом зарубежного опыта предлагается структура университетской образовательной
среды. Раскрывается содержание принципов многокомпонентности, интегральности,
адаптивности, распределенности, которые позволяют обеспечить эффективность
функционирования информационной образовательной среды. На примере Винницкого
национального аграрного университета показываются возможности инструментов
информационной образовательной среды для организации учебной деятельности преподавателя,
создания видеоматериалов и использования видеконференцсвязи.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информационные технологии,
компетентносный подход, структура информационно-образовательной среды, принципы
функционирования информационно-образовательной среды.
Dzhedzhula O. M.
THE CONCEPT OF DESIGNING OF UNIVERSITY’S INFORMATION
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT

The article substantiates the essence of the concept «Information and educational environment»
and conceptual approaches to its creation. The concept of the creation of the informational and educational
environment should take into account global trends, national requirements for higher education,
as well as new opportunities for the creation and use of multicomponent distributed and integrated
databases, create opportunities for effective communication of the participants in the educational process,
promote self-development of the student. It is emphasized that information culture of participants
in the educational process, which becomes in the modern information society a way of human life,
is an important condition for ensuring the effectiveness of informational and educational environments
and, in particular, video technologies.
Taking into account foreign experience, the structure of the university educational environment
is proposed. The content of the principles of multicomponent, integrality, adaptability, distribution,
which allow providing the effective functioning of the information and educational environment,
is disclosed.
The example of the Vinnitsa National Agrarian University shows the possibilities of the tools
of the information and educational environment for the organization of instructor activities, the creation
of video materials and the use of video conferencing.
Key words: information and educational environment, information technologies, competent
approach, structure of information and educational environment, principles of functioning of information
and educational environment.
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
У статті розкрито сутність і механізми застосування ігрових технологій
при викладанні економічних дисциплін. Проаналізовано останні наукові дослідження
та публікації з визначеної тематики. Обґрунтовано використання ігрових технологій навчання
як одної з педагогічних умов формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування. Описано механізми застосування
ігрових методів навчання при викладанні економічних дисциплін. Визначено, що використання
ігрових методів навчання при викладанні економічних дисциплін забезпечує якісне формування
економічної компетентності молодших спеціалістів готельного й ресторанного
обслуговування.
Ключові слова: ігрові технології, навчальний процес, економічна компетентність.
Розглядаючи процес професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів
сфери сервісу, варто наголосити на важливості та необхідності формування
їх економічної компетентності. Потрібно розвивати економічну культуру студентів,
оскільки вона є якісною характеристикою сучасної особистості, яка має світоглядну
економічну освіченість, економічну свідомість та мислення, уміє визначити необхідний
набір економічних компетенцій для реалізації своєї будь-якої соціальної ролі.
Використання ігрових технологій у процесі формування економічної компетентності
дасть змогу забезпечити зростання ефективності економічної підготовки молодших
спеціалістів готельного й ресторанного обслуговування.
Питання організації ігрового спілкування досліджували А. Вербицький,
Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, А. Макаренко, С. Рубінштейн. Проблемі
застосування ігрових технологій навчання в науковій літературі присвячено праці
Л. Варзацької, І. Вачкова, А. Вербицького, Ю. Ємельянова, Є. Литвиненко, Г. Щукіної
та інших.
Результати аналізу наукової літератури свідчать, що використання ігрових
технологій у процесі формування економічної компетентності молодших спеціалістів
готельного й ресторанного обслуговування досліджено недостатньо.
Метою статті є обґрунтування ігрових технологій навчання як однієї з педагогічних
умов формування економічної компетентності молодших спеціалістів готельного
та ресторанного обслуговування.
Недостатньо ефективне формування готовності майбутніх фахівців до професійної
діяльності пов’язане з недостатнім використанням активних ігрових методів навчання,
особливо аналізу різноманітних виробничих ситуацій і впровадження рольових ігор [5].
Розглянемо більш детально використання ігрових технологій під час викладання
економічних дисциплін майбутнім молодшим спеціалістам готельного й ресторанного
обслуговування.
Провідна педагогічна практика викладання економіки пропонує широке
використання в практиці вивчення економічних дисциплін ігрових методик навчання
як ефективних форм активізації навчальної діяльності студентів.
Ми погоджуємося з думкою О. Аксьонової, що для методики викладання
економічних дисциплін, зокрема для формування економічної компетентності, дуже
важливим є використання активних методів навчання (рольові, управлінські та навчальні
ігри, соціально-психологічні, педагогічні тренінги – усе те, що забезпечує максимальну
активність викладачів і студентів) [2].
*© Богоніс О. М.
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Крім того, ігрові методи, як зазначає В. Ягупов, сприяють удосконаленню
практичних умінь і навичок, їхньому застосуванню, творчому використанню
для розв’язання професійних і психолого-педагогічних проблем, створенню умов
для активного обміну досвідом [6].
Під ігровими технологіями навчання розуміється група методів, прийомів і засобів
організації навчальної діяльності у формі різноманітних педагогічних ігор.
На нашу думку, ефективним засобом формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного й ресторанного обслуговування є ігрові
технології. Крім того ділова гра є вагомим засобом самооцінки для студентів, бо дає змогу
продемонструвати їхній реальний рівень знань та умінь, готовність до здійснення
майбутньої професійно-економічної діяльності.
Використання ігрових методів навчання дає студентам значні можливості у спробах
індивідуальних інтерпретацій ролей. Крім того вони мають змогу застосувати свої
теоретичні економічні знання на практиці. Основною метою досліджуваного методу при
формуванні економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного обслуговування є відтворення моделі реальної життєвої ситуації
у професійно-економічному контексті. Особлива користь ігрових технологій полягає
в зацікавленості та активному залученні студентів до активної навчальної діяльності після
традиційних занять.
Саме тому ми пропонуємо ігрові технології навчання як одну з необхідних
педагогічних умов формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного й ресторанного обслуговування.
Навчальні ігрові методики виникли як альтернатива традиційному навчанню
та згодом стали основою для виникнення спеціального напрямку викладання
економічних дисциплін – експериментальній економіці. Осінній випуск американського
журналу «Journal of Economic Education» 1993 року практично повністю присвячено
статтям, які описують аудиторні ігри та моделі, сформовані на основі експериментальної
економіки. А. Вільямс і Дж. Волкер описують комп’ютеризоване застосування
експериментальної економіки, засноване в університеті Індіани. Експериментальні
економічні заняття відмінні від традиційних навчальних ігор більшою мірою завдяки
прямому зв’язку з дослідженнями, які ще тривають, що робить експериментальну
економіку багатим джерелом педагогічних інновацій [7].
Варто приділяти увагу економічним іграм, у яких продуктивна праця сприяє
збагаченню студентів досвідом в оволодінні елементами творчої праці, розвитку власної
ініціативи, удосконалення технологій виробничих процесів, прийнятті економічно
виправданих рішень, виробленні певних умінь і навичок [3].
Викладач, як керівник ігрового процесу, мусить знати не лише проблеми в тій галузі
діяльності, яка фігурує у грі, але й уміти правильно вести гру, контролювати часові рамки
проведення гри, реагувати на різні непередбачувані ситуації в процесі гри.
Моделювання гри охоплює певні етапи, кожен з яких потребує відповідних
досліджень та експериментів.
Звертаємо увагу, що неправильна організація ділової гри при викладанні
економічних дисциплін може призвести до браку часу на її завершення. Тому викладач
має попередньо розробити чіткий сценарій, регламент проведення гри, а під час
її проведення постійно відслідковувати час. Обов’язковим для викладача є підведення
підсумків гри, формування висновків, демонстрація учасникам гри результатів їхніх
досягнень.
Ігрові технології навчання передбачають визначення мети, спрямованої
на засвоєння змісту освітнього процесу, мають пізнавальну та практичну спрямованість,
сприяють досягненню позитивних педагогічних результатів. Ігрові технології навчання
заглиблюють студентів у світ професійних ситуацій, висувають перед ними виробничі
проблеми та завдання, надають їм можливість у процесі навчання краще оволодіти
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системою теоретичних знань, закріплюють практичні навички, створюють позитивну
атмосферу на занятті.
До основних структурних компонентів гри відносять: ігрову задумку (визначення
й усвідомлення мети), ігрові дії (вибір виду навчально-пізнавальної діяльності),
дидактичні
завдання
(пізнавальний
зміст),
обладнання
(необхідні
засоби
інтелектуального, практичного або предметного характеру) [2, c. 86].
За допомогою ігрових технологій навчання відбувається відтворення в освітньому
процесі економічного змісту професійної діяльності майбутніх молодших спеціалістів
готельного й ресторанного обслуговування.
Активні ігрові методики навчання включають ділові, управлінські ігри, соціальнопсихологічні, педагогічні й інші тренінги, комп’ютерні ігри – усе те, що реалізує спільну
активність педагога та студента – співпрацю. Звертаємо увагу на такі ігрові методи
навчання, як аналіз виробничих ситуацій, рольові ігри (метод інсценування), мозкова
атака, розрахунково-ситуаційні завдання, ділові ігрове проектування тощо.
Рекомендуємо для ефективного впровадження ігрових технологій навчання
при формуванні економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного й ресторанного обслуговування використовувати окремі елементи цієї
технології, а саме: ігрові моменти, ігрові ситуації, ігрові прийоми, ігри-вправи, ігрові
дискусії тощо.
Зазначимо, що окремі елементи ігрових технологій менш тривалі в часі (5-15 хв.)
ніж повноцінна дидактична гра, дозволяють швидше привернути увагу студентів
та активізувати їхню навчальну діяльність. Рекомендовані елементи ігрових моментів
були успішно використані в освітньому процесі коледжів, що були визначені базами
дослідження.
При використанні ігрових технологій навчання рекомендуємо використовувати
різні засоби, які надають можливості замінювати дії викладача автоматизованими діями
студентів [4], наприклад: підручники та посібники, схеми й реальні предмети,
інтерактивні дошки та комп’ютери, обладнані належним чином навчальні кабінети,
фільми та відео, телекомунікаційні мережі тощо. Також доцільно використовувати такі
засоби навчання, як виробництво, реальні об’єкти здійснення професійної діяльності
майбутнього спеціаліста, споруди.
Так, при вивченні дисципліни «Економіка підприємства», на етапі актуалізації
опорних знань доцільно запропонувати студентам розв’язати нескладні ребуси
чи кросворди з економіки. Такі своєрідні ігри-вправи сприяють запам’ятовуванню
економічних термінів чи понять.
Часто при вивченні економічних дисциплін студенти зустрічаються з новими
термінами, класифікаціями, принципами чи економічними законами. Використання
міні-ігор «Пазли» або «Економічні асоціації» (певна сукупність слів, словосполучень,
навчальних карток для визначення окремих економічних термінів чи понять), ігрових
ситуацій «Вгадай економічну формулу», «Так чи ні», економічних диктантів, бліцопитувань сприяє засвоєнню економічної термінології, полегшує сприйняття
студентами нового навчального матеріалу.
Як правило, студенти достатньо легко й позитивно реагують на такі методи
навчання, активно беруть участь у навчальному процесі, краще засвоюють навчальний
матеріал. Оцінюючи їхню активність, можна з легкістю визначити рівень засвоєння
окремого терміна, закону чи навіть теми.
Поєднання навчальної спрямованості та ігрової форми дозволяє стимулювати
невимушене оволодіння конкретним навчальним матеріалом. Використовуючи
інтерактивні методики у формуванні економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів сфери сервісу, зокрема ігрові технології навчання, викладачеві слід
пропонувати студентам ігрові ситуації, які є професійно зорієнтовані та можуть мати
практичне застосування в реальній життєві чи професійній ситуації. Тобто, щоб
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активізувати навчальну діяльність і викликати у студентів інтерес до навчання, слід
використовувати лише актуальні дані, які мають реальне практичне підґрунтя.
Ігрові технології навчання при формуванні економічної компетентності майбутніх
спеціалістів сфери HoReCa суттєво розширюють потенційні можливості студентів
і збагачують педагогічну практику викладача.
Постулюємо, що ігрові технології навчання при викладанні економічних дисциплін
у коледжі (ігрові прийоми, ігрові ситуації, міні-ігри та ін.) дають змогу моделювати
виробничі ситуації, наближають навчальний процес до реальної майбутньої професійної
діяльності, трансформують традиційне навчання в мотивоване та бажане заняття,
сприяють ефективному формуванню економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного й ресторанного обслуговування.
Таким чином, використання ігрових технологій як однієї з педагогічних умов
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного обслуговування сприяє зростанню ефективності економічної підготовки
фахівців, оскільки у процесі навчальної гри відбувається навчання певної дії через саму
дію.
Подальший науковий пошук може бути пов’язаний із пошуком шляхів
застосування ігрових технологій у процесі формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного й ресторанного обслуговування.
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Богонис О. Н.
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЛАДШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В статье раскрыта сущность и механизмы применения игровых технологий
при преподавании экономических дисциплин. Проанализированы последние научные
исследования и публикации на определенную тематику. Обосновано использование игровых
технологий обучения как одну из педагогических условий формирования экономической
компетентности будущих младших специалистов гостиничного и ресторанного обслуживания.
Описаны механизмы применения игровых методов обучения при преподавании экономических
дисциплин. Определено, что использование игровых методов обучения при преподавании
экономических дисциплин обеспечивает качественное формирование экономической
компетентности младших специалистов гостиничного и ресторанного обслуживания.
Ключевые слова: игровые технологии, учебный процесс, экономическая компетентность.
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Bogonis O. M.
GAMING TECHNOLOGIES OF TEACHING AS ONE OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF FORMING OF THE ECONOMIC COMPETENCE OF FUTURE JUNIOR SPECIALISTS
OF HOTEL AND RESTAURANT SERVICE

The article describes the essence and mechanisms of using of gaming technologies in the teaching
of economic disciplines. Recent scientific studies and publications on a certain topic have been analyzed.
The use of gaming learning technologies as one of the pedagogical conditions for forming the economic
competence of future junior specialists in hotel and restaurant services is substantiated. The mechanisms
of application of game teaching methods in the teaching of economic disciplines are described. It has been
determined that the use of game teaching methods in the teaching of economic disciplines ensures
qualitative formation of the economic competence of junior specialists in hotel and restaurant services.
Game-based learning technologies in forming the economic competence of future professionals
in the HoReCa field significantly expand the potential of the students and enrich the teacher's teaching
practice. It is necessary to pay attention to economic games, in which productive labor contributes
to enriching students with the experience of mastering the elements of creative work, developing their
own initiative, improving technology production processes, making cost-effective solutions, developing
certain skills and abilities
We postulate that game teaching technologies in the teaching of economic disciplines in the college
(gaming receptions, gaming situations, mini games) allow to simulate production situations, bring
the learning process closer to the real future professional activity, transform traditional teaching into
a motivated and desirable lesson, contribute to the effective formation of the economic competence of
future junior specialists in hotel and restaurant service.
Key words: game technologies, educational process, economic competence.
Рецензент: Кузьменко В.В.
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Вострікова В. В.*
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ
НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Стаття розкриває актуальність упровадження STEM-освіти, висвітлює шляхи й засоби
імплементації STEM-освіти у процесі викладання німецької мови в загальнонавчальному
закладі. STEM-освіта постає засобом оптимізації навчального процесу на засадах
міжпредметних зв’язків, обґрунтовуються основні умови, напрямки її ефективного
впровадження. Розглядається організація інтегрованого навчання з німецької мови та предметів
природничо-математичного циклу. Особлива увага приділяється пошуку ефективних підходів і
результативних рішень щодо застосування інноваційних технологій STEM-навчання,
які сприяють формуванню ціннісної системи знань і вмінь учнів, розвитку їх потенційних
і креативних можливостей.
Ключові слова: STEM-освіта, інтегроване навчання, міжпредметні зв’язки.
Проблеми сучасної освіти, її оновлення та реформування не залишають байдужим
наше суспільство. Зумовлено це не лише потребою суттєвої модернізації галузі,
а й різновекторністю бачення, оцінками стану освіти й підходами до її якісного
вдосконалення методики навчання. Одним із актуальних напрямків модернізації
та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти
є STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженернотехнологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості
їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні
*© Вострікова В. В.
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дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.
Головна мета STEM-освіти полягає в реалізації державної політики з урахуванням
нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного
напрямку в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; у створенні науковометодичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та професійної
компетентності науково-педагогічних працівників.
Практична реалізація STEM-освіти здійснюється відповідно до законів України
«Про освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення про порядок здійснення
інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом МОН України від
07.10.2000 року № 522, Плану заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні
на 2016-2018 роки, затвердженого МОН України від 05.05.2016 року, та рішення Колегії
Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 року (протокол № 1/1-4 «Про форсайт
соціо-економічного розвитку України на середньострокову (до 2020 року) і довгострокову
(до 2030 року) часових горизонтах (в контексті підготовки людського капіталу).
Розуміння того, що потрібно поєднувати науки в школі, працювати на їх практичну
спрямованість, прийшло і в наше суспільство. В основі лежать тести PISA та приклади
низки країн – наприклад таких, як Фінляндія, де дотримуються думки, що якщо молода
людина вже на виході зі школи буде володіти актуальним запасом практичних знань
з урахуванням усіх сучасних комп’ютерних технологій та навичками пошуку інформації,
то можна очікувати, що вона принесе користь не тільки самій собі, а й державі.
Необхідність інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу
коментував великий педагог Я. А. Коменський, на думку якого, всі знання виростають
з одного коріння – навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому мають
вивчатися у зв’язках [10].
Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме
спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність,
компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність,
уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності,
підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно
входять до системи STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації
особистості – і як фахівця, і як громадянина [8].
Проблеми і перспективи STEM-освіти розглядають у своїх дослідженнях С. Галата,
О. Коршунова, Н. Морзе, О. Патрикєєва, І. Сліпухіна, О. Стрижак та інші. Розвиток STEMнавчання та мотивації суб’єктів навчання до науково-дослідної діяльності досліджували
Т. Андрущенко, С. Гальченко, Н. Гончарова, Л. Глоба, К. Гуляєв, В. Камишин, Е. Клімова,
О. Лісовий, Л. Ніколенко, Р. Норчевський, Н. Поліхун, М. Попова, І. Сліпухіна,
О. Стрижак, І. Чернецький, Є. Шаповалов та інші.
Метою цієї статті є висвітлення ефективних підходів упровадження та розвитку
інноваційних технологій STEM-освіти, розкриття особливостей застосування STEMнавчання як засобу оптимізації навчального процесу на уроках німецької мови.
STEM-освіта (англ. Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає
науку, технології, інженерію та математику) – це низка чи послідовність курсів або
програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після
школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема
із застосуванням математичних знань і наукових понять [5].
STEM-освіта – це створення умов щодо збалансованого гармонійного формування
науково-орієнтованої
освіти
на
основі
інтеграції
математично-природничої
та гуманітарних профілів освіти, в основі яких лежить критичне мислення учнів і навички
дослідницької діяльності.
STEM – це великий вибір можливостей професійного розвитку, надання учням
доступу до технологій. Сьогодні, коли світ перетинається комп’ютерними мережами,
діти створюють цифровий контент, обмінюються ним і використовують його у великих
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масштабах. Вони запускають веб-сайти, знімають фільми на телефони, створюють власні
ігри.
STEM-технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного мислення,
уміння працювати як у команді, так і самостійно. У сучасній українській школі при
вивченні багатьох дисциплін і німецької мови безпосередньо вже зроблені перші кроки
до впровадження системи STEM-навчання – як в урочній роботі, так і в позашкільній
діяльності. STEM-освіта ставить перед учителями завдання інтеграції навчальних
предметів, забезпечення тісного взаємозв’язку суміжних наук у процесі навчання.
Інтегровані заняття спонукають до осмислення й пошуку причинно-наслідкових зв’язків,
до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей.
Саме інтегровані уроки є особливою формою наскрізного STEM-навчання,
спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів
цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань,
що розглядаються на уроці. Інтегровані уроки можуть проводитись двома шляхами:
об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів; формування інтегрованих
курсів або окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких
предметів [1].
Інтегроване навчання є чинною моделлю активізації інтелектуальної діяльності
та розвивальних прийомів навчання. Воно зобов’язує до використання різноманітних
форм викладання, що має значний вплив на ефективність сприйняття учнями
навчального матеріалу.
Через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому
що учень сам може обирати «опорні» знання з різних предметів з максимальною
орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього
навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.
Інтеграція навчання базується на дотриманні принципу доцільності змісту
навчального матеріалу, що сприяє розвитку творчого мислення учнів, забезпечує
узагальнення та систематизацію знань, сприяє оптимізації навчально-пізнавальної
діяльності. Такі заняття дають змогу одержати багатогранні знання про об’єкт вивчення,
сформувати вміння аналізувати та порівнювати процеси і явища, що відбуваються
у природі або суспільстві, застосовувати набуті знання на практиці [1].
Інтегровані уроки можна проводити двома шляхами: 1) через об’єднання схожої
тематики кількох навчальних предметів; 2) через формування інтегрованих курсів або
окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких курсів/предметів.
Основа ефективності таких уроків ‒ чітке визначення мети і планування для різнобічного
представлення та розгляду певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних
засобів різних предметів, у нашому випадку – німецької мови та предметів природничоматематичного циклу.
Одне з основних завдань, яке мусить розв’язувати вчитель – це організація
та підтримка цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів, формування в них умінь
і навичок здійснювати наукові дослідження. Головна мета науково орієнтовної освіти
школярів – це створення системи навчання на основі компетентнісного підходу,
яка орієнтована на самореалізацію особистості молодого науковця.
На уроках іноземної мови учні є не пасивними спостерігачами, а пошуковцями,
творцями нового, і тому вони краще запам’ятовують те, що «відкрито» ними самими.
Використовуючи елементи STEM-технології, учитель створює для дітей такі можливості,
які дозволяють їм бути більш активними, зацікавленими у власній освіті.
Іноземна мова як специфічний навчальний предмет вимагає тривалого,
систематичного й наполегливого вивчення. Відомо, що процес викладання німецької
мови як іноземної має свої особливості, не характерні іншим педагогічним
спеціальностям. Це пояснюється тим, що навчання будується на комунікативномовленнєвій основі, засобами іноземної мови. Отже, комунікація є водночас засобом
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і метою навчання. Загальний мовленнєвий розвиток учня визначається якісним рівнем
його мовленнєвої діяльності, яка виявляється в урочній діяльності та інших
комунікаційних ситуаціях; сформованістю мотиваційної сфери, розвитком мовленнєвих
здібностей. А розвиток мовленнєвих здібностей та комунікативної культури визначає
мовленнєву компетенцію учня. Мовленнєва компетенція у свою чергу є поняттям
комплексним. Спираючись на мовну компетенцію, вона охоплює систему мовленнєвих
умінь (вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні
та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів), необхідних особистості
в різноманітних життєвих ситуаціях. Мовленнєва компетенція особистості виявляється
у сформованості умінь користуватися усною й писемною мовою, багатством
її виражальних засобів залежно від цілей і завдань висловлювання та громадського
життя [3, с. 3].
На уроках німецької мови на засадах STEM-навчання учні планують, розробляють
моделі сучасної індустрії, створюють проекти, намагаються запропонувати власну
модель. Також аналізують, роблять висновки, пов’язують її з життєвими ситуаціями,
з власним володінням іноземною мовою. Це дає їм можливість бути більш упевненими
у власних можливостях, навчитися йти до поставленої мети, долати перешкоди.
Працюючи в групах, діти вільно висловлюють власну думку, відстоюють її, вчаться
правильно формулювати та презентувати свою роботу. Чим більше досвід практичної
роботи, тим більше розкриваються здібності та більша зацікавленість до технічних
дисциплін. Це дає можливість правильно вибрати майбутню професію, навчитися
розуміти складну термінологію, підготуватися до сприйняття життя.
Упровадження в освітній процес методичних рішень STEM-освіти дозволить
сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного
фахівця:
– уміння побачити проблему;
– уміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв’язків
та висловити власну думку іноземною мовою;
– уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення
іноземною мовою;
– гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї
позиції, наводячи релевантні аргументи засобами іноземної мови;
– оригінальність, відхід від шаблону;
– здатність до перегруповування ідей та зв’язків;
– здатність до абстрагування або аналізу;
– здатність до конкретизації або синтезу;
– відчуття гармонії в організації ідеї.
Упровадження STEM-освіти має глибинний характер і включає розв’язання низки
проблем щодо її реалізації в освітньому процесі загальнонавчального закладу.
Отже, STEM-технологія – це засіб оптимізації навчального процесу на уроках
німецької мови, що формує науково-природничий світогляд учнів; учить практично
використовувати математичні та економічні знання на уроках німецької мови; формує
початкові навички конструювання – основи розвитку інженерного мислення учнів при
конструюванні LEGO; формує підприємницькі навички під час вивчення іноземних мов;
розвиває комунікативні здібності учнів, уміння працювати в групах.
Застосування
інтеграційних
форм
навчання
сприяє
налагоджуванню
взаєморозуміння і поліпшенню співпраці педагогів та учнів у процесі навчання,
дає можливість ширше використати потенційні можливості змісту навчального
матеріалу й розвинути здібності учнів. Інтеграційні процеси в освіті тривають. І вони
є різноманітними, але мета їх одна – розвинена, креативна особистість, здатна до творчого
пошуку. У подальшій дослідницькій роботі доцільно розглянути проблеми
упровадження інтегративних процесів при викладанні німецької мови.
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Вострикова В. В.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STEM-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Статья раскрывает актуальность внедрения STEM-образования, освещает пути
и способы имплементации STEM-образования в процесс обучения немецкому языку
в общеобразовательной школе. STEM-образование выступает как способ оптимизации учебного
процесса на основе межпредметных связей, дается обоснование основным условиям,
направлениям
его
эффективного
использования.
Рассматривается
организация
интегрированного обучения немецкому языку и предметам естественно-математического
цикла. Особенное внимание уделяется поиску эффективных приемов и результативных
решений относительно использования инновационных технологий STEM-обучения, которые
способствуют формированию целостной системы знаний и умений учеников, развитию
их потенциальных и креативных способностей.
Ключевые слова: STEM-образование, интегрированное обучение, межпредметные связи.
Vostrikova V. V.
FEATURES OF THE USE OF STEAM-TECHNOLOGIES IN GERMAN LESSONS

The article reveals the relevance of the introduction of STEM-education, highlights the ways
and means of implementation the STEM-education in the process of teaching German in a general
educational institution. STEM-education acts as a mean of optimization the educational process on the
basis of interdisciplinary connections, substantiates the main conditions, directions of its effective
implementation. Is considered the organization of integrated study of subjects in German and the naturalmathematical cycle. STEM-education acts as a category that defines the appropriate pedagogical process
(technology) for the formation and development of mentally-cognitive and creative qualities of youth,
whose level determines the competitiveness of the modern labor market. STEM-education is carried out
through an interdisciplinary approach in building curricula for educational institutions of various levels.
This, in turn, requires the creation of conditions for the balanced harmonious formation of scienceoriented education on the basis of the integration of the mathematical and natural and humanitarian
education profiles, which are based on critical thinking of students and research. Especial attention
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is paid to the search of effective approaches and effective solutions for the application of STEM-learning
innovative technologies that contribute to the formation of a value system of knowledge and students’
skills, and the development of their potential and creative possibilities.
Key words: STEM-education, integrated learning, interpersonal relations.

УДК 373.5:81’243
Груненко Д. Ю.*
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто та проаналізовано поняття лінгвістичної компетенції в працях
зарубіжних учених, зокрема Савіньона та Бахмана, у матеріалах Ради Європи за 1996 та
2001 роки, а також у російських лінгвістів, зокрема А. Гончарової, Г. Кретиніної, К. Ірісханової
та Г. Стрелкової. У статті досліджено складники (субкомпетенції), які формують
лінгвістичну компетенцію; здійснено порівняння досліджених складників лінгвістичної
компетенції з тими, що представлені Програмою з іноземних мов для загальноосвітніх закладів.
Ключові слова: лінгвістична компетенція, компетенції, середня освіта, Програма
з іноземних мов, середня школа.
Зі зміною освітніх стандартів і відмовою від традиційної радянської освіти дуже
гостро постало питання формування компетенцій і компетентностей учнів. Воно полягає
в тому, як навчити учнів використовувати набуті знання, уміння та навички на практиці
та, найголовніше, як навчити учнів використовувати їх самостійно в реальному житті.
Саме тому компетенція та компетентність є ключовими поняттями у визначенні
професійної підготовки майбутніх спеціалістів.
Перед учителями загальноосвітніх шкіл постає питання методики навчання учнів,
ураховуючи зміни в системі освіти нашої країни.
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
з іноземної мови від 23 листопада 2011 року учні старших класів мають «спілкуватися
з носіями мови у межах визначеної тематики, використовувати відповідні мовні одиниці,
у тому числі типові зразки мовленнєвого етикету, прийнятого в країні, мова якої
вивчається, у разі потреби доречно користуватися компенсаторними засобами»,
які полягають у вмінні домагатися взаєморозуміння. Компенсаторні засоби – це комплекс
спеціальних мовних умінь, що характеризують рівень володіння іноземною мовою
як засобом спілкування. Більше того, Міністерство освіти та науки України у програмі для
загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов зазначає про необхідність
формування лінгвістичної компетенції.
Зважаючи на це, мета нашої статті – дослідити поняття лінгвістичної компетенції
та встановити, які компетенції та компетентності входять до її складу; порівняти
складники лінгвістичної компетенції, визначені вченими, із зазначеними в Програмі
з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів.
Уперше термін «мовна компетенція» (або «лінгвістична компетенція» –
запозичення іноземного слова linguistic із зарубіжної лінгвістики; далі – мовна або
лінгвістична компетенція) було впроваджено американським лінгвістом Н. Хомським
у середині XX ст. З того часу в зарубіжній та вітчизняній науці проблемі лінгвістичної
компетенції присвятили свої дослідження багато вчених.
У французького вченого С. Савіньона під мовною компетенцією мається на увазі
граматична компетенція – спроможність пізнавати лексичні, морфологічні, синтаксичні
та фонологічні особливості мови та оперувати ними [3, с. 14].
Американський лінгвіст Л. Бахман надав докладну структуру мовної компетенції,
*© Груненко Д. Ю.
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до складу якої входять такі компетенції: 1) організаційна, яка складається з граматичної
та текстуальної; 2) прагматичної, яка складається з ілокутивної та соціолінгвістичної [7].
Організаційна компетенція включає здібності, пов’язані з оволодінням формальною
структурою мови, які необхідні для створення або пізнавання граматично правильних
речень, охоплення їх пропозиційного змісту й упорядкованого поєднання в текст, тобто
складається з граматичної та текстуальної компетенцій. Граматична компетенція
зумовлює вибір слів для висловлювань конкретних значень, їх форму та розташування
у висловлюваннях для вираження пропозицій, а також їх матеріальне втілення у вигляді
звуків або письмових знаків. Текстуальна компетенція включає знання умовностей
з’єднання висловлювань у текст. Прагматична компетенція на відміну від організаційної
пов’язана з відношеннями між особами, які використовують мову, та певним контекстом
спілкування. Згідно з Л. Бахманом вона включає ілокотивну компетенцію, тобто знання
прагматичних умов виконання необхідних функцій мови, та соціолінгвістичну, тобто
знання відповідних соціокультурних умов використання цих функцій у заданому
контексті.
Виходячи з визначення поняття «лінгвістична компетенція» та її складників,
які надають зарубіжні дослідники, можна зробити висновок, що більшість дослідників
сходяться в думці, що лінгвістична компетенція складається передусім із граматичної
та лексичної компетенцій, сформованість яких допоможе учням оперувати ними
для правильного висловлювання своїх думок.
Вивчаючи цю проблему, доцільно вивчити матеріал Ради Європи з культурного
співробітництва (1996), у якому мовна компетенція розуміється як знання
та спроможність використовувати формальні засоби для створення граматично
правильних і значущих висловлювань у мовленні та які поділяються на лексичну,
граматичну, семантичну та фонологічну компетенції [5, с. 42].
Проте в більш пізніх документах ради Європи (2001) мовна компетенція передбачає
знання словникових одиниць і володіння певними формальними правилами,
за допомогою яких мовні одиниці перетворюються в осмислене висловлювання.
Структура мовної компетенції розширюється, додаючи до свого складу орфографічну
й орфоепічну компетенції. Таким чином, усього Рада Європи виділяє такі компоненти:
1) лексичну; 2) граматичну; 3) семантичну; 4) фонологічну; 5) орфографічну та 6) орфоепічну
компетенції [4].
Якщо ми зробимо порівняння запропонованих компетенцій, які складають
лінгвістичну компетенцію Ради Європи та Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів з англійської мови, можна побачити, що Програма визначає лише три
субкомпетенції в лінгвістичній компетенції школярів, а саме лексичну, граматичну
та фонетичну. У той час Рада Європи пропонує дещо ширший та більш комплексний
підхід до визначення субкомпетенцій лінгвістичної компетенції учнів.
Розглянемо детальніше, як саме вчені Ради Європи визначають кожний компонент,
який складає основу мовної компетенції за 2001 рік.
Основу лексичної компетенції в цьому документі складають знання словникового
складу мови, який включає лексичні та граматичні елементи, а також здатність
їх використання в мовленні.
Під граматичною компетенцією вчені ради Європи мають на увазі знання
граматичних елементів мови та вміння використовувати їх у своєму мовленні. Для
формування іншомовної граматичної компетенції учнів в документі Ради Європи
передбачається засвоєння морфології та синтаксису мови, яка вивчається.
Семантична компетенція учнів у визначенні вчених Ради Європи полягає в знаннях
можливих способів вираження певного значення слова та здатності використовувати
ці способи вираження в процесі комунікації, тобто засвоєння лексичної, граматичної
та прагматичної семантики слова.
Фонологічна компетенція визначається в документі Ради Європи як знання і вміння
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сприймати / відтворювати нерідну мову.
Орфографічна компетенція передбачає знання символів, які використовуються при
створенні письмового тексту, а також уміння розпізнавати їх і зображати на письмі.
Орфоепічна компетенція визначається як уміння правильно прочитати слово за його
графічною формою. Її розвиток необхідний для того, щоб учні були спроможні
прочитати вголос підготовлений текст або промовити слово, яке вони зустрічали тільки
в письмовому тексті [4, с. 104-112].
Розглянувши визначення поняття лінгвістичної компетенції та її складників
зарубіжними лінгвістами, звернемося до російських учених. Так, А. Щукін визначає
мовну компетенцію як здатність тих, хто навчається, використовувати слова, їх форми,
синтаксичні структури відповідно до норм літературної норми, використовувати
її синонімічні засоби для успішної мовленнєвої діяльності [6].
Н. Гончарова та Г. Кретиніна визначають взаємопов’язані компоненти лінгвістичної
компетенції, яка при співвідношенні з рівнями мовної системи включає в себе
фонетично-фонологічну, лексико-граматичну, дискурсивну компетенції. Вищезазначене
ствердження надає засади для авторів статті наділити лінгвістичну компетенцію
інтегративними властивостями та розглядати це явище як спроможність учнів
співвідносити мовні засоби з цілями, сферами, ситуаціями, умовами мовного
спілкування [1, с. 37].
На думку К. Ірісханової та Г. Стрелкової, зміст мовної компетенції в процесі
навчання іноземних мов і культур складають такі компоненти:
– знання фонологічних, лексичних, граматичних явищ і закономірностей мови, яка
вивчається, як системи, включаючи когнітивну організацію та способи зберігання знань
про мовні явища у свідомості індивіда (наприклад, асоціативні, парадигматичні й інші
види зв’язків мовних явищ);
– знання літературної норми мови, яка вивчається, та вміння застосовувати
ці знання в комунікативній та професіональній діяльності;
– мовні характеристики видів дискурсу (усний та письмовий дискурс, підготовлене
та непідготовлене мовлення, офіційне та неофіційне мовлення);
– основні мовні форми висловлювань – оповідання, опис, монолог, діалог [2].
Таким чином, із вищезазначеного можна зробити висновок, що вітчизняні вчені
постулюють: важливими компонентами лінгвістичної компетенції є не лише граматичні,
фонологічні й лексичні, а й знання літературної норми, дискурсу, мовні форми
висловлювань.
Спираючись на характеристику кожного компоненту лінгвістичної компетенції
Радою Європи та аналізу визначення змісту поняття лінгвістичної компетенції учнів
загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення іноземної мови, можна дійти висновку,
що зарубіжні та вітчизняні вчені (навіть у так званих класичних працях – Бахман,
Савіньон) надають більше складників лінгвістичної компетенції, аніж Програма
з іноземних мов для загальноосвітніх закладів, у якій представлено лише три складові,
а саме лексичну, граматичну та фонологічну.
Ця стаття не розкриває в повному обсязі зазначену тему, а тому розгляд
лінгвістичної компетенції учнів загальноосвітніх закладів може стати предметом
подальшого наукового пошуку.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье рассмотрено и проанализировано понятие лингвистической компетенции
в работах заграничных ученых, а именно Савіньона та Бахмана, в материалах Совета Европы
за 1996 та 2001 роки, а также у российских лингвистов, а именно Н. Гончаровой, Г. Кретинина,
К. Ирисхановой и Г. Стрелковой. В статье были исследованы составляющие (субкомпетенции),
формирующие лингвистическую компетенцию; установлено соответствие исследованных
составляющих лингвистической компетенции с теми, которые представлены Программой
по иностранным языкам для общеобразовательных учреждений.
Ключевые слова: лингвистическая компетенция, компетенции, среднее образование,
Программа по иностранным языкам, средняя школа.
Hrunenko D. Iu.
THE DETERMINATION OF THE CONCEPT OF THE LINGUISTIC COMPETENCY
OF STUDENTS OF THE SECONDARY SCHOOLS DURING THE PROCESS
OF LEARNING THE FOREIGN LANGUAGE

The article deals with and analyses the concept of linguistic competence in the works of foreign,
in particular in works of Savinion and Bachman, and in materials of Council of Europe, in particular
in those of year 1996 and 2001, and national linguists. The components that form the linguistic
competence (subcompetencies) are studied in the works of foreign and national authors and in the works
of Council of Europe, in particular in those of year 1996 and 2001. The conformity of studied elements
of linguistic competence is compared to ones presented by the Program of Foreign Languages
for the secondary education institutions.
The article deals with the problem of identification of how foreign and national linguists
and scientists understand the meaning of the concept of linguistic competency of students of secondary
schools during the process of learning the foreign language.
The aim of the work consists in studying of different points of view on the problem revealed in the
article and in summarizing the key points of how the concept of linguistic competency of students of
secondary schools during the process of learning the foreign language is revealed in the works of scientists.
The following conclusions are drawn to distinguish the point of view on the linguistic competency
of students of secondary schools during the process of learning the foreign language of foreign and
national linguists due to the fact that foreign linguists reveal the topic broader then the national linguists.
Key words: linguistic competence, competence, secondary education, Program of Foreign
Languages, secondary school.
Рецензент: Слюсаренко Н.В.
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Комінарець Т. В.*
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ
Статтю присвячено проблемі порівняльного аналізу в розвитку сучасних педагогічних
систем. Розкрито науковий апарат проблематики, зокрема поняття «порівняльна педагогіка»,
її об’єкт, предмет, завдання, методологічна основа. Визначено підходи до визначення позиції
порівняльної педагогіки відносно компаративістики. Викладено алгоритм здійснення
компаративістського аналізу. Окремою лінією статті проходить аналіз компаративістики
у глобалізації освітніх процесів, становленні світової мультикультурної освіти. Зроблено
висновок, що компаративістський підхід дозволяє не тільки аналізувати етапи розвитку
педагогіки як науки, виявити особливості кожного з них, а й визначити загальні риси наукової
реальності.
Ключові слова: порівняльна педагогіка, міжнародна освіта, глобалізація, мультикультурна
освіта, компаративістика.
Демократизація та реформування українського суспільства активізує й актуалізує
порівняльні розвідки як засіб досягнення національною освітою міжнародних стандартів
якості в контексті конкурентоспроможності сучасної особистості.
Нині освіта має статус не лише найважливішої соціальної сфери, яка здатна
задовольняти потреби й інтереси суспільства, держави і кожної людини в отриманні
знань і навичок, а й є важливою економічною галуззю, оскільки відіграє все більш
важливу роль у накопиченні інтелекту та забезпеченні якості людського капіталу.
Сучасні дослідники, узагальнюючи різні визначення предмета порівняльної
педагогіки (О. Галус, Л. Шапошнікова), зазначають, що предметом порівняльної
педагогіки найчастіше обираються:
 стан, тенденції та закономірності розвитку світового (зарубіжного
й вітчизняного) педагогічного досвіду, сучасних національних педагогічних культур
(3. Курлянд, О. Цокур, І. Богданова та ін.);
 стан, основні тенденції та закономірності розвитку освіти в різних країнах,
геополітичних регіонах і в глобальному масштабі; співвідношення загальних тенденцій
і національної або регіональної специфіки, позитивні й негативні аспекти міжнародного
педагогічного досвіду, форми і способи взаємозбагачення національних педагогічних
культур (Б. Вульфсон, 3. Малькова);
 порівняння й узагальнення шкільного педагогічного досвіду країн з яскраво
вираженими відмінностями (А. Джуринський).
Аналіз проблеми, що має таку значну історію, зумовлює потребу звернутися
до наукової картини світу як особливої форми «теоретичного знання, що репрезентує
предмет дослідження науки відповідно до певного етапу її історичного розвитку»
[2, с. 676]. На кожному з цих етапів відбувалися систематизація та інтегрування
конкретних знань, одержаних у результаті наукових пошуків у різних галузях людської
життєдіяльності й навколишнього середовища.
Саме порівняльна педагогіка нарівні з іншими формами аналізу значною мірою
пояснює процес формування педагогічної науки та розвитку її субдисциплін.
Метою статті є аналіз наукового апарату порівняльної педагогіки та висвітлення
компаративістського підходу до аналізу педагогічних систем.
Як відомо з англійських і німецьких джерел, поряд із терміном «порівняльна
педагогіка» набули поширення й інші – наприклад, «порівняльна освіта» (США, Канада,
Велика Британія, Австралія та інші англомовні країни), «наука про порівняння освітніх
систем» (Німеччина).
У науковому обігу різних країн функціонує термін «компаративістика» (лат.
*© Комінарець Т. В.
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сomparare – «порівнювати»). У наукових працях дослідників колишніх радянських
республік та окремих постсоціалістичних країн (Польщі, Чехії, Словаччини) широко
використовується термін «порівняльна педагогіка».
Зрештою порівняльна педагогіка не наполягає на вивченні однієї системи освіти
ізольовано в її соціальному контексті. Порівнюється різноманітність освітніх систем,
форми їх соціальних контекстів – це і є порівняльний аспект.
В історії світової педагогічної думки має велике значення 1817 рік. Саме тоді
французький учений Марк Антуан Жульєн де Паріс (Marс-Antoine Jullien de Paris), автор
близько 300 статей, 30 книг і брошур, видає невелику книгу «Начерк та попередні нотатки
до праці з порівняльної педагогіки» («Esquisse et Vues préliminaires d’un ouverage sur
L’Éducation compare»), де викладає результати порівняльного аналізу розвитку
шкільництва у Франції та Швейцарії. М. Жульєн уперше ввів у науковий обіг термін
«порівняльна педагогіка» [4].
Як свідчать дослідження Б. Вульфсона та З. Малькової, до 80-х рр. ХХ століття
компаративісти приділяли основну увагу вивченню питань загальноосвітньої школи.
Пояснюючи це, сучасна дослідниця О. Сухомлинська визначає складові, які включаються
сьогодні в поняття «порівняльна педагогіка». Це, на її думку:
1) досконале знання процесу, який розглядається, крізь призму проблем, що стоять
перед українською теорією та практикою;
2) не географічний (країнознавчий), а концептуальний підхід. Зокрема, у роботі
Б. Манжоса порівнюється гештальтпсихологія – на прикладі робіт німецьких психологів
В. Кельнера й К. Кофки – з біхейвіоризмом, представленим у працях його американських
засновників Е. Торндайка та Дж. Уотсона;
3) поєднання якісного й інтерпретивного принципів [5, c. 400].
Думка вчених щодо об’єкта порівняльної педагогіки не співпадає. Так, деякі з них
(З. Курлянд, О. Цокур, І. Богданова та ін.) визначають освіту як процес соціокультурного
відтворення людини в сучасному світі та соціальний інститут у глобальному,
регіональному й національному масштабах. Інші об’єктом порівняльної педагогіки
вважають розвиток освіти на сучасному етапі (Б. Вульфсон, З. Мальїсова). М. Родіонов
вважає, що це педагогічна теорія і практика в різних країнах і регіонах світу. Дослідник
А. Джуринський за об’єкт порівняльної педагогіки приймає навчання і виховання
на сучасному етапі.
Ми погоджуємося з тим, що об’єктом дослідження порівняльної педагогіки
є розвиток освіти на глобальному (світовому), регіональному (материків, частин світу)
та локальному (держав – національному; частин держав – етнічному) рівнях
у її минулому, сучасному та майбутньому. Порівняльна педагогіка досліджує
закономірності функціонування і розвитку освітніх систем у різних країнах через
їх зіставлення і знаходження загального й специфічного. Це дає змогу надавати наукове
тлумачення освітнім традиціям, системам, збагачувати національну педагогічну
культуру, залучаючи міжнародний досвід [8]. Уважаємо за доцільне підкреслити
значення творчого доробку українських компаративістів Н. Абашкіної, Н. Авшенюк,
Н. Бідюк, Н. Лавриченко, М. Лещенко, О. Локшиної, О. Матвієнко, О. Огієнко,
Л. Пуховської та інших.
Предмет порівняльної педагогіки охоплює всі ланки й рівні освіти, усі типи освіти
(формальна, неформальна, інформальна) та будь-які інші освітні і суто педагогічні явища,
а тому виходить за межі педагогічної науки і не може бути дослідженим у межах
дисциплінарного підходу [7, с. 17-23].
Щодо визначення поняття «порівняльна педагогіка» є різні підходи. На думку
французького компаративіста X. В. Даеля, «порівняльна педагогіка – це
міждисциплінарна складова педагогічної науки, яка вивчає педагогічні явища і факти
у взаємозв'язку з соціальним, політичним, економічним і культурним контекстом
у їх порівнянні за принципами подібності й відмінності у двох чи більше регіонах,
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континентах або ж загалом у світовому вимірі з метою усвідомлення унікальних
особливостей власної освітньої системи та встановлення загальних чи універсальних
законів (фактів) як цінних і корисних для цієї системи з метою її вдосконалення» [6].
У сучасних європейських університетах набувають поширення тематичні
порівняльні дослідження, що охоплюють різні напрямки, зокрема і з проблем розвитку
систем професійної освіти, підготовки виробничого персоналу в різних країнах. Назвемо
основні з них: неперервний професійний розвиток учителів і керівників системи шкільної
освіти; професійна освіта й підготовка; інноваційний розвиток курікулуму школами
і вчителями; діти і молодь у небезпеці та урбаністична освіта; відкрите навчання: медіа,
середовища та культури; соціальна справедливість і міжкультурна освіта; педагогічна
освіта; філософія освіти; науково-дослідне партнерство в освіті; інформаційнокомунікаційні технології в освіті і професійній підготовці; інноваційне міжкультурне
навчальне середовище; післядипломна освіта випускників; освітня політика; права дітей
в освіті; освітнє лідерство та інші [4].
Сьогодні дискутується питання про визначення позиції порівняльної педагогіки
відносно компаративістики – від повного їх протиставлення до абсолютного
та безумовного об’єднання. При цьому, як зазначає Є. Бражник, не враховуються
досягнення самої компаративістики, яка вже вийшла на рівень загальної методології
порівняльних досліджень соціальних процесів і явищ.
Вітчизняна компаративістика потребує збільшення наукових напрямків,
дослідження вітчизняного та світового досвіду, який актуальний і перспективний для
практики освіти й виховання.
Для розуміння розвитку порівняльної педагогіки важливим є те, що її статус
як самостійної галузі наукового знання постійно дискутується і піддається сумніву,
оскільки метод порівняльного аналізу застосовується в дослідженнях усіх без винятку
наук і є невід’ємною складовою способу пізнання людиною світу. У педагогічній науці
метод порівняльного аналізу знайшов застосування зокрема в історії виховання при
порівнянні способів виховання, що використовувалися в різні епохи, а також при
порівнянні методів, форм, методик і технологій навчання тощо
Завдання порівняльної педагогіки полягають у систематичному аналізі джерельної
бази освітніх систем різних країн з метою виявлення глобальних закономірностей
і тенденцій розвитку освіти [7].
Дослідження з порівняльної педагогіки можуть слугувати оцінкою досвіду окремих
методів навчання та змісту.
Методологічну основу порівняльно-педагогічних досліджень становлять підходи:
 цивілізаційний, за яким освітній процес розглядається в рамках сукупності всіх
форм життєдіяльності дитини (людини) тієї чи іншої цивілізації – матеріальних,
політичних, культурних, релігійних, наукових тощо;
 антропологічний, за яким всі освітні реалії розглядаються крізь призму людини,
потреб розвитку особистості;
 синхронний, який передбачає осмислення розгортання освітнього процесу
в просторі, у співвідношенні з іншими цивілізаціями і регіонами, та діахронний, у рамках
якого розглядаються і зіставляються педагогічні факти та явища, що відбуваються
в різних культурно-історичних циклах у межах однієї цивілізації.
Порівняльна педагогіка досліджує педагогічні подібності та відмінності,
які виникають між системами освіти й навчання, або між системою освіти та іншими
освітніми установами й навчальними закладами в різних країнах. У цьому контексті
можна виокремити такі основні завдання порівняльної педагогіки:
– збирання матеріалу, що полягає в нагромадженні інформації про структуру
і діяльність шкіл та позашкільних установ, накопичення статистичних даних про різні
системи освіти і навчання;
– опрацювання зібраного матеріалу щодо видів, систем, методів навчання
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і виховання, узагальнення його результатів;
– порівняння систем між собою, а не вивчення кожної зокрема;
– виокремлення й обґрунтування закономірностей та тенденції розвитку освітніх
і виховних систем [8, c. 158].
Важливим засобом розвитку сучасного конкурентоздатного фахівця, який
забезпечує потреби нової світової та європейської реальності з новими формами
навчання та праці, є порівняльна професійна педагогіка.
Дослідники (зокрема М. Богуславський) визначають і часткові методи дослідження,
специфіка яких полягає в тому, що вони здатні найбільш адекватно допомогти пізнанню
конкретних педагогічних феноменів. До таких методів відносять:
 аксіологічний, що використовується для вивчення загальнолюдських,
національних, групових та особистісних цінностей, установлення їх пріоритетності;
 модернізаторський – сприяє вивченню освітніх реформ і контрреформ;
 парадигмальний, що передбачає розгляд внутрішньої логіки розвитку
педагогічної теорії з точки зору виникнення, трансформації, взаємодії різних парадигм.
Якщо в цивілізаційному підході акцент робиться на соціокультурних детермінантах
динаміки освітніх процесів, то в парадигмальному в основу типології кладуться власне
науково-педагогічні чинники [1, c. 39-40].
Деякі вчені вважають порівняльну педагогіку дисципліною, яка вивчає лише
зарубіжний педагогічний досвід. Слід зауважити, що ця наука водночас є національною
й інтернаціональною. Науковці кожної країни розглядають зарубіжний досвід крізь
призму і пріоритети вітчизняної школи й педагогіки [6].
Під впливом компаративістських ідей у наш час відбувається формування нового
погляду на науку, нової постмодерністської парадигми, у рамках якої наука постане
як приклад історії діалогу науки й інших форм духовного бачення світу. Діалогічний
принцип, що лежить в основі розвитку науки, є її невід’ємною складовою. Заперечення
цього внутрішнього, суперечливого характеру розвитку веде до догматичних поглядів,
які не передбачають розвитку, веде у сферу її абсолютних знань, які не потребують
доказів, або аналізу.
Наука – це постійний поліфункціональний діалог усіх поглядів, концепцій
і напрямків. Деякі сучасні науковці бачать діалогічність науки то у вигляді діалогу науки
й мистецтва (дару миттєвостей метафізики як невмотивованої творчості (Г. Башляр),
то як сократичного посередника між різними філософськими дискурсами (Р. Рорті),
то як полілог деконструктивізму, спосіб самопізнання (Ж. Дерріда) тощо.
Невід’ємною частиною компаративістського підходу є осмислення фактів
особливостей розвитку науки різних народів, його своєрідності та специфіки.
Порівняльний аналіз національної ідентифікації і національних традицій в педагогіці
й філософії містить цілий спектр методологічних проблем. Нерівномірність вивчення
їх розвитку є основоположним фактом. Другою особливістю національної складової
є наявність різних рівнів міжкультурних контактів і взаємозв’язків як рівня
безпосереднього запозичення, так і рівня творчого засвоєння, рівня самопізнання
і самокритики.
Таким чином, компаративістський аналіз у педагогіці – це метод дослідження
розвитку освіти за допомогою уявного розчленування її на складові елементи, при цьому
кожна з виділених частин аналізується окремо в межах єдиного цілого на глобальному,
регіональному й локальному рівнях з формулюванням опису та пояснення подібностей
і відмінностей розвитку частин освіти на цих рівнях.
Алгоритм компаративістського аналізу складається з таких кроків:
1) визначити характеристики об’єктів, що порівнюються;
2) сформулювати універсальні критерії порівняння;
3) скласти систему компаративних індикаторів;
4) описати та розкрити стан порівнюваних об’єктів за часовим та/або

62



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


процесуальним алгоритмами;
5) сформулювати висновки про стан об’єктів і визначити перспективи
їх удосконалення.
У будь-якому разі слід пам’ятати, що порівняння (аналогія, подібність, рівність
відношень) не є доведенням, що порівняльний метод не є метою, але слугує вирішенню
певних пізнавальних завдань, є засобом поширення можливостей історичного
й теоретичного дослідження наукової реальності.
Компаративістський підхід дозволяє не тільки аналізувати етапи їх розвитку,
виявити особливості кожного з них, а й визначити загальні риси наукової реальності.
Як галузь наукового знання, компаративістика у сфері освіти спрямована
на розкриття закономірностей функціонування освітніх систем у різних країнах шляхом
пізнання спільного й відмінного в їх розвитку. Пошуки загального і специфічного
в освітніх системах різних країн, ознайомлення з міжнародним досвідом реформування
освіти дозволяють осмислити й знайти наукове тлумачення освітнім традиціям,
збагатити власну національну освіту й культуру. Знання про оновлення теорії
та практики освіти в інших країнах надають можливість з урахуванням вітчизняних
традицій використовувати цей досвід у сучасних умовах модернізації освітньої системи
в Україні, простежити ґенезу багатьох педагогічних теорій та концепцій.
В умовах глобалізації, світової інтеграції та експансії масової культури актуальною
залишається проблема збереженням етнічної багатоманітності та самобутності
української нації. Чільне місце в процесі вирішення означеної проблеми належить
навчально-виховним закладам, зорієнтованості педагогічної системи та оновленню змісту
освіти на засади народної культури. Як зазначає В. Кремень, «у розвитку освіти України
відбувається поступовий перехід від безпринципної» унітарної підготовки школярів
до етнічно диференційованої. Тому в етнічному вихованні дитини доцільним уважаємо
різновекторне вивчення її в етнографічному аспекті.
Соціальна роль порівняльної педагогіки полягає в тому, що отримані нею нові
знання постають як одна з провідних складових теоретичного підґрунтя освітньої
політики та широко використовуються фахівцями інших наукових галузей.
Як теоретична й наукова дисципліна, порівняльна педагогіка науково обґрунтовує
проекти та прогнози розвитку вітчизняної теорії і практики навчання й виховання
особистості з урахуванням завдань на рівні держави та національної специфіки [3].
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні універсальних
компаративістських індикаторів для порівняльних досліджень з професійної педагогіки.
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Коминарец Т. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ

Статья посвящена проблеме сравнительного анализа в развитии современных
педагогических систем. Раскрыто научный аппарат проблематики, в частности понятие
«сравнительная педагогика», ее объект, предмет, задачи, методологическую основу. Определены
подходы к определению позиции сравнительной педагогики относительно компаративистики.
Изложен алгоритм осуществления компаративистского анализа. Отдельной линией статьи
проходит анализ компаративистики в глобализации образовательных процессов, становлении
мирового мультикультурного образования. Сделан вывод, что компаративистский подход
позволяет не только анализировать этапы развития педагогики как науки, выявить
особенности каждого из них, но и определить общие черты научной реальности.
Ключевые слова: сравнительная педагогика, международное образование, глобализация,
мультикультурное образование, компаративистика.
Kominarets T. V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN PEDAGOGY AS A SCIENCE

This article is devoted to the problem of the importance of comparative analysis of the development
of modern pedagogical systems. The scientific apparatus of the problems is analyzed, in particular,
the concept of «comparative pedagogy», its object, task, methodological basis. It is determined that the
subject of the study of the comparative pedagogy is the development of education on the global, regional
and local levels in its past, present and future. It is noted that the subject of comparative pedagogy covers
all levels of education, all types of education and any other educational and purely pedagogical
phenomena. The problem of the determination of the position of the comparative pedagogy in relation
to comparative studies. It is noted that under the influence of comparative ideas a new perspective
on science is formed, a new postmodern paradigm, within the framework of which science will appear
as an example of the history of the dialogue between science and other forms the spiritual vision of the
world. An implementation algorithm of comparative analysis is analyzed. A separate part of the article
reflects on the analysis of Comparative Studies in the Globalization of Educational Processes,
the formation world multicultural education, as the knowledge about updating the theory and the practice
of education in other countries provides an opportunity, taking into account domestic traditions, to use
this experience in modern conditions to modernize the educational system in Ukraine, to trace the genesis
of many pedagogical theories and concepts. It is concluded that comparative approach allows not only
analyze the stages of the development of pedagogy as a science, identify features each of them, but also
to determine the general features of scientific reality.
Key words: comparative pedagogy, international education, globalization, multicultural
education, comparativism.
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СТВОРЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ТЕКСТУ-ОПИСУ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ МОВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У статті автор розглядає проблему розвитку мовлення школярів на завершальному етапі
мовної початкової освіти, у межах якого активно вивчаються питання оволодіння різними
типами мовлення, зокрема описом. Серед його різновидів недостатньо дослідженим
з методичної точки зору є порівняльний текст-опис. У статті визначено сутність опису
як функціонально-смислового типу мовлення та порівняльного тексту, встановлено
їх особливості. Основною методичною умовою формування вмінь створювати ці тексти
є поетапна робота. На першому етапі засвоюються особливості тексту-опису як типу
мовлення; на другому етапі – оволодіння практичним шляхом відмінних рис порівняльного
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тексту-опису та вміннями створювати його; на третьому етапі – самостійна робота з цим
текстом.
Ключові слова: розвиток мовлення, типи мовлення, опис, порівняльний текст-опис,
молодші школярі.
Реформування сучасної освіти передбачає перегляд змісту навчання, що відповідає
потребам розвитку особистості, сприяє розкриттю її комунікативних здібностей.
У зв’язку з цим у межах мовної освіти істотно підвищуються вимоги до рівня розвитку
мовлення дітей, до розроблення змісту й методики навчання рідної мови, насамперед –
змісту і методики розвитку монологічного мовлення, що є не тільки спеціальним
об’єктом вивчення, але й основним засобом навчальної діяльності.
Останнім часом у методиці розвитку монологічного мовлення молодших школярів
активно вивчаються питання оволодіння різними типами мовлення, що дозволяють
повноцінно спілкуватися, оформлювати висловлювання відповідно до типу мовлення.
Проблемі вивчення різних функціонально-смислових типів мовлення присвячено
дослідження психологів і психолінгвістів Б. Баєва, Л. Виготського, П. Гальперина,
М. Жинкіна, І. Синиці; лінгвістів І. Вихованця, Л. Мацько, О. Нечаєвої; методистів
Л. Варзацької, М. Вашуленка, Н. Гавриш, О. Глазової, Л. Кратасюк, Т. Ладиженської,
М. Львова, М. Наумчук, Л. Порядченко, В. Собко та ін. Науковцями визначено зміст
роботи з кожним типом тексту, виявлено деякі особливості їх побудови учнями різних
класів, намічено шляхи формування вмінь складати розповідь, опис і міркування. Однак
практичні спостереження засвідчують, що деякі питання залишають відкритими. Серед
них можна виділити складання порівняльних текстів-описів. Тому метою статті
є описання методики створення порівняльного тексту-опису молодшими школярами
на завершальному етапі мовної початкової освіти.
Опис є окремим функціонально-смисловим типом мовлення, який передбачає
зображення якого-небудь явища шляхом перерахування характерних ознак. Він має
низку відмінностей, що не притаманні іншим типам мовлення, – статичність, відсутність
розвитку подій у часі (розповідь), відсутність причинно-наслідкових зв’язків (міркування).
Основна його функція – «детально передати зображення природи, місцевості, інтер’єру,
зовнішності» [10, с. 267], «словесно змалювати людину, предмет, явище» [3]. У зв’язку
з цим виокремлюються різні види описів. Так, А. Загнітко [2], А. Подосіннікова [7]
пропонують наукові, художні, ділові; Г. Солганик – статичні та динамічні [9]. Т. Донченко
наголошує на описі предмета, тварини, рослини, місця, людини, пейзажу [1]; О. Нечаєва
– натюрморту, портрету, пейзажу, інтер’єру, дії, стану природи чи людини [6].
Л.Саломатіна до цього списку додає опис трудового процесу [8], Т.Ладиженська – опис
за уявою, порівняльні описи [4] тощо. Серед усього різноманіття текстів цікавим, на нашу
думку, є текст порівняльного опису, оскільки робота з ним дає широкі можливості для
розвитку вміння знаходити спільні та відмінні ознаки, порівнювати об’єкти різними
способами. О. Лобчук відзначає, що «перший спосіб – паралельний, орієнтований
на одночасне порівняння однієї ознаки в різних предметах. Другий спосіб – послідовний
– передбачає опис першого предмета, потім іншого, в порівнянні з першим» [5, с. 49].
Аналіз програми початкової школи з української мови засвідчив, що ознайомлення
з порівняльним описом здійснюється на завершальному етапі мовної початкової освіти.
Школярі навчаються спостерігати, виявляти схожі та відмінні ознаки порівнюваних
предметів, створювати порівняльні тексти-описи. Розвиток цих умінь, на нашу думку,
залежить від дотримування певної поетапної роботи. На першому етапі доцільно
засвоїти елементарні особливості тексту-опису як типу мовлення; на другому етапі –
оволодіти побудовою порівняльного тексту; на третьому етапі – самостійно працювати
з цим текстом. Продемонструємо зазначене наочно.
Опорою у створенні порівняльного тексту-опису є усвідомлення знань про опис
як типу мовлення. Тому основна увага має бути звернута на формування вмінь відрізняти
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опис від інших типів, формулювати в ньому тему, основну думку, підбирати заголовок,
визначати структуру, застосовувати паралельний і ланцюговий міжфразовий зв’язок
тощо.
Як правило, первинне знайомство з текстом-описом відбувається під час
співставлення трьох текстів різних типів. Після поглибленої роботи над текстомрозповіддю необхідно навчити дітей безпомилково визначити текст-опис. Для
полегшення учням пропонується скористатися прийомом «фотографування».
Прикладом використання цього прийому може слугувати таке завдання:
– Прочитайте. Визначте тип тексту. Докажіть, що це опис. Які ознаки осіннього
парку описує автор? Скільки знімків нам потрібно? А чому тільки один?
Гарно в парку ранньої осені. Погода стоїть тепла. Повітря чисте і прозоре. Небо блакитне.
На золотому фоні листів дуба, виділяють жовті листя клена. Від дерева до дерева тягнуться
тонкі сріблясті нитки павутини. Тиша в осінньому парку. Тільки ледь чутно, як падає листя.
Добре в осінньому парку!
Ефективність подальшої роботи залежить від умінь працювати з основними
елементами тексту, що дають змогу правильно розуміти висловлювання, створювати
його відповідно темі й основній думці, структурі тощо. З цих позиції продуктивними
є завдання, що спрямовані на змістовно-композиційний аналіз тексту:
1. Прочитайте текст. Визначте тему. Придумайте заголовок.
2. Прочитайте текст. Чи можете ви уявити, як виглядає біла чапля? Що головне хотів
нам розповісти автор, описуючи пташку? Прочитайте речення, в якому міститься основна
думка. В якій частині тексту вона розкривається? Які ознаки білої чаплі підібрав автор,
щоб розкрити основну думку?
Що за біла хмаринка ніби повисла над берегом озера? Придивися – це біла чапля. Усе в цій
пташці гарне – і високі тонкі витончені ноги, і граціозно довга шия витягнута з невеликою
голівкою, і, нарешті, дивовижне сніжно-біле оперення великих крил, що нагадують пачку
балерини. У нашій країні це диво природи охороняється державою.
3. Потім пропонується прочитати текст і відповісти на питання: «Який заголовок
більше відповідає темі тексту «Жар-птиця», «Удоди», «Несподіваність»«?
Вийшов я на лісову галявину і від несподіванки зупинився.
Над пожовклою травою літали яскраво розмальовані птиці. Грудка в них рожева. Крила
з чорно-білими смужками. А на голові красується, горить в сонячних променях рудий чубчик.
Ну прямо-таки казкова жар-птиця. Це були удоди.
4. Після цього, пропонуємо прочитати два тексти. Наприклад:
 До нас на балкон кожен день прилітає синиця. Голівка в неї чорненька, щічки біленькі,
грудка жовтенька. Спинка і крила зеленувато-сірі. Хвостик маленький, прямий. Очей
не відведеш від цієї пташки!
 Це такса. У неї чорна або коричнева шорстка, висячі вуха, довге тіло, короткі і сильні
лапи та довгий хвіст.
Далі проводимо бесіду за такими питаннями: «З якого речення ви здогадалися,
що розповідь буде вестися про синицю і таксу? Як називається ця частина тексту? Чим
продовжуються тексти? Які слова продемонстрували опис тварин? В якій частині тексту
вони розташовані? Прочитайте останню частину першого тексту. Що виражає автор
у цих словах? Чи є заключна частина у другому тексті? Зробіть висновок про структуру
тексту-опису».
Іншою особливістю текстів-описів є міжфразовий зв’язок речень. Як правило, речення
скріплюються ланцюговим (
) і паралельним (
) типом зв’язку. Однак
частіше використовується паралельний зв’язок, який передбачає зв’язок усіх речень
з першим за смислом. Вони доповнюють і розкривають його. Для усвідомлення значення
цих типів зв’язків у тексті та для правильного створення опису доцільно дітям
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запропонувати такі завдання:
– Прочитайте. Визначте тип тексту. Дайте відповіді на запитання: Що є об’єктом
опису? Чи є в цьому тексті слова, котрі зв’язують речення (займенники, синоніми)?
Чи можна назвати цей зв’язок ланцюговим? Подумайте, яке речення є важливим
за смислом? Прочитайте речення, які розкривають його зміст. Зробіть висновок про
паралельний зв’язок.
Настала тепла ніч у лісі. Скрекочуть нічні коники. Заливаються в кущах солов’ї.
У високій траві без відпочинку кричать деркачі. Без звуку літають кажани. По краях стежки
засвітилися зелені ліхтарики світлячків. Тиша. Ледь чутно дзюрчать лісові струмки. Пахнуть
запашні нічні фіалки.
Потім, на прикладі іншого тексту завдання дещо ускладнюється:
– Прочитайте текст. Визначте тип тексту. З’ясуйте тип зв’язку: ланцюговий
чи паралельний? Які засоби зв’язку застосовуються в тексті?
Лисиця
У лісі під ялинкою сидить лисиця. В неї руда шубка, а на шиї білий пухнастий комірець.
Лапи покриті чорною шорсткою. Темний пухнастий хвіст лисиця відкинула назад. Очі карі,
погляд хижий. Лисиця дуже гарна.
Різноманітність і поступовість ускладнення роботи над текстом проілюструємо
такими прикладами.
– Прочитайте речення. Зберіть текст-опис. Поставте на перше місце таке речення,
щоб усі інші були пов’язані з ним за змістом і розкривали його тему.
1. Ялинки густо зеленіли.
2. Берези світилися світло-золотими іскорками.
3. У лісі було тихо та нарядно.
4. Осики стояли рум’яні й тихенько тремтіли своїми круглими листами
Після ознайомлення з описом як функціонально-смисловим типом мовлення
другий етап передбачає роботу з особливостями порівняльних текстів-описів
і формування вмінь створювати їх. Школярам практичним шляхом необхідно пояснити,
що:
1) порівнюючи два предмети, слід знайти і вказати на їх відмінності та подібності;
2) предмети (явища) порівнюються за однією якістю – форма з формою, величина
з величиною, окраса з окрасою;
3) порівнювати можна різними способами: одночасно проводити порівняння однієї
і тієї ж самої ознаки або по черзі – спочатку один предмет, потім другий, порівнюючи
з першим.
Для реалізації цих завдань продуктивними є вправи, що допомагають спостерігати
за предметами, аналізувати та описувати їх у тексті, наприклад:
1. а) Порівняйте два предмети – яблуко й апельсин.
– знайдіть однакові властивості;
– відшукайте різні ознаки.
Запишіть у перший стовпчик однакові ознаки, у другий – різні ознаки. За якими
ознаками ви порівнювали?
б) Розгляньте малюнки бджоли й оси. Поясніть, чому їх можна переплутати? Які
їх ознаки треба знати, щоб це не трапилося?
2. Прочитайте тексти і подумайте, за якими ознаками порівнюються тварини.

 Мураха і бджола різняться величиною. Мураха менше бджоли. Бджола більше
мурашки.
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 Синиця і горобець розрізняються забарвленням. У горобця спинка й крила коричневі,
а у синиці – зеленувато-сірі.
 Стриж і ластівка розрізняються формою хвоста. Хвіст стрижа нагадує коротку тупу
вилку, а хвіст ластівки – довгу гостру вилку.
3. Прочитайте тексти. Знайдіть порівняльний опис.
Кішки
Кішки
Голова в котів кругла. На ній стирчать
Рись – родичка нашої домашньої
невеликі чуйні вуха. Очі розширюються в кішки, хоча і мало на неї схожа. І все-таки
темряві, що допомагає їм краще бачити. Тіло рись – кішка. Вона теж спритно лазить по
в них м’яке, гнучке. Ноги короткі, але сильні. деревах, бачить у темряві. Як і в домашньої
Коти високо стрибають і лазять по деревах. кішки, у неї чудово розвинений слух.
Під час роботи над порівняльним описом особливого значення набуває
усвідомлення структури, яка характеризується своїми особливостями. Для розуміння
закономірностей побудови тексту такого типу ефективними є відповідні завдання:
1. Прочитайте тексти. Випишіть порівняльний опис. Визначте, за якою схемою
побудований кожний текст.
 Жили дві жаби. Були вони подруги і мешкали в одній канаві. Але тільки одна з них була
справжня лісова жаба – хоробра, сильна, весела, а інша – боягузка, плакса. Про неї навіть говорили,
ніби вона не в лісі, а десь у міському парку народилася. Але все-таки жили вони разом.
 Восени на пнях ростуть справжні і несправжні опеньки. Несправжні опеньки –
неїстівні. Їх потрібно вміти відрізняти.
Шляпка опенька справжнього жовто-сіра, наче притрушена зверху меленими сухарями.
Зворотна сторона капелюшка коричнева. Ніжка тонка, довга, коричнева.
Несправжній опеньок схожий на справжній, але зворотна сторона капелюшка жовтуватозеленого кольору.
Зазирни під капелюшок, і відразу побачиш, який гриб перед тобою.
1) Зачин.
2) Опис першого об’єкта.
3) Опис другого об’єкта.
4) Закінчення.

1) Зачин.
2) Опис загальних і різних ознак двох
об’єктів.
3) Закінчення.

2. Розгляньте зображення стрижа та ластівки. Подумайте, який у пташок колір,
розмір? Чим відрізняється в них хвіст? З чим його можна порівняти?

– Розділіться на групи. Перша група складає порівняльний текст-опис цих птахів за
схемою 1. Друга група – за схемою 2.
1
Зачин
Стриж, ластівка

2

Зачин
Стриж
Ластівка

Висновок

Висновок
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3. Прочитайте порівняльний текст-опис. З яких частин він складається? Яких частин
не вистачає в цьому тексті? Придумайте їх.
У снігура червона грудка, блакитно-сіра спинка, чорна оксамитова шапочка. Самка снігура
пофарбована так само, тільки грудка у неї не червона, а сіра.
На останньому, третьому етапі молодші школярі практикуються в самостійному
створенні порівняльного тексту-опису. Наприклад, дітям пропонується написати
порівняльний опис з теми «Мешканці лісу: олень і лось»; розглянути малюнки, відповісти
на питання та визначити ознаки, за якими вони будуть порівнювати (колір, форма,
величина).
Отже, методична система розвитку вмінь створювати порівняльний текст-опис
на завершальному етапі мовної початкової освіти реалізується на основі засвоєння
знань про опис як функціонально-смисловий тип мовлення, які є опорою в побудові
порівняльного тексту-опису, та ознайомлення з його особливостями й розвиток умінь
складати його.
Перспективність подальшої наукової роботи вбачаємо у висвітленні шляхів
удосконалення вмінь створювати порівняльні тексти-описи в початковій школі.
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Компаний Е. В.
СОЗДАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ТЕКСТА-ОПИСАНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ЯЗЫКОВОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье автор рассматривает проблему развития речи школьников на завершающем
этапе языковой начального образования, в рамках которого активно изучаются вопросы
овладения различными типами речи, в частности описанием. Среди разновидностей этого
текста недостаточно исследованным является сравнительный текст-описание. В научной
работе определена сущность описания как функционально-смыслового типа речи, а также
сравнительного текста, установлено их особенности. Основным методическим условием
формирования умений создавать этот текст являются поэтапная работа. На первом этапе
усваиваются особенности текста-описания как типа речи; на втором этапе – овладение
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практическим путем отличительных особенностей сравнительного текста-описания
и умениями создавать его, на третьем этапе – самостоятельная работа с текстом.
Ключевые слова: развитие связной речи, типы речи, описание, сравнительный текстописание, младшие школьники.
Kompaniy О. V.
COMPARATIVE TEXT-DESCRIPTION OF JUNIOR PUPILS
AT THE FINAL STAGE OF LANGUAGE PRIMARY EDUCATION

In the article the author considers the problem of development of pupils’ coherent speech at the final
stage of the language primary education, in which actively addresses issues of mastering various types
of speech, in particular description. Among the varieties of this text, the comparative text-description
is not enough investigated from a methodological point of view. The essence of the description
as functional-semantic types of speech (characterized by the image of a phenomenon by listing the specific
signs) and a comparative text-description (used to describe the same and the distinguishing features
of the compared items) and their characteristics have defined in the article. The main methodological
condition for the formation of skills to create this text is the gradual work; it is noted that in the beginning
should be formed an elementary knowledge of the text-description that will help to build comparative
descriptions. The first step is to digest the basic qualities of the text-descriptions as a type of speech
(assuming the mastery of skills such as accurately to distinguish the description from other types
of speech, formulate in it the topic, main idea, work with a heading structure, applied correctly
communication and transitional phrases); the second stage involves a practical way of mastering features
comparative text descriptions (characterized by object comparison, finding common and distinctive
features; has a structural design that is built in two ways) and the ability to create it; the third stage deals
with the independent development of the comparative text of the description.
Key words: development of coherent speech, types of speech, description, comparative textdescription, junior pupils.

УДК 159.955:[37:070]
Кузьміч Т. О.*
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ МЕТОДІВ
ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
У статті розглядаються проблеми інформаційних загроз для відкритого навчального
середовища; комплекс питань, пов’язаних з інформаційною безпекою в середніх загальноосвітніх
навчальних закладах. Окреслено основні проблеми навчання захисту від негативних
інформаційних впливів, забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості.
Запропоновано методи медіаосвіти, які сприяють реалізації захисної функції критичного
мислення учнів, що розраховані на практичне застосування в сучасних загальноосвітніх
навчальних закладах. Схарактеризовано використання аналізу медіатекстів: контент-аналіз;
сюжетний або розповідний аналіз; аналіз стереотипів; аналіз персонажів; автобіографічний
(особистісний) аналіз; ідентифікаційний аналіз.
Ключові слова: інформаційно-психологічна безпека учнів, інформаційний простір,
критичне мислення, медіаосвіта, медіатекст, контент-аналіз, медійний стереотип,
медіакультура, маніпулятивний вплив.
У процесі соціалізації учнів важливе місце належить проблемі забезпечення
інформаційно-психологічної безпеки. Формування інформаційного суспільства,
проголошення свободи інформації, збільшення її обсягів, а також посилення
дегуманізації суспільства викликають негативні процеси маніпулювання інформацією.
Це у свою чергу посилює загрозу індивідуальній, груповій і суспільній свідомості.
*© Кузьміч Т. О.
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Під інформаційно-психологічною безпекою учнів розуміється стан захищеності
окремих осіб і (або) груп осіб від негативних інформаційно-психологічних впливів
і пов’язаних з цим інших життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави
в інформаційній сфері [12].
Проблема забезпечення інформаційно-психологічної безпеки відображена
в програмі «Безпека дітей в Інтернеті», яку реалізує Коаліція за безпеку дітей в Інтернеті,
до якої входять такі неурядові громадські організації, як Всеукраїнська мережа протидії
комерційній сексуальній експлуатації дітей (член міжнародної організації ЕКПАТ),
Міжнародна Школа Рівних Можливостей, Інститут інформаційного суспільства, Інтернет
Асоціація України, а також програма Microsoft «Партнерство в навчанні», сайт
«Онляндія», компанії Хьюлет-Пакард, Укртелеком, Астеліт (ТМ life:) [8]. Їх ідеї у свою
чергу розвиває Концепція Нової української школи, в якій говориться про «розбудову
позитивного інформаційного простору України» як одне з освітніх завдань [14].
Проблема забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості
і суспільства – міждисциплінарна. Безпосередню участь у вирішенні цієї проблеми мають
брати вчені і фахівці у сфері теорії і методики виховання, адже сфера виховання стає
одним із суб’єктів забезпечення інформаційно-психологічної безпеки учнів як майбутніх
громадян країни.
В «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів України» зазначено, що «метою сучасного освітнього процесу є формування
духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам,
творити себе і оточуючий світ» [20]. Це можливо тільки в тому випадку, коли випускник
школи має засоби, щоб виявити й захиститися від негативних інформаційних впливів.
Під «негативними інформаційно-психологічними впливами», спираючись
на визначення В. Пономаренко, І. Журавльової, В. Туманова, ми розуміємо маніпулятивні
дії, які можуть здійснюватися державою, органами влади та управління й іншими
державними структурами; різними громадськими, економічними, політичними
організаціями; соціальними групами й окремими особистостями за допомогою знаковосимволічних і образних засобів, що відповідають основним модальностям органів
почуттів і відчуттів людини через засоби масової інформації, літературу, мистецтво,
освіту, виховання, особисте спілкування, застосування яких призводить до викривлення
інформаційно-орієнтовної
основи
життєдіяльності,
зниження
психологічного
потенціалу людини та інших негативних наслідків [5].
Аналіз наукової літератури (В. Антонов, С. Болтівець, П. Гульчак, Н. Гущина,
А. Журин, А. Кожухівський, А. Кочарян, О. Кузнєцова, І. Литовченко, В. Лужецький,
С. Максименко, Л. Северин, М. Серебреникова, О. Удалова, О. Швед) засвідчив, що у всіх
розглянутих авторів, які займаються дослідженням проблеми навчання захисту
від негативних інформаційних впливів, забезпечення інформаційно-психологічної
безпеки особистості, відображено розуміння того, що один із засобів захисту особистості
– це розвиток критичного мислення.
Обґрунтування механізму реалізації захисної функції критичного мислення через
сукупність його відносно самостійних структурно-функціональних елементів
(інтенціальні, які направляють розумові дії суб’єкта, визначаються його цілями,
установками; інструментально-операціональні, що визначаються засобами, способами
і особливостями процесу мислення; кондиціональні, що визначаються умовами
розумових дій суб’єкта), дозволяє сформулювати поняття критичного мислення
як специфічного виду розумової діяльності, результат якого – виявлення негативних
інформаційних впливів у текстах за допомогою логіки, рефлексії, діалогу, інтерпретації,
опори на знання класифікацій інформаційних впливів, що формує захисні установки
особистості. Спонукальна сила реалізації захисної функції критичного мислення – це
потреба суб’єкта в інформаційно-психологічній безпеці, а значущу роль у створенні умов
розумової діяльності відіграють соціокультурні чинники, індивідуальні психологічні
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та соціальні психологічні особливості суб’єкта мислення [1].
Мета статті – схарактеризувати методи медіаосвіти, які сприяють реалізації захисної
функції критичного мислення учнів.
Оптимальними для застосування в освітньому процесі, спрямованому
на формування критичного мислення учнів як засобу їх захисту від негативних
інформаційно-психологічних впливів, є діалогові методи; тренінгові, проблемні,
рефлексивні, дослідні, медіаосвітні технології розвитку критичного мислення.
Необхідність формування критичного мислення учнів як засобу захисту особистості
від негативних інформаційно-психологічних впливів вимагає цілеспрямованого
педагогічного впливу на структурно-функціональні властивості критичного мислення
суб’єкта.
Для формування операційно-інструментальних властивостей критичного мислення
учнів використовувався аналіз медіатекстів: контент-аналіз; сюжетний або розповідний
аналіз; аналіз стереотипів; аналіз персонажів; автобіографічний (особистісний) аналіз;
ідентифікаційний аналіз [8].
Контент-аналіз, сюжетний або розповідний аналіз, а також аналіз стереотипів були
корисними для розвитку логіки й інтерпретаційних здібностей учнів.
Контент-аналіз передбачає кількісний аналіз медіатекстів (визначення категорії
медіатексту, систематизація фактів, висновки про типи оповіді, символи, мови, форми
і т. ін.; про те, як часто виявляються ті чи інші фактори – наприклад, стереотипи в сюжеті).
Використовуючи контент-аналіз, учні аналізують різні медіатексти залежно від
їх уподобань та інтересів, а також проводять контент-аналіз одного з друкованих видань.
Крім того що застосування цього методу сприяє розвитку логіки й інтерпретаційних
здібностей учнів, застосування контент-аналізу показало ефективність його використання
для вивчення негативних інформаційно-психологічних впливів (цілі суб’єкта впливу,
об’єкт, засоби, методи, передбачуваний результат), дозволило розширити арсенал
класифікацій інформаційних впливів, від яких залежать операціональноінструментальні властивості критичного мислення.
Сюжетний або розповідний аналіз – це аналіз сюжетів, фабул медіатекстів.
Сюжетними компонентами медіатексту є вид, жанр, пролог, зав’язка дії, фабула
(сюжетна схема – послідовність основних подій), кульмінації, конфлікти, другорядні
сюжетні лінії, розв’язка дії, епілог. Проведення сюжетного аналізу вимагає від учнів
використання логіки й інтерпретаційних здібностей. Знання технології проведення
сюжетного аналізу сприяє критичному мисленню як засобу захисту учнів від негативних
інформаційних впливів, а також впливає на його операційно-інструментальні
властивості.
Аналіз медійних стереотипів – виявлення та аналіз стереотипного зображення
людей, ідей, подій, сюжетів, тем і т. ін. в медіатекстах. Медійний стереотип –
відображення усталених у суспільстві відносин до того чи іншого об’єкта. Медійні
стереотипи є схематичними, усередненими, звичними, стабільними уявленнями
про жанри, соціальні процеси або події, ідеї, людей, які домінують у медіатекстах,
що розраховані на масову аудиторію [7]. Застосування аналізу стереотипів дозволило,
крім створення умов для розвитку логіки і рефлексії учнів, розширити і класифікації
інформаційно-психологічних впливів, якими користується суб’єкт з критичним
мисленням для виявлення загроз інформаційно-психологічної безпеки, адже
використання стереотипів – це один зі способів впливу, що відповідно до розуміння
механізму стереотипів сприяє виявленню негативних інформаційних впливів.
Серед методів аналізу медіатекстів, крім тих, застосування яких дозволяє створити
умови для розвитку логіки та інтерпретаційних здібностей учнів, застосовувалися
методи, що сприяють розвитку рефлексії. Наприклад, автобіографічний (особистісний)
аналіз передбачав зіставлення свого життєвого досвіду (подій особистого життя, виявів
свого характеру в різних ситуаціях) з життєвим досвідом персонажів медіатекстів. Такий
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аналітичний підхід спирається на асоціативну пам’ять людини, щоб учні могли критично
проаналізувати вплив медіакультури на розвиток особистості людини [7].
Також для розвитку рефлексії використовувався такий метод, як аналіз персонажів,
аналіз характерів, мотивів поведінки, ідейних орієнтацій, вчинків персонажів
медіатекстів. Характеристиками персонажів медіатекстів є вік, раса, зовнішній вигляд,
одяг, статура, рівень освіти, професія, хобі, сімейний, соціальний стан, риси характеру,
темперамент, міміка, жести, лексика, ціннісні орієнтири (ідейні, релігійні та ін.), вчинки,
способи вирішення конфліктів. В основі аналізу персонажів лежить механізм
ідентифікації та рефлексії; ототожнюючи себе з персонажем, учні намагалися
прогнозувати його думки, вчинки, а це неможливо, поки дитина не вийде в рефлексивну
позицію, не встане над ситуацією. Цей метод також сприяв формуванню
кондиціональних структурно-функціональних властивостей критичного мислення,
дозволяв усвідомити важливість впливу індивідуальних психологічних і соціальних
психологічних особливостей та соціокультурних чинників.
Застосування методів медіаосвіти було ефективним для формування критичного
мислення учнів як засобу їх захисту від негативних інформаційно-психологічних впливів
в освітньому процесі, що в черговий раз продемонструвало значущість медіаосвіти
для адаптації людини до умов сучасного суспільства. Однак, виходячи з того, що ситуації,
в яких на людину може бути здійснено маніпулятивний вплив, можна розділити на маскомунікативні, контакт-комунікативні та міжособистісні, необхідно орієнтувати учнів
на врахування специфіки різних комунікативних ситуацій і сприяти реалізації
в них захисної функції критичного мислення. Можливості для цього надає вивчення
курсів з медіаосвіти, в рамках яких можуть бути відображені не тільки небезпеки з боку
медіа, а й з боку партнерів з міжособистісного спілкування, оратора, групи і т. ін. Теми,
що відображають проблему інформаційно-психологічної безпеки, також можуть бути
включені в зміст різних дисциплін (психології, соціології, менеджменту).
Звичайно, не всі медіатексти містять негативну інформацію, але для того, щоб
розібратися у всьому інформаційному різноманітті, пропонованому медіа, необхідна
певна підготовка. Очевидно, що дитина не в змозі самостійно розібратися у всьому потоці
медійної інформації, навчитися критично мислити.
У зв’язку з цим не можна не відзначити важливу роль медіаосвіти, спрямовану
на розвиток особистості, формування культури спілкування із засобами масової
інформації, розвиток творчих і комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь
повноцінного сприйняття, аналізу, оцінювання та інтерпретації медіатекстів. При цьому
мається на увазі критичне мислення в сенсі абсолютно негативного і заперечувального.
Йдеться про розвиток уміння ставити перед собою проблеми й питання, шукати
пояснення незрозумілих даних, аналізувати медіатексти, оцінювати їх, коректно
інтерпретувати, знаходити прихований сенс, уміти створювати нові ідеї, бути готовими
до дискусії. Адже при сприйнятті інформації на початковому етапі наше мислення
є пасивним, ми лише сприймаємо чужу ідею. А критичне мислення починається
з постановки проблеми, розуміння ідеї, перевірки, оцінювання та її розвитку. Це, на нашу
думку, можна реалізувати в процесі медіаосвіти в рамках теорії медіаосвіти як розвитку
«критичного мислення» з метою навчити аудиторію аналізувати і виявляти
маніпулятивні дії медіа, орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного
суспільства [2].
Таким чином, нове розуміння інформаційної безпеки вимагає переосмислення ролі
освіти в процесі виховання нового покоління, здатного адекватно вписатися в новий
інформаційний світ. Саме педагог, учитель має стати основною ланкою в системі
формування захисту молодої особистості від негативних інформаційних впливів.
Потребують більш детальної розробки аспекти захисту особистості, яка формується, –
правові, психологічні, педагогічні, соціокультурні. Зауважимо, що оскільки людина
визнається найбільшою цінністю педагогіки гуманізму, то й інформаційно-психологічна
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безпека учнів є основною домінантою інформаційної
гуманістичного суспільства демократичної України.
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Кузьмич Т. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

В статье рассматриваются проблемы информационных угроз для открытой учебной
среды; комплекс вопросов, связанных с информационной безопасностью в средних
общеобразовательных учебных заведениях. Определены основные проблемы обучения защиты
от негативных информационных воздействий, обеспечения информационно-психологической
безопасности личности. Предложены методы медиаобразования, которые способствуют
реализации защитной функции критического мышления учащихся, рассчитаны
на практическое применение в современных общеобразовательных учебных заведениях.
Охарактеризовано использование анализа медиатекстов: контент-анализ; сюжетный или
повествовательный анализ; анализ стереотипов; анализ персонажей; автобиографический
(личностный) анализ; идентификационный анализ.
Ключевые
слова:
информационно-психологическая
безопасность
учащихся,
информационное пространство, критическое мышление, медиаобразование, медиатекст,
контент-анализ, медийный стереотип, медиакультура, манипулятивное воздействие.
Kuzmich T. O.
USING THE MEDIA EDUCATION METHODS IN THE PROCESS
OF FORMING THE STUDENTS’ CRITICAL THINKING

The article deals with information threats’ problems focused on the open educational environment,
the range of issues related to information defense at the secondary educational establishments. The major
problems connected with defense education problems dealing with negative influence, personal
informational and psychological defense provision have been outlined.
The media education methods positively affecting students’ critical thinking defensive function
realization and are aimed at the practical application at the modern educational establishments have been
proposed. There have been characterized: media texts’ analysis usage; the story plotted analysis;
the stereotypes’ analysis; the characters’ analysis; the autobiography (personalized) analysis and the one
of identification.
There have been noted that the media education use is aimed at personality’s development, forming
the communication with media culture, development of creative and communicative, critical thinking
abilities; skills of the holistic perception, those of analysis, evaluation and media texts’ interpretation;
development of problem questions posting and challenging data interpretation; media texts’ analyzing
and evaluating, interpreting them correctly; finding out hidden sense; skills of the new ideas’ creation
and being able to discussion.
Key words: informational and psychological defense of students, informational space, critical
thinking, media education, media text, content analysis, media stereotype, media culture, manipulative
influence.
УДК 378.018.43:004
Наливайко О. О.*
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Автором визначено сутність поняття «дистанційне навчання». Здійснено порівняльну
характеристику понять «дистанційне навчання» та «дистанційна освіта». Визначено,
що різняться ці терміни саме тим, що надання освіти контролюють освітні установи
й викладачі, тоді як за навчання відповідає студент, тобто дистанційне навчання
є результатом дистанційної освіти. Саму сутність поняття «дистанційне навчання» автор
визначає як інноваційну освітню технологію, в якій провідна роль належить самостійній
навчальній діяльності здобувача освіти, шляхом використання телекомунікаційних технологій
та мінімізації аудиторної взаємодії між студентом і викладачем у навчальному процесі вищого
навчального закладу.
Ключові слова: дистанційне навчання, вища школа, особливості, студент, викладач.
*© Наливайко О. О.
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Нині інформаційно-комунікативні технології розвиваються надзвичайно стрімко,
тому дистанційне навчання стає глобальним явищем освітньої та інформаційної
культури в підготовці студентів. Головним завданням дистанційного навчання є розвиток
творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого й вільного
використання всіх доступних освітніх ресурсів і програм, зокрема в мережі «Інтернет».
Дистанційне навчання як складова системи вищої освіти – явище досить нове
та містить використання сучасних технологічних засобів збереження й доставляння
інформації, групової та масової комунікації за допомогою сучасних гаджетів.
Проаналізувавши світовий досвід упровадження дистанційного навчання
в навчальний процес вищих навчальних закладів, зазначимо, що розуміння сутності
та особливостей цього явища засноване на використанні специфічних освітніх технологій,
сучасних методик навчання, технічних засобів і способів передання інформації,
інформаційних і телекомунікаційних технологій, що у свою чергу дає змогу осмислити
їх на рівні теоретичної концепції. Відповідно обов’язковим для створення ґрунтовної
концепції є визначення основних її понять. Отже, визначення сутності поняття
«дистанційного навчання» є ключовим у системі дистанційної освіти та потребує
першочергового розгляду.
Ключові питання дистанційного навчання в освіті висвітлено у фундаментальних
працях таких авторів, як О. Андреєв, М. Грехем Мур, Дж. Мюллер, О. Петерс, Г. Рамбл,
О. Тихонов, Б. Холмберг, А. Хуторський та інші. У працях зарубіжних і вітчизняних
науковців висвітлено різні аспекти системи дистанційної освіти у вищих навчальних
закладах – питання історії та філософії дистанційної освіти (Г. Козакова, Н. Корсунська,
В. Луговий, О. Петерс, Н. Сиротенко, П. Таланчук та інші); питання забезпечення якості
освіти при використанні дистанційного навчання (Я. Ваграменко, В. Овсянников,
Н. Корсунська та інші); підготовка педагогічних кадрів у системі дистанційного навчання
(Л. Брескіна, С. Калашникова, Т. Койчева, В. Кухаренко, Н. Сиротенко та інші);
використання можливостей Інтернету в дистанційній освіті (Є. Полат, В. Кушерець,
Г. Козакова та інші); наукове обґрунтування дистанційних технологій навчання дорослих
(Л. Авраменко, С. Вершловський, Л. Лєсохіна, В. Онушкін). Кожен із вищевказаних учених
намагався дати визначення понять, пов’язаних із системою дистанційної освіти,
та її структурних елементів. Однак проблема визначення сутності поняття «дистанційне
навчання» є неповністю розкритою з різних точок зору.
Метою статті є визначення сутності поняття «дистанційне навчання» у контексті
зіставлення різних точок зору та виокремлення особливостей упровадження
дистанційного навчання в навчально-виховний процес вищої школи.
Аналіз наукової літератури дав підстави стверджувати, що нині в педагогічній науці
не існує єдиного підходу до визначення сутності поняття «дистанційне навчання».
Зауважимо, що в багатьох випадках термін «дистанційне навчання» використовується
поряд або замість терміна «дистанційна освіта» або «дистантне навчання».
Так, О. Муковіз акцентує увагу на тому, що термін «дистанційне навчання» часто
використовують як замінник поняття «дистанційна освіта». Різниця між цими термінами
полягає в тому, що надання освіти контролюють освітні установи й викладачі, тоді
як за навчання відповідає студент, тобто дистанційне навчання є результатом
дистанційної освіти [12].
У контексті вищевикладеного доречно проаналізувати матеріали Асоціації
дистанційного навчання США (The United States Distance Learning Association – USDLA),
які визначають «дистанційне навчання» (Distance Learning) як вид навчання, який
використовується для визначення фізичного віддалення викладачів та осіб, які отримують
освіту під час навчального процесу, що у свою чергу призводить до збільшення
відповідальності студентів за своє навчання, яке відбувається на відстані. Зокрема,
дистанційне навчання включає дистанційне викладання (діяльність викладача
в навчальному процесі вищого навчального закладу) та дистанційне учіння (пізнавальну
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діяльність студентів). Асоціацією було виділено низку чинників, які характеризують
дистанційну форму навчання:
• мінімізація аудиторної взаємодії між викладачем і студентом;
• наявність навчально-технологічних засобів для покращення засвоєння
навчального матеріалу;
• самоконтроль як пріоритетний напрямок моніторингу знань;
• інтерактивний зв’язок між студентами, викладачами та адміністрацією
навчального курсу.
Зазначимо, що за визначенням Асоціації термін «дистанційне навчання»
використовується нарівні з терміном «дистанційна освіта» (Distance Education)
і «розподілене навчання» (Distributed Learning) [21].
Європейська комісія визначає дистанційне (електронне) навчання (англ. distance elearning) як «використання нових технологій мультимедіа й Інтернет для підвищення
якості навчання шляхом поліпшення доступу до ресурсів і сервісів, а також віддаленого
обміну знаннями й спільною роботою» 14, с. 203.
У контексті заявленої проблематики доречно звернути увагу до вітчизняних
нормативно-правових актів, пов’язаних із дистанційним навчанням. Так, у «Положенні
про дистанційне навчання» наведено визначення терміна «дистанційне навчання» –
«індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі,
створеному на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій» [18].
Ряд вітчизняних і зарубіжних науковців дають визначення дистанційного навчання
як:
• упорядкована взаємодія викладача та студентів, спрямована на досягнення
поставленої мети (І. Підласий) [16];
• специфічний процес пізнання, яким керує викладач (В. Сластьонін) [23];
• освітня технологія, завдяки якій кожна людина отримує можливість вивчати
програму будь-якого коледжу або університету на відстані (В. Кухаренко) [10];
• новітня форма отримання освіти, яка базується на принципі самостійного
навчання студента (М. Єлашин) [6];
• організація навчального процесу, де викладач розробляє навчальну програму,
у якій превалює самостійність студента в навчанні (П. Підкасистий) [15];
• навчання на відстані, коли педагог і той, кого навчають, розділені просторово
(П. Резько) [19];
• форма організації навчального процесу, за якою її активні учасники (об’єкт
і суб’єкт навчання) досягають цілей навчання, здійснюючи навчальну взаємодію
принципово і переважно на відстані (В. Биков) [4];
• нова специфічна форма, що використовує своєрідні засоби, методи, способи
навчання, взаємодії вчителя та учнів, учнів між собою (Е. Полат) [17].
До визначення поняття «дистанційне навчання» звертаються багато дослідників.
Серед них і Г. Савицька, яка у своїх працях надає таке визначення поняття «дистанційного
навчання»: спосіб навчання, що базується на використанні широкого спектру
традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій і технічних засобів,
які надають тому, кого навчають, свободу вибору освітніх дисциплін, що відповідають
стандартам, діалогового обміну з викладачем, при цьому процес навчання не залежить
від розташування студента в просторі й часі [20].
О. Жерновникова розглядає дистанційне навчання як «нову форму організації
навчального процесу, що з’єднує в собі традиційні та нові інформаційні технології
навчання, який ґрунтується на принципі самостійного отримання знань, що припускає
в основному телекомунікаційний принцип доставки студентам основного навчального
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матеріалу та інтерактивну взаємодію студентів і викладачів як у процесі навчання,
так і при оцінці отриманих ними в процесі навчання знань і навичок» [7, с. 142].
Позитивно оцінюємо визначення О. Бондаревою дистанційного навчання
як цілеспрямованого, організованого, інтерактивного процесу навчання на відстані,
що здійснюється в межах системи навчання. Учена також наголошує, що особливістю
дистанційного навчання є постійна систематична взаємодія всіх учасників навчання
за допомогою сучасних інформаційних і телекомунікаційних засобів [5].
Цієї ж позиції дотримується й Н. Панаріна, яка характеризує дистанційне навчання
як цілеспрямований, організований процес взаємодії в навчанні між викладачами
і студентами, інваріантний до їх розташування в просторі й часі, заснований
на використанні переважно дистанційних технологій [13].
У процесі дослідження було з’ясовано, що деякі вчені розглядають дистанційне
навчання з точки зору застосування традиційних і специфічних методів, засобів і форм
навчання, заснованих на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. Відповідно
основу такої освітньої діяльності в дистанційному навчанні в системі неперервної
підготовки викладачів становить інтенсивна, цілеспрямована й контрольована самостійна
пізнавальна діяльність [8]. О. Муковіз надає таке визначення поняття дистанційного
навчання: систематичне цілеспрямоване неперервне навчання, що здійснюється
на певній просторово-часовій відстані від педагога [12].
Під дистанційним навчанням В. Кухаренко розуміє «комплексну педагогічну
технологію, що поєднує досягнення педагогіки і психології з дидактичними
можливостями інформаційних і телекомунікаційних технологій, які дозволяють
використовувати
комп’ютер
як
носій
інформації
та
засіб
організації
спілкування» [9, с. 12]. Також автор підкреслює, що дистанційне навчання відповідає всім
сучасним особливостям розвитку суспільства і має на меті формування особистості,
здатної до творчого саморозвитку.
Аналізуючи різні думки щодо визначення поняття «дистанційне навчання»,
не можна не згадати праці А. Ахаяна, у яких автор надає декілька взаємопов’язаних
визначень дистанційного навчання:
• »нова організація освітнього процесу, яка базується на принципі самостійного
навчання студента», «…де студенти досить часто віддалені від викладача у просторі
та в часі, у той же час мають можливість у будь-який момент підтримувати діалог
за допомогою засобів телекомунікації»;
• »сукупність інформаційних технологій, які забезпечують доставку студентам
основного обсягу матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію студентів
і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи
по засвоєнню навчального матеріалу, а також оцінювання знань та навичок, одержаних
в процесі навчання»;
• »новий ступінь заочного навчання, на якому забезпечується використання
інформаційних технологій – персональних комп’ютерів, відео- і аудіотехніки, космічної
та оптоволоконної техніки» [3, с. 39].
У контексті дослідження доречно проаналізувати роботи знаного фахівця
з проблеми дистанційного навчання О. Андрєєва. Учений пропонує таке визначення
поняття «дистанційне навчання»: «...синтетичну, інтегральну, гуманістичну форму
навчання, що базується на використанні широкого спектра традиційних і нових
інформаційних технологій та їх технічних засобів, які залучаються для доставки
навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організації діалогового обміну між
викладачем і студентом, коли процес навчання некритичний до їх розташування
в просторі і в часі, а також до конкретної освітньої установи» [1, с. 26; 2].
Учені С. Мигович та Н. Тверезовська розглядають поняття «дистанційне навчання»
як організацію навчального процесу, у якому основна увага приділяється самостійному
навчанню студента. Відповідно характерною ознакою такого навчального середовища
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є те, що студент часто віддалений від викладача в просторі або в часі, однак суб’єкти
навчального процесу мають можливість здійснювати діалог між собою за допомогою
засобів телекомунікації. Автори наголошують, що дистанційне навчання надає
можливість отримати вищу освіту людям із різних куточків країни, що обмеженні
в якісній професійній підготовці або отриманні вищої освіти [11].
С. Сисоєва розглядає поняття «дистанційне навчання» у контексті підготовки
фахівців за дистанційною формою навчання: «під дистанційним навчанням розуміють
таке навчання на відстані, яке здійснюється за допомогою сучасних комп’ютерних
і телекомунікаційних технологій у реальному часі (чат, відеозв’язок, телефон тощо)
або асинхронно (телеконференція, електронна пошта тощо), а педагогічна взаємодія
в системі «викладач-студент» і пересилання відповідного навчально-методичного
забезпечення відбуваються за допомогою сучасних інформаційних засобів. Таке навчання
є інваріантним стосовно простору й часу, хоча існують і обмеження на підготовку фахівців
певних спеціальностей за цією формою. Оскільки основу навчального процесу в разі
дистанційного навчання становить інтенсивна, цілеспрямована й контрольована
самостійна робота студентів, яка може виконуватися ними у зручному місці, у зручний
час, при конкретній домовленості з педагогом щодо контактів, то означена форма
навчання має виключне значення для здобуття людиною другої освіти, перекваліфікації,
підвищення й поглиблення вже існуючої кваліфікації» [22, c. 79].
У своєму визначенні дистанційного навчання М. Лукашенко зазначає, що таке
навчання є універсальною, інтегральною, гуманістичною та адаптивною формою
навчання, за допомогою якої створюються умови щодо вільного вибору складу й рівня
оволодіння змістом навчальних дисциплін, викладачів, закладів освіти тощо. Також
М. Лукашенко розглядає дистанційне навчання і як технологію навчання, що ґрунтується
на принципах відкритої освіти, яка у своїй основі має використання комп’ютерних
навчальних програм, що у свою чергу призводить до створення інформаційного
освітнього простору, який насичений навчальними матеріалами та конкретизує
спілкуванням між викладачем і студентом [10].
Отже, у процесі проведеного дослідження було з’ясовано, що в педагогічному
середовищі не спостерігається єдиного підходу до розуміння сутності поняття
«дистанційне навчання». Це призводить до багатозначності тлумачення одного й того
ж поняття і, зрештою, суперечливості сприйняття інформації суб’єктами навчального
процесу. З’ясовано, що деякі вчені не розділяють такі поняття, як «дистанційне навчання»
і «дистанційна освіта» та використовують їх як синоніми. Але, на нашу думку, ці поняття
мають суттєві відмінності. Так, якщо розглядати поняття «навчання» у роботах сучасних
учених, то стає зрозуміло, що це цілеспрямований, організований процес педагогічної
взаємодії викладача і студента, а термін «освіта» містить елементи соціально-значущої
складової, системний підхід при навчанні та отриманні результатів навчання. Відзначимо
ще одну важливу відмінність дистанційного навчання, яка полягає в застосуванні нових
телекомунікаційних технологій, що не змінюють організацію освіти і вона залишається
традиційною. У нашому дослідженні дистанційне навчання визначаємо як інноваційну
освітню технологію, в якій провідна роль належить самостійній навчальній діяльності
здобувача освіти, шляхом використання телекомунікаційних технологій та мінімізації
аудиторної взаємодії між студентом і викладачем у навчальному процесі вищого
навчального закладу.
Нині впровадження дистанційного навчання в навчально-виховний процес в Україні
має недостатню підтримку органів державного управління, місцевого самоврядування
та громадських організацій. Це зумовлено браком відповідних законодавчих актів,
регулювальних документів і в цілому відсутністю системи управління в освітній галузі.
У подальшому науковому пошуку планується розглянути питання становлення
дистанційної освіти у вищих навчальних закладах у країнах Західної Європи та Північної
Америки.
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Наливайко А. А.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: СУТЬ И ОСОБЕННОСТИ

Автором определена суть понятия «дистанционное обучение». Проведена сравнительная
характеристика понятий «дистанционное обучение» и «дистанционное образование».
Определено, что различаются данные понятия именно тем, что предоставление образования
контролируют образовательные учреждения и преподаватели, тогда как за обучение отвечает
студент, то есть дистанционное обучение является результатом дистанционного
образования. Суть понятия «дистанционное обучение» автор определяет как инновационную
образовательную технологию, в которой ведущая роль принадлежит самостоятельной учебной
деятельности соискателя образования, путем использования телекоммуникационных
технологий и минимизации аудиторного взаимодействия между студентом и преподавателем
в учебном процессе вуза.
Ключевые слова: дистанционное обучение, высшая школа, особенности, студент,
преподаватель.
Nalyvaiko O. О.
DISTANCE LEARNING: ESSENCE AND FEATURES

Based on the study and analysis of scientific literature, author defines the essence of the concept of
«distance learning». Comparative characteristics of the concepts of «distance learning» and «distance
education» are carried out, since most scientists identify these concepts. It is determined that these terms
differ precisely in that the provision of education is controlled by educational institutions and teachers,
whereas the student is responsible for the education, that is, distance learning is the result of distance
education. The author, on the basis of the analysis, considers the concept of «learning» as a purposeful,
organized process of pedagogical interaction between the teacher and student, and the term «education»
contains elements of a socially significant component, a systematic approach to learning and learning
outcomes. The peculiarities of distance learning are singled out, they are based on the fact that distance
learning is based on the use of specific educational technologies, modern teaching methods, technical
means and methods of information transfer, information and telecommunication technologies. Note that
in many cases the term «distance learning» is used alongside or instead of the term «distance education»
or «distant learning». The author identified the shortcomings of the system of introduction into the
teaching and educational process of the higher school of distance learning, namely: insufficient support
of government bodies, local government and public organizations. This is due to the lack of relevant
legislative acts, regulatory documents and, in general, the lack of a management system in the field
of education. The very essence of the concept of «distance learning» the author defines as an innovative
educational technology, in which the leading role belongs to the self-learning activities of the applicant
education through the use of telecommunications technology and minimize classroom interaction between
students and teachers in the educational process of the university. Thus, distance learning,
as a component of the system of higher education, is quite a new phenomenon and consists of the use
of modern technological means of preservation and delivery of information, group and mass
communication using modern gadgets.
Key words: distance learning, higher school, features, student, teacher.
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УДК 374.71

Фрига І. О.*
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

У статті схарактеризовано форми освіти дорослих. Визначено основні проблеми у сфері
освіти дорослих. Розкрито поняття «доросла людина», визначено підходи до виявлення
характеристик дорослого учня, обґрунтовано вимоги до ефективності процесу навчання
дорослих. Доведено необхідність розширення форм освіти дорослих. Констатовано, що окрім
формальної, корисними для реалізації концепції навчання впродовж життя можуть бути
неформальна та інформальна освіта. Перелічено інституції форм освіти. Зазначено,
що головним завданням освіти дорослих є створення умов для навчання людини для реалізації
її життєвих цілей та прагнень. Виділено позиції, що характеризують концепцію навчання
протягом життя.
Ключові слова: освіта дорослих, форми освіти дорослих, формальна освіта, неформальна
освіта, інформальна освіта, доросла людина.
Сучасна наука розвивається настільки швидко, що часто професійні знання, здобуті
людиною, вже за кілька років стають застарілими. Це актуалізує необхідність постійного
оновлення професійних знань фахівців, зокрема педагогічних працівників. Вирішенню
проблеми сприяє активізація досліджень особливостей освіти й виховання дорослих,
пошук сучасних організаційних форм, методів і засобів їх інтенсивного навчання,
визначення оптимальних інтервалів між періодами навчання, функціонування курсів
підвищення кваліфікації.
У Концепції розвитку освіти дорослих в Україні наголошується, що головним
завданням освіти дорослих в Україні є створення культурно-освітнього середовища,
яке здатне забезпечити сприятливі умови для навчання й виховання на принципах
Life education (освіта впродовж життя). Це і буде той професійно-освітній та культурний
простір, що формує в людині духовно-етичні цінності й активно пропагує здоровий
спосіб життя. На думку Л. Сігаєвої, «Освіта дорослих має глибоку життєву зумовленість,
де відбувається значне накопичення знань у всіх сферах науки, техніки та культури;
відбувається розвиток демократичних починань, що сприяють активній соціологічній
позиції; кардинально змінюється життєвий і професійний шлях кожної
людини» [5, с. 44].
Важливими для дослідження проблем безперервної освіти вважаємо праці
з андрагогіки. У цьому напрямку працюють Л. Анциферова, В. Гаргай, С. Змєєв,
В. Маслова, М. Ноулз, Р. Сміт, П. Джарвіс, Л. Турос та ін. Дослідження питань
безперервності освіти фахівців різних профілів у різний час здійснювали О. Аббасова,
О. Вербицький, Б. Гершунський, І. Дяченко, В. Кучинський, З. Малькова та ін. Під час
аналізу наукових джерел ми опирались на розуміння поняття «освіта дорослих»
як комплексу безперервних процесів навчання – як формального, так і всього спектру
його неформальних форм і видів, за допомогою яких дорослі люди розвивають свої
здібності, збагачуються знаннями, удосконалюють професійні кваліфікації або
застосовують їх у новому напрямку.
Проте проблемі особливостей навчання дорослого учня не приділялося належної
уваги. З огляду на це, метою статті є розкрити особливості навчання дорослих.
В. Маслова стверджує, що андрагогіка – це наука про навчання дорослих,
що обґрунтовує діяльність дорослих, які навчаються, та педагогів, які працюють
з ними [3]. Освіта впродовж життя охоплює навчання особи від дошкільного віку
і впродовж усього свідомого життя. Аналіз документів і меморандумів провідних
міжнародних організацій, у яких відбито концепцію навчання протягом життя, дозволив
*© Фрига І. О.
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Л. Айзіковій виділити позиції, що характеризують цю концепцію:
1. Поняття «навчання протягом життя» охоплює навчання, що проходить через весь
життєвий цикл із раннього дитинства до глибокої старості. Воно включає формальну
(formal) освіту (початкова, загальна середня освіта, середня професійна освіта, вища
освіта, освіта після закінчення ВНЗ), неформальну освіту (nonformal) (спланована
навчальна діяльність загальнокультурного та професійного спрямування за межами
офіційних навчальних закладів) та інформальну/соціально-побутову/спонтанну
(informal) форму навчання (індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує
повсякденне життя, реалізується за рахунок власної активності індивідів
у навколишньому культурно-освітньому середовищі).
2. Освітні системи не можуть більше робити акцент на навичках виконання певних
завдань, а мають зосередитися на розвитку в учнів умінь приймати рішення і розв’язувати
завдання, а також вчити їх навчатися самостійно та разом з іншими.
3. Навчання людей вимагає нової системи освіти. Навчання, що базується
на запам’ятовуванні значного обсягу інформації, при якому вчитель є центральною
фігурою, а весь процес навчання здійснюється в чіткій відповідності до жорстких
офіційних директив, має поступитися місцем навчанню нового типу, орієнтованому
на індивідуальні потреби кожного учня.
4. Основою навчання протягом життя є базові компетенції, яких мають набути
всі учні для повноцінної реалізації своїх особистих і соціальних потреб.
5. Суттєвої трансформації вимагає система підготовки вчителів, яким самим
необхідно оволодівати новими уміннями, ставати тими, хто навчається протягом життя
для засвоєння нових знань, педагогічних ідей і технологій.
6. Національні системи навчання протягом життя мають бути зіставлюваними
на базі спільних загальновизнаних стандартів [1, с. 63-64].
Реалізована на практиці концепція неперервної освіти (навчання тривалістю
в життя – lifelong learning) дає змогу дорослій людині одержувати необхідні на кожному
етапі різні блоки компетентності, а інформація й теоретичні знання стають
стратегічними ресурсами країни і разом із рівнем розвитку освіти в багатьох випадках
визначають її суверенітет і національну безпеку. Для вирішення поставлених перед
суспільством завдань освіти необхідно надати можливості, які дають змогу людині:
 навчитися пізнавати, тобто забезпечити необхідним інструментарієм дорослу
людину для розуміння того, що відбувається у світі;
 навчитися працювати, щоб здійснювати в навколишньому середовищі необхідні
зміни;
 навчитися жити по-сучасному, щоб брати участь у всіх видах людської діяльності
та співпрацювати з іншими людьми;
 навчитися, нарешті, просто жити [6, с. 99-100].
Проте важливо також звернути увагу на розширення форм освіти дорослих
і розвиток не лише формальної, але й неформальної та інформальної освіти. Розглянемо
детальніше названі форми освіти
Формальна освіта – це система спільної, вищої та професійної освіти,
що здійснюється на основі державних стандартів [4]. Після отримання формальної освіти
видається документ державного зразка: сертифікат, диплом або документ про
професійну кваліфікацію. Термін «формальна освіта» передбачає наявність спеціальних
установ та організацій, а також те, що система освіти функціонує відповідно до офіційної
програми, яка розробляється та реалізується з ініціативи держави.
С. Змєєв узагальнив ознаки формальної освіти: 1) здійснюється у спеціально
створених освітніх закладах; 2) забезпечує оволодіння систематизованими знаннями,
уміннями та навичками; 3) передбачає цілеспрямовану діяльність суб’єктів навчального
процесу; 4) здійснюється спеціально підготовленим персоналом; 5) завершується
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отриманням загальновизнаного документа про освіту (диплома, сертифіката).
Неформальна освіта – це будь-яке організоване навчання, здійснюване за межами
системи формальної освіти, що його доповнює. Це забезпечує засвоєння умінь і навичок,
необхідних для соціально та економічно активного громадянина країни [4]. Ця освітня
діяльність структурована, вона має освітню мету, певні часові рамки, інфраструктурну
підтримку та здійснюється усвідомлено. Отримані знання не сертифікуються, хоча
це можливо. Неформальна освіта – це курси, гуртки за інтересами, школи мистецтв,
ремесел, громадські об’єднання, семінари, лекторії, клуби, станції туризму,
які орієнтовані на нове самовизначення, оновлення, а також глибоку інформативність.
Зазвичай ця форма освіти не передбачає отримання дипломів дорослими [2].
Останнім часом на неформальну освіту є попит серед дорослих. Організація
навчання на різних курсах, вивчення іноземних мов, участь у гуртках за інтересами,
оволодіння новими інформаційними технологіями тощо сприяють піднесенню статусу
дорослої людини серед інших, утвердженню свого «Я». Неформальна освіта відрізняється
тим, що в ній беруть участь ті, хто разом створили одну програму, чиї цілі, план реалізації
й основний зміст приймаються всіма членами групи [6, с. 39].
До інформальної освіти відносять процес, що здійснюється продовж всього життя,
в якому кожен набуває погляди, цінності, навички, знання з повсякденного досвіду
й отримує освітній вплив з ресурсів свого середовища, починаючи від сім’ї та сусідів, від
місця професійної діяльності, спілкування, ігор, від бібліотеки та засобів масової
інформації [4].
Отже, сучасна освіта дорослих має здійснюватися в різних формах (формальній,
неформальній, інформальній) та створювати умови для засвоєння знань, формування
умінь і навичок для реалізації життєвих цілей людини.
Ідеологія
та
методологія
додаткової
освіти
дорослих
розвиваються
й удосконалюються. Освіта дорослих – це комплекс організованих процесів утворення,
незалежно від змісту, рівня та методу, формальних чи інших, що продовжують
або доповнюють освіту, що отримується у загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ,
а також практичне навчання, завдяки якому особистості, які розглядаються в якості
дорослих суспільством, частиною якого вони є, розвивають власні здібності, збагачують
свої знання, покращують свою технічну та професійну кваліфікацію або отримують нову
орієнтацію та змінюють свої погляди або поведінку в подвійній перспективі.
Вивченням питань освіти дорослих займається наука андрогогіка (від гр. аndros –
«доросла людина»; andrgogge – «керівництво, виховання») – це новий напрямок знань про
людину, який акумулює в собі результати всебічних досліджень процесу освіти дорослих
на філософському, соціально-економічному, спеціально-педагогічному, соціальнопсихологічному рівнях [4].
Сьогодні не існує єдиного наукового визначення терміна «доросла людина»,
але узагальнюючи відповідні визначення різних науковців, до дорослих людей можна
зарахувати будь-яку людину, яка в житті поводиться усвідомлено й відповідально,
зайнята певною справою, тобто має відносно сформовані фізіологічні й психологічні
функції. Доросла людина відрізняється досить високим рівнем самосвідомості:
вона усвідомлює себе більш самостійною, самокерованою особистістю, незалежною
в матеріальному (економічному), юридичному, моральному, психологічному
відношеннях, а також має значний власний життєвий досвід. Аналіз науково-методичної
літератури показує, що можна визначити дорослого, який навчається, як людину,
що володіє п’ятьма основними характеристиками: усвідомлення себе все більш
самостійною особистістю; накопичення все більшого запасу життєвого досвіду, що стає
важливим джерелом навчання його самого і його колег; готовність до навчання
визначається його прагненням за допомогою навчальної діяльності вирішити свої
життєво важливі проблеми і досягти конкретної мети; прагне до невідкладної реалізації

84



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


отриманих знань, умінь, навичок і якостей; навчальна діяльність зумовлена тимчасовими,
просторовими, професійними, побутовими, соціальними факторами.
Саме загальне визначення дорослої людини було надано фахівцями UNESCO:
«Дорослий – будь-яка людина, визнана такою в тому суспільстві, до якого вона належить».
Так, у нашому суспільстві ми називаємо дорослою людину, яка досягла фізіологічної,
психічної та соціальної зрілості, має певний життєвий досвід, сформований високий
(і постійно зростаючий) рівень самосвідомості, виконує ролі, традиційно закріплені
суспільством за дорослими людьми, та бере на себе повну відповідальність за своє життя
і поведінку.
Серед основних причин, чому важливою є освіта дорослих, можна назвати такі:
допомагає виживати та жити красиво; економічна потреба; основа громадянського
суспільства.
О. Огієнко зазначає: «Навчання та освіта дорослих становлять важливу міру,
що необхідна у відповідь на ті виклики, з якими ми стикаємося. Навчання та освіта
дорослих є ключовим компонентом цілісної й всеосяжної системи навчання та освіти
впродовж всього життя, що охоплює формальне, неформальне та інформальне навчання
і яка прямо або опосередковано призначена як для молодих, так і для дорослих учнів.
Навчання та освіта дорослих пов’язані із забезпеченням таких умов і процесів
для навчання, що мають привабливий характер і враховують потреби дорослих,
як активних громадян. Вони пов’язані з розвитком самостійної, незалежної особистості,
з творенням та перебудовою її життя в складних і швидко мінливих культурних,
соціальних та економічних умовах – на роботі, в сім’ї, в громаді та суспільстві» [7].
Серед фундаментальних визнаних міжнародних положень додаткової освіти
дорослих необхідно зазначити [там само]: 1) право на освіту в будь-якому віці є одним
із важливих прав людини, тому воно має отримати законодавче оформлення;
2) пріоритетне завдання освіти дорослих – забезпечити людину розумінням
навколишнього світу, знаннями та вміннями, необхідними для повноцінного, творчого
та задоволеного життя у сучасному суспільстві; 3) проблеми розвитку освіти дорослих
необхідно розглядати в термінах особистісно орієнтованого підходу, орієнтуючись
у процесі відбору змісту та вибору форм і методів навчання на інтереси розвитку людини
як особистості, а також активного і компетентного суб’єкта різних видів соціальної
діяльності; 4) діяльність різних за своїми конкретним завданням освітніх закладів
необхідно сфокусувати на формуванні та збагаченні таких загальнозначущих
особистісних якостях, як громадянськість, соціальна мобільність, здатність до всебічної
участі в житті суспільства; 5) освіта має забезпечити довічний розвиток людини і тому
має стати природною складовою частиною її життя в будь-якому віці; 6) навчальна
діяльність не є відокремленою сферою життєдіяльності дорослої людини, вона має бути
інтегрована з іншими видами її соціальної діяльності в єдиний та цілісний процес
довічного збагачення її духовного світу і творчих потенцій; 7) відмінності між
формальною, неформальною та інформальною освітою дорослих мають умовний
характер; не важливо, яким чином отримано наявні в людини знання і вміння,
але важливо, щоб вони були, і реальний рівень компетентності працівника має бути
визнаний документально.
Дослідниця О. Огієнко зазначає, що освіта дорослої людини стає ключовою
цінністю суспільства знань, створюючи умови для збагачення творчого потенціалу
дорослої людини упродовж життя на трьох доступних рівнях: 1) особистісному
та культурному, 2) професійному, 3) соціальному та громадянському [там само].
Як чинники, від яких залежить інтенсивність старіння інтелектуальних функцій
людини, учені найчастіше називають обдарованість (внутрішній чинник) та освіту
(зовнішній чинник). Тому якісна безперервна освіта дорослих (підготовка, перепідготовка
і постійне підвищення кваліфікації працівників) є важливою умовою не лише
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професійного, а й інтелектуального розвитку людини.
Отже, освіту дорослих можна визначити як сферу освітніх послуг для осіб,
віднесених до дорослих осіб, які навчаються. Саме розвиток цієї сфери освіти призвів
до значних змін сучасної освіти, благодійно вплинув на розвиток формальної,
традиційної освіти і призвів до появи нових форм і видів навчання людей у різному віці.
Розвиток дорослих поставив перед ученими, які займаються проблемами освіти, нові
питання й проблеми, змусив переглянути деякі погляди на сам процес навчання,
на освітню справу.
Освіта дорослих має бути процесом неперервним, як соціальний самозахист
і необхідність, де кожна людина, без огляду на своє матеріальне положення та релігійний
світогляд, має право на власний шлях здобуття освіти від дитинства до пізньої старості,
як спосіб інтелектуального і професійного оновлення [5].
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку вбачаємо в більш детальному
вивченні особливостей навчання дорослих людей як суб’єктів дистанційного навчання.
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Фрига И. А.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

В статье охарактеризованы формы образования взрослых. Определены основные проблемы
в сфере образования взрослых. Раскрыто понятие «взрослый», определены подходы к выявлению
характеристик взрослого ученика, обоснованы требования к эффективности процесса обучения
взрослых. Доказана необходимость расширения форм образования взрослых. Констатировано,
что кроме формального, полезными для реализации концепции обучения в течение жизни могут
быть неформальное и информальное образование. Перечислены институты форм образования.
Отмечено, что главной задачей образования взрослых является создание условий для обучения
человека, для реализации его жизненных целей и стремлений. Выделено позиции,
характеризующие концепцию обучения в течение жизни.
Ключевые слова: образование взрослых, формы образования взрослых, формальное
образование, неформальное образование, информальное образование, взрослый человек.
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Fryha I. A.
FEATURES OF TEACHING ADULTS

The article describes the forms of adult education. The basic problems in the field of adult education
are determined. The concept of «adult» is disclosed; the approaches are specified with the aim
of the identification of the adult student’s characteristics; the requirements for the effectiveness of adult
learning process are substantiated. The necessity of expanding adult education forms is proved. It is stated
that in addition to the formal education may be useful non-formal and informal education for realizing
the concept of lifelong learning. Forms of educational institutions are listed. It is noted that the main task
of adult education is to create conditions for training a person in order to realize his life goals
and aspirations. The positions characterizing the concept of lifelong learning are highlighted.
The formation of new approaches to the adult education system has led to the emergence of the open
education idea, the main qualities of which, as a rule, include: open entrance to a higher educational
institution; open planning of training; freedom in choosing a teacher; freedom in choosing time, rhythm
and pace of learning; freedom in choosing a place of study. Active methods of non-formal adult education
have become more and more popular recently: presentations, seminars, webinars, business and role
games, trainings, small group discussions, modeling and implementation of projects, training activities,
etc. The difference between non-formal learning from traditional academic learning lies in approaches
to the organization of interaction with adults, in methods of communication, in the distribution
of responsibility for results, in the very motivation to study.
Key words: adult education, formal education, non-formal education, informal education, adult.
Рецензент: Слюсаренко Н.В.

УДК 37.016:54:373
Юзбашева Г. С.*
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ
В ПРОФІЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ
У статті розглядається диференційоване навчання в профільній середній освіті. Розробка
методичної системи допомагає розв’язати деякі питання в методиці навчання предмета,
розкриваючи зміст складових цієї системи. Цілісна система з таких важливих
і взаємопов’язаних компонентів, як мета, завдання, діагностика рівня навчальних можливостей
учнів, різнорівневий зміст, навчально-методичне забезпечення, програмовано-педагогічні засоби,
методи, форми, об’єднання школярів у групи, готовність учителя працювати
в експериментальних класах, моніторинг результатів діяльності, створюють систему роботи
вчителя в диференційованому навчанні хімії.
Ключові слова: профільне навчання, методична система, навчальні можливості, інтерес
до навчання.
Особистісно орієнтований підхід профільного навчання передбачає зміни в змісті,
методах та організації навчально-виховного процесу для підвищення інтересів,
схильностей учнів, створюючи їм необхідні умови для орієнтації в майбутній професії.
Разом із цим аналіз праць українських науковців Н. Бібік, О. Бугайова, М. Бурди,
Л. Величко, М. Головко, В. Ільченко, В. Кизенко, О. Корсакова, Л. Липової, Н. Матяш,
О. Овчарук, О. Топузова, С. Трубачова та ін. і зарубіжних досліджень з питань
профільного навчання Р. Іванова, А. Каверіна, А. Корошенко, Є. Мінченкова, І. Лернер,
O. Fogarty, L. Nicholls, M. Clugston та ін. засвідчує, що диференційоване навчання
найповніше реалізовує принцип особистісно орієнтованого навчання, розширяючи
можливості учня у виборі власної програми розвитку.
Успішна реалізація диференційованого навчання в старшій школі здійснюється
*© Юзбашева Г. С.
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в умовах створення вимог до вчителя хімії, який мусить:
 бути не просто спеціалістом високого рівня, а й вільно орієнтуватися
в педагогічних і психологічних проблемах [5];
 дотримуватися варіативності змісту в навчанні хімії;
 уміти проектувати індивідуальні освітні траєкторії учнів [9];
 розвивати в учнів предметні компетентності, необхідні для продовження освіти
у сфері майбутньої професіональної діяльності [10];
 володіти здатністю і бути готовим утілювати в освітній процес інтерактивні
та діяльнісні компоненти [11];
 уводити в навчальний процес проектно-дослідні, комунікативні методи;
 мати розвинений інтерес до інновацій та вміти їх застосовувати [там само];
 уміти використовувати творчий підхід до вирішення різноманітних завдань [10].
Дослідження вказують, що сучасна загальна середня освіта ХХІ століття в Україні
ще недостатньо адаптована до майбутніх потреб учнів згідно з їх інтересами
та життєвими планами. Ми вважаємо, що ця проблема виникає через відсутність цілісної
методичної системи профільного навчання старшої школи.
Мета статті – обґрунтувати складові методики диференційованого навчання хімії
в профільної середньої освіти.
Під методичною системою диференційованого навчання ми розуміємо систему
компонентів, які взаємопов’язані між собою і доповнюють один одного, а саме: мета,
зміст, методи, форми, засоби навчання, діагностика рівня навчальних можливостей учнів,
готовність учителя до диференційованого навчання, контрольно-оцінна діяльність.
До створення методичної системи включають [8]:
 модернізацію змісту освіти;
 підвищення ефективності навчання;
 задоволення професійних інтересів учнів.
Практика показує, що більшість учителів хімії профільних класів працює
за традиційними методиками. Вони вбачають свою роль у поглибленні й розширенні
змісту свого предмета для учнів, які навчаються за відповідним профілем, а не в реалізації
особистісно орієнтованого навчання, як передбачено Концепцією профільного навчання
в старшій школі [4]. Мало хто з учителів хімії спрямовує зусилля на пошуки того, як саме
має бути представлений предмет, якщо він непрофільний. А. Хуторський називає такий
підхід «предметним феодалізмом» і пропонує знаходити різні форми презентації свого
предмета для різних профілів навчання [12].
Методична система диференційованого навчання хімії в школі розглядається
з огляду на суб’єкт-суб’єктну (учень-учитель хімії) діяльність. Вона представлена чотирма
підсистемами: підготовка до диференційованого навчання; об’єднання учнів
у типологічні групи в класно-урочній системі; компетентність учителя
до диференційованої роботи; контрольно-оцінна діяльність учнів. Кожна підсистема
складається з компонентів, які взаємопов’язані між собою. Методика навчання
реалізується за таких умов: вільний вибір навчання учнем, урахування інтересів
і здібностей школярів.
Перша підсистема розкриває мету, завдання; містить діагностику рівня навчальних
можливостей учнів, зміст і педагогічні програмні засоби, навчально-методичне
забезпечення. Важливим кроком створення методичної системи є визначення мети.
Український дидакт І. Малафіїк розмежовує дидактичні поняття «ціль», «мета»
і «задача» [6]:
1. «Ціль» – кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано зусилля суб’єкта
діяльності.
2. Мета – це бажаний результат, недосяжний за певний проміжок часу, але
доступний для досягнення в майбутньому.
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3. «Задача» – це проміжний результат із сукупності доступних і впорядкованих –
так, що він є певним кроком, який наближає досягнення мети [6].
Цілі й завдання формулюються з урахуванням напрямку диференційованого
навчання з курсу хімії на основі розвитку навчальних можливостей учнів. Мета
спрямована на формування конкретних знань з відповідної теми з хімії та практичної
спрямованості на навчальних заняттях. Згідно з навчальною метою розробляються
завдання, які виконують роль поточного контролю в навчальному процесі.
Дослідження
здійснювалось
на
особистісно
орієнтованому
підході,
де враховувались інтереси учнів, їх здібності і вільний вибір профілю навчання. Однак
свобода, на думку прогресивного італійського педагога М. Монтессорі, не означає робити,
що сам хочеш. Свобода – це передусім надана можливість зробити вибір
із запропонованих варіантів. Німецько-британський учений-психолог Г. Айзенк
стверджує, що розумовий розвиток дитини на 80 відсотків залежить від генетичних
чинників, закладених від народження. На його думку, спадковість відіграє значну роль
у появі індивідуальних відмінностей [1]. Тому індивідуальні відмінності, без сумніву,
мають відігравати важливу роль у виборі старшокласниками профілю. Як стверджує
експеримент, усе це слугує розвитку профільного навчання й готує учнів до усвідомленої
праці.
Зрозуміло, що дидактична триєдина мета (освітня, розвивальна та виховна)
реалізується відповідно до конкретної теми уроку хімії та доповнюється навчальним
матеріалом елективного курсу чи факультативного заняття.
Діагностика рівня навчальних можливостей учнів є компонентом першої
підсистеми, яка допомагає вчителю в організації проведення профільного навчання
в старшій школі. Вагомий внесок у наукове обґрунтування поняття педагогічної
діагностики зробив вітчизняний учений-дидакт професор І. Підласий: «Діагностика –
це система технологій, засобів, процедур, методик та методів висвітлення обставин, умов
та факторів функціонування педагогічних об'єктів, перебігу педагогічних процесів,
установлення їх ефективності та наслідків» [7]. Ми вважаємо, що діагностика – це вид
діяльності, спрямований на розпізнавання та встановлення певних ознак.
Для визначення навчальних можливостей учнів у ході експерименту
використовувались різні за змістом хімічні завдання. Вони складалися за вимогами щодо
рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що прописані в навчальних програмах. Хімічні
завдання ґрунтувалися на знаннєвих і діяльнісних складових. На останньому етапі
експерименту вони доповнилися ціннісною складовою, що не змінило ходу дослідження.
У діагностуванні вчитель хімії використовує різні методики об’єднання учнів
в групи. Однією з важливих ознак результативної роботи учня є навченість, яка
розглядається як фонд попередніх знань, умінь, сукупність здібностей – діяльнісних,
пізнавальних, комунікативних, творчих, креативних, інтелектуальних. Навченість – це не
сталий показник, а змінний у процесі навчання. За результатами навченості учня вчитель
робить висновки, як той засвоїв матеріал з хімії. Для досягнення позитивних результатів
важливо створювати умови для особистісного розвитку школяра. Щоб допомогти учню,
учитель разом із ним складає його індивідуальну траєкторію розвитку, яка допомагає
зорганізуватись у навчанні, засвоїти матеріал. На цьому етапі вчитель використовує
алгоритми, інструкції, поради для уникнення труднощів у навчально-виховному процесі.
Важливу роль при цьому відіграє мотивація старшокласників до навчання.
Зміст і педагогічні програмні засоби, навчально-методичне забезпечення;
сукупність методів, прийомів і форм навчання є основними ланками в методичній
системі. Ми вважаємо, що вони є наскрізними елементами, які з’єднують чотири
підсистеми в цілісну методичну систему диференційованого навчання.
Друга підсистема методичної системи представлена елементом «об’єднання учнів
у типологічні групи». Об’єднання учнів у групи за чинної класно-урочної системи
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є найкращим варіантом реалізації диференційованого навчання в школах. Якщо вчитель
хімії об’єднує учнів у групи за навчальними можливостями, то утворюються два види
груп – «гомогенні» і «гетерогенні». На наше переконання, «гомогенна» група – це група,
яка об’єднала учнів за однаковими навчальними можливостями. Гетерогенні – за різними
навчальними можливостями. Об’єднання учнів у типологічні групи дозволяє дібрати
необхідний методичний апарат (методи, прийоми, форми, зміст) роботи з різними
групами, підвищує ефективність навчально-виховного процесу, який складається з таких
етапів: організаційно-процесуального, змістового, управлінського, підсумковопрогностичного.
За таких умов навчально-виховний процес:
 реалізує теоретичні основи диференційованої пізнавальної діяльності учнів
на заняттях;
 дозволяє здійснювати системно-технологічний підхід до розв’язання проблем
диференційованого навчання;
 забезпечує єдність психологічного, педагогічного й дидактичного аспектів
навчання [13].
При об’єднанні учнів у типологічні групи важливо звернути увагу на умови
об’єднання школярів. На думку О. Братанич, до цих умов належать такі твердження [2]:
1) застосування
системно-технологічного
підходу
до
організації
диференційованого навчання;
2) здійснення трирівневої типологізації учнів за психолого-фізіологічними
(характер, темперамент, уміння концентрувати увагу та ін.), психолого-дидактичними
(навченість, научуваність, мотивація) та ситуативно обмеженими (тип зроблених під час
контрольної роботи помилок, відсутність домашнього завдання та ін.) критеріями;
3) варіювання та дозування видів самостійної роботи та форм її контролю на всіх
етапах уроку;
4) запровадження інваріантних і варіативних форм організації диференційованої
групової навчальної діяльності на різних етапах уроку;
5) технологія навчального процесу, відповідність технології диференційованого
навчання визначеним індивідуально-типологічним особливостям учнів.
Як бачимо, за основу представленого переліку методичних умов було взято рівень
індивідуально-типологічних ознак учнів. Однак це не єдина класифікація умов
диференційованого навчання, створена О. Братанич. За принципом домінування
навчання, учена виділила урок з його системно-технологічним підходом до розв’язання
проблеми диференційованого навчання учнів основної школи.
Наше дослідження довело, що крім методичних умов існують і психологопедагогічні. До них належать:
 дотримання рівневих вимог з кожного виду діяльності, до яких залучаються
школярі під час вивчення хімії;
 збільшення ваги самостійної, навчально-дослідницької роботи в опануванні
знань, умінь і навичок;
 здійснення
диференційованого
навчання
з
можливим
вибором
старшокласниками індивідуальних траєкторій навчання;
 застосування інформаційних технологій на всіх етапах навчання;
 забезпечення можливості переходу учнів на більш високі (або низькі) рівні під
час виконання навчальних завдань і створення умов для свідомого обрання ними
відповідних рівнів складності;
 дотримання психолого-педагогічних вимог до контрольно-діагностичних
завдань, які включають такі позиції: завдання фіксує не тільки результат, але й процес
його досягнення учнем; у завданнях ураховуються можливості помилок і ускладнень
на різних етапах роботи, що вимагає побудови розгалуженої серії навчальних завдань.
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Діагностика різнорівневих завдань показала, що вони можуть об’єднуватись у такі
типи: за обсягом, складністю і ступенем самостійності. Кожний тип завдань містить
певний обсяг знань, умінь з певної теми з хімії. Учень, обираючи завдання, упевнений, що
він його розв’яже. На випадок якщо школяр не зміг виконати завдання, учитель готує
дозовану допомогу у вигляді алгоритму або інструкції для подолання труднощів
з урахуванням індивідуальної траєкторії розвитку дитини.
Підсумки дослідження вказують, що:
 класно-урочна система з 30-35-ма учнями перешкоджає упровадженню
диференційованого навчання. Об’єднання учнів у групи дозволяє змінювати умови
проведення диференційованого навчання, створюється комфорт для кожної особистості
під час вивчення хімії;
 факультативні заняття, елективні курси (позаурочні форми навчання)
підвищують бажання вивчати хімію додатково, кращим аргументом мотивації учнів
до опанування цього предмета є створення навчального середовища, яке дасть змогу учню
неперервно готуватись до занять, бути активним учасником у процесі отримання нових
хімічних знань.
У зв’язку з другим висновком постала необхідність розроблення навчального
середовища, в якому була б визначена робота учня. З цією метою було проаналізовано
навчальне середовище учіння школярів, вивчено передовий досвід учителів України.
Це дозволило розробити контент навчального середовища. Навчальне середовище
вирішує два взаємозалежні завдання: уведення учня у сферу предметної галузі (хімія)
та надання можливості учню оперувати предметом. Учитель хімії досліджує процес
пізнання та відвідування учнем сайту.
До структури другої підсистеми входить система методів і прийомів навчання.
Методи навчання ми доповнюємо сучасними методами, які істотно підсилюють
мотивацію вивчення хімії, підвищують рівень індивідуального навчання, інтенсифікують
процес навчання, перетворюють процес навчання в цікавий та результативний.
У поєднанні з інформаційними технологіями методи осучаснюються і стають більш
мобільними і гнучкими. Учні із задоволенням працюють і намагаються якомога швидше
виконати завдання на уроці хімії.
Прикладом використання сучасного методу на уроці хімії є фронтальне опитування
(наприклад, наприкінці уроку, коли вчитель проводить етап закріплення навчального
матеріалу) за допомогою інформаційної технології Plickers. Для роботи в цій технології
вчитель хімії використовує один мобільний телефон під управлінням iOS або Android
зі встановленим додатком Plickers, набір карток з QR-кодами, проектор з відкритим
сайтом Plickers у режимі Live View.
Як показує дослідження, використання програми Plickers на уроці дозволяє
вчителю поліпшити зворотний зв’язок між учнем і класом. Для учнів ця програма
дозволяє в ігровій формі відповідати на питання, з’ясовувати труднощі, якщо вони
виникнуть у процесі диференційованого навчання.
Особливу роль у диференційованому навчанні відводиться хімічному
експерименту. Поєднання теоретичних знань із практичними вміннями є основою
навчання. На підставі аналізу шкільної програми для загальноосвітніх навчальних
закладів ми зробили висновок, що хімічний експеримент збільшується у відсотках
і складає для 10 класів (академічний рівень) 21 % від загальної кількості годин; 10 клас
(профільний рівень) – 25,7 %, 11 клас (академічний рівень) – 22,6 %, 11 клас (профільний
рівень) – 25,48 %. У програмі посилюється практична спрямованість змісту
від академічного до профільного рівня, збільшується увага до хімічного експерименту
як важливого методу наукового пізнання властивостей речовин.
Хімічний експеримент представлено у двох формах діяльності: лабораторні
досліди, практичні заняття. Кожна форма діяльності має мету, завдання і час виконання.
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Лабораторний дослід виконує навчальну функцію, практичне заняття – контрольну
функцію. Учень під час виконання лабораторних дослідів навчається проводити хімічний
експеримент, спостерігати за хімічними реакціями, фіксувати результати процесу.
Учитель спостерігає за діями учня і коригує його роботу. Оцінка за виконання
лабораторних дослідів виставляється вчителем вибірково. Практичне заняття допомагає
учню показати вже сформовані хімічні вміння. Диференційовані завдання на практичних
заняттях готує вчитель, ураховуючи навчальні можливості школярів. Учень обирає
добровільно диференційоване завдання і виконує його. Наприкінці уроку дитина
отримує відповідні бали за виконану роботу.
Інформаційні технології розширяють межі дослідження хімічних явищ,
візуалізують процес, реалізують зв’язки з іншими предметами, підкріпивши етап аналізу
отриманих результатів експерименту математичними методами – графічним,
аналітичним, моделювання.
Педагогічна діяльність учителя хімії характеризується різноманітними напрямками
роботи з учнями, з учителями, а також самоосвітньою діяльністю. Сьогодні вимоги
до викладання хімії змінюються, і диференційоване навчання базується вже
на компетентнісному підході. Диференційоване навчання має розкрити учням ті аспекти
науки, які їм найбільш корисні й цікаві, зрозумілі й оцінюються ними як необхідні
в подальшому професійному житті.
Головна характеристика компетентнісного підходу в навчанні полягає
в переорієнтації з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі, у зміщенні акцентів
з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування
й розвиток у суб’єктів навчання здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних
дій у конкретних ситуаціях.
Тому наступним етапом у методичній системі диференційованого навчання
є готовність учителя до організації науково-методичної діяльності. Ми виходили з того,
що поняття «готовність» передбачає не лише наявність професійних знань і вмінь, знання
методики навчання предмета, а й бажання діяти в інноваційному навчальному
середовищі з використанням сучасних методів, засобів навчання.
Отже, учитель хімії має бути обізнаним до здійснення диференційованого навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах. У процесі дослідження було визначено,
що підготовка до диференційованого навчання – це готовність вчителя працювати
в профільних класах, знати навчальну програму предмета, мати навчально-методичне
забезпечення викладання предмета у профільній школі, володіти сучасними методами,
методичними прийомами для мотивації учнів, уміти будувати індивідуальну освітню
траєкторію розвитку учня, визначати рівень задоволеності учня, отриманих освітніх
потреб, самонавчатись і самовдосконалюватись тощо.
Готовність учителя до реалізації диференційованого навчання передбачає:
 розвиток в учнів мотивації до профілю;
 навчання предметів, що є базовими для обраного профілю, на компетентнісній
основі;
 запровадження в навчальному процесі психолого-педагогічного супроводу учнів,
проведення діагностування їх нахилів і здібностей;
 включення до навчального плану курсів за вибором, що орієнтують учнів
на обрання відповідного профілю навчання;
 максимальне використання під час навчання видів діяльності, характерних для
предметів майбутнього профілю (для природничо-орієнтованих профілів –
розв’язування задач, проведення експерименту, екскурсій, досліджень, виконання
проектів та ін.);
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 дотримання принципів функціонування системи контролю; узгодження
технологій рівневого контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
з технологією диференційованого навчання;
 включення до навчального процесу матеріалів, що спроможні розвинути інтерес
до професій, пов’язаних із профілем.
Результатом диференційованого навчання є рівень мотивації учіння учнів.
Це комплексний показник, у якому виявляються пізнавальні потреби, мотиви, інтереси,
відповідальність і дисциплінованість.
Мотивація учіння як комплексний показник розглядається у психологопедагогічних дослідженнях і як умова, що передує діяльність, і як результат,
новоутворення навчальної діяльності [3]. У першому разі мотивація розглядається
як незалежна зміна, а діяльність і зміни у ній – похідні. У другому разі незалежною
змінною є діяльність, а змінною – мотиваційна сфера як результат впливу певних способів
організаційної діяльності вчителя і учнів.
Як бачимо, у другому підході умовами становлення мотивації є викладацькі
дії вчителя та характер діяльності самих учнів. Звідси логічно передбачити,
що впровадження нової методики диференційованого навчання не залишає без змін
мотиваційну сферу роботи учнів.
Моніторинг навчальних можливостей учнів реалізується через контроль
й оцінювання. Він відображає зміни, що відбуваються у знаннях, уміннях, способах дій,
корегує і прогнозує подальшу роботу учня. Цей етап необхідно проводити, адже
зворотній зв’язок надає аналіз роботи вчителя і учня в експериментальній діяльності,
рефлексія координує процес засвоєння і застосування хімічних знань, оцінна діяльність
дає зміни у плануванні індивідуальної освітньої траєкторії учня.
Таким чином, у процесі проведеного дослідження ми переконались, що цілісна
методична система диференціації змінює організацію навчального процесу, підвищує
інтерес до навчання, мотивує учня до усвідомленого вибору профілю, обґрунтовує
системний підхід до впровадження профільного навчання. Ця методика дає можливість
кожному учню розкрити навчальні можливості та якісно змінювати індивідуальну
освітню програму розвиток.
Перспективи
подальших
наукових
досліджень
вбачаємо у
вивченні
диференційованого навчання з використанням компетентнісного підходу.
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Юзбашева Г. С.
МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
В ПРОФИЛЬНОМ СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматривается дифференцированное обучении в профильном среднем
образовании. Разработка методической системы помогает решить некоторые вопросы
в методике обучения предмета, раскрывая содержание составляющих системы.
Составляющие системы – цель, задания, диагностика уровня учебных возможностей учащихся,
разноуровневое содержание, учебно-методическое обеспечение, педагогико-программные
средства, методы, формы, объединение школьников в группы, готовность учителя работать
в экспериментальных классах, мониторинг результатов деятельности – создают целостную
систему работы учителя в дифференцированном обучении предмета.
Ключевые слова: профильное обучение, методическая система, учебные возможности,
интерес к обучению.
Yuzbasheva G. S.
METHODICAL SYSTEM OF DIFFERENTIATED CHEMISTRY EDUCATION
IN PROFILE SECONDARY EDUCATION

The article deals with differentiated chemistry education in profile secondary education.
The development of a methodical system helps to solve some problems in the method of teaching
the subject, revealing the content of the system’s components. Such system’s components as: the purpose,
tasks, diagnostics of the level of educational opportunities for students, different levels of content,
educational and methodological support, pedagogical and software tools, methods, forms, the integration
of schoolchildren into groups, readiness of the teacher to work in experimental classes, monitoring
of the results of activities help to create an integral system of the teacher’s work in the differentiated
teaching of the subject.
The methodical system of differentiated teaching of chemistry in the school is considered in view
of the subject-to-subject (pupil-to-teacher of chemistry) activity. It is represented by four subsystems:
preparation for differentiated learning.
Each subsystem consists of components that are interconnected. The teaching method is realized
under the following conditions: the free choice of studying for pupils, taking into account schoolchildren’s
interests and abilities.
The holistic methodical system of differentiation changes the organization of the educational
process, increases interest in learning, motivates the pupil to a conscious choice of the profile
and substantiates the system approach to the implementation of profile education.
This methodology changes qualitatively the individual educational program of pupil development.
Key words: profile training, methodical system, training opportunities, interest in learning.
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Розділ 3
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
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Барбіна Є. С.*
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ
У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У статті розкриваються місце, роль і функції педагогічної майстерності у складній
системі неперервної педагогічної освіти, що включає процес становлення, формування
й розвитку особистості вчителя, який розпочинається ще на шкільній лаві (довишівська
підготовка), продовжується у ВНЗ і реалізується в системі післядипломної освіти. Довишівська
підготовка розглядається як органічна складова системи неперервної освіти, завданням якої
є зміцнення переконання у слушності зробленого професійного вибору. Вишівський етап
спрямований на формування готовності майбутніх педагогів до вчительської праці.
У післявишівський період відбувається становлення педагогічної майстерності як особливого
рівня розвитку педагогічної діяльності.
Ключові слова: педагогічна майстерність, неперервна педагогічна освіта, довишівська
підготовка, вишівський навчальний процес, система післядипломної педагогічної освіти.
Складні процеси сучасного суспільного розвитку потребують теоретичного
осмислення та якісного оновлення системи професійної підготовки вчителя на різних
етапах неперервної педагогічної освіти. Як відомо, жоден із навчальних предметів,
що входить до структури професійної підготовки майбутніх педагогів, не забезпечує
належного рівня їх готовності до відповідної практичної діяльності. Саме тому науковці,
які досліджують проблеми освіти, значну увагу приділяють вивченню інтеграційних
процесів, пошуку ефективних шляхів та умов створення інтегративних навчальних
дисциплін, однією з яких є основи педагогічної майстерності [1].
Сучасні дослідники розглядають педагогічну майстерність як особливу якість
педагогічної діяльності у процесуальному та результативному аспектах [2]. В останні
десятиліття проблема педагогічної майстерності активно вивчається в контексті
підготовки вчителя в системі неперервної педагогічної освіти (І. Зязюн, Н. Тарасевич,
В. Семиченко), психолого-педагогічних проблем становлення майбутніх учителів
(О. Абдуліна, Н. Кузьміна, В. Моляко, В. Семиченко, В. Сластьонін, Р. Хмелюк, Д. Хмель),
формування й розвитку професійних умінь (Л. Спірін, М. Барахтян), педагогічної етики
(І. Синиця, В. Чернокозова, І. Чернокозов), культури спілкування (О. Гармаш, В. КанКалик, О. Леонтьєв), формування загальної культури (О. Рудницька), професійного
самовиховання (С. Єлканов, Л. Рувинський), розвитку педагогічного мислення
(Ю. Кулюткін, Г. Сухов, Г. Нагорна, В. Шахов), оволодіння культурою мовлення
(А. Капська, Г. Сагач, Н. Чепелєва), театральної педагогіки (В. Абрамян, П. Галахова),
педагогічної техніки і педагогічної технології, логіко-емоційної виразності читання
(І. Дмитрик, В. Миндикану, Г. Олійник, Г. Хозяїнов) та ін.
Поряд із цим зазначимо, що здійснені дослідження не вичерпують усіх аспектів
формування педагогічної майстерності в системі неперервної педагогічної освіти,
а головне – не визначають реальних і потенційних можливостей педагогічної
майстерності як системотворчого чинника цієї системи. Для навчального процесу
в сучасних вищих педагогічних закладах характерним є те, що він здебільшого
спрямовується на розвиток пізнавальної активності студентів. Однак пізнавальна
активність, як важлива детермінанта повсякденної (навчальної) діяльності майбутніх
учителів, не в змозі забезпечити виконання цілісної програми їхньої професійної
підготовки.
Метою статті є визначення місця, ролі та функцій педагогічної майстерності
на кожному етапі неперервної педагогічної освіти – довишівському, вишівському
і післявишівському.
*©
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Визначаючи провідну концептуальну ідею щодо місця, ролі та функцій педагогічної
майстерності в системі неперервної педагогічної освіти, ми враховували, що сучасний
процес професійної підготовки не забезпечує належного рівня готовності майбутніх
спеціалістів до професійної діяльності, оскільки ґрунтується переважно на аналітичному
підході (структурно-якісній роздрібненості окремих навчальних дисциплін). Стихійно,
емпіричним шляхом утверджується нова тенденція – багатоаспектної, багатоякісної
інтеграції змісту і значень. Курс основ педагогічної майстерності – це одна з інтегративних
навчальних дисциплін. При цьому здійснюється низка напрямків інтеграції – теорії
та практики; змісту та професійної спрямованості традиційних вишівських навчальних
дисциплін; життєвого досвіду студентів і знань та професійних цінностей,
що опановуються під час навчання у вищому педагогічному закладі; забезпечення
наступності й послідовності різних етапів професійної підготовки; формування
особистості майбутнього вчителя в системі неперервної педагогічної освіти [6, с. 37].
Педагогічна майстерність дозволяє виявляти загальне, особливе й одиничне
як у найбільш значущих об’єктах педагогічної діяльності, так і в підходах і засобах
розв’язання професійних проблем методами різних наук. Проведене дослідження
з проблеми формування педагогічної майстерності в системі неперервної педагогічної
освіти дає підстави стверджувати, що педагогічна майстерність – це складне утворення,
що характеризується відповідними якісними показниками.
Найбільш пріоритетне й ефективне для практичних цілей розуміння педагогічної
майстерності полягає в тому, що педагогічна майстерність – це:
а) якісний показник процесу і результату творчої професійної діяльності;
б) інтеграція особистісних якостей конкретного виконавця з діяльнісною сутністю
відповідної професії;
в) інтегрований показник рівня готовності конкретної людини до виконання
професійних обов’язків учителя і вихователя;
г) технологічне забезпечення реалізації гуманістичної спрямованості освітньовиховної діяльності в закладах різного типу.
Аналіз досвіду втілення педагогічної майстерності в діяльність окремих вишівських
колективів свідчить, що найбільш дієвою та ефективною є така організація його
викладання, коли забезпечується проникнення в різні галузі знання з метою об’єднання
їх загальними і професійними значеннями, коли перед студентами розкриваються
сутнісні моменти педагогічної діяльності в пізнавальному, організаційному
та самоврядувальному ракурсах, коли підвищуються можливості традиційних
психолого-педагогічних, методичних і спеціальних дисциплін відбивати зміст
професійної діяльності, коли студенти усвідомлюють значення та освоюють якісно нові,
неактуалізовані іншими навчальними предметами якості, украй необхідні для
майбутньої професійної діяльності.
Концептуальна модель педагогічної майстерності не заперечує і не спростовує
систему психолого-педагогічних наук, її розроблення відбувається завдяки збереженню
і закріпленню в новому знанні всього того, що відповідає об’єктивній істині
й випробувано часом. У цьому полягає сутність фундаментального закону розвитку
науки, яким є закон наступності наукового знання. У сучасних умовах ідеї, принципи,
закономірності педагогіки не завжди можуть забезпечити пояснення і керованість
комплексними психолого-педагогічними явищами об’єктивної реальності: необхідна
їхня інтеграція з психологічними дисциплінами, а також визначення комплексних
об’єктів дослідження та правил роботи з ними засобами інтегративних міжі метапредметних теорій та методик [5, с. 18].
Суттєвим у визначенні місця, ролі та функцій педагогічної майстерності в системі
неперервної педагогічної освіти є розгляд цієї системи як складної, організаційної,
що включає процес становлення, формування й розвитку особистості вчителя, який
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розпочинається ще на шкільній лаві, продовжується у виші й реалізується у сфері
післядипломної освіти.
Система неперервної педагогічної освіти, що спрямована на цілісний розвиток
особистості вчителя, має забезпечити оволодіння спеціальними знаннями і вміннями,
а також розвиток у конкретних індивідів – учасників цього процесу – адекватних
професійним потребам ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності, уявлень про себе
як спеціаліста, формування сукупності професійно значущих якостей, готовності
до постійного самоаналізу й самовдосконалення [5, с. 20].
Реалізувати функцію педагогічної майстерності як одного з чинників професійної
підготовки вчителя в системі неперервної педагогічної освіти можна, якщо в основу
роботи з тими, хто навчається, буде покладене методологічне положення про те,
що джерело змін руху, розвитку будь-якої системи міститься в ній самій і забезпечується
її внутрішніми суперечностями. Тому одне з найважливіших завдань курсу – пробудити
потребу студентів вищих педагогічних закладів освіти, вчителів виявляти суперечності
тих процесів і систем, у які вони включені, активність їх усвідомлення, готовність
до переборення суперечностей конструктивними засобами.
У процесі дослідження ми дійшли висновку, що це відбувається завдяки тому,
що нові підходи до визначення сутності педагогічної майстерності дозволяють подолати
наявний у сучасних вищих закладах освіти розрив між діяльнісною формою підготовки
та особистісним розвитком кожного студента. Визначення педагогічної майстерності,
структура і зміст її базових складових ґрунтуються на гармонії, взаємодії діяльнісного
та особистісного компонентів, урахування в діяльності базових індивідуальних
якостей [3].
При введенні курсу «Основи педагогічної майстерності» у зміст навчального
процесу з’являється можливість поставити у центр уваги особистість студента,
але не тільки в суто психологічному розумінні, а й у безпосередньому зв’язку зі змістом
майбутньої професійної діяльності. У змісті педагогічної майстерності саме особистість
учителя розглядається та розкривається як основний чинник впливу на розвиток дитини.
Наповнення індивідуальних особливостей студентів професійними знаннями і змістом,
ознайомлення майбутніх учителів зі своєю індивідуальністю в її професійній проекції
дозволяє розв’язувати низку важливих проблем, які не були передбачені у змісті інших
навчальних предметів: осмислення своїх недоліків і розробка компенсаторних прийомів;
виявлення індивідуальних переваг і відпрацювання власного стилю діяльності; складання
і реалізація програми професійного розвитку й саморозвитку; підвищення
індивідуальної стійкості до негативних проявів у професійній діяльності. Завдяки
включенню в навчальний процес курсу «Основи педагогічної майстерності» створюється
можливість безпосереднього розкриття системи професійних цінностей, ядром якої
є гуманістична спрямованість, а суттєвою якісною ознакою – орієнтація на постійний
саморозвиток і самовдосконалення.
Поняття педагогічної майстерності є універсальним, що проектується на різні етапи
неперервної педагогічної освіти – довишівський, вишівський і післявишівський.
При цьому наскрізна ідея педагогічної майстерності по-різному виявляється на кожному
з цих етапів. На довишівському вона передусім виконує функцію загального
інформування про зміст і специфіку педагогічної діяльності, сприяючи зняттю наївноспрощеного чи романтично-нереального погляду на професію вчителя, реальному
оцінюванню своїх можливостей, зміцненню або зміні професійної спрямованості,
прийняттю обґрунтованого рішення про вступ до педагогічного навчального закладу,
відбору особистостей, які виявили здібності до педагогічної діяльності.
На вишівському етапі – у межах відповідної навчальної дисципліни педагогічна
майстерність надає можливість більш глибоко ознайомитись з особливостями
педагогічної діяльності, побачити професійну сутність і значущість навчальних
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дисциплін, що вивчаються в навчальному закладі, виявити свої можливості у вирішенні
професійних завдань. На післявишівському етапі (у системі післядипломної освіти)
педагогічна майстерність наповнює реальною якістю педагогічну діяльність,
що безпосередньо реалізується особистістю, намічує перспективи, шляхи та етапи
самовдосконалення.
Узагальнення результатів теоретичного аналізу проблеми та проведеного
дослідження дало змогу виявити умови ефективної реалізації ідеї педагогічної
майстерності як одного з системотворчих чинників процесу багаторівневої,
багатоаспектної та багатоякісної інтеграції професійної підготовки вчителя в системі
неперервної педагогічної освіти, зокрема:
 цілеспрямована орієнтація всієї системи підготовки на образ сучасного вчителягуманіста, професіонала, носія провідних ідей національної та загальнолюдської
культури;
 виявлення реального стану сформованості в майбутніх учителів професійнопедагогічних потреб, цілей, мотивів, установок, пов’язаних із відповідним напрямком
освітньо-виховної діяльності;
 педагогічна діагностика сформованості елементів педагогічної майстерності
на довишівському і вишівському етапах тих, хто навчається, та рівня педагогічної
майстерності вчителів на післявишівському етапі;
 забезпечення відносної завершеності кожного етапу становлення професіонала
за одночасного формування в тих, хто навчається, загальної установки на незавершеність
процесу професійного становлення в цілому, усвідомлення професійного
самовдосконалення, необхідності постійного пошуку шляхів удосконалення власної
професійної майстерності;
 орієнтація майбутнього спеціаліста на сприйняття позиції власної активної
життєдіяльності, що відповідає за досягнутий рівень професійної майстерності;
 постійні творчі зв’язки із загальноосвітніми школами та закладами освіти
на довишівському, вишівському та післявишівському етапах.
Таким чином, поняття педагогічної майстерності є універсальним, що проектується
на зміст, цілі й завдання всіх етапів неперервної педагогічної освіти – довишівського,
вишівського та післявишівського. Визначено роль, місце та функції педагогічної
майстерності як одного з системотворчих чинників системи неперервної педагогічної
освіти в розробленні загальних і специфічних концептуальних, змістово-структурних
та організаційно-методичних основ її формування для кожного етапу неперервної
педагогічної освіти.
Література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.;
за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.
Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.;
за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид. допов. і переробл. – К. : Вища пік., 2004. – 422 с.
Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.;
за ред. І. А. Зязюна. – 3-є вид. – К. : СПД Богдановва А.М., 2008. – 376 с.
Барбіна Е. С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного
педагогического образования : монография / Е. Барбина. – К. : Вища школа, 1997. – 153 с.
Барбіна Є. С. Формування педагогічної майстерності в системі безперервної педагогічної
освіти : дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.04 / Є. Барбіна. – К., 1997. – 471 с.
Семиченко В. А. Идеи интеграции, системности, целостности в истории и практике
высшей школы : научно-метод. пособие / В. А. Семиченко, Е. С. Барбина. – К. : Полиграфия,
1996. – 261 с.
Семиченко В. А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки
студентов вуза / В. Семиченко. – Полтава, 1991. – 86 с.


99



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


Барбина Е. С.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрываются место, роль и функции педагогического мастерства в сложной
системе непрерывного педагогического образования, включающей процесс становления,
формирования и развития личности учителя, который начинается еще на школьной скамье,
продолжается в вузе и реализуется в системе последипломного образования. Довузовская
подготовка рассматривается как органичная составляющая системы непрерывного
образования, главной задачей которой является укрепление убеждения в верности избранного
профессионального выбора. Вузовский этап направлен на формирование готовности будущих
педагогов к учительскому труду. В послевузовский период происходит становление
педагогического мастерства как особенного уровня развития педагогической деятельности.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, непрерывное педагогическое образование,
довузовская подготовка, вузовский учебный процесс, система последипломного педагогического
образования.
Barbina Ye. S.
TEACHER’S PEDAGOGICAL SKILL IN THE SYSTEM
OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

The article deals with the place, role and functions of pedagogical skill in a complex system
of continuous pedagogical education that includes the process of becoming, forming and developing
the personality of the teacher, which begins at the school bench, continues in the university
and is implemented in the system of postgraduate education. Preuniversity training is considered
as an organic component of the system of continuous education, a flexible, open, dynamic subsystem that
main task is to strengthen the belief in the fidelity of the chosen professional choice. At the university
stage the system and forming goal of pedagogical career guidance is being changed by a new goal –
the formation of the integral readiness of future teachers for teacher's work. In the postgraduate period
the qualitative development of professionalism and mastership occurs most intensively in the process
of directly involving the teacher in the performance of professional functions.
The formation of pedagogical mastership is an integral process that doesn’t have clear time
boundaries. Mastering its structural components occurs at all stages of the formation and development
of the personality of the future teacher.
The conducted research of the problems of the formation of pedagogical mastership in the system
of continuous pedagogical education gives grounds to assert that pedagogical skill is a complex formation
characterized by a multitude of structural elements.
Key words: pedagogical skill, continuous pedagogical education, preuniversity training, educationl
process at university, system of postgraduatepedagogical education.

УДК 130.2+378.1
Zelenska O. P.*
THE CULTUROLOGICAL TRAINING OF THE CADETS AT THE HIGHER
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE SYSTEM OF THE MINISTRY
OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE AS AN INTEGRAL DEMAND
OF THEIR PROFESSIONAL EDUCATION
The professional training of the cadets at the higher educational establishments of the system
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine assures the high level of the culturological development of
a personality, the integration of his/her culturological development with the general and professional
culture that reflects the socio-pedagogical state of the development of the society. The culturological
training of a future professional is a complex structure in the system of professional education.
*© Zelenska O. P.
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This training as a psychological and pedagogical problem is defined by the character, peculiarities and
needs of the modern state of the development of the society and education, and conforms to their modern
level and content, and the context of the personality development.
Key words: culturological training, education, upbringing, cadet, personality.
The state policy in the sphere of the development of Ukrainian education is directed at its
achieving the modern world level, revival and further development of the national scientific
and educational traditions, renewal of the content, form and methods of education,
enlargement of the intellectual potential of the society. The development of the system
of education, its radical reforming must become the basis for reproducing the intellectual
and spiritual potential of the people, improving science and technology, developing culture,
and for the national revival, formation of the state system and the democratization of the society
in Ukraine [5, р. 18]. The tendencies of the development of modern education have one common
feature – they focus attention on the active aspects of the educational process, cultural
development, searching for the alternative variants of solving any problem, and on the
readiness to make one’s own responsible decision. In practice these tendencies reveal
themselves, as a rule, through raising the procedural activity (methods of the development,
introducing different role playing forms, etc.) though the active forms demand, first of all, the
new approach to the choice of the education content and to the principles of its organization.
Such important aspects as upbringing of a personality who realizes his/her belonging
to the Ukrainian people, modern European civilization, orients in the realities and perspectives
of the socio-cultural dynamics; preserving and enriching the Ukrainian cultural and historical
traditions, cultivating the respective attitude to the history and culture of the people, that live
in Ukraine, forming the culture of interethnic and interpersonal relations; ethic and esthetical
education are among the prior directions of the state policy concerning the education
development. It underlines the significance and necessity of the culturological training of the
students and cadets as an important factor of forming a professional-humanist. The
culturological training makes the realization of the methods of education during teaching the
professional and humanitarian disciplines and revealing the educational potential of these
disciplines in the ecological, esthetic, economic, moral, ethic, cultural, spiritual, patriotic, civil
and trade upbringing of the future professionals by means of these disciplines possible [1].
Such scientists as Chizhevsky D., Donets P., Girny O., Latysheva O., Lyakh K.,
Mednikova G., Morozov V., Noskova I., Polyakova L., Prisakar V., Smotritsky E., Shevnyuk O.,
Sheyko V., Shevchenko T., Yakovleva A., Zyuzina T. and others dealt with the issues
of the correlation of culture and education, polyculture, dialogue of cultures and personality
formation, culturological training of teachers and tax collectors, of linguo-culture and others.
But the problems of the qualified training of the cadets, their not very high level of culture,
the interaction of the law enforcement officers with the population, the imperfection
of legislature, the economic and political crises in the society need their further analysis
and investigation of the peculiarities of the culturological training, the polycultural upbringing
of the future workers of the organs of internal affairs.
Despite the indicated difficulties it is possible to determine the tendencies of the academic
process development at a higher educational establishment that assist it to obtain
the culturological level:
 the fragment of the education contents that is acquired in a certain situation
has as system creating a certain valuable component that reveals the importance of the material
which is being investigated for improving the reality of a person, approval of its properties
and advantages – moral, intellectual, esthetic for making his/her economic well-being, practical
and changing activity better, and for preserving the environment of his/her existence;
 such main functions of the personality as free will, conscious reflexive attitude towards
the object of his/her activity; goal-setting, individuality; moral and esthetic evaluation
of the subject environment and personal interrelations; economic and ecological expediency
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of the solutions; continuity of raising the scientific and technological activity of the person
are reproduced in the process of the material acquiring;
 the means of introducing the educational material and accordingly the organizing
beginning of the activity that has certain characteristic features are the moral choice, situation,
and task; in the process of their solving the personality joins the new content relations:
the content itself, its «output» into the social and spiritual spheres, and the individual
and personal factors of the scientific creativity find the sense and value for the people who deal
with it;
 extending the scientific essence of the projects and models of the educational activity
from the position of their culture correspondence which are based on modeling the professional
situations, on acquiring the professional experience using role play, training, problem
situations, case study, etc.
The investigation of the content and structure of the culturological training,
of the practical training and practical activity of the educational establishments, faculties,
departments, services, of the teaching staff makes it possible to come to the conclusion about its
complex and system character. The culturological training embraces different ideal, moral,
socio-psychological, personal-psychological, artistic, organizational, procedural and
methodical aspects, and helps to develop the communicative competence at various stages
of making a specialist – a law enforcement officer. The culturological training is a many-sided
and rather difficult sphere. The appearance of the new spheres of culture-study and
the professional complication of the social functions demand from the law enforcement officers
not only general and special education, but the knowledge of communication, the ground
and communicative experience, the possession of all the spectrum of the communicative
abilities for the productive business and interpersonal relations.
The culturological approach in the professional training of the cadets at the higher
educational establishments of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine means
the complex of the methodological methods that provide the analysis of any aspect of the social
and psychological life, particularly in the sphere of education, pedagogy using
the culturological notions that are system creating: culture, cultural models, norms and
valuables, everyday life and means of life, cultural activity and interests. The culturological
character of education is based on the uniqueness of every subject of the academic activity,
on providing the conditions of his/her development in the context of the individual approach
in the personality developing system of training that guarantees the socio-cultural selfdevelopment of the personality. The aim of such education is culture of the people, the content
– is culture as the environment, and culture forming – as the means of human development
in culture [2, p. 71].
The culturological training of the cadets at the higher educational establishments
of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine contributes to forming their system
of scientific knowledge, first of all, in philosophy, culturology, ethics, esthetics, logic,
psychology, pedagogy, linguistics, that reveal the essence and the psychological and
pedagogical conditions of forming and developing the moral beliefs, feelings, attitudes,
cultorological knowledge, skills, habits, and ways of behaviour. The purposeful psychological
and pedagogical influence of the staff of the educational establishment, the formal and nonformal groups by means of the joint special usage of the educational and upbringing forms,
means, methods and ways of education takes place in the process of the culturological training.
A very important direction in the culturological training of the cadets is their independent work
pertaining to raising general, artistic, and esthetic culture, developing the culturological
qualities, highly cultural behaviour in the process of their self-education and self-upbringing.
The professional training of the cadets has a particular meaning in forming the basis
of the culturological development of the future professional of the law enforcements organs
of Ukraine. The formation of the psychological and cultural trend of the personality,
of the motives and needs of the culturological self-education, the interest and love of the
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profession of the law enforcement officer and its esthetic aspects, the development of the sense
of duty and responsibility for the esthetically coloured carrying out the academic
and professional functions take place at this time. The culturological training of the cadets
as a psychological and pedagogical problem is defined by the character, peculiarities and needs
of the modern state of the development of the society and education, and conforms to their
modern level and content, and the context of the personality development.
Projecting the highly effective academic activity of the cadets and the administrative
activity of the teachers is the basis of developing the forms and methods of their culturological
training. The logic of such projecting in its general form can be presented as follows [3]:
 describing in the observed characteristics and in the measurement parameters
the results of training that are expected (the level of knowing the notions, means of activity,
characteristics of the intellectual development, etc.);
 defining the nature, composition, and display of those psychological processes
(oriented, logical, creative, emotional, etc.) that must be actualized in the cadets’ consciousness,
the result of which is the manifestation of those new formations which have been projected with
the aim of the educational process;
 grounding the content of the subject activity on the basis of which the projected psychic
processes, developing those situations of communication that can cause the necessary cognitive
and professional experience in the cadets can be actualized;
 developing the content and procedural aspects of the modern pedagogical
technologies: gaining the experience in the form of the system of the cognitive or practical tasks,
searching for special didactic procedures of its acquiring (organizing the individual and
collective educational activity, imitative models of the investigated processes, educational
business and role games, etc.);
 developing the procedures of control, diagnosis, measuring the quality of acquiring,
means of the individual correction of the educational activity.
Thus, with changing the educational paradigms at the higher educational establishments
of Ukraine the transition to the new technologies of education take place naturally. These
technologies are oriented not on the priority of knowledge and realization, but on the cultural
conformity, variation, subjectivity, and the individual, creative, personality centered forms
and methods of professional education and upbringing.
The culturological technologies of education project the mechanisms of the
administration of the changes and development of the personality with the help of the
cognitive, instrumental complex of the actions of the professional and people who are around
him/her. The content-informational aspect of the administration is defined mainly by the
educational technologies, and the procedural one – by the technologies of training, though there
is no strict scientific division of these technologies. All the known models of the administration
are realized in the educational systems with the help of the effective strategies of solving the
educational and cognitive tasks and because of this are directly integrated into the intellectual
and valuable structure of the purposeful human activity [4].
A detail study of one aspect of general and professional education – the culturological
one – demands the new innovative approaches with the maximum involving the intellectual
potential of the country: the leading scientists, teachers, methodologists of all the academies,
scientific and research establishments, relevant ministries, and state universities.
Thus, the standards of education pertaining to culture in general and culture
of communication in particular have qualitatively changed nowadays. In accordance with this
the interpersonal relationship must be not only communicatively, but also psychologically
comfortable, which is connected with the constant development of the person’s culturological
competence, with the formation of his/her communicative qualities that have moral meaning
and determine the character of the attitude towards other people and to oneself, the choice
of the relevant means and ways of communication.
The achievement of the experience through the purposeful academic influence and
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training in the process of the culturological training of the cadets at the higher educational
establishments of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is very important
and urgent. The all-sided mastering of culturology by the cadets must be the component
of the educational and upbringing process at the higher educational establishments
of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the part of the educational standard
of the culturological training of the future professionals of the organs of internal affairs
of Ukraine.
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Зеленская Е. П.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВУЗОВ
СИСТЕМЫ МВД УКРАИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ИХ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональная подготовка курсантов вузов системы МВД Украины обеспечивает
высокий уровень культурологического развития личности будущего специалиста, интеграцию
его культурологического развития с общей и профессиональной культурой, что отражает
социально-педагогическое состояние развития общества. Культурологическая подготовка
будущего профессионала является сложным структурным образованием в системе
профессионального образования. Культурологическая подготовка курсантов вузов системы МВД
Украины как психолого-педагогическая проблема определяется характером, особенностями
и потребностями современного состояния развития общества и образования, соответствует
их современному уровню и содержанию, контексту развития личности.
Ключевые слова: культурологическая подготовка, образование, воспитание, курсант,
личность.
Зеленська О. П.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВНЗ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ –
НЕВІД’ЄМНА ВИМОГА ЇХНЬОЇ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Професійна підготовка курсантів ВНЗ системи МВС України забезпечує високий рівень
культурологічного розвитку особистості майбутнього фахівця, інтеграцію його
культурологічного розвитку із загальною та професійною культурою, що відображає соціальнопедагогічний стан розвитку суспільства. Культурологічна підготовка майбутнього фахівця
є складним структурним утворенням у системі професійної освіти. Набуття досвіду через
цілеспрямоване навчання й виховання в процесі культурологічної підготовки курсантів
є важливим і актуальним. Культурологічна підготовка курсантів ВНЗ системи МВС України
як психолого-педагогічна проблема визначається характером, особливостями і потребами
сучасного стану розвитку суспільства та освіти, відповідає їх сучасному рівню і змісту,

104



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


контексту розвитку особистості. Вона охоплює різні ідейні, моральні, соціально-психологічні,
особистісно-психологічні, художні, організаційні, процесуальні та методичні аспекти
і допомагає розвивати комунікативну компетенцію на різних етапах підготовки фахівцяправоохоронця. Культурологічна підготовка курсантів сприяє формуванню їхньої системи
наукових знань передусім з філософії, культурології, етики, естетики, логіки, психології,
лінгвістики, що розкриває сутність і психолого-педагогічні передумови формування та розвитку
моральних поглядів, ставлення до людей, культурологічних знань, умінь і навичок, а також
способів поведінки.
Ключові слова: культурологічна підготовка, освіта, виховання, курсант, особистість.
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті розглядається сутність життєвої компетентності людини. Виявлено
структуру цієї компетентності. Засоби її формування досліджуються з урахуванням вимог
щодо активізації міжкультурної комунікації.
Життєва компетентність відображає прагнення майбутнього фахівця до саморозвитку,
систему знань про засоби саморегуляції та самореалізації, здатність оцінювати можливості.
Мотиваційний компонент відображає норми, цінності, мотиви студентів; гностичний
компонент – систему знань, що актуалізуються в професійному й соціальному
багатокультурному контексті; процедурний компонент – здатність накопичувати
і передавати інформацію для практичної реалізації проектів саморозвитку.
Основним засобом формування компонентів життєвої компетенції є блоки
індивідуально-психологічних і соціально-психологічних завдань.
Ключові слова: життєва компетентність, міжкультурна комунікація, система завдань.
Євроінтеграційні процеси в Україні, активізація міжкультурної взаємодії
актуалізували необхідність формування життєвої компетентності студентської молоді
саме в контексті полікультурної комунікації. Вирішення цієї проблеми пов’язане
з такими важливими науковими завданнями, як забезпечення мобільності майбутніх
фахівців, їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку праці, виховання прагнення
до саморозвитку, формування вмінь самоосвітньої діяльності.
Різні аспекти формування життєвої компетентності особистості, а також участь
майбутніх фахівців у міжкультурній комунікації розглядалися в таких напрямках,
як теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців (Є. Барбіна, Н. Кічук,
В. Кремень, О. Савченко), методологічний базис та інструментарій реалізації
компетентнісної парадигми (Н. Бібік, М. Князян, О. Овчарук, О. Пометун), методи
активізації міжкультурної комунікації (О. Заболотська, Ж.-П. Кюк), шляхи та засоби
формування життєвої компетентності особистості (В. Грушко, Н. Мушинська). Утім
проблема формування життєвої компетентності особистості з урахуванням вимог
активізації міжкультурної комунікації потребує більш детального вивчення.
Метою статті є розкрити засоби формування життєвої компетентності студентів
у контексті міжкультурної комунікації; завданнями – висвітлити структуру зазначеної
компетентності, виявити специфіку її формування з урахуванням активної
міжкультурної комунікації та схарактеризувати відповідні завдання.
Насамперед треба підкреслити, що, як свідчить аналіз джерел [1; 2], життєва
компетентність відображає здатність особистості до автономної дії, а отже, вироблення
стратегії саморозвитку, вибір засобів самовиховання та самонавчання, контроль
*© Князян М. О.
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ефективності самоорганізації життя.
Наголосимо, що в цьому аспекті важливим методологічним орієнтиром є наукова
позиція Н. Кічук, відповідно до якої компетентність саморозвитку, яка ототожнюється
з життєвою компетентністю, інтегрує переконання в значущості самовдосконалення,
теоретичних знань і вмінь професійної самоактуалізації, самопізнання, рефлексії [1].
Отже,
життєва
компетентність
відображає
прагнення
студентів
до самовдосконалення, переконання в значущості самопізнання й саморозвитку, широку
систему знань про засоби саморегуляції та самореалізації, уміння проектувати розвиток
своїх здібностей відповідно до соціальних і професійних потреб, оптимально
організовувати час свого життя. При цьому основними компонентами життєвої
компетентності є мотиваційний, гностичний, процесуальний.
З урахуванням того, що ця компетентність усе активніше формується
та виявляється саме в контексті міжкультурної комунікації, є доцільним уточнити
відповідно до окресленого контексту змістове наповнення визначених нами компонентів:
– мотиваційний – зосереджує гуманістичні цінності (толерантність, повагу
до традицій інших народів, їхнього світобачення та самовияву), бажання вивчати мови,
поглиблювати власні знання про історико-культурний розвиток різних країн, прагнення
до духовного взаємозбагачення в процесі інтеркультурної комунікативної взаємодії,
а також самореалізації в перетворювальній соціально-корисній діяльності,
– гностичний – віддзеркалює систему знань про засоби самопізнання,
самовиховання, самонавчання, саморегуляції, самоконтролю в поліетнічному просторі,
– процесуальний – відображає вміння аналізу наукових джерел, висунення цілей
саморозвитку, розроблення траєкторії самовдосконалення з урахуванням своєрідності
міжкультурної комунікації, організації самостійної роботи з підвищення
результативності як професійної, так і соціально-корисної діяльності.
Активна міжкультурна комунікація визначає специфіку формування життєвої
компетентності в сучасному поліетнічному просторі. Насамперед майбутні фахівці
мають володіти інформацією про аксіологічні орієнтири етносів, особливості
історичного розвитку країн, культурну спадщину. Окрім цього неабиякого значення
набуває саморозвиток як умінь засвоювати іноземні мови (порівнювати лінгвістичні
явища, систематизувати граматичні, лексичні форми, узагальнювати, синтезувати
знання, використовувати їх в необхідному контексті), так і здібностей (здатність
до швидкої рецепції аудіо та візуального тексту, добра пам’ять, музичний слух, творчість
у продукуванні усного та писемного мовлення). Важливим є й самовиховання сили волі,
особистісних якостей (цілеспрямованості, наполегливості, активності, сумлінності).
Сьогодні фахівець має вміти аналізувати власні можливості щодо оптимізації
навчально-професійної діяльності з урахуванням актуальності міжкультурної
комунікації, вивчати мови, аналізувати іншомовні науково-професійні видання, брати
активну участь у міжнародних проектах, публікувати результати власної науководослідної діяльності, здобутки професійного досвіду в зарубіжних часописах тощо.
Відповідно до окреслених вище особливостей актуалізації життєвої компетентності
в міжкультурному соціальному просторі нами було розроблено завдання щодо
формування цієї компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців,
зокрема вчителів-філологів. Наведемо приклади тих завдань, які були запропоновані
студентам на початковому етапі навчання (1-2 курси) у ході викладання дисципліни
«Французька мова» (як основна та друга іноземна). Усі завдання було класифіковано
відповідно до вимог забезпечення послідовного формування компонентів життєвої
компетентності в контексті міжкультурної комунікації. У зв’язку з цим студенти мали
проаналізувати твори французьких письменників щодо вияву мотиваційних утворень
особистості певного персонажа (наприклад, прагнення до самовдосконалення), факторів,
які впливають на його виховання та самовиховання; це були завдання індивідуальнопсихологічного блоку. Окрім цього студенти мали схарактеризувати ставлення
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персонажів до соціального оточення (членів своєї родини, друзів, однокласників,
учителів, сусідів тощо), подій у суспільному житті школи, міста, країни, своєї ролі в них
тощо; зазначені завдання були згруповані в соціально-психологічний блок.
Нижче наведемо приклади завдань індивідуально-психологічного блоку, які були
розроблені на матеріалі твору Р. Госінні «Малий Ніколя» в ході викладання такого
аспекту, як «Домашнє читання». Нами було впроваджено на заняттях з французької мови
такі завдання за оповіданням «Je quitte la maison»:
– comment l’effet comique est-il créé dans la situation ci-dessous : «j’ai cassé ma tirelire et
j’ai compté mes sous. Pour l’auto et pour l’avion, il faut dire qu’il n’y en avait pas assez, alors,
je suis entré dans une pâtisserie et je me suis acheté un éclair au chocolat qui était vraiment
bon» [3, p. 59];
– est-ce que la répétition «revenir très riche, avec une auto et un avion» [3, p. 59-60]
renforce l’ironie de ce récit?
– décrivez le chagrin de Nicolas ;
– énumérez les objets que Nicolas a choisis pour prendre avec lui dans son voyage. Est-ce
que ces objets sont vraiment utiles ?
– analysez cette idée de l’écrivain: «Je n’avais pas encore pensé à l’école et je me suis dit
que demain, la maîtresse, en classe, dirait: «Le pauvre Nicolas est parti tout seul, tout seul et
très loin, il reviendra très riche, avec une auto et un avion», et tout le monde parlerait de moi et
serait inquiet pour moi» [3, p. 60]. Quelles qualités de Nicolas l’auteur met-il en relief?
– comment à l’aide de ces détails l’auteur parvient-il à présenter le monde intérieur de
Clotaire: «Ce qui est embêtant, c’est que Clotaire n’aime pas prêter des choses. Clotaire aime
bien les sous» [3, p. 60];
– analysez l’aspect ironique de cette phrase: «Maman et papa vont avoir beaucoup de
peine, je reviendrai plus tard, quand ils seront très vieux, comme mémé, et je serai riche, j’aurai
un grand avion, une grande auto et un tapis à moi, où je pourrai renverser de l’encre et ils seront
drôlement contents de me revoir» [3, p. 59]. Comment cette réflexion de Nicolas nous permetelle comprendre les particularités psychologiques des enfants ?
– représentez-vous et décrivez l’avenir de Nicolas: son voyage, sa vie sans parents, son
travail ;
– inventez la conversation possible de Nicolas avec ses parents à son retour du voyage.
У процесі вивчення оповідання «Le chouette bouquet» задля формування у студентів
як мотиваційного, так і гностичного компонентів життєвої компетентності, було
впроваджено такі завдання, як-от:
– parlez de la naïveté de Nicolas ;
– présentez le portrait moral de Geoffroy, Clotaire et Rufus ;
– analysez la décision de Nicolas de ne pas se battre: «Alors, là, j’ai bien décidé de ne pas
me battre, parce que si je continuais à me disputer avec tous les copains que je rencontrais dans
la rue, bientôt, il ne me resterait plus de fleurs pour donner à ma maman. Et puis, après tout, ça
ne les regarde pas les copains, si je veux offrir des fleurs à ma maman, c’est mon droit et puis
moi, je crois qu’ils sont jaloux, tout simplement, parce que ma maman va être très contente et
elle va me donner un bon dessert et elle va dire que je suis très gentil et puis qu’est-ce qu’ils ont
tous à me taquiner?» [3, p. 27-28]. Décrivez les particularités psychologiques de Nicolas.
До соціально-психологічного блоку віднесемо завдання, що дозволяють визначити
особливості спілкування, поведінки та діяльності в мультикультурному суспільному
контексті персонажів оповідання «Je quitte la maison». При цьому студенти мали
проаналізувати ті особистісні якості героїв кожного твору, які активізують або гальмують
їхнє самовиховання, а також схарактеризувати виховний уплив дорослих:
– décrivez dans une manière comique le voyage de Nicolas avec Alceste;
– comment les rêves de Nicolas se heurtent-ils au désir d’Alceste de manger: «Quand on
reviendra, dans des tas d’années, je lui ai dit, nous serons très riches, avec des avions et des
autos et nos papas et nos mamans seront tellement contents de nous voir, qu’ils ne nous
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gronderont plus jamais». Mais Alceste n’avait pas envie de venir. «T’es pas un peu fou, il m’a
dit, ma mère fait de la choucroute ce soir, avec du lard et des saucisses, je ne peux pas
partir» [3, p. 59];
– en vous appuyant sur le texte prouvez qu’il faut être très attentif aux changements
de l’humeur des enfants, à leur monde intérieur; analysez cette idée de Jean-Jacques Rousseau:
«La seule leçon de morale qui convienne à l'enfance est de ne jamais faire de mal
à personne» [4, p. 1]; dégagez l’idée-clé du récit «Je quitte la maison».
На базі оповідань «Le chouette bouquet» та «Louisette» до зазначеного блоку завдань
було віднесено ті, що прицільно впливають на розвиток гностичного та процесуального
компонентів життєвої компетентності (а саме аналізу як літературно-художніх, так
і психолого-педагогічних джерел, моральних якостей, учинків інших людей, їхнього
впливу на наше власне світобачення, поведінку, ставлення до соціуму). Особлива увага
зверталася нами й на оволодіння в ході виконання завдань тими лексичними одиницями,
які актуалізуються в мовленні студентів при описанні внутрішнього світу персонажів,
аргументації доцільності їхньої поведінки, прагнення до розвитку в собі певних якостей
тощо, наприклад:
– analysez la bonté, la bienveillance de la vendeuse dans le magasin;
– comment l’auteur nous montre-t-il la spontanéité de Nicolas, d’Eudes et de Joachim?
Pourquoi les garçons se battent-ils toujours?
– décrivez la générosité de la mère de Nicolas; dégagez l’idée-clé du récit de René
Goscinny «Le chouette bouquet»; prouvez que l’amour maternel est à la base de l’éducation des
enfants dans la famille. Rédigez un petit article sur cette idée.
– de quelle visite s’agit-il dans le récit «Louisette»?
– parlez de l’attitude de Nicolas envers Louisette. Nommez les causes de cette attitude;
analysez cette idée du garçon: «Moi, je n’aime pas les filles. C’est bête, ça ne sait pas jouer
à autre chose qu’à la poupée et à la marchande et ça pleure tout le temps» [3, p. 31]; commentez
cette réplique de Nicolas «Et toi, tu n’es qu’une fille!» [3, p. 32];
– analysez la réflexion de Nicolas sur les choses qui peuvent le faire pleurer: «moi aussi je
pleure quelquefois, mais c’est pour des choses graves, comme la fois où le vase du salon s’est
cassé et papa m’a grondé et ce n’était pas juste parce que je ne l’avais pas fait exprès et puis ce
vase il était très laid et je sais bien que papa n’aime pas que je joue à la balle dans la maison,
mais dehors il pleuvait». Nommez «ces choses graves» [3, p. 31];
– comment comprenez-vous la phrase «Quand maman veut montrer que je suis bien
élevé, elle m’habille avec le costume bleu et la chemise blanche et j’ai l’air d’un
guignol» [3, p. 31];
– analysez la ruse de Louisette. Faites attention aux détails ci-dessous: «Louisette... a fait
bouger ses paupières très vite» [3, p. 32]; «Louisette travaillait dur avec les paupières» [3, p. 32];
«Louisette a fait le coup des paupières et elle a dit qu’elle voulait voir les jolies fleurs» [3, p. 33].
Est-ce qu’elle était vraiment «un adorable poussin» [3, p. 32]? pourquoi Nicolas était-il indigné
de cette réaction de Luisette à sa proposition d’aller voir les fleurs: «Louisette m’a dit qu’elle
s’en moquait de mes fleurs et qu’elles étaient minables» [3, p. 34];
– qu’est-ce que vous pouvez dire sur la conduite de Louisette? Nommez les traits de son
caractère ; prouvez que Louisette était une bonne actrice;
– parlez de la conduite de la mère de Nicolas, de sa manière de lui faire des signes:
«Maman elle a dit ça avec un grand sourire, mais en même temps elle m’a fait des yeux, ceux
avec lesquels il vaut mieux ne pas rigoler» [3, p. 31];
– quelle est votre opinion sur la décision de Nicolas de se marier avec Louisette: «Le soir,
j’ai été privé de dessert, mais ça ne fait rien, elle est chouette, Louisette, et quand on sera grands,
on se mariera. Elle a un shoot terrible!» [3, p. 34].
Як засвідчив проведений нами експеримент, наведені вище завдання сприяють
також й активізації пізнавальної мотивації студентів, а саме інтересу до міжкультурної
комунікації, її особливостей у різних країнах, а також до поглибленого дослідження

108



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


проблем самоактуалізації та саморозвитку особистості в підлітковому та юнацькому віці.
Отже, життєва компетентність майбутніх фахівців віддзеркалює прагнення
до самовдосконалення, передбачає систему знань про засоби саморегуляції
та самореалізації, уміння проектувати саморозвиток відповідно до соціальних
і професійних потреб. Її компонентами є мотиваційний, гностичний, процесуальний.
Провідними засобами формування окреслених компонентів є блоки індивідуальнопсихологічних та соціально-психологічних завдань. Перспективи вивчення зазначеної
проблеми полягають у розкритті системи завдань формування життєвої компетентності
на базі всього циклу професійної підготовки майбутніх учителів.
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Князян М. А.
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается сущность жизненной компетентности человека. Выявлена
структура этой компетентности. Средства его формирования исследуются с учетом
требований к активизации межкультурной коммуникации.
Жизненная компетентность отражает стремление будущего специалиста
к саморазвитию, систему знаний о средствах саморегуляции и самореализации, способность
оценивать возможности.
Мотивационный компонент отражает нормы, ценности, мотивы студентов;
гностический компонент – систему знаний, актуализированных в профессиональном
и социальном многокультурном контексте; процедурный компонент – способность
накапливать и передавать информацию для практической реализации проектов саморазвития.
Основным средством формирования компонентов жизненной компетентности
являются блоки индивидуально-психологических и социально-психологических заданий.
Ключевые слова: жизненная компетентность, межкультурная коммуникация, система
задач.
Kniazian M. А.
THE MEANS OF FORMING THE LIFE COMPETENCE OF FUTURE SPESIALISTS
IN THE CONTEXT OF THE INTERCULTURAL COMMUNICATION

The article examines the essence of the person's vital competence. The structure of this competence
is revealed. The means of its formation are investigated with consideration of requirements for activation
of intercultural communication.
The vital competence reflects the future specialist's desire for self development, a system
of knowledge about means of self-regulation and self-realization, the ability to evaluate the possibilities.
The motivational component reflects the students’ norms, values, motives; the gnostic component
– the system of knowledge, actualized in the professional and social multicultural context; the procedural
component – the ability to accumulate and translate information for the practical realization of the project
for the self-development.
The main means of forming the components of the vital competence are the blocks of individualpsychological and socio-psychological tasks.
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The future teachers had to analyze the works of French writers for revealing the motivation
of a certain character, for example, his aspiration for self-development (these were the tasks of the
individual-psychological bloc).
We will assign to the socio-psychological bloc the tasks that allow to identify the features
of communication, behavior and activity in the multicultural and social context of the characters
of different stories (for example, by Rene Goscinny). At the same time, the students had to analyze the
personal qualities of these heroes, as well as to characterize the educational influence of adults.
Key words: life competence, intercultural communication, system of tasks.

УДК 378.046.4
Кузьменко В. В., Подліняєва О. О. *
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
Статтю присвячено узагальненому огляду теоретичних досліджень проблеми
професійної компетентності педагога та розроблення й використання інформаційних
технологій, орієнтованих на реалізацію цілей навчання і виховання в умовах інформатизації
системи освіти. Акцентовано, що розвиток професійної компетентності вчителя передбачає
формування цілого комплексу інших професійних компетентностей. Зроблено спробу
визначити взаємозв’язок і співвідношення понять «професійна компетентність», «складові
професійно-педагогічної
компетентності»,
«професіоналізм»
і
«компетентність»,
«інформаційно-комунікаційна компетентність».
Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, інформаційнокомунікаційна компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, система
післядипломної освіти, неперервна освіта.
Сучасний розвиток суспільства диктує нові підходи до оцінювання якості освіти,
що орієнтована на сформованість не лише знань, але й умінь застосовувати їх на практиці,
орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, на розвинуті компетенції та компетентності.
Пріоритетом діяльності сучасного суспільства є інформатизація освітньої галузі –
процес забезпечення сфери освіти методологією розроблення й використання
інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію цілей навчання і виховання. Цей
процес ініціює створення нових форм організації навчального процесу, що дозволить
забезпечити доступність отримання й обміну знаннями та створити глобальну систему
відкритої освіти.
Учитель – ключова фігура, яка визначає стан освіти. Від рівня професіоналізму
вчителя безпосередньо залежать результати соціально-економічних перетворень
у суспільстві. Як показує міжнародна освітня практика, однією з основних умов
задоволення потреб ринку праці в компетентних кадрах, які мають забезпечити його
конкурентоспроможність, є побудова освітнього процесу на основі компетентнісного
підходу.
Швидке оновлення інформації у свою чергу ставить перед освітою завдання
підготовки фахівців, які здатні:
а) адаптуватися до мінливих умов сучасності, самостійно набувати необхідних
для успішної роботи знань, умінь і застосовувати їх на практиці;
б) самостійно, критично мислити, передбачати проблеми, що виникають
у реальних ситуаціях, та знаходити раціональні шляхи їх розв’язання, застосовуючи
новітні технології; працювати в колективах, які об’єднують спеціалістів різних
предметних галузей;
в) грамотно працювати з інформацією, ефективно використовувати інформаційні
*© Кузьменко В. В., Подліняєва О. О.
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ресурси.
Це завдання визнано головним у ході реформ освітніх систем у провідних країнах
світу. При цьому пріоритетним напрямком модернізації є підготовка необхідних
суспільству кадрів, готових до професійного вдосконалення впродовж усього життя,
та активне впровадження нових інформаційних технологій в освітні процеси [14; 15].
Зміна стратегії роботи вітчизняних закладів післядипломної педагогічної освіти
також ставить їх перед необхідністю працювати не стільки на функціонування освітнього
процесу, скільки на розвиток професійних компететностей учителів [9, с. 138], які
є однією з ознак високого професіоналізму фахівця.
Питання про природу, статус, складові й механізми компетенції та компетентності
залишаються актуальними і є предметом наукових дискусій.
Проблеми розвитку професійної компетентності вчителів досліджуються в роботах
українських науковців О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшиної, О. Савченко. Дослідження
формування
та
розвитку
інформаційно-комунікаційних
компетентностей
та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес
висвітлені у працях науковців сучасності – А. Гуржія, В. Бикова, Н. Морзе, Г. Селевко,
В. Безпалько, М. Жалдака, А. Олійника та інших.
Мета статті – узагальнення теоретичних положень щодо взаємозв’язку
і співвідношення понять «професійна компетентність педагога» та «інформаційнокомунікаційна компетентність педагога».
У науковій літературі зазначається, що технократичний підхід до використання
сучасних інформаційних систем може стати провідною тенденцією інформатизації,
якщо не враховувати соціокультурного компоненту в інформатизації суспільстві й освіти
під впливом швидкого розвитку високотехнічного інформаційного середовища. Коли
в сучасному культурно-інформаційному полі співіснують дві культури – гуманітарна
та технократична, які істотно відрізняються одна від одної, «гостро постають проблеми
гуманізації й гуманітаризації життя й діяльності людини в сучасному інформаційному
середовищі і все більше відчувається потреба у формуванні інформаційної культури
і кожної людини, і суспільства в цілому» [8, с. 17].
Слід зауважити, що в сучасних дослідження спостерігаються різні погляди на зміст
інформаційної культури. Так, Н. Баловсяк [1, с. 12] вважає, що інформаційна культура
переважно асоціюється або з техніко-технологічними аспектами інформатизації,
оволодінням навичками роботи з персональним комп’ютером, або зі засвоєнням правил
користування довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, алгоритмів пошуку
в традиційних (рідше – електронних) каталогах. Р. Гуревич наголошує, що рівень
інформаційної культури людини визначається не лише засвоєними нею знаннями
та набутими уміннями в галузі інформаційних процесів і комп’ютерних дисциплін,
а також здатністю існувати в інформаційному суспільстві, якому зокрема притаманні
новизна, швидкоплинність [3, с. 355].
Інформаційна культура особистості розглядається як «інструмент освоєння
і адаптації до умов зовнішнього середовища та як спосіб гармонізації внутрішнього світу
людини у ході засвоєння всього об’єму соціально-значущої інформації» [4, с. 35], тобто
як чинник, що лімітує можливості долучення до інформації. За О. Громовою,
інформаційна культура особистості – це «складова загальної культури людини:
сукупність інформаційного світогляду та системи знань і вмінь, які забезпечують
цілеспрямовану самостійну діяльність щодо оптимального задоволення індивідуальних
інформаційних потреб із використанням як традиційних, так і нових інформаційних
технологій» [2, с. 166]. Саме сформована інформаційна культура особистості є чинником
успішної професійної діяльності, а також соціальної захищеності особистості
в інформаційному суспільстві.
Розвиток професійної компетентності передбачає формування цілого комплексу
компетентностей. Професійна культура фахівця (зокрема педагогічна культура вчителя)
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містить у собі здатність до безперервного навчання і самонавчання. Саме тому
об’єктивним чинником розвитку професійної культури вчителя, на нашу думку,
є інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова компетентність, що сприяє
ефективності самоосвіти, та інформаційна культура, що сприяє формуванню нового
інформаційного світогляду.
Зрозуміло, що інформаційна культура особистості вчителя є невід’ємною частиною
його загальної педагогічної культури, а також значущим показником його професійного
розвитку. Отже, з одного боку, інформаційна культура педагога є складовою його
загальної культури, з іншого – елементом системи педагогічної культури.
За С. Каракозовим, інформаційна культура особистості – це частина базисної
культури особистості як системної характеристики людини [6, с. 50]. Вона дозволяє
людині плідно брати участь у всіх видах роботи з інформацією. Інформаційна культура
– це не лише вміння працювати з прикладним програмним забезпеченням, а насамперед
глибоке розуміння сутності процесів оброблення інформації. Тому формування
інформаційної культури не можливе без розвитку певних умінь:
 обирати та формулювати цілі й завдання; швидко розв’язувати різноманітні
завдання за допомогою комп’ютера;
 знаходити інформацію в різних джерелах; користуватися автоматизованими
системами пошуку, збереження й оброблення інформації;
 виокремлювати в інформації головне та другорядне; упорядковувати,
систематизувати, структурувати дані й знання;
 бачити інформацію загалом, а не фрагментарно; установлювати асоціативні
зв’язки між інформаційними повідомленнями;
 інтерпретувати інформацію; перекладати візуальну інформацію на вербальну
знакову систему та навпаки;
 широко використовувати моделювання для вивчення різних об’єктів і явищ;
аналізувати інформаційні моделі;
 застосовувати різні види формалізації інформації; використовувати бази даних,
системи штучного інтелекту та інші інформаційні технології з метою аналізу процесів
і явищ, що вивчаються;
 розробляти ефективні алгоритми та реалізовувати їх на комп’ютері;
 інтерпретувати й аналізувати отримані результати; передбачати наслідки
обраних рішень [5, с. 255].
Відповідно, у сучасних умовах професійне зростання не можливе без досягнення
фахівцем відповідного рівня інформаційно-комунікаційної компетентності, оскільки
суттєвим чинником розвитку професійної компетентності педагога, його педагогічної
культури є інформаційна культура. Інформаційне середовище стимулює учасників
навчального процесу на участь у принципово новому виді комунікації, який орієнтовано
на діяльнісний характер поведінки, що призводить до зростання вимог до інформаційнокомунікаційної компетентності особистості педагога. Йому дедалі більше потрібні
знання, сформовані вміння й навички ефективної взаємодії з мінливим інформаційним
середовищем, уміння використовувати інформаційний потенціал у своїй діяльності.
Педагогу необхідно усвідомлювати, що інформаційна культура – не тільки частина його
професійної майстерності, але й органічна частина предмета, який ним викладається.
Інформаційна культура – не лише показник рівня його професійної компетентності,
але й умова його конкурентоспроможності на ринку освітніх продуктів і послуг [7, с. 45].
Розвиток професійної компетентності передбачає засвоєння та реалізацію
комплексу сучасних професійних знань і практичних навичок їх використання. Тому
важливим об’єктивним чинником формування та розвитку професійної компетентності
фахівців є інформаційна грамотність.
У дослідженнях зустрічається термін «інформаційно-комунікаційна грамотність»,
запропонований Службою освітнього тестування у січні 2001 року. Інформаційно
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комунікаційна грамотність – це використання цифрових технологій, інструментів
комунікації і/або мереж для отримання доступу до інформації, керування нею,
її інтеграції, оцінювання і створення для функціонування в сучасному суспільстві [12, с. 4].
У цьому визначенні є декілька понять: грамотність – динамічний інструмент, який
дозволяє індивідууму постійно вчитися і розвиватися; цифрові технології належать
до комп’ютерного і програмного забезпечення, інструменти комунікації, за допомогою
яких передається інформація, мережі – канали передання інформації; інформаційнокомунікаційні технології – надання інформації в електронному вигляді,
але не обов’язково її передання (об’єднання інформаційних і комунікаційних технологій).
До структури інформаційно-комунікаційної грамотності входять п’ять критичних
компонентів – низка навичок і знань:
 доступ – знання про те, як збирати і/або здобувати інформацію;
 управління – використання наявної організаційної або класифікаційної схеми;
 інтегрування – інтерпретація та презентація інформації, уміння робити резюме,
порівнювати, зіставляти;
 оцінювання – уміння зробити висновки про якість, релевантність, корисність,
ефективність інформації;
 створення – генерування інформації шляхом адаптування, використання,
проектування або написання інформації.
Ця структура, запропонована Міжнародною комісією (Educational Testing Service),
ґрунтується на уявленні, що майстерність у технології не визначає інформаційнокомунікаційну грамотність – вона формується лише через інтеграцію технологічних
і пізнавальних навичок (наприклад, традиційна грамотність, здатність оперувати
числами, розв’язувати задачі тощо) [16]. Тобто інформаційно-комунікаційна грамотність
базується на наборі навичок і знань, до яких входять когнітивна майстерність, технічна
майстерність, інформаційно-комунікаційно-технологічна майстерність.
Отже, інформаційно-комунікаційна грамотність надає фахівцю засобів для
успішного життя і праці в економічно розвиненому суспільстві.
Порівняння понять «інформаційна культура особистості» та «інформаційна
грамотність» свідчить про їх значну подібність: вони характеризують феномен взаємодії
людини та інформації. До складу обох понять входять такі компоненти, як уміння шукати
інформацію, аналізувати і критично оцінювати джерела інформації, уміння творчо
використовувати інформацію для розв’язання різноманітних задач, що постійно
виникають у навчальній, професійній, дозвільній або іншій діяльності. Разом із тим
поняття інформаційної культури значно ширше за поняття інформаційної грамотності.
У науковій літературі зустрічається також термін «інформаційно-комп’ютерна
грамотність», яка передбачає наявність умінь ідентифікувати вид необхідної інформації,
проводити її пошук, зокрема й автоматизований, здійснювати її добір, аналіз
й ефективно використовувати в діяльності [13]. До інформаційно-комп’ютерної
грамотності педагога входять базові комп’ютерні знання та вміння (загальний для всіх
користувачів «комп’ютерний мінімум», необхідний для успішного оволодіння
і практичного використання будь-якого прикладного програмного забезпечення);
професійно орієнтовані комп’ютерні знання та вміння (специфічний для кожної
професійної категорії користувачів комплекс знань і вмінь, відповідний рівню
комп’ютеризації їх професійного середовища) [там само].
Дослідники вважають. що високий рівень професійної компетентності педагога
характеризує інформаційно-комунікаційна компетентність – комп’ютерна грамотність
плюс уміння вести пошук інформації, використовувати й оцінювати інформацію,
володіти технологіями комп’ютерних комунікацій, уміти засвоювати і використовувати
можливості інформаційних технологій для вирішення методичних і навчально-виховних
проблем [10, с. 37]. Інформаційно-комунікаційна компетентність дозволяє людині
постійно розвиватися, удосконалюватися, швидко опрацьовувати значну кількість
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інформації, постійно самовдосконалюватися та самореалізовуватися, створює нові
знання, нові компетентності в суміжних царинах.
Професійно-педагогічна компетентність надає можливість вільно орієнтуватися
у предметній сфері, обмеженій у кожному конкретному випадку для носія педагогічної
професії залежно від його спеціальності та спеціалізації. Безсумнівно, що компетентність
передбачає володіння сучасними педагогічними технологіями, пов’язаними принаймні
з трьома моментами, дуже важливими для педагога:
1) культурою комунікації під час взаємодії з людьми,
2) умінням отримувати інформацію у своїй предметній сфері, перетворюючи
її в змісті навчання і використовуючи для самоосвіти,
3) умінням передавати свою інформацію іншим.
Поняття
інформаційно-комунікаційної
компетентності
на сьогодні
не
є загальноприйнятим і однозначно визначеним. Дослідники роблять різні акценти
в тлумаченні цього поняття. До значущих ознак відносять знання інформатики
як предмета, використання комп’ютера як необхідного технічного засобу, виявлення
активної соціальної позиції та мотивації суб’єктів освітнього простору, сукупність знань,
умінь і навичок із пошуку, аналізу й використання інформації, наявність актуального
освітнього чи професійного завдання, у якому актуалізується і формується
інформаційно-комунікаційна компетентність.
Розглядаючи діяльність фахівця, можна виділити певні елементи інформаційнокомунікаційної діяльності в кожному компоненті його професійної компетентності.
Ці елементи у взаємозв’язку між собою і з якостями особистості складають сутність
поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність» і містять у собі:
 здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації, необхідної
для якісного виконання професійних завдань;
 здатність до колективної діяльності і співробітництва з використанням сучасних
комунікаційних технологій для досягнення професійно значущих цілей;
 готовність до саморозвитку в сфері інформаційних технологій, необхідного
для постійного підвищення кваліфікації і реалізації себе в професійній праці [11, с. 110].
Інформаційно-комунікаційна компетентність наповнює всі види професійної
діяльності
викладача
і
має
«надпредметний»,
загальнонавчальний,
загальноінтелектуальний характер. Таким чином, сукупність власне інформаційних,
професійно значущих і соціокультурно орієнтованих компетенцій і складають поняття
«інформаційно-комунікаційна компетентність педагога».
Інформаційно-комунікаційна
компетентність
як
складова
професійної
компетентності педагога визначається соціальним замовленням інформаційного
суспільства, наявністю в нього як базової, так і спеціальних інформаційнокомунікаційних компетенцій.
В умовах інформатизації освіти, активного використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій в освітньому процесі значно зростають вимоги
до професійної майстерності вчителя, його фахових компетентностей, зокрема
інформаційно-комунікаційної. Перспективним завданням для післядипломної освіти
стає подальший науковий пошук можливостей підготовки та адаптації вчителів
до роботи в нових умовах інформатизації освіти.
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Кузьменко В. В., Подлиняева О. А.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОБЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Статья посвящена общему обзору теоретических исследований проблемы
профессиональной компетентности педагога, а также разработки и использования
информационных технологий, которые ориентированы на реализацию целей обучения
и воспитания в условиях информатизации системы образования. Акцентировано, что
развитие профессиональной компетентности учителя предусматривает формирование
целого комплекса других профессиональных компетентностей. Сделана попытка
определения взаимосвязи и соотношения понятий «профессиональная компетентность»,
«составляющие профессионально-педагогической компетентности», «профессионализм»
и «компетентность», «информационно-коммуникационная компетентность».
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность,
информационно-коммуникационная компетентность, информационно-коммуникационные
технологии, система последипломного образования, непрерывное образование.
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Kusmenko V. V., Podlinyayeva O. А.
INFORMATION AND COMMUNICATION SKILLS AS A PART
OF GENERAL AND PROFESSIONAL TEACHER’S COMPETENCE

The article is devoted to the general review of theoretical researches of the problem of teacher's
professional competence in the conditions of informatization of the education system. The article attempts
to determine the relationship between the concepts of professional competence»; «Components
of vocational and pedagogical competence»; «Professionalism» and «competence»; the notion
of «information and communication competence».
The paper addresses the problem of involvement in teachers education, we investigate
the characteristics of their readiness to accept innovation and information community technologies using
in professional work, analyzed the possibility of post-graduate education to create conditions
to the formation and motivate teachers to implement it. Creating ideal conditions to the teacher
as a matter of adaptation is only possible when it takes innovation of information. Successful mastering
of information community technologies by the teacher depends on understanding it as how and whether
all possible or necessary to adapted. Information community technologies should be seen as both
innovative and relatively conventional technology, it depends on where and in what order it is used.
Information culture of any specialist should be considered as the ability to use information technology
to achieve their development, readiness to accept new information. Creating conditions of increasing
teachers motivation is considered on using information community technologies in their professional
activity is an important task for the state education authorities, and for the system of postgraduate
education.
Key words: competence, approach, professional competence, information and communication skills,
information and communication technologies, system of postgraduate education, continuing education.

УДК 37.013:681.5
Неділько С. М, Чумак О. О., Плачинда Т. С.*
НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА MOODLE ЯК ЗАПОРУКА
ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
У статті акцентується на необхідності всебічної модернізації сфери вищої школи
з виділенням необхідних для цього ресурсів і створенням механізмів їх ефективного
впровадження. Зауважується, що значну кількість навчальних годин відведено на самостійну
роботу студентів, тому актуалізується питання про ефективну організацію самостійної
роботи майбутніх фахівців під час професійної підготовки. Зазначається, що використання
сучасних технологій навчання, зокрема Web-орієнтованого середовища Moоdle, здатне
забезпечити продуктивну самостійну роботу майбутніх фахівців. Проаналізовано необхідні
методичні підходи та принципи під час використання навчальної платформи Moоdle.
Висновується, що враховуючи типові ІТ-звички студентів, застосування Web-орієнтованого
середовища Moоdle забезпечить перманентну взаємодію студентів і викладачів у реальному
та віртуальному просторі та підвищить якість професійної підготовки майбутніх фахівців.
Ключові слова: Moоdle, майбутні фахівці, професійна підготовка, самостійна робота,
навчальна платформа, інноваційні освітні технології.
У контексті євроінтеграції та глобалізації освітнього простору України ключовим
завданням є глибока та всебічна модернізація сфери вищої школи з виділенням
необхідних для цього ресурсів і створенням механізмів їх ефективного впровадження.
В умовах євроінтеграції національної системи освіти та впровадження кредитномодульної системи навчання набуває особливого значення проблема ефективної
організації й розвитку навичок самостійної роботи студентів вищих закладів освіти.
Студенти вищої школи постають перед проблемою адекватного сприйняття
*© Неділько С. М, Чумак О. О., Плачинда Т. С.
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особливостей спеціалізації підготовки, методики навчальної роботи, а також
самостійності. Навчальним планом передбачено не менше як 50 % годин самостійної
роботи від загальної трудомісткості дисципліни, тому такий вид роботи студентів ВНЗ,
зокрема льотних вишів, необхідно характеризувати як важливий фактор навчальної
та наукової діяльності студента. Одним із видів проведення самостійної роботи
зі студентами є використання сучасних технологій навчання, зокрема Web-орієнтованого
середовища Moоdle. Це модульне динамічне об’єктно орієнтоване середовище для
навчання, яке створюється викладачами на допомогу студентам і базується на
використанні сучасних інформаційних технологій і комп’ютерних засобів навчання.
Свій науковий пошук щодо вдосконалення навчального процесу за допомогою
об’єктно орієнтованого середовища Moоdle здійснювали Н. Басараба, М. Бігун,
О. Драглюк, Н. Майєр, Р. Панченко, С. Паршуков, Л. Паршукова, С. Табінська та ін.
Не зменшуючи досягнень науковців в означеній проблемі, зазначимо, що питання
впровадження в навчальну діяльність майбутніх фахівців Web-орієнтованого середовища
Moоdle в контексті вдосконалення якості їхньої професійної підготовки є недостатньо
вивченим і потребує подальшого дослідження.
Метою цієї статті є обґрунтування запровадження Web-орієнтованого середовища
Moоdle в навчальний процес вищої школи з метою вдосконалення професійної
підготовки майбутніх фахівців, зважаючи на великий відсоток навчальних годин,
відведених на самостійну роботу.
Глобальне впровадження комп’ютерних технологій в усі сфери сучасного життя
стало початком перетворення традиційної системи освіти та першим кроком
до створення інформаційного суспільства. Використання комп’ютерно-комунікаційних
технологій вносить певні зміни в усталені форми організації та управління навчальною
діяльністю. Можливість використання тих чи інших форм організації навчальної
діяльності безпосередньо залежить від програмних засобів управління навчальними
ресурсами [2]. До таких засобів належить і Web-орієнтоване середовище Moоdle. Саме
застосування означеної платформи навчання дозволить організувати ефективну
самостійну роботу майбутніх фахівців.
Основними завданнями організації самостійної роботи під час навчальної
діяльності є послідовне формування навичок продуктивної самостійної професійної
(практичної й науково-теоретичної) діяльності на рівні європейських і світових
стандартів. У цьому контексті запровадження в навчальний процес сучасних технологій
навчання, зокрема платформи Moodle, є необхідною складовою вдосконалення
професійної підготовки майбутніх фахівців. Як зазначає С. Табінська, саме модернізація
професійно-педагогічної
підготовки
майбутніх
фахівців
через
розширення
технологічного інструментарію викладання дисциплін засобами мережевого
інформаційно-комунікаційного середовища, враховуючи типові ІТ-звички студентів,
забезпечить перманентну взаємодію студентів і викладачів в реальному та віртуальному
просторі [3].
Web-орієнтоване середовище Moоdle – це система управління сайтом,
що спеціально розроблена для створення якісних online – курсів викладачами
з використанням необхідної методичної інформації для засвоєння матеріалів
з дисциплін, що викладаються, майбутніми фахівцями.
Під час організації самостійної роботи курсантів при використанні платформи
Moodle реалізуються такі методологічні підходи:
 диференційний, що дозволяє розширити доступність навчання, коли
відбувається поліпшення якості навчання, упровадження інноваційних технологій,
використання додаткових освітніх ресурсів, що призводить до посилення ролі
самостійної роботи майбутніх фахівців;
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 системний, що характеризує активне використання інформаційних технологій
як ефективні методи, що забезпечують не тільки системність, а й структурнофункціональний зв’язок навчального матеріалу.
Інноваційні освітні технології, зокрема навчальна платформа Moodle, спрямовані
на те, щоб підвищити інтерес до навчання, привчити майбутнього фахівця працювати
самостійно, бути компетентним і мобільним, адаптуватися до вимог сучасного
суспільства. Адже навички самостійної роботи проектуються в подальшу професійну
діяльність, що надасть можливість фахівцю постійно вдосконалюватися, як того вимагає
сьогодення.
Як зазначають науковці, навчальна платформа Moodle має проектуватися на засадах
соціального конструктивізму, що включає спільну роботу студентів, активне навчання
з метою формування рефлексивних умінь самонавчання та самоконтролю і має
базуватися на таких принципах:
 адаптивності: Moodle містить засоби, які постійно розвиваються без перебудови
системи, та методи, які забезпечують індивідуалізацію навчання;
 довгостроковості: навчальна платформа відповідає розробленим стандартам
щодо інформаційних навчальних систем і надає можливість вносити зміни до навчальних
матеріалів без перепрограмування;
 доступності: дає можливість працювати дистанційно з будь-якого комп’ютера,
підключеного до мережі Інтернет;
 економності: поширюється безкоштовно [1].
Суттєве значення в організації навчального процесу у вищій школі відіграє
корпоративна культура науково-педагогічного складу у вигляді кооперації, що має
на меті вдосконалення освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців.
Саме спільна діяльність викладачів в організації навчального процесу, зокрема
самостійної роботи майбутніх фахівців, забезпечить якісну професійну підготовку.
Студенти мають бути впевненні, що мають змогу в будь-який час, з будь-якої дисципліни
знайти інформацію, застосовуючи Web-орієнтоване середовище Moоdle (рис. 1),
не витрачаючи час на пошуки того чи того матеріалу з дисциплін, які вони вивчають.
Правильно організована робота на навчальній платформі Moоdle підвищить інтерес
і мотивацію до професійного навчання майбутніх фахівців і продуктивність під час
освітнього процесу у вищій школі.

Рис. 1. Сторінка навчальної платформи Moоdle
Кіровоградської льотної академії НАУ
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В організації самостійної роботи майбутніх фахівців, яка є основним засобом
засвоєння студентом навчального матеріалу в позааудиторний час (як вважається,
без участі викладача), суттєво допомагає навчальна платформа Moodle. Самостійна
робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних
для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми, – підручниками, навчальними
та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача, методичними
рекомендаціями тощо.
Серед них значне місце посідають саме методичні матеріали, завдання та вказівки
викладача, а також рекомендована література. Означені навчально-методичні засоби
в електронному варіанті як ресурси курсу розміщуються на навчальній платформі Moodle
і є доступними для завантаження й ознайомлення (рис. 2).
Під час самостійної роботи майбутньому фахівцю пропонуються такі види завдань
для опанування матеріалу з конкретної теми курсу: вивчити матеріали теми; скласти
термінологічний словник (використовується модуль «Глосарій»); підготовити реферат
з рекомендованих тем; виконати завдання, передбачені робочою програмою
навчальної дисципліни, тощо.
Начальна платформа Moodle також дозволяє організувати й оцінювання студентів.
За допомогою пропонованих шаблонів створюються завдання для:
 самонавчання, самоконтролю та самокорекції результатів самостійної
навчально-пізнавальної діяльності студентів – альтернативний вибір (вибір правильної
та не правильної відповіді); множинний вибір (вибір правильної відповіді із кількох
запропонованих, де одна є правильною); коротка відповідь (написання слова,
словосполучення чи речення, де одна відповідь є правильною); завдання на встановлення
відповідності (вибір коректної відповіді на запитання, вибір адекватного перекладу слова,
словосполучення тощо); текст (переписування тексту листа з виправленням помилок,
написання цілісного тексту листа та відправлення викладачу на перевірку);
 контролю викладачем (різного виду тести й опитувальники, метою яких є збір
поточної та результативної інформації про навчальні досягнення студентів у процесі
оволодіння засвоєння навчального матеріалу). Таке оцінювання, уникаючи суб’єктсуб’єктну взаємодію під час опитування, є більш об’єктивним, що виключає конфліктні
ситуації між студентами та викладачем і стимулює до якісного вивчення матеріалу.

Рис. 2. Зразок розміщення навчально-методичних матеріалів
на навчальній платформі Moodle
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Отже, використання платформи Moodle з навчально-методичним наповненням
дисциплін (як загальних, так і професійно орієнтованих), що відображають специфіку
сучасного педагогічного контенту та типові професійні завдання, які необхідно буде
вирішувати майбутньому фахівцю (у вигляді текстових записів, лекцій, презентацій,
лінків на онлайн- та оффлайн-ресурси, списків літератури, демонстрації якісної
професійної діяльності вже працюючих фахівців тощо; інтерактивного онлайнконсультування з викладачами), дозволить підвищити якість професійної підготовки
на рівень, що вимагає сьогодення.
Подальший науковий пошук буде спрямовано на дослідження шляхів
удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах індустріальної
революції 4,0.
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Неделько С. Н, Чумак А. А., Плачинда Т. С.
УЧЕБНАЯ ПЛАТФОРМА MOODLE КАК ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье акцентируется на необходимости всесторонней модернизации сферы высшей
школы с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного
применения. Отмечается, что большое количество учебных часов отведено
на самостоятельную работу студентов, поэтому актуализируется вопрос об эффективной
организации самостоятельной работы будущих специалистов во время профессиональной
подготовки. Отмечается, что использование современных технологий обучения, в том числе
Web-ориентированной среды Moоdle способно обеспечить продуктивную самостоятельную
работу будущих специалистов. Проанализированы необходимые методические подходы
и принципы при использовании учебной платформы Moоdle. Делается вывод, что учитывая
типичные ИТ-привычки студентов, применение Web-ориентированной среды Moоdle
обеспечит перманентное взаимодействие студентов и преподавателей в реальном
и виртуальном пространстве и повысит качество профессиональной подготовки будущих
специалистов.
Ключевые слова: Moоdle, будущие специалисты, профессиональная подготовка,
самостоятельная работа, учебная платформа, инновационные образовательные технологии.
Nedilko S. M, Chumak O. O., Plachynda T. S.
EDUCATION PLATFORM MOODLE AS A PLEDGE
FOR QUALITATIVE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS

The article focuses on the necessity of all-round modernization of higher education with allocation
of resources necessary for this and creation of mechanisms for their effective implementation. It is noted
that a large number of academic hours is devoted to self-study of students, therefore, effective organization
of self-study of future specialists during professional training is actualized. It is noted that use of modern
learning technologies, in particular – Web-based Moodle environment, can provide productive self-study
of future specialists. Necessary methodological approaches (differential and systemic) and principles
(of adaptability, long-term, affordability and economy) are analyzed during use of education platform
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Moodle. Attention is drawn to the fact that corporate culture of scientific and pedagogical staff in the
form of cooperation, which aims to improve education process of professional training of future specialists,
plays an essential role in organizing educational process in higher education. Joint activity of teachers
in the organization of educational process, in particular – self-study of future specialists, will provide
high-quality professional training. Correctly organized work on the Moodle Learning Platform will
increase interest and motivation for future professional training and productivity during education
process at high education establishments. Also, education platform Moodle allows you to organize
and evaluate students. With the help of proposed templates, tasks are created for self-study, self-control
and self-correction of the results of independent educational and cognitive activity of students, and for
controlling of students’ academic achievements by the teacher in the process of their mastering
of education material. The conclusion is that taking into account typical IT habits of students, application
of Web-oriented Moodle environment will ensure permanent interaction of students and faculty in real
and virtual space and will enhance the quality of professional training of future specialists.
Consequently, use of Moodle platform with educational and methodological content of disciplines
(both general and professionally oriented), which reflect the specifics of contemporary pedagogical content
and typical professional tasks, which will be solved by a future specialist (in the form of text entries,
lectures, presentations, links to on-line and off-line resources, lists of literature, demonstrations of highquality professional activities of already working specialists, etc.; interactive online counseling with
teachers), will upgrade the quality of professional training to the level required today.
Key words: Moоdle, future specialists, professional training, self-study, education platform,
innovative education technologies.

УДК 008:316.47]:[378.147:81'2
Биндас О. М.*
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КРОСКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ
ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЄВРОПІ
У статті досліджено проблему кроскультурного підходу та міжкультурної комунікації
при вивченні іноземної мови у країнах Європи. Проаналізовано особливості застосування цього
підходу до підготовки вчителів іноземних мов у європейських вищих навчальних закладах.
Наголошено на відмінності понять «кроскультурний» і «міжкультурний». Доведено
можливість і потребу використання кроскультурного підходу при вивченні іноземної мови,
важливість його «внесення до єдиної європейської інформаційної й освітньої бази».
Ключові слова: культура, комунікація, мова, кроскультурний підхід, міжкультурна
комунікація, сприйняття, взаємодія, учитель іноземної мови.
У країнах Європейського Союзу питання кроскультурної освіти є ключовим,
оскільки існує постійна хвиля іммігрантів, а також заробітчан із менш розвинених країн
із власними культурними особливостями. У результаті у Великій Британії, Німеччині,
Австрії, Франції та інших країнах Європи почала розвиватись міжкультурна освіта
та інтеркультурна педагогіка, що допомагає побудувати порозуміння та співпрацю між
корінними жителями й іноземцями. Тісний зв’язок і взаємозалежність викладання
іноземних мов і міжкультурної комунікації очевидні. Іноземна мова є основним
і найважливішим засобом міжкультурного спілкування, даючи можливість особистості
вступити в загальнолюдський мультикультурний простір, почувати себе повноправним
учасником загальносвітового культурного процесу. Урок іноземної мови – це перехрестя
культур, це практика міжкультурної комунікації, адже кожне іноземне слово відображає
культуру, і за кожним словом стоїть зумовлене національною свідомістю уявлення
про світ.
У зв’язку з інтеграційними процесами в Європі ведуться дослідження з різних
*© Биндас О. М.
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напрямків: полікультурної освіти (О. Аракелян, Ю. Давидова, Л. Ніколаєва, С. Дженсен,
П. Данахер); міжкультурного навчання (В. Апельт, Н. Денсон, В. Ніке, Дж. Оведен,
М. Савва); кроскультурної освіти (М. Сміт, Дж. Шіман, Н. Смелсер). Значний інтерес для
нашого дослідження становлять праці вчених щодо визначення та імплементації
кроскультурного підходу (М. Беннет, Е. Холл, Д. Мацумото, А. Томас та інші). Проведений
нами аналіз наукових досліджень засвідчив, що в науці відсутня єдність позицій учених
щодо розуміння й тлумачення категорій «кроскультурний підхід», «кроскультурна»
та «міжкультурна» комунікація.
Мета статті – проаналізувати особливості застосування кроскультурного підходу
до підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Європи.
У європейських педагогічних закладах програми професійної підготовки вчителів
іноземних мов (ІМ) середньої школи передбачають спеціалізацію з одного чи двох
предметів. Майбутні вчителі ІМ мають право вибрати обидва предмети за своїм
бажанням. Наприклад, навчальний предмет «Англійська мова» часто поєднується лише
з предметом «Культорологія». Уважаємо, що таке поєднання вимагає пояснення.
Оскільки основна мета навчання ІМ передбачає розвиток у студентів здатності
до міжкультурного спілкування, то й саме спілкування має бути засобом для досягнення
цієї мети. Майбутні вчителі ІМ залучаються до активної взаємодії, до самостійного
пошуку шляхів вирішення комунікативних завдань у процесі спілкування
з представниками різних лінгвокультур. Як відомо, при сприйнятті іншої культури
відбувається порівняння з досвідом у рідній культурі. Однак під час оволодіння ІМ має
місце також і порівняння з культурою народів інших мов, які вивчаються. Н. Гальскова та
Н. Гез наголошують, що навчання ІМ має з самого початку супроводжуватись вивченням
відповідної культури [1, c. 156]. Студентам вищих навчальних закладів необхідно брати
участь у міжкультурному спілкуванні, оволодівати лінгвокультурним досвідом. При
опануванні культурою народу мови, яка вивчається, бажано звертатись як до рідної
культури, так і до культури ІМ, адже такий підхід сприяє розширенню світосприйняття
майбутніх учителів ІМ, збагаченню палітри картини світу, усвідомленню місця своєї
рідної культури в полікультурному світі.
Так, полікультурність означає наповненість курсу про Європу ідеєю універсальності
прав людини та етнокультурного розмаїття Європи, правової рівності національних
культур; передбачає виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності
та поваги до представників інших культур, поваги до своєї національної самобутності
в контексті загальноєвропейської та світової культури тощо.
Класик теорії міжкультурної комунікації Е. Холл (E. Hаll) стверджує, що культура
сама по собі є комунікацією, а комунікація – культурою. За допомогою комунікації
культура забезпечує: 1) самоідентифікацію індивідуума; 2) взаємодію індивідуума
із суспільством; 3) узгодження діяльності окремих особистостей між собою; 4) інтеграцію
соціальних груп і єдність суспільства в цілому; 5) внутрішню диференціацію суспільства
й окремих груп; 6) обмін досягненнями між індивідами, групами індивідів
і націями [4, c. 169].
Наслідуючи ідеї Е. Холла, Г. Вівер (G. Weаver) зазначає, що в подібних зіткненнях
та частина культурного сприйняття, яка раніше була несвідомою, виходить на рівень
свідомого, і людина починає з великим розумінням ставитися як до своєї, так і до чужої
культури [8, c. 159-160].
Мова зумовлює поведінкові зразки сприйняття, – вважає М. Беннетт
(М. Bennett) [3, c. 25]. Це визначення лігвістичної та культурної відносності є центральним
для кроскультурної взаємодії. Культура саме засобом мови керує студентами у процесі
створення відмінностей, вона фактично безпосередньо діє на їхнє сприйняття. Здобуті
нові культурні моделі сприяють зародженню досвіду сприйняття реальності іншої
культури, створенню стимулів для нових категоризацій культурних зразків у процесі
взаємодії.
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Мова завжди постає знаряддям культури. На думку М. Гохмана (M. Hohmаnn)
та інших, вона формує його носія, «нав’язує» йому закладені в мові, крім реальних умов
життя, суспільне самопізнання народу, його менталітет, національний характер, мораль,
спосіб життя, систему цінностей, бачення світу. Мова – не тільки «сховище народного
духу», культури, «об’єднана духовна енергія народу», а й система значень – як власне
мовних, так і предметних, що існують у вигляді ідеальних образів. Тому в мові завжди
втілюється національна своєрідність народу, його бачення світу, а вивчення мов світу –
це осягнення «історії думок» і почуттів людства.
Очевидною перешкодою на шляху до взаєморозуміння учасників взаємодії
є мовний бар’єр. У процесі контакту культур національні специфічні особливості,
що не усвідомлюються під час внутрішньокультурного спілкування, стають очевидними.
О. Мартинюк відзначає, що важливим аспектом у міжкультурному спілкуванні є «вміння
контролювати власні емоції і поведінку; враховувати той факт, що на реакцію
співрозмовника впливають його власні емоції і почуття, пережитий досвід, настрій,
особисті проблеми та інші психологічні чинники». Саме культура визначає для учасників
взаємодії вибір тем і комунікативних стратегій, контекст, спосіб передання повідомлень,
умови їхнього передання, спосіб кодування та декодування інформації.
Спираючись на думку B. Біблера, «спілкування індивідів як особистостей
є спілкуванням їх як реальних (і потенційних) культур» [3, c. 92]. Спілкування культур
є спілкуванням індивідів як особистостей». Отже, кроскультурний підхід до вивчення
й викладання ІМ у Європі відіграє провідну роль.
Поняття «кроскультурний» є буквальним аналогом англійського терміна «crossculturаl». Оксфордський словник подає переклад слова сross як «перехресний, взаємний,
гібрид, гібридизація, синтез, симбіоз» [6, с. 356]. Оксфордський словник дає тлумачення
терміна «кроскультурність» (cross-culturаl іntercourse) як «перетин культур,
узаємопроникнення, взаємозв’язок, зіставлення культур, синтез культур, міжкультурні
відмінності».
Відсутність тлумачення терміна «кроскультурний» у лінгвістичних словниках
свідчить про несталу позицію спеціального поняття «кроскультурний» і незавершеність
процесу його визначення.
Відповідь на питання щодо можливості ототожнення «кроскультурного»
та «міжкультурного» подано в роботі «Психологія і культура» Д. Мацумото. Дослідник
чітко розмежовує ці поняття й акцентує на тому, що в багатьох контекстах одиниця
«кроскультурний» використовується як синонім до терміна «міжкультурний»:
«У контексті комунікації відмінності між цими термінами немає; проте існує важлива
відмінність між кроскультурним і міжкультурним дослідженням. Більшість досліджень
у сфері міжкультурної комунікації є кроскультурними, а не міжкультурними. Щоб
дослідження вважалося міжкультурним, воно має порівнювати міжкультурні дані
із внутрішньокультурними (іnterculturаl); тільки такі відмінності можуть відповідати
міжкультурним дослідженням» [5, с. 299].
Це дає підстави для ототожнення понять «кроскультурний» та «міжкультурний»
на рівні комунікації, яка має на меті досягнення спільного смислу, відповідності мовних
кодів, узгодження позицій, установлення розуміння між її учасниками. Але розуміючи
комунікацію як тип взаємодії, сукупність вербальних і невербальних операцій,
результатом яких є обмін інформацією на рівні міжособистісної взаємодії представників
різних культур, наголосимо, що комунікація та всі її процеси тісно пов’язані зі знаковими
системами та мовною діяльністю. Відповідно взаємодія між культурами охоплює більш
широкий за змістом процес перетину та проникнення культур. Таким чином,
визначаємо, що на рівні взаємодії поняття «кроскультурний» та «міжкультурний»
співвідносяться як загальне до часткового. Коли ж ідеться про конкретні наукові розвідки
в галузі кроскультурних досліджень, можна констатувати, що поняття «кроскультурний»
має свою самостійну семантику, відмінну від загальноприйнятого поняття
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«міжкультурний». Уважаємо, що в основі тлумачення цього терміна лежать такі базові
уявлення, як «загальні чи схожі основи», «множини, що перетинаються», «проникнення»,
«спільна точка», «точка перетину», «ідентичні причинні основи», «універсальні риси».
Таке визначення відмінності поняття «кроскультурний» походить зі сталого
визначення «кроскультурного підходу», який трактується як: 1) сукупність теоретичних
положень, що дозволяють інтерпретувати емпіричні факти й визначальну спрямованість,
а також спосіб вивчення об’єкта аналізу; 2) методика, техніка конкретноемпіричного
дослідження, сукупність прийомів, процедур безпосереднього вивчення вибраного
аспекту життєдіяльності людини в умовах різних культур [7, с. 21].
Звідси випливає, що розгляд контекстуального смислу досліджуваного поняття
в цьому випадку не можливий без установлення його ідейних зв’язків із розвитком
концепцій і наукових шкіл кроскультурних досліджень.
Д. Мацумото (D. Mаtsumoto) акцентує, що «кроскультурний підхід – це не панацея
від усіх бід, не якась утопія людських знань. Вивчення культури в студентській аудиторії
автоматично не усуває культурні конфлікти у світі, але дає кращий базис, щоб зрозуміти
культурні відмінності, поважати й оцінити їх, перейнятися ними, коли вони виявляються.
Полюбити ці відмінності чи прийняти їх – це вже абсолютно інше питання» [5, c. 24].
У межах кроскультурного підходу діє положення про те, що різні структурно
споріднені або схожі культури взаємодіють. На нашу думку, ця риса і є характерною
ознакою такого підходу. При цьому на першочергову увагу заслуговує культура народу,
мова якого вивчається, але значна увага приділяється й вивченню особливостей рідної
культури, вмінню розповісти про них за допомогою ІМ, а також зв’язкам, які є між двома
народами і їхніми культурами.
Так, для виконання такого важливого завдання соціальної діяльності, як прийняття
рішень і вибір стратегій навчальної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей
та суспільних, державних, виробничих, особистих інтересів, вчителю іноземної мови
необхідно опанувати певні міжкультурні вміння, забезпечити усвідомлення учнями того,
що входження в світ іншомовної культури сприяє формуванню його особистості
як суб’єкта рідної культури:
– формувати уявлення і судження про культуру країни, мова якої вивчається, через
ознайомлення з реальною дійсністю, що представлена предметно (на фотознімках,
ілюстраціях плакатах, малюнках, слайдах, у символіці, документальних та художніх
фільмах тощо);
– ознайомити з предметно-вербальним відображенням реальної дійсності
(програми радіо, телебачення, етикетки, формуляри, анкети) та використовувати
їх як навчальні тексти;
– залучати до знайомства з кращими зразками мистецтва, що становлять
національне багатство народу, мова якого вивчається.
Тому в основу навчальної діяльності, яка відображається в навчальному плані
(курикулумі) багатьох європейських педагогічних навчальних закладів, покладено
компетентнісний та кроскультурний підходи до підготовки майбутніх учителів ІМ.
Для досягнення професійної компетентності із застосуванням кроскультурного
підходу студентам вищих навчальних закладів Європи надається можливість брати
участь у різних міжнародних проектах, молоді створюється шанс установити контакти
з однолітками з інших країн, представниками іншої культури. Така полікультурна зустріч
дозволяє познайомитись з іноземцями та завдяки міжособистісним контактам краще
пізнати самого себе, берегти свої звичаї та цінності. Міжнародні обміни, обов’язкова
практика для майбутніх учителів ІМ, – це нагода задуматись над схожістю та відмінністю,
ставити собі питання про самобутність, стереотипи, упередженість. Завдяки таким
освітнім проектам відбувається розширення власних горизонтів, пізнання іншої
культури, руйнування стереотипів, упередженості, здобуття нових друзів, відвідування
цікавих місць, країн, цікаво проведений час; здобуття нових умінь (практичне
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використання ІМ, співпраця в групі), пізнання власних можливостей, зміцнення зв’язків
у групі, реклама групи в місцевому середовищі, початок діяльності на міжнародному
рівні [2, с. 17].
Це підтверджує нашу думку про можливість і необхідність застосування
кроскультурного підходу до підготовки вчителів ІМ, важливість його «внесення до єдиної
європейської інформаційної й освітньої бази» та розроблення нових кроскультурних
стратегій взаємодії, спрямованих на досягнення знань, умінь і навичок володіння ІМ,
здатності спілкуватися, співпрацювати з іншими, правильно інтерпретувати
й вибудовувати смисли в ході взаємодії і спілкування, досягати консенсусу, долати мовні
бар’єри.
Вважаємо, що досвід підготовки студентів країн Європейського Союзу, майбутніх
учителів ІМ є дуже корисним і для вітчизняних вишів, а тому потребує подальшого
дослідження.
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Биндас Е. Н.
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ КРОССКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ЕВРОПЕ

Автором исследована проблема кросскультурного подхода и межкультурной
коммуникации при изучении иностранного языка. Проанализированы особенности применения
данного подхода к подготовке учителей иностранных языков в европейских высших учебных
заведениях. Отмечено различия понятий «кросскультурный» и «межкультурный». Доказана
возможность и необходимость использования кросскультурного подхода при изучении
иностранных языков, важность его «внесения в информационную и образовательную базы».
Ключевые слова: культура, коммуникация, язык, кросскультурный подход,
межкультурная коммуникация, учитель иностранного языка, восприятие, взаимодействие.
Byndаs O. М.
ІMPLEMENTАTІON OF THE CROSS-CULTURАL АPPROАCH
TO FUTURE FOREІGN LАNGUАGES TEАCHERS TRАІNІNG ІN EUROPE

The аrtіcle deаls wіth the problem of the cross-culturаl аpproаch аnd іnterculturаl communіcаtіon
when leаrnіng а foreіgn lаnguаge іn the Europeаn countrіes. The peculіаrіtіes of the іmplementаtіon
of thіs аpproаch to foreіgn lаnguаge teаchers trаіnіng іn Europeаn hіgher educаtіonаl estаblіshments аre
аnаlyzed. The dіfferences between the concepts of «crossculturаl» аnd «іnterculturаl» аre emphаsіzed.
Іnterculturаl communіcаtіon іs а scіentіfіc fіeld whose object of іnterest іs the іnterаctіon between
іndіvіduаls аnd groups from dіfferent cultures, аnd whіch exаmіnes the іnfluence of culture on people:
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who they аre, how they аct, feel, thіnk, speаk аnd lіsten. Thus, іnterculturаl communіcаtіon mаy be
defіned аs а communіcаtіve process іnvolvіng іndіvіduаls from reference cultures, whіch аre suffіcіently
dіfferent to be perceіved аs such, wіth certаіn personаl аnd contextuаl bаrrіers hаvіng to be overcome іn
order to аchіeve effectіve communіcаtіon. Іn the cross-culturаl аpproаch, the focus іs on ethіcs or fаctors
thаt аre unіversаl аcross cultures. The goаl іs to understаnd sіmіlаrіtіes аnd dіfferences аcross cultures.
The compаrаbіlіty of cross-culturаl cаtegorіes or dіmensіons іs emphаsіzed. The possіbіlіty аnd necessіty
of usіng the cross-culturаl аpproаch іn ELL, the іmportаnce of іts «іntegrаtіon іnto unіque Europeаn
іnformаtіonаl аnd educаtіonаl bаse», the development of new cross-culturаl cooperаtіon strаtegіes аnd
the аbіlіty to reаch consensus аnd to overcome the lаnguаge bаrrіers аre proved.
Key words: culture, communіcаtіon, lаnguаge, cross-culturаl аpproаch, іnterculturаl
communіcаtіon, foreіgn lаnguаge teаcher, perceptіon, іnterаctіon.

УДК 811.111:004.9:378 (042)
Бондаренко Є. В.*
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИСТАНЦІЙНІ ЗАСОБИ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СУДНОВОДІННЯ
(НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Сьогодні актуальним питанням професійної освіти є підвищення ефективності
майбутніх фахівців морського профілю, зокрема судноводіння. У цьому аспекті пріоритетним
стає формування професійно-мовленнєвої компетентності у процесі підготовки курсантів
у морських академіях за допомогою ефективних систем дистанційного та інформаційного
навчання. Ця проблема пов’язана з такими важливими практичними завданнями,
як підвищення конкурентоспроможності фахівців судноводіння на світовому ринку праці,
формування в них загальної та мовленнєвої культури, умінь ефективно взаємодіяти з іншими
в командній діяльності тощо.
Ключові слова: професійна освіта, професійно-мовна компетентність, дистанційні
вчення, інформаційне вчення.
Проблема використання дистанційного навчання у процесі професійної підготовки
майбутніх фахівців судноводіння, а саме в контексті формування у них професійномовленнєвої компетентності, потребує більш ґрунтовного вивчення.
Різні аспекти цієї проблеми розглядалися в таких ракурсах, як оновлення змісту
професійної підготовки майбутніх фахівців морського профілю (В. Бережна,
С. Волошинов, М. Громкова, Н. Денисенко, О. Єгоричев, О. Ільїн, Е. Крайнова,
У. Ляшенко, С. Мотрона, С. Моркотун, І. Сокіл), формування у них комунікативних умінь
(О. Баєва, Г. Бороздіна, О. Даниленко, О. Ілляєва, О. Казарцева, С. Мельникова та ін.),
використання засобів дистанційного навчання та інформаційних технологій (О. Азарова,
Н. Баловсяк, М. Бершадська, П. Борсук, І. Жилінкова, А. Колоков Н. Олійник, П. Сердюков
та ін.).
Метою статті є розкриття сутності понять «професійна підготовка», «професійна
підготовка
майбутніх
судноводіїв»,
характеристика
професійних
якостей,
які актуалізуються в діяльності судноводія, а також засобів дистанційного навчання,
інформаційних технологій, що сприяють формуванню професійно-мовленнєвої
компетентності курсантів.
Насамперед зазначимо, що науковці (В. Аніщенко, С. Батищев, І. Зязюн,
Н. Кузьміна, А. Михайличенко, В. Тюрін, П. Третьякова, А. Хуторський, Т. Шамов,
О. Щербаков) приділяли значну увагу професійній підготовці майбутніх фахівців,
зокрема таким аспектам, як професійна компетентність, професійно-мовленнєва
культура та професійна культура. Підготовка кваліфікованих спеціалістів вищих
*© Бондаренко Є. В.

126



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


навчальних закладів є головною метою сучасної освіти України.
Професійна підготовка майбутніх судноводіїв є однією з важливих професійних
діяльностей, яка вимагає від судноводія організації діяльності екіпажу, виконання
складних завдань, забезпечення безпеки людей на судні, правильної експлуатації судна.
Майбутній судноводій має бути готовий успішно діяти в професійному та соціальному
середовищі, ефективно
співпрацювати
з
представниками
різних
культур
у багатонаціональному екіпажі.
Науковці В. Алаторцев, М. Виноградов, М. Дяченко, О. Кандибович, А. Ліненко,
М. Левітова, Б. Ломова, К. Платонов, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе розглядали поняття
«готовність до професійної діяльності» з різних позицій психологічної та педагогічної
науки.
З точки зору психологічної науки Н. Аникеєва розглядає поняття «готовність»
як активність особистості на етапі її підготовки до діяльності. Ця активність передбачає
чітке цілеутворення відповідно до потреб і мотивів [1].
На думку Д. Узнадзе, поняття «готовність» тісно пов’язане з терміном «настанова».
До виконання певної діяльності майбутній фахівець готується психологічно; при цьому
означений процес відбувається несвідомо, а сам факт підготовки постає в ролі
настанови [18].
М. Д’яченко та Л. Кандибович виділяють різні види готовності, а саме:
– завчасну готовність (поєднує знання, вміння, навички та мотиви діяльності);
– тимчасовий стан готовності (поєднує застосування всіх сил, утворення
психологічних можливостей)
– ситуативну готовність (поєднує цілісний стан особистості, внутрішнє
налаштування та активність усіх дій) [6].
У педагогічній літературі науковці Е. Зеєр, В. Крутецький, Л. Кондрашова, С. Либік,
О. Мороз, І. Підласий, Л. Рибалко розглядають «готовність» як професійну властивість
особистості майбутнього фахівця. У цьому смисловому полі привертають увагу наукові
джерела (К. Дурай-Новакова, Я. Коломинський, В. Сластьонін), у яких висвітлюється
структура поняття «готовність», що віддзеркалює особистісні якості, професійні мотиви,
інтереси та вміння майбутнього фахівця.
В. Сластьонін зазначає, що поняття «готовність» відображає особливі якості
особистості, які забезпечують майбутньому фахівцю здатність оптимально виконувати
функції, що відповідають потребам професійній діяльності [13].
Слід підкреслити, що в педагогічній літературі поняття «підготовка» розглядається
як процес формування та розширення знань, умінь і навичок, необхідних для виконання
спеціальних завдань, що задовольнять можливості в успішності професійної діяльності.
Предметом багатьох досліджень (А. Алексюк, Б. Ананьєва, В. Беспалько,
С. Вітвицька, Р. Гришкова, О. Заболотська, І. Зязюн, З. Курлянд, О. Романовський,
М. Скаткін, С. Сисоєв, В. Сластьонін, А. Троцко) є проблема професійної підготовки
майбутніх спеціалістів різного фаху. Так, розглядаючи професійну підготовку майбутніх
фахівців-педагогів, А. Троцко підкреслює, що це система змістовно-педагогічних
та організаційно-методичних заходів, які й забезпечують можливість формування
готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності [17].
На думку О. Пєхоти, професійна підготовка – це освітня система, яка складається
з трьох підсистем, а саме: теоретичної, практичної й дослідницької. Вона має
неперервний характер й передбачає чітке визначення мети, змісту, методів і форм
професійного розвитку майбутніх фахівців [11].
З точки зору Л. Сущенко, професійна підготовка – це процес, що віддзеркалює
науково-методичні заходи у вищих навчальних закладах, які спрямовані на формування
професійної компетентності майбутнього фахівця протягом усього терміну навчання [16].
У цьому контексті привертає увагу позиція О. Сороки про те, що професійна підготовка
майбутнього фахівця починає формуватися в певній діяльності [15]. А О. Абдуліна
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наголошує, що професійна підготовка майбутнього фахівця – це збагачення знань і вмінь,
які необхідні для правильного виконання особливих завдань навчально-виховного
процесу [2].
Досліджуючи професійну підготовку майбутніх фахівців, а саме морського
профілю, наголосимо, що значну кількість праць вітчизняних і зарубіжних науковців
(В. Брежна, С. Волошинов, М. Громков, Н. Денисенко, О. Єгоричев, В. Захарченко, О. Ільїн,
Е. Крайнова, М. Кулакова, С. Моркотун, С. Моторна, О. Попова, І. Сокол) присвячено
зазначеній проблемі.
З погляду М. Кулакової, професійна підготовка майбутніх судноводіїв є важливим
процесом, під час якого формується й розвивається готовність до професійній
діяльності фахівця [8]. На думку І. Сокіл, професійна підготовка – це органічна
єдність загальноосвітнього, професійно-економічного та екологічного навчання
та багатостороннього розвитку особистості (у процесі навчання майбутній фахівець
розвиває творче мислення, самостійність і відповідальність). Розглядаючи професійну
підготовку майбутніх судноводіїв, науковець поділяє її на три групи:
 розвиток професійних здібностей;
 здатність особистості до постійного навчання;
 успішне виконання професійної діяльності [14].
З погляду професійної підготовки майбутніх фахівців судноводіння, у вищих
морських навчальних закладах мають розвиватися та формуватися особисті професійні
якості. Професійна підготовка майбутніх судноводіїв має повністю відповідати
документам національного та міжнародного рівня, а саме «Міжнародній конвенції
про підготовку та сертифікацію моряків і несення вахти STCW’95», «Міжнародному
кодексу з управління безпекою» та «Конвенції про працю в морському судноплавстві».
Основна мета цих документів полягає в тому, щоб спрямувати послідовну й ефективну
роботу з формування в майбутніх офіцерів судноводіння високого рівня професійних
знань, умінь та якостей, достатньої фізичної підготовки, психологічної готовності
щодо швидких дій у складних ситуацій.
Майбутній судноводій мусить використовувати свої професійні якості, щоб чітко
планувати кожний рейс судна, керуючись доступною йому інформацією, а саме
морськими картами, навігаційними приборами, sailing directions тощо; він має
розрахувати та прокласти курс судна так, щоб той був безпечним і вигідним. Коли судно
перебуває в переході, то судноводій має фіксувати, утримувати й контролювати
положення судна на правильному курсі, оперативно реагувати на будь-які небезпеки,
перешкоди, які іноді заважають вчасному виконанню плану.
Щодо професійних якостей майбутніх судноводіїв, то науковці розглядали
їх у контексті організації освітнього процесу на основі компетентнісного підходу.
Наприклад, серед них є праці таких науковців, як С. Єгорова (упровадження принципів
компетентнісного підходу у вищу професійну освіту фахівців морського транспорту);
О. Доброштан (організація самостійної роботи майбутніх судноводіїв у процесі вивчення
вищої математики); Н. Слюсаренко (компетентнісний підхід до формування
соціокультурної особистості майбутнього судноводія); Т. Четверикова (формування
професійно значущих ціннісних орієнтацій курсантів для роботи в екстремальних
ситуаціях); М. Шермах, О. Безбах (структура професійної підготовки майбутніх
судноводіїв у вищих морських навчальних закладах у контексті проблем формування
інформативної культури).
У цих працях науковці проаналізували позитивний розвиток та особливості
підготовки майбутніх фахівців, а саме судноводіїв, відповідно до ообистісногуманістичної парадигми освіти.
З погляду В. Бодрова, професійно важливі якості є комплексом психологічних
і фізіологічних характеристик людини, що визначають успішність навчання, а також
майбутньої реальної діяльності [3]. З наукової позиції А. Борисюка має сенс виділяти такі
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професійні якості, як комунікативні вміння, когнітивні вміння, впевненість, стійкість,
вміння переконувати тощо [4]. І. Мачуліна зазначає, що професійні якості фахівця
віддзеркалюють набуті фундаментальні знання, професійно орієнтовані дисципліни,
вміння і навички виконання професійних обов’язків. Дослідниця відносить до них такі:
– володіти діяльністю в певній галузі на достатньому рівні;
– планувати майбутній професійний саморозвиток;
– мати здібності до спілкування;
– нести відповідальність за результати виконаної праці [10].
З позиції О. Шушеріної професійно важливі якості майбутніх фахівців – це є ті,
що висуваються сучасним суспільством до конкретної професії, впливають на успішність
навчальної діяльності та надають можливість ефективно реалізувати себе в певній
професійній діяльності [19].
Як наголошує Е. Зеєр, майбутній фахівець має володіти такими професійними
якостями:
спостереження,
уважність,
витривалість,
технічне
мислення,
цілеспрямованість, емоційна стійкість, самоконтроль, рішучість та ін. [7].
На думку Г. Васяновича і В. Онищенко, професійно важливі якості майбутніх
фахівців – це є головні життєві характеристики особистості, що мають відповідати
вимогам певної професійної діяльності та реалізовувати прагнення до успішного
оволодіння нею [5].
Щодо особливостей професійно важливих якостей майбутніх фахівців морського
профілю, то науковці В. Лобастов, В. Сахорова, А. Стаханов наголошують на тому,
що перед судноводієм постають важливі завдання з управління судном.
В. Лобастов у цьому контексті зважає на те, що інноваційний прогрес у морський
галузі трохи ускладнив працю судноводіїв унаслідок її збільшення та прогресії важливої
інформації щодо модернізації судів [9].
Забезпечити ефективну професійну підготовку майбутніх судноводіїв, формування
в них професійно важливих якостей є можливим у системі завдань дистанційного
й інформаційного навчання.
Сьогодні одним з основних завдань вищої освіти є впровадження системи
дистанційного навчання, яка є складовою професійної підготовки майбутніх фахівців
морського профілю. Проблема організації та впровадження системи дистанційного
навчання розглядалася в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців (О. Андрєєв,
Х. Беккер, В. Бикова, Г. Козлакова, І. Козубовська, В. Кухаренко, М. Моісеєва, Н. Морзе,
В. Олійник, Є. Полат, П. Стефаненко, А. Хуторських).
Так, з позиції О. Самойленко дистанційне навчання передбачає надання значущого
навчального матеріалу студентам у процесі інтерактивної взаємодії з викладачем, яка
здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, а саме комп’ютерних
і мультимедійних [12].
Головною метою впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних
закладах є використання електронних освітніх ресурсів, а саме сучасних інформаційних
технологій та телекомунікаційних мереж.
Мережеві інформаційні технології суттєво впливають на якість освіти та надають
можливість підвищити результати самостійної роботи студентів. Для морських вищих
навчальних закладах це один із найважливіших кроків, тому що відповідно
до навчального плану курсанти щорічно перебувають довгий час на плавальній практиці
й не мають можливості бути на заняттях і спілкуватися з викладачем. Ефективна
організація самостійної роботи створює умови для підвищення рівня навчальних
досягнень курсантів, а саме для:
 розвитку професійно-значимих якостей особистості;
 формування творчих здібностей;
 виховання самостійності та активності.
Система дистанційного навчання у вищих морських навчальних закладах створена
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на базі освітньої платформи MOODLE. Використовуючи цю платформу, вищі морські
навчальні заклади забезпечують якісну підтримку навчального процесу, комплексну
перевірку знань, професійних умінь у режимі незалежного комп’ютерного тестування.
Система MOODLE:
 допомагає обирати час та місце навчання, зручні як для викладача, так і для
курсантів;
 сприяє міцному засвоєнню знань, установленню контактів викладача з курсантом
у разі необхідності;
 індивідуалізує та диференціює навчання;
 підвищує якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів, електронних
бібліотек та ін.;
 контролює якість професійної підготовки фахівців.
Система дистанційного навчання забезпечує курсантів необхідними методичними
матеріалами та можливістю працювати з ними в зручний час, отримувати консультації
викладача, вчасно виконувати контрольні й лабораторні роботи та відправляти
їх на перевірку.
Щодо контролю самостійної роботи курсантів, то слід наголосити, що він
здійснюється завдяки наявності тестових завдань, які розроблені для курсантів за кожним
тематичним блоком. Курсанти мають можливість проходити тестування навіть тоді, коли
вони перебувають на морській практиці, якщо в них є доступ до Інтернету. Тестовий
редактор автоматично перевіряє та оцінює результати роботи курсантів.
У виші на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням викладач
також має змогу використовувати дистанційне навчання. Так, у рамках презентації
PowerPoint у викладача є можливість продемонструвати навчальний матеріал: «Safety
equipment on board and their proper use», «Pilotage», «Mooring» та інші.
Сучасний фахівець морського профілю має знати, як працювати не тільки
із системою дистанційного навчання, але також як використовувати інформаційні
й комп’ютерні технології у своїй професійній діяльності. Тому вищі навчальні заклади
морського профілю ставлять перед курсантами мету підвищення інформаційної
культури. Сьогодні потреба розроблення навчальних програм із використанням
інформаційно-комунікаційних технологій для фахівців морського профілю набуває
неабиякого значення, оскільки все обладнання на сучасних суден комп’ютеризоване.
Використання комп’ютерів у навчальному процесі розвиває не тільки пізнавальну
діяльність, а й формує мотиваційне, самостійне та комунікативне середовище ВНЗ.
У вищих морських навчальних закладах майбутні судноводії на практичних фахових
заняттях оволодівають знаннями й уміннями керування судном. Викладачі за фаховими
дисциплінами використовують спеціальне обладнання, а саме тренажери-симулятори.
Спеціальне обладнання (NAVI-TRAINER PROFESSIONAL SIMULATOR NTPro 4000,
NT PRO 3000 та NAVI- SAILOR ECDIS 2400) використовується для підготовки та перевірки
знань стосовно електронних картографічних і навігаційно-інформаційних систем.
Головні цілі тренажерів-симуляторів полягають у такому:
 закріплення навичок з використання радіо й електронавігаційного обладнання
ходового навігаційного містка, інформаційних навігаційних систем та органів керування
судна, яке моделюється, для забезпечення безпечного плавання судна в будь-яких умовах;
 відпрацювання роботи екіпажу на ходовому містку;
 підготовка до несення ходової вахти в різних районах плавання як у денних,
так і в нічних умовах;
 підготовка щодо керування судном у складних погодних умовах і за обмеженої
видимості;
 підготовка з маневрування та управління судном у системі розподілу руху;
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 відпрацювання несення вахти під час лоцманської проводки, швартових
операцій, роботи з буксирами, постановки судна на якір і знімання з якоря у будь-яких
умовах;
 підготовка майбутніх судноводіїв до керуванням великими суднами та суднами
з незвичайними маневреними характеристиками;
 оцінювання рівня компетентності, наявності професійних навичок майбутнього
судія за допомогою спеціального обладнання [20].
На практичних заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням
викладач залучає майбутніх судноводіїв до сфери англомовного спілкування відповідно
до окреслених вище цілей. Саме тому навчання проводиться на професійно
орієнтованому мовному матеріалі та за допомогою професійно орієнтованих
комп’ютерних програм. Завданням викладача на заняттях з англійської мови
є вдосконалення у курсантів набутих раніше умінь усного та письменного мовлення,
а також усного професійного мовлення на базі морської англійської мови за допомогою
професійно орієнтованих комп’ютерних програм.
Підкреслимо, що згідно з положеннями Міжнародної організації (IMOInternational Maritime Organization) англійська мова є міжнародною морською мовою.
Отже, майбутній судноводій має вільно володіти англійською мовою за професійним
спрямуванням, оскільки тільки за цієї умови він має змогу стати висококваліфікованим
фахівцем морського та річкового транспорту.
Використання інформаційних комп’ютерних технологій на заняттях з англійської
мови за професійним спрямуванням стає все більш актуальним. Під час заняття викладач
може використовувати різні навчальні комп’ютерні програми, наприклад, такі,
як NetClass Pro, MarEng Plus, Marlins, Leonardo da Vinci тощо.
NetClass Pro – це сучасна ефективна мультимедійна освітня програма для курсантів
із різними функціями для підвищення ефективності навчального процесу. Програма
призначена не тільки для комп’ютеризованого навчання іноземних мов за професійним
спрямуванням, а й для інших фахових дисциплін. Викладач може спілкуватися
з курсантами, контролювати їхні дії, дистанційно керувати комп’ютерами, проводити
перевірку знань, обмінюватися файлами, а також керувати екраном та іншим аудіота відеообладнанням. Наприклад, викладач може продемонструвати через програму
NetClass Pro презентацію, яка була виконана у програмі PowerPoint (Piracy, Collision,
Anchoring та ін.). Після цього може одній групі студентів запропонувати відеоматеріал
за певною темою, а з іншими провести аудіювання чи тестування. Окреслене вище слугує
тому, що навчальний процес стає більш ефективним і цікавим для курсантів.
MarEng Plus – це професійно орієнтована комп’ютерна програма, яка
є оптимальним навчальним засобом для організації інтелектуально-пізнавальної
діяльності майбутніх фахівців судноводіння. Навчальна програма призначена для
студентів, які володіють середнім і достатньо високим рівнем англійської мови. Щодо
оволодіння професійно орієнтованою лексикою, у програмі розроблено словник, яким
курсанти мають змогу користуватися в будь-який час. На кожному рівні передбачено
професійно орієнтовані морські теми, лексичні та граматичні завдання, за допомогою
яких курсанти можуть перевірити не тільки рівень сформованості професійної лексики,
а й граматичних навичок. Також запропоновано аудіоматеріали, з якими курсанти
працюють, удосконалюючи навички аудіювання. Усі теми побудовано на конкретному
типі судна (Multi-purpose cargo ship «Manila»). Програма включає стислий курс тем
для майбутнього навігаційного офіцера, що є достатнім для проходження співбесід
у компаніях і подальшого тестування. Для роботи за цією програмою викладачу потрібен
комп’ютерний клас та інтерактивна дошка (Smart Board); він проектує програму
на дошку, вибирає тему за рівнем групи (середній чи високий) і проводить лексичний
та граматичний контроль знань курсантів, або перевіряє здібності аудіювання.
Значна перевага цієї програми полягає в тому, що курсанти мають змогу
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працювати з нею в он-лайн або оф-лайн режимах або навіть завантажити її на телефонні
пристрої. Коли курсанти проходять плавпрактику, вони мають змогу користуватися цією
програмою та підвищувати свої професійні здібності в англійській мові за професійним
спрямуванням.
Отже, професійна підготовка передбачає систему навчально-методичних заходів,
спрямованих на формування професійної компетентності майбутнього фахівця
протягом усього терміну навчання. Особливості професійної підготовки майбутнього
фахівця судноводіння полягають у забезпеченні розвитку вмінь планування рейсів судна,
керуючись морськими картами, навігаційними приборами, sailing directions,
розрахування оптимального курсу судна, контролю його положення на правильного
курсу, оперативному реагуванні на небезпеку, перешкоди тощо. З огляду на необхідність
на заняттях з «Англійської мови за професійним спрямуванням» формування у студентів
професійно-мовленнєвої компетентності, що має відображати окреслені вище аспекти
професійної підготовки фахівців зазначеного профілю, нами було впроваджено систему
інформаційних технологій (NetClass Pro, MarEng Plus, Marlins, Leonardo da Vinci)
та дистанційного навчання MOODLE. Перспективи дослідження полягають у вивченні
засобів активізації творчої діяльності майбутніх фахівців морського профілю.
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Бондаренко Е. В.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИСТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СУДОВОЖДЕНИЯ
(НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ)

Сегодня актуальным вопросом профессионального образования является повышение
эффективности будущих специалистов морского профиля, в том числе в судовождении. В этом
аспекте
приоритетным
становится
формирование
профессионально-речевой
компетентности в процессе подготовки курсантов в морских академиях с помощью
эффективных систем дистанционного и информационного обучения. Эта проблема связана
с такими важными практическими задачами, как повышение конкурентоспособности
специалистов судовождения на мировом рынке труда, формирование у них общей и речевой
культуры, умений эффективно взаимодействовать с другими в командной деятельности.
Ключевые
слова:
профессиональное
образование,
профессионально-речевая
компетентность, дистанционные обучение, информационное обучение.
Bondarenko E. V.
INFORMATION TECHNOLOGIES AND REMOTE LEARNING
IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS OF NAVIGATION
(IN CLASSES OF LEARNING ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES)

Today the topical issue of professional education is to increase the efficiency of future professionals
marine profile, including navigation. In this aspect, the priority is the formation of the professional
and speech competence in the process of training of cadets at the Maritime academies with the help
of effective systems such as distant and information trainings.
Also it comes into forces the detailed application of distance and information technology. Learning
English for professional purposes at the higher Maritime academies is a fundamentally important task of
training competent future navigators. It is also a significant requirement for future navigators
who are preparing to become skilled skippers. The main feature of learning foreign languages in nonlinguistic higher educational institution, especially at the maritime, it its professionally oriented nature,
so there is a need for the development and implementation of distance and information technology.
This problem is related to such important practical tasks as improving the competitiveness
of specialists in navigation on the world labour market, forming of general and speech culture, skills
to interact effectively with others in team activities.
Key words: professional education, professional and speech competence, remote training,
informational training.
Рецензент: Кузьменко Ю. В.
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УДК 378.38:371.68:133.11
Голотюк О. В.*
ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЗАНЯТТЯХ З МОВНОЇ ПРАКТИКИ
У статті окреслено основні компетенції, які формуються на заняттях французької мови
під час проходження мовної навчальної практики завдяки використанню автентичних
матеріалів та аудіовізуальних технологій. У статті розглядаються етапи роботи з фільмами
французькою мовою – переддемонстраційний, демонстраційний та післядемонстраційний –
з відповідними завданнями до них. На заняттях мовної навчальної практики студенти
переглядають два фільми – «Собор Паризької Богоматері» та «Історія Парижу».
Пропонуються зразки завдань для перевірки розуміння останнього переглянутого фільму,
складання есе та контролю набутої комунікативної компетенції.
Ключові слова: аудіовізуальні технології, мовна практика, комунікативна компетенція,
етапи роботи, французька мова.
У наш час спостерігається значне підвищення інтересу методистів, лінгвістів,
психологів і викладачів до проблеми використання технічних засобів навчання. Досягнуті
успіхи вирішення цієї проблеми висвітлено у працях С. Ніколаєвої, Н. Говорухи,
С. Кащук, М. Ляховицкого, Е. Маслико, О. Шерстюк, С. Савіної та ін. Але питанню
використання аудіовізуальних технологій на уроках французької мови приділено
недостатньо уваги. З огляду на особливості застосування автентичних матеріалів
як аудіовізуального засобу, який сприяє формуванню фонетичних, лексичних,
граматичних аспектів мови та мовленнєвої компетенції в говорінні, читанні, аудіюванні,
письмі, цій проблемі слід приділити окрему увагу.
Актуальність статті визначена загальною тенденцією вивчення психологопедагогічних особливостей процесу навчання та пошуків найоптимальніших шляхів
розвитку мовленнєвої діяльності студентів. Згідно із «Загальноєвропейськими
рекомендаціями» той, хто вивчає мову, має оволодіти навичками використання
інформаційних технологій з метою розширення мовних знань і міжкультурної
компетенції [3, с. 24].
Метою цієї статті є висвітлення роботи з використанням окремих сучасних
аудіовізуальних засобів, які сприяють оптимізації навчання французької мови. У статті
пропонуються варіанти роботи з автентичним матеріалом, подаються методичні
рекомендації до уроків французької мови згідно з програмою мовної практики студентів.
Навчання іноземних мов передбачає практичне опанування студентами
мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування
в чотирьох видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі
в типових ситуаціях. Оволодіння студентами іншомовним спілкуванням передбачає
формування в них певного рівня комунікативної компетенції, зміст якої можна
представити у вигляді схеми:
Комунікативна К = Мовна К + Мовленнєва К + ССК + ДК, тобто Комунікативна
компетенція (міжкультурне іншомовне спілкування) = мовна компетенція (фонетика,
лексика, граматика) + мовленнєва (аудіювання, говоріння, читання, письмо) +
соціокультурна та соціолінгвістична компетенція + дискурсивна компетенція.
Основні мовленнєві вміння включають: уміння здійснювати усне спілкування
в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілкування;
уміння розуміти на слух основний зміст автентичних текстів; уміння читати і розуміти
автентичні тексти різних жанрів та видів з різним ступенем розуміння їх змісту читання з
розумінням основного змісту, читання з повним розумінням змісту; уміння зафіксувати
та передати письмово необхідну інформацію [3, с. 40].
*© Голотюк О. В.
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Студенти мають засвоїти програмовий мовний матеріал як засіб оформлення
або розуміння висловлювань у процесі спілкування на рівні, визначеному стандартом.
Для цього необхідно зрозуміти й засвоїти комунікативні функції засобів спілкування
для їх коректного вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно
добирати саме ті мовні і мовленнєві засоби, які є оптимальними для реалізації
комунікативного наміру та адекватними в соціально-функціональному сенсі у сфері
спілкування.
Соціокультурна та соціолінгвістична компетенція включає: уміння вибирати
та використовувати мовленнєві форми для здійснення комунікативних намірів
у конкретних ситуаціях; уміння враховувати особливості мовленнєвої культури, правила
вербальної та невербальної поведінки в типових ситуаціях спілкування.
Дискурсивна компетенція – це здатність керувати мовленням та структурувати його
за допомогою тематичної організації, зв’язності, логічної організації, стилю, риторичної
ефективності [3, с. 41].
Таким чином, оволодіння студентами іншомовним спілкуванням на заняттях
з французької мови в рамках мовної практики повністю відповідає меті навчальної
практики, яка включає розвиток і вдосконалення навичок розуміння французької мови
на слух, розвиток навичок спонтанного мовлення, розвиток уміння висловлювати свої
думки та почуття французькою мовою, розвиток мовної здогадки. На уроках французької
мови студенти факультету іноземної філології мають можливість працювати
в лінгафонному кабінеті та переглянути художні фільми мовою оригіналу.
Мовна практика з французької мови на 2 курсі навчання передбачає такі основні
завдання: робота з аудіо- та відеозаписами французькою мовою, перегляд художнього
фільму мовою оригіналу; зустріч з носіями французької мови; проведення екскурсії
французькою мовою в місті Париж у ролі гіда-перекладача.
Під час мовної практики студент повинен уміти: скласти план переглянутого
фільму; з’ясувати логічний зв’язок подій фільму французькою мовою; передати зміст
окремих епізодів фільму; відтворити певні репліки персонажів; передбачити поведінку
персонажів за певних обставин; висловити своє ставлення до вчинків персонажів;
перелічити ключові моменти фільму французькою мовою; вести бесіду з носіями мови
з будь-якої теми; письмово відобразити прослухані аудіоматеріали.
Контроль мовної практики здійснюється через написання есе французькою мовою
за матеріалами фільму, який було переглянуто. В есе має бути відображено історичну
епоху, на фоні якої відбуваються події, вказано головні персонажі, їх місце в ході події,
їх головні риси характеру, їх ставлення один до одного. Есе має охоплювати ставлення
автора до певних подій чи персонажів і персональне ставлення студента до переглянутого
фільму.
Іншим видом контролю мовної практики є презентація фрагменту екскурсії
в письмовій формі та проведення екскурсії в м. Парижі. Вищевказані види контролю
мовної практики є серйозною, закінченою роботою, на основі якої викладач робить
висновки про вплив мовної практики на розвиток і вдосконалення навичок студентів.
Студенти складають звітну документацію: щоденник мовної практики, де складено
план відвідування лінгафонного кабінету із зазначенням днів та годин роботи.
У щоденнику зазначаються обсяг і характер роботи, робляться необхідні записи нової
інформації з матеріалу фільму, бесід, прослуханих записів. Написане студентом
есе оформлюється окремо й додається до щоденника мовної практики.
Наведемо приклади роботи з аудіовізуальним аутентичним матеріалом. Перша
половина занять мовної практики присвячена славетному «Notre Dame de Paris».
Спочатку відбувається знайомство з біографією та творчістю французького письменника
В. Гюго; аналізуються стилеві особливості та визначається проблематика роману «Собор
Паризької Богоматері». Ми маємо показати актуальність твору та його зв’язок
із сучасністю, переглянувши найпопулярнішу й найцікавішу постановку цього роману –
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однойменний мюзикл Люка Пламондона й Рішара Коччианта, що дебютував у Парижі
16 вересня 1998 року і став справжньою сенсацією у всіх франкомовних країнах. Під час
роботи з фільмом студенти досліджують сучасну французьку мову мюзиклу
та порівнюють її з мовою оригіналу.
На переддемонстраційному етапі знімаються мовні труднощі сприйняття тексту
кінофільму й труднощі розуміння його змісту, уводяться й закріплюються нові слова,
аналізуються функціональні типи використовуваних у тексті висловлювань, здійснюється
перевірка розуміння раніше вивченого лексичного й граматичного матеріалу,
формується соціально-психологічний фон і змістовні орієнтири для подальшого
сприйняття форми й змісту кінофільму [4, с. 289].
Перед безпосереднім переглядом фільму студентам пропонуються орієнтири –
питання за змістом, питання й варіанти відповідей до них, завдання, пов’язані
з наступним переказом змісту, завдання на визначення послідовності й динаміки
поведінки та взаємодії персонажів, завдання на оцінювання й характеристики інформації
фільму.
Демонстрація фільму супроводжується активною навчальною діяльністю студентів.
Їм пропонується програма керування сприйняття фільму у формі схеми сценарію, плану,
опорних слів і фраз. Студенти можуть також робити нотатки в опорному конспекті
до тексту фільму [1, с. 95].
На післядемонстраційному етапі перевіряється ефективність використання
в процесі перегляду фільму запропонованих на переддемонстраційному етапі орієнтирів
сприйняття фільму студентами, здійснюється контроль розуміння змісту й використаних
у фільмі мовних і мовленнєвих засобів. Особливу увагу варто приділити різним видам
переказу (стислого, виборчого, диференційованого, дослівного, комунікативно
орієнтованого).
Доцільно
також
використати
питально-відповідну
роботу,
драматизацію, рольове відтворення тексту (особливо діалогів), наступне озвучування
фільму, відтворення й реалізацію показаних у фільмі ситуацій спілкування, їхнє
розширення, доповнення, перенос на ситуації повсякденного життя студентів [2, с. 347].
Другу половину роботи на заняттях мовної практики присвячено історії Парижу,
а тому, враховуючи вищевикладене, згідно з етапами роботи пропонуємо нашу
методичну розробку до перегляду фільму «Історія Парижу» із циклу «Вони побудували
це місто».
1. Lexique à employer : les Romains, inondation f, thermes m pl, arène f, muraille f,
insuffisance f d’eau, moine m, aqueduc m [а-kə-dyk], rigole m, péniche f, surpeupler, surgir,
arche f, travée f, sécher qch, gratte-ciel m, invar., calcaire m, hydrofuge, tailleur m de pierre,
misère f, la santé publique, exhumer les cadavres, chaux f, démolir des quartiers pauvre,s faire
déménager, hors du centre, rayon m d’avenue, trappe f, phare m, humiliation f, sous-sol m,
fromage m de Suisse, ingéniosité f
2. Questionnaire: 1. Qui étaient les premiers ingénieurs de Paris? 2. Pourquoi la ville
a-t-elle commencé à élargir et à grandir sur la rive gauche de la Seine? 3. Quels vestiges
de l’époque des Romains restent-ils comme monuments historiques? 4. Quel rôle les thermes
ont-ils joué à Paris? 5. Quand les Francs ont-ils envahi Paris? 6. Philippe Auguste, quelle
décision a-t-il prise au XIII-e siècle pour défendre la ville? 7. Où peut-on voir aujourd’hui les
restes de la muraille ancienne? 8. Où Philippe Auguste a-t-il fait construire son palais? 9. Quel
problème a surgi en 1223 après sa mort? 10. Qui a résolu ce problème? 11. Comment
ce problème a-t-il été résolu? 12. D’où vient le nom du café «les Rigoles»? 13. Quelle était
la norme d’emploi d’eau par personne pour le repas, le lessive? 14. Louis Dominique Gérard,
quel rôle a-t-il joué dans l’histoire de la ville? 15. Quel autre problème a surgi au Moyen Age
(en 1453)? 16. Combien de ponts à travers la Seine y a-t-il à Paris aujourd’hui? 17. Qui a fait
construire le Pont Neuf? 18. Pourquoi? 19. Comment est le Pont Neuf? 20. Combien d’années
sa construction a-t-elle durées? 21. Pourquoi a-t-on pu le construire seulement en 3 mois d’ été?
22. Où prenait-on les pierres pour sa construction? 23. Comment étaient le travail des tailleurs
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de pierre? 24. Combien de masques y a-t-il sur le Pont Neuf? 25. Louis XIV (le Soleil), pourquoi
a-t-il fait construire le palais de Versailles? 26. Quelle était la durée moyenne de la vie à cette
époque-là? 27. Comment a-t-on résolu la crise de la santé publique? 28. Qu’est-ce qu’on a fait
des os? 29. En 1789 qu’est-ce qui s’est passé? 30. Quand Napoléon s’est-il nommé empereur?
31. Qu’est-ce qu’il a fait construire? 32. Son neveu, Napoléon III, quel rôle a-t-il joué? 33. A qui
a-t-on chargé la tâche de la reconstruction de la ville? 34. Décrivez les rues de cette époque!
35. Haussmann, qu’est-ce qu’il a fait pour Paris? 36. Quelle mission secrète avait-il? 37. Pourquoi
a-t-on placé le canal dans le sous-sol de la ville? 38. Pourquoi ce canal est-il unique? 39. Pourquoi
a-t-on construit le système de canalisation? 40. Peut-on se perdre dans le labyrinthe de la
canalisation parisienne? 41. Haussmann, qu’est-ce qu’il a fait construire pour le repos des
Parisiens? 42. Durant quelle période la Tour Eiffel, carte de visite de Paris, a-t-elle été construite?
43. Quel pont a été construit d’après la même technologie que la Tour Eiffel? 44. Quelle
humiliation Paris a-t-il survécue en 1940? 45. Comment était Paris après la guerre? 46. Comment
est la ville à présent? 47. Pourquoi y a-t-il très peu de gratte-ciel à Paris? 48. Où presque tous les
bâtiments hauts se trouvent-ils? 49. Nommez des constructions qui sont contradictoires aux
vieux bâtiments-monuments? 50. Quelle est l’idée maîtresse du film? 51. Ce film vous a-t-il
plu ou pas? Expliquez pourquoi? 52. Qu’avez-vous appris de nouveau sur Paris? 53. Racontez
le film à votre ami qui ne l’a pas vu!
Після обговорення переглянутого фільму пропонуємо варіанти контролю.
Variante I.
1. Recopiez le texte. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables: Présent
– Pr ou Passé Composé – PC. Les mots nouveaux : les armes; sombrer; conquérir; des vestiges.
Paris (PC grandir) au cours des siècles. L’histoire la (PC orner) de monuments admirables.
L’île de la Cité (Pr être) la partie la plus ancienne de la ville. Tout (PC commencer) ici. Les
Gaulois avaient construit dans trois îles, qui aujourd’hui n’en (Pr former) qu’une, un petit
village: la cité des pêcheurs et des mariniers. C’est pourquoi le bateau (PC reste) écrite en latin:
«Fluctuat nec mergitur» ce qui (Pr signifier): «Il (Pr flotter), mais ne (Pr sombrer) pas» .
La Gaule (PC être) conquise par les Romains et c’est avec Jules César qu’on (Pr trouver)
pour la première fois dans l’histoire la mention de la Cité. Lutecia (Lutèce), c’est là le nom que
lui (PC donner) Jules César dans ses «Commentaires sur la guerre des Gaules» en l’an 53 avant
notre ère. A Paris on (Pr voir) de nombreux vestiges de l’époque gallo-romane: les arènes et le
théâtre, les thermes. Au V-e siècle les tribus des Francs (PC conquérir) la Gaule.
Le nom de Lutèce ne (PC rester) pas à la ville. Elle (PC prendre) le nom de Paris qui lui
(PC venir) des pêcheurs - Parisiis, habitants de la Cité. La ville (Pr s’étendre) sur les deux rives
de la Seine. Au XII-e siècle Paris (PC devenir) la capitale de la France.
2. Relisez le texte et dites si c’est vrai ou faut? Si c’est faut, corrigez-le.
1) La Cité est la partie la plus ancienne de la ville.
2) Les Romains ont construit cette petite cité.
3) C’était la cité des pêcheurs et des mineurs.
4) Le drapeau bleu, blanc, rouge reste aux armes de la ville.
5) Avec Jules César on trouve pour la première fois la mention de la cité.
6) Jules César lui a donné le nom de Lutèce.
7) Il ne reste pas de vestiges de l’époque gallo-romane.
8) Le nom de Lutèce est resté après la conquête des Francs.
9) Le nom de Paris lui ont donné Parisiis, habitants de la Cité.
10) Au XII-e siècle Paris devient la capitale de la France.
3. Faites le test! Reliez les deux parties:
 L’Arc de Triomphe se dresse au milieu de la place …
 La plus célèbre sculpture de l’Arc de Triomphe est …
 L’ancienne résidence des rois, il est de nos jours le palais de l’art…
 Autour de cette place on voit huit statues…
 L’un des chefs-d’oeuvre de l’art gothique…

137



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


 L’ancienne prison royale prise par le peuple français…
 Le quartier préféré des peintres, des poètes, des écrivains, des chansonniers.
 Le Louvre, b) Montmartre, c) La Concorde , d) Notre-Dame de Paris, e) Charles de
Gaulle, f) La Marseillaise, g) La Bastille
Variante II
1. Recopiez le texte. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables: Présent
- Pr ou Passé Composé - PC.
En 1666, le feu (PC démolir, IIgr.) une grande partie de Londres: il (PC falloir) reconstruire
la capitale, et Londres (PC être) pendant longtemps la ville la plus moderne d’Europe.
A Paris un homme (PC remplacer) le feu. Il s’appelait Haussmann, administrateur
français qui (PC être) dix-sept ans préfet de la Seine; il (PC se rendre) célèbre par les travaux
qu’il (PC diriger) et qui (PC transformer) complètement Paris. On lui (Pr devoir) les grandes
avenues d’aujourd’hui et les grands boulevards. Pour faire ces travaux, Haussmann (PC oser)
démolir de belles choses. Certaines personnes ne (PC être) pas contents, mais cela ne
(PC empêcher) pas Paris de devenir une ville moderne. Tout cela (PC se passer) sous Napoléon
III, il y a plus de cent ans. Haussmann (PC voir) loin, mais pas assez pour préparer Paris
d’aujourd’hui, avec tout ce que le progrès (PC changer) dans la capitale française.
De nouveaux quartiers (Pr s’élever). Et au centre même de Paris on (PC procéder) au
grand déménagement des Halles, construites par Haussmann en 1860. Le «Ventre de Paris» s’en
(PC aller) à Rungis, sur la route d’Orly, et un nouveau quartier (PC naître) à sa place. Le vieux
Paris (PC rester), mais près de lui, autour de lui, à l’intérieur de lui un nouveau Paris (Pr être)
en train de naître.
2. Relisez le texte et dites si c’est vrai ou faut? Si c’est faut, corrigez-le.
1) La guerre de Cent ans a démoli Londres.
2) A Paris le feu a remplacé la guerre.
3) Haussmann est devenu célèbre par la transformation de Paris.
4) Pour faire ces travaux il a construit de belles choses.
5) Cela a permis à Paris de devenir une ville moderne.
6) Tout cela a eu lieu sous Napoléon III.
7) Haussmann a vu assez loin pour préparer Paris d’aujourd’hui.
8) On a construit de nouveaux quartiers avec les Halles.
9) Le «Ventre de Paris» a été construit en 1860.
10) De nouveaux quartiers sont en train de naître autour le vieux Paris.
3. Faites le test ! Reliez les deux parties:
 «Au grands hommes la Patrie reconnaissante» …
 Pour admirer Paris du haut de la Tour Eiffel allez au …
 Il a donné l’ordre de construire l’Arc de Triomphe…
 L’avenue qui relie la place Ch. de Gaulle et la place de la Concorde…
 Ici on voit les tombes des musiciens, des écrivains, des peintres, des militants
du mouvement ouvrier…
 Vous pouvez y admirer les chefs-d’oeuvres de l’art plastique…
 Sa construction a duré du XII-e s. jusqu’au milieu du XIII-e siècle…
а) Notre-Dame de Paris, b) Le cimetière Père-Lachaise, c) Les Champs-Élysées,
d) Champs-de-Mars, e) Napoléon II, f ) Le Panthéon, g) Le Louvre
Запропоновані студентам питання та варіанти контролю сприяють розумінню
головної інформації та обговоренню фільму, а в подальшому слугують опорою
до складання есе. Таким чином, після проведеної роботи студенти готуються
до презентації та проведення екскурсії в м. Парижі.
Отже, вагомість використання аудіовізуальних технологій у загальному процесі
навчання французької мови розкривається через їх незаперечний зв’язок з формуванням
мовленнєвої компетенції. Використання автентичного матеріалу стає для студентів
не тільки багатим джерелом країнознавчих знань про історію, культуру, економіку,
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політику, побут країни, формує їх світогляд, але й розвиває мислення, збагачує
їх словниковий запас, дає змогу простежити використання різних граматичних структур.
Значна розумова робота, яка виконується студентами з метою проникнення у зміст
тексту, розвиває мовну здогадку та антиципацію, самостійність у подоланні мовних
і смислових труднощів, інтерес до оволодіння французькою мовою, сприяє підвищенню
ефективності її вивчення.
Здійснене дослідження не претендує на остаточне розв’язання заявленої проблеми,
не охоплює всіх питань, пов’язаних з мовною практикою студентів. Перспективні
напрямки подальшої роботи вбачаються в пошуку, розробленні, апробації
та впровадженні в навчальний процес ефективних форм і методів навчання іноземної
мови.
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Голотюк Е. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИКИ

В статье обозначены основные компетенции, которые формируются на занятиях
французского языка во время прохождения языковой учебной практики благодаря использованию
аутентичных материалов и аудиовизуальных технологий. В статье рассматриваются этапы
работы с фильмами на французском языке – преддемонстрационный, демонстрационный
и последемонстрационный – с соответствующими заданиями к ним. На занятиях языковой
практики студенты просматривают два фильма – «Собор Парижской богоматери»
и «История Парижа». Предлагаются образцы заданий для проверки понимания последнего
просмотренного фильма, составления эссе и контроля приобретенной коммуникативной
компетенции.
Ключевые слова: аудиовизуальные технологии, языковая практика, коммуникативная
компетенция, этапы работи, французский язык.
Golotyuk O. V.
USING AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES ON THE LESSONS OF LANGUAGE PRACTICE

The urgency of the of the article is determined by the general tendency of studying the psychological
and pedagogical of the learning process and the search for the most optimal ways of developing the speech
activity of students. According to the ‘European Recommendations’, one who learns a language must
acquire the skills of using information technology to enlarge language knowledge and intercultural
competence.
The purpose of this article is to show the work of using some of the contemporary audiovisual
technologies that help the optimization teaching of French language. The article offers variants of working
with authentic material, gives methodical recommendations to the lessons of French language
in accordance with the program of the language practice.
The article describes general students’ competences which form on the lessons of French using
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the authentic materials and audiovisual technologies during the language practice. The article examines
the stages of work with films on French: before film showing, film showing and after film showing with
tasks. The students watch two films on the lessons of language practice: Notre Dame and History of Paris.
The examples of tasks are offered to check the understanding of the last watched movie, the writing
of essay and control the acquired communicative competence.
Key words: audiovisual technologies, language practice, communicative competence, stages
of work, French.
Рецензент: Слюсаренко Н.В.

УДК 378.147(477)
Захарченко Ю. В.*
КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ
У статті розглядаються проблеми дослідження стану сформованості дослідницької
компетентності майбутніх фахівців з маркетингу на констатувальному етапі. Науково
обґрунтовано та встановлено фактичний стан на рівні педагогічних особливостей формування
дослідницької компетентності студентів спеціальності «Маркетинг» на момент проведення
дослідження. Для збору первинної інформації використовувались як готові психолого-педагогічні
методики, так й особисті розробки автора. Дослідження включало три етапи: збір первинної
інформації, ранжування вагових коефіцієнтів, розрахунок групового показника рівня стану
сформованості дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу.
Ключові слова: дослідницька компетентність, констатувальний етап дослідження,
фахівець з маркетингу, методи дослідження стану сформованості компетентності, критерії
та показники дослідницької компетентності.
Інтеграція України в європейський освітній простір вимагає від вищого навчального
підвищення якості освітніх послуг. Отже, сучасний ринок праці потребує мобільних
фахівців з маркетингу, що здатні адаптуватися до нових несталих умов.
Розставляючи пріоритети, основним завданням підготовки фахівців з маркетингу
у вищих навчальних закладах є формування та реалізація дослідницької компетентності.
При впровадженні компетентісного підходу одним із головних чинників є дослідження
стану сформованості дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу.
Аналіз наукових праць свідчить, що сформованість дослідницької компетентності
майбутніх фахівців з маркетингу є тим питанням, яке є предметом уваги вчених
(Є. Бенькович, К. Беркити, Г. Копил та інших, зокрема щодо маркетологів – М. Акічевої,
М. Вачевського, Т. Григорчука, В. Майковської, Н. Чухрай та ін.). Водночас не повною
мірою досліджено питання дослідження стану сформованості дослідницької
компетентності майбутніх фахівців з маркетингу.
Мета статті – висвітлення результатів констатувального експерименту щодо
визначення, наукового обґрунтування та встановлення фактичного стану на рівні
педагогічних особливостей формування дослідницької компетентності студентів
спеціальності «Маркетинг».
Для проведення дослідження було залучено 97 науково-педагогічних працівників
кафедр, що здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності «Маркетинг» і 305 студентів,
що навчаються за цією спеціальністю на четвертому курсі за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавр. Дослідження проводилось у п’яти вищих навчальних закладах України.
До контрольної групи (групи К) увійшов 151 студент, до експериментальної групи
(групи Е) – 154 студенти. Умови експерименту – освітній процес.
*© Захарченко Ю. В.
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Для збору первинної інформації використовувались як готові психолого-педагогічні
методики, так і особисті розробки автора.
Дослідження включало три етапи: збір первинної інформації, ранжування вагових
коефіцієнтів, розрахунок групового показника рівня стану сформованості дослідницької
компетентності майбутніх фахівців з маркетингу.
У межах дослідження та на підставі обґрунтованих компонентів виокремлено такі
об’єктивні критерії сформованості дослідницької компетентності майбутніх фахівців
з маркетингу: мотиваційний, інформаційний, когнітивний, комунікативний,
рефлексивний, особистісний та критерій прогнозування в умовах невизначеності
На першому етапі здійснено аналіз сформованості визначених критеріїв дослідницької
компетентності (табл. 1).
Таблиця 1
Методи дослідження стану сформованості дослідницької компетентності
майбутніх маркетологів у вищих навчальних закладах
Критерій

Показники
Готовність до дослідницької діяльності

Мотиваційний

ступінь дослідницької мотивації
ступінь мотивації досягнення

Інформаційний

Когнітивний

Комунікативний

Рефлексивний

здатність інтеграції дослідницького
маркетингового знання та знання
інформаційних технологій
рівень володіння комп’ютерними
технологіями та операційними
системами для здійснення
дослідницької маркетингової діяльності
рівень використання технічних засобів
збору та обробки інформації, зв’язків і
комунікацій
система дослідницьких знань
академічна оцінка
уміння донести необхідну інформацію
організація якісної інформації
розуміння партнера і правильна оцінка
його здібностей
здатність до оцінювання своєї
діяльності
уміння помічати свої помилки і
прагнути їх виправити
задоволення потреби в професійному
та особистісному зростанні

Методика
Дослідницькі завдання
(розроблено автором)
анкета виявлення ступені
дослідницької мотивації
та мотивації досягнення
на основі методики С. Пакуліна,
М. Овчинников

розрахункові завдання
з використанням інформаційних
систем і технологій
(розроблено автором)

тестування (розроблено автором)
тестова карта комунікативної
діяльності, розроблена
на основі анкети А. Леонтьєва

метод проектів (розроблено
автором)

Особистісний

здатність до самоаналізу, саморегуляції, методика «Шкала самооцінки
саморозвитку та самовдосконалення
та рівня домагань Т. Дембо
здатність до продукування принципово і С. Рубінштейн» (в модифікації
А. Прихожан)
нових ідей (креативність)

Прогнозування
в умовах
невизначеності

здатність прогнозувати можливий
сценарій розвитку подій в умовах
невизначеності

розроблено тест на основі
методики критичного мислення
Л. Старки
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Мотиваційний критерій
визначається такими показниками: готовність
до дослідницької діяльності, ступінь дослідницької мотивації, ступінь мотивації
досягнення.
Діагностику стану готовності до дослідницької діяльності здійснено за допомогою
вирішення студентами дослідницьких завдань. Оцінювалось уміння ставити дослідницькі
завдання, визначати вимоги до результатів їх вирішення за допомогою спеціальних
завдань, уміння структурувати своє рішення, усно або письмо обґрунтовуючи його під час
спостереження за процесом вирішення студентом завдань, уміння планувати
дослідження, визначати його структуру та якість [5].
Таким чином, здійснено оцінювання умінь студентів, яким давалось десять завдань
для вирішення. За його результатами, студентів розподілено за рівнем готовності
до дослідницької діяльності. При цьому враховувались правильно сплановані студентом
рішення дослідницьких завдань і виконані дослідницькі дії.
Такі показники, як ступінь дослідницької мотивації та мотивації досягнення,
визначено з використанням анкети виявлення ступеня дослідницької мотивації
та мотивації досягнення, що розроблена на основі методики «Мотивація навчання
студентів педагогічного вузу» (С. Пакуліна, М. Овчинников) [6, с. 6-8]. Анкета містить три
групи запитань, значущість кожного з яких визначається студентами за 5-бальною
шкалою, де 5 – дуже значущі мотиви, 1 – не мають значення.
Мотивація досягнення включає в себе внутрішні мотиви вступу до університету,
широкі пізнавальні мотиви й релевантні професійні мотиви.
Дослідницька мотивація навчання включає в себе зовнішні мотиви вступу
до університету, вузькі навчально-пізнавальні мотиви й релевантні професійні мотиви.
Інформаційний критерій визначається такими показниками: здатність інтеграції
дослідницького маркетингового знання та знання інформаційних технологій, рівень
володіння комп’ютерними технологіями та операційними системами для здійснення
дослідницької маркетингової діяльності, рівень використання технічних засобів збору
та обробки інформації, зв’язків і комунікацій.
Комп’ютерні інформаційні системи і технології дають можливість оптимізувати та
раціоналізувати професійні функції, які виконують фахівці з маркетингу за рахунок
застосування сучасних електронних засобів збору, передання та перетворення
інформації.
Сьогодні фахівці маркетингу мають постійно опановувати нові інформаційні
системи й технології роботи з інформацією і розуміти, що людство вступає в глобальне
інформаційне суспільство та принципово нову еру інформаційних систем
і технологій [10].
З метою оцінити сформованість дослідницької компетентності студентів
спеціальності «Маркетинг» за інформаційним критерієм студентам були запропоновані
розрахункові завдання з використанням, наприклад, програми SPSS [4; 8].
Когнітивний критерій визначається такими показниками: система дослідницьких
знань, академічна оцінка, ураховуючи, що використання різноманітних тестів не тільки
сприяє підвищенню рівня активності студентів на занятті, а й дає змогу визначити рівень
засвоєння матеріалу [3]. Для дослідження рівня цих показників використано тестування.
Завдання наведено у двох варіантах, кожен з яких має 50 питань.
Комунікативний критерій визначається такими показниками: уміння донести
необхідну інформацію, організація якісної інформації, розуміння партнера і правильна
оцінка його здібностей.
Щоб оцінити стиль спілкування людини з аудиторією, застосовано тестову карту
комунікативної діяльності, розроблену на основі анкети А. Леонтьєва [9]. Для цього було
залучено фахівців – маркетологів, які постали як експерти, що мають досвід спілкування
з аудиторією. Кожен експерт працював незалежно, після чого отримувалась усереднена
оцінка. Оцінювання проведено за пропонованою шкалою, а при обговоренні
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обґрунтовано, які дії лектора викликали ті чи інші оцінки.
Рефлексивний критерій визначається такими показниками: здатність до оцінювання
своєї діяльності, уміння помічати свої помилки і прагнути їх виправити, задоволення
потреби в професійному та особистісному зростанні.
Рефлексія передбачає звернення фахівця назад, оцінювання, аналіз процесу
пізнання студентом своїх внутрішніх станів.
Методика оцінювання показників рефлексивного критерію заснована на методі
проектів. Дослідницькі проекти (курсова або індивідуальна робота) мають структуру
справжніх наукових досліджень. Вони припускають аргументацію актуальності теми,
визначення проблеми, предмета, об’єкта, цілей і завдань дослідження. Крім того
передбачається обов’язкове висування гіпотези дослідження, позначення методів
дослідження і проведення експерименту. Закінчується проект обговоренням
і оформленням результатів, формулюванням висновків і позначенням проблем
на подальшу перспективу дослідження [7].
Алгоритмом проектної діяльності будується у формі «дизайн-петлі»: визначення
потреби, дослідження, визначення вимог до об’єкта проектування, генерування первісних
ідей, аналіз ідей, вибір ідей, планування, прогнозування (рис. 1).
1. Визначення
потреби
8. Прогнозування

7. Планування

9. РЕФЛЕКСІЯ
(оцінка, аналіз
процесу)

6. Вибір ідеї

2. Дослідження –
«дизайн-аналіз»
існуючих об’єктів

3. Визначення
вимог до об’єкта
проектування

4. Генерування
первісних ідей
5. Аналіз ідей

Рис. 1. Алгоритм проектної діяльності будується у формі «дизайн-петлі»
Останній етап – «рефлексія» – є головним. На нього відводиться більше часу, ніж
на інші етапи. Студентами під керівництвом викладача проводиться аналіз, готуються
відповіді на пошукові запитання:
 наскільки успішно вирішена проблема – обговорюється здатність до оцінювання
своєї діяльності;
 чи були помилки в дослідженні, чи зміг їх помітити студент і як їх виправити –
обговорюється вміння помічати свої помилки і прагнути їх виправити;
 наскільки майбутній фахівець був успішний у процесі проектування –
обговорюється задоволення потреби в професійному та особистісному зростанні.
Крім того, під час «рефлексії» студентські проекти оцінюються всіма учасниками.
Максимальна кількість балів – 100. Далі розраховується середній бал для кожного
учасника дослідження.
Особистісний критерій визначається такими показниками: здатність до самоаналізу,
саморегуляції, саморозвитку та самовдосконалення, здатність до продукування
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принципово нових ідей (креативність).
Методологічною основою аналізу рівня самооцінки було обрано методику
«Шкала самооцінки та рівня домагань Т. Дембо і С. Рубінштейна» (у модифікації
А. Прихожан) [1, с. 11], яка є найкращою для безпосереднього самостійного оцінювання
особистих якостей за шкалами. Беручи до уваги, що залежно від конкретного завдання,
яке стоїть перед дослідниками, в методику можна вводити інші шкали самооцінки,
запропоновано шкалу, в основі вибору яких було покладено показники особистісного
критерію дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу – характер,
розум і здібності, саморегуляція, саморозвиток, самовдосконалення, упевненість у собі,
креативність.
Під час дослідження студенти на умовній шкалі відзначали прояв своїх якостей
(самооцінка) й оцінювали бажаний рівень їх розвитку (рівень домагань).
Критерій прогнозування в умовах невизначеності визначається таким показником,
як здатність прогнозувати можливий сценарій розвитку подій в умовах невизначеності.
Ураховуючи, що самостійність мислення не можлива без його критичності,
вищезазначений показник забезпечується саме за умов критичного мислення як потреба
жити в сучасному світі, оскільки це складне вміння дозволяє правильно уявити
та проаналізувати інформацію різного змісту, вирішити широке коло практичних
проблем професійній діяльності майбутнього фахівця з маркетингу, у людських
взаєминах, науковій діяльності, у повсякденному житті і т. ін.
Для визначення цього показника, на прикладі тесту критичного мислення
американського автора Л. Старки [2, с. 12], але з урахуванням характеристики
респондентів розроблено тест «Оцінка здатності прогнозувати можливий сценарій
розвитку подій в умовах невизначеності або оцінка критичного мислення».
Отримані за тестом результати свідчать, що якщо респондент відповів на всі
запитання правильно, у нього задіяно практично всі операції критичного мислення –
логіка, індукція, дедукція, рефлексія, контроль над емоціями, прийняття рішень, аналіз
інформації на достовірність, здатність розпізнавати свої ілюзії, маніпуляції з боку
оточуючих, реклама, пропаганда та прийняття найбільш оптимальних рішень в умовах
невизначеності і ризику, вміння ставити реалістичні цілі і знаходити адекватні шляхи
досягнення. Такий майбутній фахівець з маркетингу є ефективним професіоналом у всіх
видах роботи, що вимагає прийняття складних і відповідальних рішень, а також має
загальну перевагу в життєдіяльності, адаптації до змінних умов середовища.
Після визначення середніх значень за кожним критерієм за результатами
констатувального експерименту референтна група, до складу якої увійшли викладачі,
які брали участь у дослідженні, було проставлено вагові коефіцієнти кожного критерію
від 7 до 1.
Далі
розраховано
середньозважені
значення
критеріїв
дослідницької
компетентності, визначивши груповий параметричний індекс (І). Для цього
скористаємося формулою (1):
n

I

  qi  ai
i 1

,
(1)
де qi – значення і-го критерію за кожним рівнем, %;
аi – ваговий коефіцієнт і-го критерію за кожним рівнем, %.
Отже, за результатами констатувального дослідження стану сформованості
дослідницької компетентності майбутніх фахівців відсоток студентів групи Е за високим
рівнем середньозваженого критерію на 1,32 % більший ніж у студентів групи К.
Відповідно кількість студентів із середнім рівнем на 1,39 % менша, з низьким – на 0,09 %
більша (рис. 2).
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Рис. 2. Середньозважені значення критеріїв дослідницької компетентності
за результатами констатувального експерименту
Вивчення стану сформованості дослідницької компетентності майбутніх фахівців
із маркетингу дозволяє вчасно скоригувати освітній процес з метою підвищення якості
підготовки мобільних фахівців з маркетингу, що здатні адаптуватися до нових несталих
умов.
Перспективним
напрямком
подальших
досліджень
є
дослідницькоекспериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування дослідницької
компетентності майбутніх фахівців з маркетингу на формувальному етапі
та узагальнення отриманих результатів.
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Захарченко Ю. В.
КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МАРКЕТИНГУ

В статье рассматриваются проблемы исследования состояния сформированности
исследовательской
компетентности
будущих
специалистов
по
маркетингу
на констатирующем этапе. Научно обосновано и установлено фактическое состояние на уровне
педагогических особенностей формирования исследовательской компетентности студентов
специальности «Маркетинг» на момент проведения исследования. Для сбора первичной
информации использовались как готовые психолого-педагогические методики, так и личные
разработки автора. Исследование включало три этапа: сбор первичной информации,
ранжирование весовых коэффициентов, расчет группового показателя уровня состояния
сформированности
исследовательской
компетентности
будущих
специалистов
по маркетингу.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, констатирующий этап
исследования, специалист по маркетингу, методы исследования состояния сформированности
компетентности, критерии и показатели исследовательской компетентности.
Zakharchenko Y. V.
CONSTRUCTION STAGE OF THE STUDY OF THE SITUATION
OF THE RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE MARKETING PROPERTIES

In setting priorities, the main task of training specialists in marketing in higher education
is the formation and implementation of research competence. When implementing a competency
approach, one of the main factors is the study of the state of the emergence of research competence of future
marketing professionals. The article deals with the problems of studying the state of formation of research
competence of future marketing specialists at the stage of formation. Scientifically substantiated and
established the actual state at the level of pedagogical peculiarities of the formation of research competence
of students of the specialty «Marketing» at the time of the research. For the collection of primary
information was used as ready-made psychological and pedagogical techniques, as well as personal works
of the author. The study included three stages: the collection of primary information, the ranking of weight
coefficients, the calculation of the integral indicator level of the formation of research competence of future
marketing professionals. Within the framework of the research and on the basis of the substantiated
component components, the following objective criteria for the development of the research competence
of future marketing specialists are identified. Studying the state of the formation of the research
competence of future marketing professionals can timely adjust the educational process in order
to improve the quality of training of mobile marketing professionals who are able to adapt to new volatile
conditions.
Key words: research competence, qualifying stage of research, marketing specialist, research
methods of competence development, criteria and indicators of research competence.
Рецензент: Кохановська О.В.
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УДК 377.1
Ієвлєв О. М.*
ВПЛИВ РИНКУ ПРАЦІ НА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано вплив ринку на зміст професійно-педагогічної мобільності
фахівців з вищою освітою, які здобули педагогічну освіту на базі непедагогічної, зв’язок
професійно-педагогічної мобільності з іншими видами мобільності. Показано, що розвиток
нашої країні відбувається в умовах інформаційної революції, становлення постіндустріального
суспільства, кризових явищ в економіці, що сприяє мобільності населення. Формування
професійно-педагогічної мобільності як одного з видів професійної, дозволить забезпечити
конкурентоздатність фахівців з вищою освітою, які здобули педагогічну освіту на базі
непедагогічної шляхом перепідготовки або навчання на другому (магістерському) рівні вищої
освіти.
Ключові слова: мобільність; траєкторії мобільності; соціальна мобільність; культурна
(соціокультурна) мобільність; професійна мобільність; професійно-педагогічна мобільність.
Процеси глобалізації в сучасному світи пов’язані з лібералізацією, трансформацією
та інтеграцією національних економік в єдиний міжнародний ринок товарів і послуг.
Становлення ринкової економіки в нашій країні співпало, з одного боку,
з інформаційною революцією в умовах постіндустріального суспільства, що призвело
до прискорення процесів зникнення, наповнення новим змістом і виникненням нових
професій; з іншого – з виникненням ринку праці, що характеризується
непередбачуваною динамікою через кризові явища. До останніх можна віднести:
невідповідність рівня заробітної плати працівників їх освіті та кваліфікації, відсутність
на ринку праці високооплачуваних вакантних посад, закриття підприємств та установ
тощо. Тому старі компетенції часто виявляються непотрібними, через що виникає
постійна потреба набуття нових знань і навичок.
Усе це сприяє підвищенню мобільності населення, при цьому траєкторії
«сучасної» мобільності відрізняються від траєкторій минулих століть, коли професійна
підготовка відбувалася одночасно зі соціалізацією та не вимагала подальшої
перекваліфікації [11, с. 3]. До того ж залежно від історичного періоду, ситуації та галузі
змінюється вагомість і змістовне наповнення різних видів мобільності. Так, якщо
на початку минулого століття особливої вагомості набуло питання соціальної
мобільності, то на початку двадцять першого – професійна мобільність та її різновиди:
соціально-професійна мобільність, професійно-педагогічна мобільність тощо.
Зазначені вище процеси відбуваються і в системі освіти як важливого соціального
інституту суспільства. Так, відбувається перехід педагогів у комерційні організації,
їх міграція до інших країн, спостерігається високий відсоток працівників
передпенсійного та пенсійного віку та ін. Для прикладу, у педагогічних колективах
професійно-технічних навчальних закладів, технікумів і коледжів упродовж останніх
років спостерігається спад укомплектованості педагогічними кадрами в обсязі 10÷15 %.
Суголосною цьому є думка Н. Брижак про те, що саме формування професійної
мобільності готує майбутніх учителів до змін, які виникають у нашій державі через
нестабільний розвитку економіки, від чого залежать усі сфери нашого буття [8, с. 69].
У той же час частину вакантних посад поряд з випускниками педагогічних ВНЗ
займають фахівці з вищою освітою, які здобули педагогічну освіту на базі базової
непедагогічної шляхом перепідготовки або навчання на другому (магістерському) рівні
вищої освіти (за умови перехресного вступу), а тому дослідження їх професійнопедагогічної мобільності є актуальним у системі освіти.
Конкурентоздатність нашої країни пов’язана з наявністю мобільних фахівців,
які здатні змінювати зміст власної діяльності.
*© Ієвлєв О. М.
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Підготовка професійно мобільного фахівця сфери освіти пов’язана з:
– процесом зміни парадигми освіти, гуманізацією освітнього процесу як за змістом
(уведенням до освітніх програм спеціальностей психолого-педагогічних дисциплін),
так і за формою (акцент на «суб’єкт-суб’єктному» характері педагогічного спілкування,
використання інтерактивних методів навчання тощо);
– збільшенням обсягу виробленої інформації, формуванням єдиної світової
інформаційної системи з використанням новітніх інформаційних технологій тощо;
– інтеграційними процесами в освіті – модернізацією змісту освіти, розвитком
системи безперервної освіти, упровадженням нових навчальних дисциплін, сформованих
на основі принципу інтеграції тощо;
– підвищенням значення людського капіталу і, як наслідок, ролі особистісного
підходу в навчанні й вихованні;
– необхідністю покращення якості освіти – підвищенням вимог до рівня
професіоналізму викладачів, розширенням освітніх можливостей особистості
тощо [12; 14].
Рівень професійної мобільності визначається, зокрема:
– наявністю (відсутністю) компетенцій та компетентностей (Л. Горюнова,
А. Дьомін, Е. Зеєр, Б. Ігошев, Р. Пріма, Л. Сушенцева);
– наявністю в людини певних особистісних якостей і здібностей – соціальної
активності, готовності, високої адаптивності до різних видів діяльності, креативності,
критичності та продуктивності мислення, комунікативності (Б. Ігошев, Ю. Калиновський,
Л. Амірова); толерантності, високої духовності (Р. Пріма).
У процесі розвитку професійної мобільності фахівця сфери освіти Л. Горюнова
виділяє такі стадії:
– стабілізаційна, що характеризується адаптацією студента до нових умов освітньої
діяльності, освітнього середовища, соціального оточення, що забезпечує його стійке
функціонування в процесі професійної підготовки;
– аналітична, що складається з підготовки студента до змін «у собі», своєї діяльності
як рефлексивної реакції на «збурення» (спеціально створюваних викладачем
за допомогою організації подій, проблем, завдань) в освітньому середовищі, у результаті
яких студент звертається до аналізу своїх власних ресурсів, що дозволяють йому рухатися
назустріч подіям і вимогам;
– перетворювальна – діяльнісна стадія, на якій відбувається реальне включення
студента в процес власного професійного становлення, що дає йому можливість активно
просуватися в оволодінні професією [10].
Траєкторії мобільності майбутнього вчителя частково прописані в основних
нормативно-правових документах, що регулюють національну систему освіти. Так,
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1993) [3] передбачає
поєднання споріднених професій та спеціальностей для забезпечення мобільності фахівців
на ринку праці, що знайшло свою практичну реалізацію в Постанові Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» (2015) [4].
У свою чергу Національна доктрина розвитку освіти (2002) [2] передбачає
забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності випускників вищих
навчальних закладів на ринку праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних
рівнів акредитації, наукових установ і підприємств, запровадження гнучких освітніх
програм та інформаційних технологій навчання.
Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017) метою професійної (професійнотехнічної) освіти є формування й розвиток професійних компетентностей особи, необхідних
для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення
її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання
впродовж життя [1].
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Таким чином, підготовка мобільного фахівця сфери освіти є актуальною науковою
проблемою. Існують різні «траєкторії руху» мобільного педагога в системі освіти (закладі
освіти) з притаманними кожній параметрами (видами) професійної мобільності.
Ефективна педагогічна діяльність фахівців, які здобули педагогічну освіту на базі
базової непедагогічної, передбачає акцентування під час здобуття ними вищої
педагогічної освіти на формуванні у відносно стислі строки (1-1,5 – 2 р.) під час навчанні
на другому (магістерському) рівні вищої (педагогічної) освіти) професійної педагогічної
компетентності, яка дозволяє поєднувати теоретичну і практичну готовність
до здійснення педагогічної діяльності.
Тому формування належного рівня професійно-педагогічної мобільності як одного
з видів професійної дозволить забезпечити конкурентоздатність таких фахівців поряд
з випускниками педагогічних ВНЗ на ринку праці.
Подальший аналіз присвячено аналізу впливу ринку праці на зміст професійнопедагогічної мобільності педагога в системі освіти.
Мета статті – проаналізувати вплив ринку праці на зміст професійно-педагогічної
мобільності.
Професійна мобільність фахівця системи освіти є формою соціально-професійної
активності в її компетентнісному й особистісному аспектах, що виявляється в готовності
й можливості реалізації професійних траєкторій в освітньому контексті [9, c. 3].
Як справедливо зазначає Р. Пріма, процес формування мобільного фахівця
передбачає організацію певного «поля можливостей», освітньо-виховного середовища,
життєдіяльності, що орієнтує майбутнього спеціаліста на різноплановість вибору,
самопрояв, статусне зростання, професійний розвиток, швидку орієнтацію
(адаптованість), прагнення активно змінити несприятливі ситуації [16, с. 64].
Основою професійної мобільності особистості, як слушно зазначає Л. Сушенцева,
є динамізм її мотиваційних, інтелектуальних і вольових процесів, завдяки чому
створюється індивідуальне поле готовності до професійної мобільності [18].
Професійна мобільність є найважливішою якістю особистості сучасного вчителя,
що дозволяє йому успішно адаптуватися до мінливих умов професійної навчальновиховної діяльності й вирішувати педагогічні завдання відповідно до професійного
призначення, що є основою його професійного зростання [6, с. 9].
Відомо, що під трудовою мобільністю розуміють процес трудових переміщень
працівника, основу якого складають здібності до змін у змісті трудової діяльності,
що забезпечило визначення відповідних чинників трудової мобільності. Управління
потоками трудової мобільності, на думку Е. Бойченко, є запорукою успіху відповідних
програм у боротьбі з безробіттям [7, с. 13].
Держава намагається регулювати трудову мобільність. Так, брак педагогічних
кадрів з вищою освітою початку дев’яностих років компенсувався працевлаштування
на посади педагога осіб без педагогічної освіти. Передбачалося, що ці особи могли
здобути її пізніше в системі перепідготовки.
В умовах чинного законодавства працевлаштування в системі освіти осіб з базовою
непедагогічною освітою можливе шляхом їх навчання на педагогічних спеціальностях
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти та другому (магістерському) – на умовах
перехресного вступу. Продовжують також діяти освітньо-професійні програми
перепідготовки.
Залишається актуальними питання переміщення мобільного педагога в закладі
освіти. Так, мова може йти про горизонтальну мобільність (переміщення між посадами
приблизно однакового статусу) та вертикальну. Остання у свою чергу буває висхідною
(кар’єрне зростання в галузі науки або (та) освітнього менеджменту) та низхідною
(пов’язана, наприклад, із досягненням пенсійного віку). Окремими видами мобільності
в навчальному закладі є «маятникова мобільність» (коли «неосновна» спеціальність (або
спеціалізація) для педагога може стати основною), перекваліфікація, підвищення
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престижу професії тощо.
Розглядаючи траєкторії професійної мобільності, можна виділити такі
їх параметри: форми професійної мобільності (наприклад, кар’єрне зростання: зміна
позиції в системі розподілу влади у професійній діяльності), типи професійної мобільності
(внутрішньопрофесійна
/
міжпрофесійна),
канали
професійної
мобільності
(горизонтальний / вертикальний), фактори, що сприяють процесу професійної мобільності
(внутрішні: готовність до прийняття відповідальних рішень тощо / зовнішні: напружена
економічна / політична / соціальна ситуація в місті / країні тощо). Різні форми або прояви
професійної мобільності можуть поєднуватися один з одним, унаслідок чого канали
та типи професійної мобільності будуть змінюватися [17, c. 17-18].
Маючи відповідний рівень професійно-педагогічної мобільності, педагог, який має
базову непедагогічну освіту, буде ефективним учасником освітнього процесу, через
що матиме здобутки, що підвищать його престиж як фахівця і професії в цілому.
Слід зазначити, що перекваліфікація в системі середньої освіти в переважній більшості
випадків передбачає здобуття додаткової вищої освіти.
Ринкові відносини в суспільстві ставлять більш жорсткі вимоги до професійної
діяльності викладача, ускладнюючи його кар’єрне зростання, що впливає в умовах
конкуренції ВНЗ за людські (абітурієнти) та матеріальні ресурси на більш інтенсивне
переміщення викладів між навчальними закладами.
Лібералізація законів переміщення робочої сили сприяє трудовій імміграції
в Україну представників різних національностей, релігій, статків та їх дітей. Тому
професійно-педагогічна мобільність пов’язана з культурною (соціокультурною)
мобільністю, яка розуміється як якість, процес, результат процесу, критерій оцінювання
будь-якого переходу індивіда з одного культурного (соціокультурного) середовища
в інше.
Культурна (соціокультурна) мобільність потрібна педагогу для покращення його
результатів при підвищенні його кваліфікації (стажуванні, участі в грантових проектах
тощо) в умовах інтеграції в Європейській освітній простір.
Саме тому Ю. Клименко розуміє поняття «професійна мобільність майбутнього
вчителя» як здатність педагога до змін, прийняття нового, системного мислення,
розуміння взаємозв’язків і взаємозалежностей у суспільному розвитку, що досягається
за рахунок змін, пов’язаних зі здобуттям досвіду навчання або викладання в іншому
європейському вищому навчальному закладі [12, c. 6].
З точки зору психологічного підходу, професійна мобільність як складний
конструкт одночасно характеризує: 1) якість особистості, яка забезпечує внутрішній
механізм розвитку людини через сформованість ключових, загальнопрофесійних
компетентностей; 2) діяльність людини, що детермінована подіями, які змінюють
середовище, результатом чого є самореалізація людини в професії й житті; 3) процес
перетворення людиною самої себе й навколишнього її професійного й життєвого
середовища [15, с. 200].
З іншого боку, професійна мобільність – це інтегративна, цілісна характеристика
суб’єкта діяльності, що забезпечує гнучку орієнтацію в динамічних професійних умовах
– як внутрішніх, так і зовнішніх [13, с. 20].
Становлення громадянського суспільства збільшує відповідальність педагога
у вихованні молодих громадян держави. Учитель, педагог як громадянин є активним
учасником соціально-політичних процесів. При цьому риси мобільної особистості
підсилюють громадянські якості педагога. До того ж «виховати» мобільну особистість
може тільки мобільна особистість [5, с. 4].
Тому, на думку О. Нікітіної, професійна мобільність майбутнього педагога – це
властивість особистості, яка сприяє швидкому реагуванню на важкі (з ускладненнями)
ситуації, актуалізуючи всі потенційні можливості суб'єктної активності студента при
виборі варіантів і способів вирішення професійно-педагогічних завдань і прогнозування
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професійної самореалізації [14, с. 13].
Отже, провідною загальнопрофесійною компетентністю фахівця з вищою освітою,
який здобув педагогічну освіту на базі непедагогічної, буде професійна педагогічна
компетентність; умови, які її детермінують, відповідатимуть вимогами освітнього
процесу; у свою чергу показником динаміки та якості перетворення людиною самої себе
й свого оточення може бути рівень професійно-педагогічної мобільності.
Таким чином, проведений аналіз впливу ринку праці на зміст професійнопедагогічної мобільності свідчить про важливість формування цього виду мобільності
у фахівців з вищою освітою, які здобули педагогічну освіту на базі базової непедагогічної.
Отже, професійно-педагогічна мобільність фахівців з вищою освітою, що здобули
педагогічну освіту на базі непедагогічної, є інтегративною якістю особистості,
що дозволяє поєднувати теоретичну та практичну готовність до здійснення педагогічної
діяльності (професійна педагогічна компетентність), бути соціально активною,
конкурентоздатною, професійно компетентною (володіти ґрунтовними знаннями
за обраним фахом), здатною до самореалізації, саморозвитку, самоосвіти, творчості
в умовах набуття педагогічного фаху і модернізації власної професійної діяльності
як стратегічної мети життя.
Підготовка мобільного педагога передбачає проектування траєкторій його
індивідуального розвитку, формування професійно-педагогічної мобільності на всіх
етапах навчання з використанням інтерактивних, індивідуально орієнтованих,
інноваційних технологій навчання тощо. Це може стати предметом подальшого
наукового пошуку.
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Иевлев А. Н.
ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА НА СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

В статье проанализировано влияние рынка на содержание профессионально-педагогической
мобильности специалистов с высшим образованием, получивших педагогическое образование
на базе непедагогического, связь профессионально-педагогической мобильности с другими видами
мобильности. Показано, что развитие нашей страны происходит в условиях информационной
революции, становления постиндустриального общества, кризисных явлений в экономике,
что способствует мобильности населения. Формирование профессионально-педагогической
мобильности
как
одного
из
видов
профессиональной
позволит
обеспечить
конкурентоспособность специалистов с высшим образованием, получивших педагогическое
образование на базе непедагогического путем переподготовки или обучения на втором
(магистерском) уровне высшего образования.
Ключевые слова: мобильность, траектории мобильности, социальная мобильность,
культурная
(социокультурная)
мобильность,
профессиональная
мобильность,
профессионально-педагогическая мобильность.
Iyevlyev O. M.
THE INFLUENCE OF LABOR MARKET ON PROFESSIONAL
AND PEDAGOGICAL MOBILITY CONTENT

The market influence on the content of specialists’ vocational and pedagogical mobility with
a higher education who have received pedagogical education on the basis of a non-pedagogical institution,
the connection of vocational and pedagogical mobility with other types of mobility is analyzed
in the article.
It is shown that the development of our country takes place in the conditions of the information
revolution, the formation of a post-industrial society, crisis phenomena in the economy, which promotes
certain types of population mobility. It is determined that the importance and content of different types
of mobility can change depending on the historical period, situation and industry.
It is represented that specialists’ professional and pedagogical mobility with higher education,
who have received pedagogical education on the basis of the non-pedagogical institution, is a personal
integrative quality, which gives the possibility to combine theoretical and practical readiness
for the implementation of pedagogical activity (professional pedagogical competence), to be socially active,
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competitive, professionally competent (to have solid knowledge of the chosen specialty), capable
of self-realization, self-development, self-education, creativity in the conditions of acquiring a pedagogical
specialty and modernizing the government taking professional activity as a strategic goal of life.
The formation of vocational and pedagogical mobility, as one of the types of professional mobility,
is carried out in the educational process during the re-training or training at the second (master’s) level
of higher education, which will help to ensure the specialists competitiveness.
Key words: mobility; trajectories of mobility, social mobility, cultural (socio–cultural) mobility,
academic mobility, professional mobility, professional and pedagogical mobility.
Рецензент: Кузьменко В.В.

УДК 378.14
Калінська О. П.*
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті визначено психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності
викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Проаналізовано та узагальнено
питання впровадження педагогічних технологій як шлях до формування професіоналізму
і педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі
і розглянуто важливість їх впливу на підвищення і вдосконалення педагогічного професіоналізму
викладачів сучасних вищих навчальних закладів з метою поліпшення якості освітнього процесу.
Визначено, що впровадження саме цих психолого-педагогічних умов найбільш ефективно сприяє
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, педагогічна майстерність, викладач економічних
дисциплін, психолого-педагогічні умови, педагогічні технології, тренінгові технології.
Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується тим, що різні сфери
людської діяльності, зокрема й освітня, стрімко розвиваються. Урахування нових вимог
до вищої освіти в умовах реформування суспільства, а також критичний аналіз якості
роботи педагогічних працівників вищих навчальних закладів зумовлюють необхідність
нового підходу до організації, структури, змісту, форм, методів та умов удосконалення
педагогічної майстерності викладачів.
Отже, працівникам освітньої галузі потрібно бути готовими до швидких і мінливих
змін, адже однією з найактуальніших проблем сучасної освіти є виховання «соціальної
конкурентоспроможності». Це поняття включає в себе професійну стійкість особистості,
її здатність до підвищення кваліфікації, соціальну мобільність (яка полягає в її здатності
до швидкого навчання), сприйнятливість до інновацій, здатність до змін у професійному
середовищі, готовність до переходу в іншу сферу діяльності, а також підвищення
соціального статусу та рівня освіти. Щоб досягти вершин професіоналізму у вирішенні
цих педагогічних завдань, у викладача вищого навчального закладу має бути
сформований високий рівень педагогічної компетентності в усій сукупності компетенцій
(як фахівця-предметника – носія певних знань з фаху, як методиста, який здатен
забезпечити умови для набуття фахових знань і умінь студентами, як вихователя
та психолога).
Досягнення високого рівня педагогічної компетентності відкриває перед
викладачем можливості значних досягнень у професійній сфері, самокеруванні,
самовдосконаленні, що й дозволяє йому досягти педагогічної майстерності.
На актуальності цієї проблеми наголошується і в останніх документах щодо
*© Калінська О. П.
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реформування освітньої галузі, зокрема законах України «Про освіту» та «Про вищу
освіту».
У сучасній психології та педагогіці багатосторонньо розглядаються проблеми
розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів, адже
проблема професійної діяльності вчителя завжди перебуває в полі зору вчених. Різні
аспекти педагогічної майстерності були та є в центрі уваги багатьох науковців, педагогівпрактиків і психологів. Варто згадати наукові праці Ш. Амонашвілі, С. Вітвицької,
В. Гриньової, І. Зязюна, В. Кан-Калик, Б. Кобзаря, К. Корсака, Л. Крамущенко,
І. Кривоноса, О. Лавріненка, А. Макаренка, О. Пєхоти., М. Романенка, В. Семиченко,
В. Сухомлинського, І. Учитель та інших науковців.
Водночас сучасний педагог вищої школи, зокрема й викладач економічних
дисциплін, має спрямовувати свою діяльність на формування наукового мислення,
розвиток внутрішньої особистої потреби в постійному саморозвитку, самоосвіті
впродовж усього життя.
Тому розуміння важливості цього завдання викладачами економічних дисциплін
вищих навчальних закладів для підвищення професійних якостей та розвитку їхньої
педагогічної майстерності зумовлює і вибір оптимальних психолого-педагогічних умов,
які забезпечать успішний розвиток педагогічної майстерності викладача економічних
дисциплін у вищому навчальному закладі. Це і становить мету нашої статті.
Урахування нових вимог до вищої освіти в умовах реформування суспільства,
критичний аналіз якості роботи педагогічних працівників вищих навчальних закладів
зумовлюють необхідність нового підходу до організації, структури, змісту, форм і методів
удосконалення педагогічної майстерності викладачів.
Як зауважують деякі науковці (І. Середа [13], Л. Сушенцева [14]), педагогічна
майстерність викладача передбачає не лише досконалий рівень фахових знань, умінь
і навичок, а й формування певних особистих якостей –мобільності, комунікативності,
емпатії, креативності, толерантності, спеціальні, соціальні, особистісні й індивідуальні
компетенції, а також майстерне володіння педагогічною технікою та використання
сучасних технологій освітнього процесу.
Підтвердженням цьому є думка І. Зязюна про те, що можна бути професійно
компетентним педагогом і мати особистісно-гуманітарну орієнтацію, уміти
узагальнювати і передавати свій досвід іншим колегам, бути здатним до рефлексії,
володіти сучасними педагогічними технологіями, але при цьому не бути майстром,
а залишатися добротним ремісником [5, c. 8].
Ми погоджуємося з тим, що педагогічна майстерність – це певний комплекс
багатьох складових властивостей особистості, які забезпечують високий рівень
професійної діяльності викладача.
На основі аналізу й узагальнення досліджень різних науковців нами визначено,
що педагогічна майстерність – це інтегративна якість особистості педагога,
що виявляється в професійно-педагогічній діяльності, характеризується високим рівнем
розвитку спеціальних умінь і здатностей педагога керувати навчально-пізнавальною
діяльністю студентів у навчально-виховному процесі й забезпечує ефективне здійснення
самореалізації та самоактуалізації суб’єктів цього процесу.
Однак педагогічна майстерність відрізняється від загальної практики інноваційним
підходом і забезпечує постійне поліпшення якості педагогічного процесу у вищих
навчальних закладах. І щоб відповідати таким вимогам, викладач має бути справжнім
майстром педагогічної справи. У контексті цієї проблеми нами визначено,
що педагогічна майстерність викладача економічних дисциплін у вищому навчальному
закладі  це інтегрована якість особистості, що забезпечує результативну стабільно
високу
діяльність
викладача,
його
професійно-педагогічний
саморозвиток,
самоактуалізацію на основі гуманізму, психолого-педагогічної, методичної та фахової
компетентності, особистісних якостей, індивідуального педагогічного стилю
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та професійної мобільності.
Науковий аналіз проблеми педагогічної майстерності передбачає визначення
низки психолого-педагогічних умов, які забезпечать успішний розвиток педагогічної
майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі.
Умови складають середовище, в якому виникає, існує й розвивається те чи інше
явище або процес, і поза цим середовищем вони не можуть існувати. Також у практичній
діяльності розрізняють педагогічні і психологічні умови, які у своєму поєднанні
створюють необхідні й достатні психолого-педагогічні умови. Необхідні умови наявні
тоді, коли виникає якась дія. Достатні  неодмінно викликають цю дію.
У педагогіці існують різні підходи до визначення змісту поняття «педагогічні умови»
та «психологічні умови». Так, О. Федорова під педагогічними умовами розуміє сукупність
об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм і матеріальних
можливостей її здійснення, що забезпечують успішне вирішення поставленого
завдання [16].
Досліджуючи педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів
економіки до профільного навчання старшокласників, Т. Гуцан стверджує,
що педагогічні умови – це структурна оболонка педагогічних технологій чи педагогічних
моделей [3].
На думку Л. Вознюк, педагогічні умови – це найбільш сприятливі та оптимальні
чинники, за допомогою яких досягається і реалізовується поставлена мета за взаємодії
певних принципів і засобів [2, с. 14].
Поняття «педагогічні умови» І. Учитель визначає як єдність зовнішніх і внутрішніх
чинників освітнього середовища ВНЗ, які забезпечують ефективність навчальновиховного процесу [15, с. 65].
Розглядаючи сутність поняття «психологічні умови», психолог Р. Немов трактує
його в контексті психічного розвитку людини через сукупність зовнішніх і внутрішніх
причин, які впливають на процес розвитку, його динаміку й результати [10, с. 270].
Психолого-педагогічні умови З. Курлянд розглядає і розуміє як зовнішні
та внутрішні обставини, які впливають на методи і форми організації навчальновиховного процесу у ВНЗ [8, с. 171].
В. Семиченко, розглядаючи питання психолого-педагогічних умов розвитку
педагогічної майстерності викладача зазначає, що той має вміти створювати емоційно
невимушену атмосферу заняття, виявляти уміння реагувати на стан групи в цілому
і кожного студента окремо, підтримувати сприятливу атмосферу в аудиторії [12, с. 535].
Також підтвердження цієї думки знаходимо у працях зарубіжних науковців
(L. Raths), у яких вказується, що у процесі навчання педагог має задовольняти вісім
емоційних потреб особистості – потребу в приналежності до певної групи; потребу
в досягненнях та успіхові; потребу в економічній стабільності; потребу бути вільним
від страху; потребу в любові та прихильності; потребу бути вільним від сильного почуття
провини; потребу в самоповазі; потребу в розумінні [17, c. 137].
Тож психолого-педагогічні умови будемо розглядати як один із компонентів
педагогічної моделі, який забезпечує ефективний розвиток педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін у системі методичної роботи кафедри вищого
навчального закладу.
Для розвитку педагогічної майстерності викладачів, зокрема економічних
дисциплін, важливе значення має організація систематичної методичної роботи
на кафедрі.
Як зауважує С. Вишнякова, методична робота в навчальному закладі – це планована
діяльність викладачів і співробітників, спрямована на освоєння та вдосконалення наявних,
а також розроблення і впровадження нових принципів, форм і методів ефективної
організації навчального процесу. Методична робота спрямована на вироблення
оптимальних методів досягнення нової якості навчально-виховного процесу [1].
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Загальновідомо, що успіх вирішення завдань, що постають перед сучасним вищим
навчальним закладом, залежить від того, які форми й методи методичної роботи
використовуються на кафедрі з метою сприяння виявленню та розкриттю професійної
компетентності, творчості та педагогічної майстерності викладацького колективу.
Як зазначає Н. Ничкало, методична робота є однією з найважливіших умов
розвитку педагогічної майстерності викладача [11, с. 26].
За результатами аналізу наукових праць, положень сучасної дидактики вищої
школи та на основі власного педагогічного досвіду визначаємо, що розвиток педагогічної
майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі буде
відбуватися більш ефективно за таких психолого-педагогічних умов: поєднання
традиційних і нетрадиційних форм організації методичної роботи; використання
методів маніпулятивного впливу в суб’єкт-суб’єктній взаємодії в навчально-виховному
процесі; упровадження інноваційних педагогічних технологій у системі методичної
роботи.
Коротко зупинимося на характеристиці кожної з цих педагогічних умов.
Першою
психолого-педагогічною
умовою
є
поєднання
традиційних
і нетрадиційних форм організації методичної роботи. У чинній практиці вищих
навчальних закладів застосовуються різноманітні форми організації методичної роботи.
Деякі з них давно ствердили себе (методичні семінари, науково-методичні конференції,
методичні (предметні) комісії, інструктивно-методичні наради тощо). Інші форми
методичної роботи виникли останніми роками (творчі лабораторії, експериментальні
лабораторії, семінари педагогічних знань, школи педагогічної майстерності та ін.).
Основна методична робота викладачів кафедри організовується в межах
колективних, групових та індивідуальній форм. До найбільш поширених колективних
форм методичної роботи традиційно відносили: засідання науково-методичної комісії;
засідання кафедри; науково-практичні і теоретичні конференції; педагогічні читання;
інструктивно-методичні наради; семінари педагогічних знань; методичні тижні, в яких
традиційно бере участь увесь науково-педагогічний колектив; творчі звіти.
Серед групових форм методичної роботи найбільш поширеними є: методичні
предметні (або циклові) комісії; теоретичні семінари; семінари-практикуми; школи
передового досвіду; школи педагогічної майстерності; інструктивно-методичні наради
для певної категорії викладачів; творчі (проблемні) групи; залучення викладачів кафедри
до розроблення актуальної проблеми; спільне вивчення колективом кафедри програм,
підручників, методичних посібників, психолого-педагогічних вимог до занять; вивчення
актуальних питань педагогіки і методики навчання та ін.
До індивідуальних форм методичної роботи відносять відкриті заняття
та взаємовідвідування; самоосвіту викладачів; звіти викладачів, індивідуальну роботу
завідувача кафедри з окремими викладачами, зокрема з тими, хто реально потребує
допомоги (особлива увага надається молодим викладачам): наставництво (робота
висококваліфікованих досвідчених викладачів з тими, кому необхідно надати допомогу);
індивідуальне направлення членів педагогічного колективу на стажування або курси
(факультети, інститути) підвищення кваліфікації.
Інноваційні процеси, що відбуваються в системі освіти, зумовили оновлення форм
і методів методичної роботи з науково-педагогічними працівниками на кафедрах
у вищих навчальних закладах.
Поява нетрадиційних форм організації навчання визначила необхідність уваги
до проблемно-дискусійних форм організації методичної роботи.
Сьогодні досить поширеними й ефективними нетрадиційними формами
методичної роботи є методичні «фестивалі», методичні «ринги», методичні «мости»;
лекції-панорами; методичні діалоги; «круглі столи», аукціони педагогічних ідей,
які підвищують активність викладачів і сприяють розвитку їх педагогічної майстерності.
Наприклад, цікавою може бути тема для аукціону педагогічних ідей «Як успішно навчити
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всіх студентів?».
Другою психолого-педагогічною умовою є використання методів маніпулятивного
впливу в суб’єкт-суб’єктній взаємодії в навчально-виховному процесі. Постановлення
питання про педагогічне маніпулювання, очевидно, пов’язано з негативним сприйняттям
самого терміна «маніпуляція». Проте в цього слова є й інші значення. Маніпуляція в будьяких своїх видах є формою підпорядкування, тобто таким психологічним впливом, який
за наявності хороших технік володіння зумовлює актуалізацію в іншої людини намірів,
що не співпадають з її актуальними бажаннями, потребами і мотивами. Інша річ, які цілі
переслідує маніпуляція і на що вона спрямована: на благо людини чи на благо самого
маніпулятора.
У професійно-педагогічній діяльності поширені два види маніпулятивних
прийомів: маніпуляція як засіб самоствердження педагогів і маніпуляція як спосіб
активізації навчальних і морально-поведінкових дій.
Схильність до маніпулювання в педагогів має складний динамічний характер.
У початківців-педагогів у перший рік їх роботи відзначаються дещо завищені показники
маніпулятивної комунікативної установки й розмитості морально-етичних норм. Потім
відбувається значне їх зниження. З часом у педагогів розширюється спектр
маніпулятивних прийомів, використовуваних у професійній діяльності. При цьому
зі збільшенням досвіду роботи в навчальному закладі педагоги в спілкуванні з студентами
частіше застосовують педагогічні маніпулятивні прийоми, ніж егоїстичні, що свідчить
про підвищення їх професіоналізму та педагогічної майстерності.
З віком і набуттям педагогічного досвіду та професійної майстерності відбувається
формування стійкої позитивної концепції людини, характерної для зрілої особистості.
Спостерігається позитивна динаміка на рівні вираженості гнучкості поведінки,
пізнавальних потреб і креативності, що є показником зростання педагогічної
майстерності та рівня самоактуалізації.
Як показують результати наших досліджень, проведених в Інституті
підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка», об’єктами
маніпулятивного впливу студентів є однолітки (перше місце), батьки (друге місце),
викладачі (третє місце). За даними опитування, 81 % студентів вірять, що викладачі
використовують приховані прийоми маніпуляції. 84 % викладачів хочуть мати додаткові
знання з технік маніпуляції для використання у педагогічній діяльності, а 57 % –
використовують прийоми маніпуляції у суспільно-корисних цілях [7, с. 37].
До того ж у вищому навчальному закладі студентами щодо викладачів
використовуються такі пастки маніпулятора, як «єдина трійка (четвірка)», стипендія,
лестощі, компліменти, «істерика», «взяти змором», «нога в дверях», «останній залік»
тощо. Отож питання використання викладачами методів маніпулятивного впливу
в рамках педагогічної майстерності є дуже важливим. Педагогічна майстерність має бути
природною якістю викладача, включати вміння встановлювати взаємодію зі студентами
в навчальному процесі, з повагою ставитися до думок і поглядів інших, дотримуватися
педагогічного такту в усіх ситуаціях педагогічної діяльності. Викладачеві завжди потрібно
знати, що він впливає на тих, кого навчає, можливо, навіть не усвідомлюючи цього. Тому
особистість педагога має бути прикладом для студентів у всьому, гідно поводити себе
в будь-яких ситуаціях з метою налагодження ефективної взаємодії в системі «викладачстудент» для постійного поліпшення навчального процесу [6, с. 338].
Третьою психолого-педагогічною умовою є впровадження інноваційних
педагогічних технологій у системі методичної роботи. Отже, педагогічна інновація –
це цілеспрямована зміна, що вносить в освітній простір досить стабільні елементи
нововведення, які поліпшують характеристики окремих частин, компонентів і самої
освітньої системи в цілому.
Як зауважує І. Дичківська, інноваційні педагогічні технології – це не тільки
використання новітніх методів навчання, а й вплив особистості педагога, адже особистість
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педагога відіграє важливу роль під час використання педагогічних технологій. У свою
чергу педагогічна технологія за правильного використання гарантує очікуваний
результат. Отже, як зауважує дослідниця, сучасна педагогічна технологія мусить
гарантувати досягнення певного рівня навчання й виховання, бути ефективною
за результатами, оптимальною щодо термінів упровадження, витрат сил
і засобів [4, с. 48].
Отже,
інноваційність
завжди
була
властива
педагогічній
діяльності
як найважливіша характеристика, що відображає процес розвитку науки і практики.
Інноваційні педагогічні технології та системи навчання й виховання відрізняються
варіативністю, своєрідністю і специфікою проявів на практиці, адже вони відображають
рівень педагогічної майстерності.
Появу інноваційних форм для підвищення професіоналізму та якості педагогічної
майстерності викладачів вищих економічних навчальних закладів продиктовано
сучасним соціальним замовленням, рівнем психолого-педагогічної науки, а також
кадровим потенціалом.
На сьогодні досить широко впроваджуються інноваційні педагогічні технології
навчання, що використовуються й у програмах для підвищення рівня педагогічної
майстерності викладачів, зокрема: технологія розвивального навчання; педагогічна
технологія критичного мислення; тренінгові технології; інтегральна педагогічна
технологія; технології формування творчої особистості; технологія особистісно
орієнтованого навчання; проектна технологія для стимулювання інтересу до нових знань;
технологія диференційованого навчання; технологія гуманістичного навчання; технологія
модульно-розвивального навчання для формування самоосвітньої компетентності;
технологія групового навчання; коучингові технології.
Розглядаючи питання використання багатьох педагогічних технологій для розвитку
педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному
закладі, варто наголосити, що досить важлива роль належить тренінговим технологіям,
зокрема навчальному тренінгу.
Тренінг сьогодні є незамінним елементом системи навчання й розвитку в будьякому навчальному закладі, адже тренінг – це насамперед навчання, що опирається
на досвід людини, а також припускає, що присутні на тренінгу люди, окрім отримання
нової інформації, мають можливість відразу використовувати її на практиці, виробляючи
нові навички. Отже, в умовах спеціально організованого тренінгового середовища
у викладачів економіки можна досягнути високого рівня психолого-педагогічної
компетентності завдяки вияву суб’єктної їх активності, стимулюванню інтелектуальнотворчого потенціалу та включенню власного емоційно-соціального досвіду
для розв’язанні й моделювання нестандартних педагогічних ситуацій [9, с. 19].
Отже, шлях до розвитку педагогічної майстерності передбачає, що працівникам
освітньої галузі потрібно бути готовими до швидких і мінливих змін. Їх активність
у процесі інтеграції навчально-педагогічної та самоосвітньої діяльності має бути
спрямована на оволодіння педагогічною інноватикою на професійному й науковопедагогічному рівнях. Упровадження та реалізація саме цих психолого-педагогічних
умов найбільш ефективно сприяє розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін.
Подальший науковий пошук спрямовуємо на визначення та обґрунтування
критеріїв, показників і рівнів розвитку педагогічної майстерності викладача економічних
дисциплін у вищому навчальному закладі.
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Калинская О. П.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В статье определены психолого-педагогические условия развития педагогического
мастерства преподавателя экономических дисциплин в высшем учебном заведении.
Проанализированы и обобщены вопросы внедрения педагогических технологий как путь
к формированию профессионализма и педагогического мастерства преподавателя
экономических дисциплин в высшем учебном заведении и рассмотрено важность их влияния
на повышение и совершенствование педагогического профессионализма преподавателей
современных высших учебных заведений с целью улучшения качества образовательного процесса.
Определено, что внедрение именно этих психолого-педагогических условий наиболее эффективно
способствует развитию педагогического мастерства преподавателей экономических дисциплин.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, педагогическое мастерство, преподаватель
экономических дисциплин, психолого-педагогические условия, педагогические технологии,
тренинговые технологии.
Kalinska O. P.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE
PEDAGOGICAL MASTERNESS OF THE LECTURER OF ECONOMIC DISCIPLINES IN THE HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTION

The article defines the psychological and pedagogical conditions of the development of teaching
skills of a lecturer of economic disciplines in a higher educational institution. The issue of introduction of
pedagogical technologies as a way to formation of professionalism and pedagogical skill of a lecturer
of economic disciplines in higher educational institutions is analyzed and generalized, and importance
of their influence on improving the pedagogical professionalism of lecturer of modern higher educational
institutions is considered in order to improve the quality of the educational process. On the basis
of theoretical data, different approaches to the definition of the content of the term «pedagogical
conditions» and «psychological conditions» are analyzed. It was found out that the main methodical work
of the lecturers of the department is organized within the collective, group and individual forms. Nontraditional forms of training organization are analyzed. It was found the use of manipulative techniques
impact of lecturer within the educational skills. It is determined that the development of pedagogical skills
of a lecturer of economic disciplines in a higher educational institution will be more effectively
in the following psychological and pedagogical terms: a combination of traditional and non-traditional
forms of methodological work organization; the use of methods of manipulative influence in the subjectsubjective interaction in the educational process; introduction of innovative pedagogical technologies
in the system of methodical work.
Key words: higher educational institution, pedagogical skill, lecturer of economic disciplines,
methodical work, psychological and pedagogical conditions, pedagogical technologies, training
technologies.
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УДК 378
Коваленко Л. М., Цзі Іпін*
ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
У статті розкрито сутнісні характеристики та структуру проектної
компетентності майбутнього фахівця. Автори зазначають: для того щоб здійснювати
проектування, тобто володіти проектувальною компетенцією, у майбутнього фахівця мають
бути розвинені певні вміння, а саме аналітичні, гностичні, дослідницькі, діагностичні,
креативні та рефлексивні. Оскільки проективні вміння передбачають поєднання з іншими
*© Коваленко Л. М., Цзі Іпін

160



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


конкретними вузькометодичними вміннями, то до них автори віднесли і рефлексивні,
пошукові, уміння знаходити декілька варіантів вирішення проблеми, групові, менеджерські,
презентаційні та комунікативні вміння.
Ключові слова: ВНЗ, викладач, майбутній фахівець, навчальне проектування,
проектувальна компетентність.
Аналіз наукової літератури засвідчив, що успішні досягнення поставлених цілей
і вся подальша професійна діяльність майбутнього фахівця неможливі без високого рівня
сформованості проектувальної компетенції, яка є основою методичної компетенції,
оскільки для здійснення професійної діяльності фахівцю необхідно постійно проектувати
свої дії, володіти прийомами професійного, проектувального мислення – плануванням,
аналізом, прогнозуванням, моделюванням тощо.
Уважаємо, що природа компетентності передбачає, що вона є продуктом освіти;
наслідком саморозвитку людини, її особистісного зростання; наслідком самоорганізації
та узагальнення особистісного та діяльнісного досвіду. Як підкреслює Ю. Кузьменко,
«актуальності набуває поняття компетентності студента, яка визначається різними
чинниками, оскільки на думку багатьох міжнародних експертів, компетентності
є індикаторами, що дозволяють визначити готовність молодої людини до життя,
її подальший особистий розвиток до активної позиції в суспільному житті» [6, с. 41].
Серед науковців, які займалися проблемами проектувальної, професійної
діяльності, варто назвати В. Безрукову, М. Вілонського, П. Образцова, А. Умана.
Проте, попри посилену увагу науковців до цієї проблеми, формування
проектувальної компетентності майбутніх фахівців, не отримало належного
опрацювання в аспекті нашого дослідження.
Мета статті – визначити сутність понять «компетентність», «проектувальна
компетентність» і визначити складові формування проектувальної компетентності
майбутніх фахівців.
Для того щоб виявити основні характеристики проектувальної компетенції
майбутнього фахівця, слід розглянути наукові поняття, які допоможуть розкрити сутність
і специфіку цього феномену. Розглянемо категорії, які є основними в підготовці
майбутнього фахівця до реалізації проектувальної компетенції.
Центральними поняттями досліджуваної проблеми є «проект», «проектування»,
«проектувальні уміння», співвідношення понять «проектування», «прогнозування»,
«моделювання» і «вміння».
У тлумачному словнику В. Даля проектувати – це «задумати, загадати, …
передбачити до виконання, скласти для цього записку» [2, с. 148]. Л. Столяренко визначає
проектування як одну з функцій будь-якого педагога, що є не менш значущою, ніж
організаторська, гностична або комунікативна [8, с. 61]. І. Підласий розглядає
проектування (планування) як «останню стадію підготовки до уроку, яка закінчується
створенням програми управління пізнавальною діяльністю учнів» [7, с. 534].
Інші вчені відзначають, що проектування є важливим етапом у підготовці
до використання в реальному педагогічному процесі конкретних педагогічних ідей. Тому
важливо створити певну технологію, яка допоможе майбутньому фахівцю спроектувати
свою професійну діяльність [4].
У сучасній педагогіці поняття «проектування» розглядається як орієнтація
на майбутнє (без урахування минулого), ідеальне переосмислення та практичне втілення
того, що можливе, і того, що має бути; один зі способів інноваційної діяльності,
використовує соціокультурні механізми конструювання та реконструювання соціальних
об’єктів.
У науковій літературі проектуванню присвячено чимало цікавих ідей. Класичним
вважається положення Дж. К. Джонсона про те, що процес проектування у своєму
розвитку проходить три етапи: дивергенції (розширення меж проектної ситуації з метою
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забезпечення достатньо широкого простору для пошуку рішення); трансформації
(створення принципів і концепцій); конвергенції (вибір оптимального варіанту рішення
з множини альтернативних).
Проектування також розглядається через призму діяльності, на основі якої воно
здійснюється. Н. Дахін розглядає проектування як діяльність зі створення, вироблення,
планування, конструювання певної системи, об’єкта, моделі [3].
Проектування як вид діяльності завжди спрямоване на забезпечення ефективності
процесу професійної підготовки та на формування професійної компетентності в суворо
визначеній сфері. Будь-яке проектування зумовлено потребою дозволу актуальної,
професійної проблеми, має творчий характер, ґрунтується на мотивації, ціннісні
орієнтації, знання, вміння й навички, на професійний досвід, особистісну і професійну
рефлексію, результатом проектування є модель певного професійного об’єкта,
що володіє системними властивостями і в основі якої лежить новий спосіб вирішення
професійної проблеми й різноманітні варіанти використання цієї моделі.
У контексті нашого дослідження уявляється найбільш значущою концепція
проектної, професійної діяльності, представленої в дослідженнях М. Вілонского,
П. Образцова, А. Умана. Ґрунтуючись на цій концепції, видається, що професійне
проектування містить такі етапи: визначення цілей проектування, опис у конкретних
деталях і вимірювальних параметрах очікуваного результату; оволодіння змістовним
аспектом проектування в контексті майбутньої професійної діяльності (знання, уміння,
навички, прийоми, інформаційна місткість матеріалу, розуміння системи смислових
зв’язків з її елементами професійно діяльності); виявлення поетапності структури
професійної діяльності, спрямованої на оптимальне досягнення мети проекту;
представлення професійного досвіду підлягає засвоєнню у вигляді системи пізнавальних
завдань; вибір адекватних методів, форм і засобів реалізації проектної діяльності;
виявлення логіки проектної діяльності з метою накопичення досвіду на основі проекту;
контроль і вимірювання якості проекту через операції професійної рефлексії;
індивідуальна корекція проектної діяльності через взаємодію на основі суб’єктних
відносин.
Так, В. Безрукова виділяє в конструктивно-проектній діяльності три етапи:
педагогічне моделювання (створення моделей); педагогічне проектування (створення
проекту); конструктивно проектна діяльність (власне проект, більш деталізований,
конкретизований, наближений до реальних умов). Розглядаючи моделювання як один
з етапів проектування, вона запропонувала організаційний алгоритм моделі проекту,
але залишається відкритим питання керованості процесу проектування, його оцінки
і можливості підвищення ефективності. У своєму дослідженні вчена виділяє сім
тематичних циклів у навчанні студентів проектування. Це філософсько-методологічне
обґрунтування проектування; проблема проектування особистості у вітчизняній
педагогіці; сутність проектування; проектування педагогічних систем; проектування
педагогічного процесу; проектування індивідуальних педагогічних технологій
і педагогічний практикум. Такий підхід має більш теоретичний, ніж прикладний,
характер [1].
Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що проектувальна
компетенція майбутнього фахівця розглядається як здатність, спрямована на створення
проекту; як науково-практичний метод вивчення і перетворення дійсності (метод
практико-орієнтованої науки); форма породження, характерна для технологічної
культури; управлінська культура.
Для того щоб здійснювати проектування, тобто володіти проектувальною
компетенцією, у майбутнього фахівця мають бути розвинені певні вміння, в яких
виявляється творче начало індивідуума, у цьому й полягає його продуктивність.
Аналіз методичної літератури засвідчив, що існує досить широкий спектр
у визначеннях. Для нашого дослідження цікавою є позиція О. Жерновникової,
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яка стверджує, що вміння – це спосіб успішного виконання дії, що ґрунтується на знаннях
і попередньому досвіді [4].
Проектувальні вміння розглядалися в педагогіці з позиції різних підходів.
У багатьох роботах виявлено роль і місце конструктивно-проективних умінь у діяльності
педагога, складено їх перелік, запропоновано способи вимірювання рівня сформованості,
надано рекомендації щодо їх збагачення та розвитку.
Аналіз наукової літератури надає підстави стверджувати, що конструктивна
діяльність складається з конструктивно-змістовної (відбір і композиція навчального
матеріалу, планування і побудова педагогічного процесу); конструктивно-оперативної
(планування своїх дій і дій учнів) і конструктивно-матеріальної (проектування навчальноматеріальної бази уроку) [1; 4].
Отже, проектувальна компетентність складається з проектувальних умінь,
які характеризуються усвідомленістю, самостійністю, продуктивністю і динамізмом.
Їх усвідомленість полягає в тому, що, здійснюючи ту чи іншу дію, суб’єкт усвідомлює
мету дії та відповідно управляє нею за допомогою сформованих навичок. Його
самостійність виявляється в можливості перенесення вміння з однієї діяльності в іншу.
Продуктивність уміння визначається його усвідомленістю, що дозволяє не лише
відтворювати засвоєні дії, але й знаходити більш ефективні рішення щодо використання
сформованих навичок.
До аналітичних віднесемо вміння розчленовувати педагогічні явища на складові
елементи (уміти побудувати урок; осмислювати кожен етап уроку; знаходити нові форми
й методи представлення нового матеріалу; використовувати індивідуальні стратегії
навчання, портфоліо, комп’ютерні тестові завдання, різноманітні інтернет-технології;
правильно діагностувати педагогічні явища (створення рубіжного контролю
як необхідної частини бально-рейтингової системи, що проводився з метою
систематичної перевірки та оцінювання рівня знань і практичних навичок і ходу
засвоєння навчального матеріалу в міру його вивчення; знаходження і формулювання
основних завдань уроку і способів їх оптимального рішення).
У дослідженні Н. Іванової сказано, що необхідність розвитку у студентів гностичних
умінь науково-методичної діяльності зумовлена характером професійної діяльності
справжнього професіонала. Розвиток таких умінь у студентів відбувається в ході
оволодіння дослідницькими і гностичними знаннями, уміннями здійснення навчальнодослідної, навчально-професійної та науково-дослідної діяльності [5, с. 69].
На основі вищезазначеного виокремимо таку номенклатуру умінь, які сприяють
формуванню в майбутніх фахівців проектувальної компетенції: аналітичні вміння;
гностичні вміння; дослідницькі вміння; діагностичні вміння; креативні вміння;
рефлексивні вміння. Проектування розуміємо як практико-орієнтовану діяльність, метою
якої є розроблення нових, що не існують практично, освітніх систем і видів педагогічної
діяльності; нову область знання; прикладний науковий напрямок педагогіки, націлений
на вирішення завдань щодо вдосконалення сучасних освітніх систем; процес створення
і реалізації проекту; специфічний спосіб розвитку особистості. А проектувальна
компетенція обов’язково поєднується з організаторськими вміннями, тому в майбутній
професійній діяльності необхідно не лише теоретично розробити проект, а й практично
реалізувати його в житті, отримати результат.
Для підготовки студентів сучасних ВНЗ необхідна організація спеціального
навчання з формування проектувальної компетенції, що передбачає створення
алгоритмічних приписів для проектування різних об’єктів на основі узагальнених
способів проектування, діагностики, цілепокладання, володіння симбіозом умінь,
які розвиваються в процесі навчання студентів, оформлення документації з практики,
курсових і дипломних проектів, її технічного аналізу та реалізації.
Підводячи підсумки зазначимо, що проектувальна компетентність майбутнього
фахівця є поєднанням комплексу умінь, провідними з яких є аналітичні, діагностичні,
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гностичні, креативні, дослідницькі, рефлексивні. Для проектувальної компетенції
важливі і практичні вміння (організаторські та комунікативні). Склад умінь
як компонентів проектувальної компетентності майбутнього фахівця нами розглядається
комплексно.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні
та експериментальній перевірці технології формування проектувальної компетентності
майбутнього фахівця.
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Коваленко Л. Н., Цзи Ипин
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье раскрыто сущностные характеристики и структуру проектной
компетентности будущего специалиста. Авторы отмечают: для того чтобы осуществлять
проектирование, то есть обладать проектировочной компетенцией, у будущего специалиста
должны быть развиты определенные умения, а именно аналитические, гностические,
исследовательские, диагностические, креативные и рефлексивные. Так как проективные
умения предполагают сочетание с другими конкретными узкометодическими умениями,
то к ним авторы отнесли и рефлексивные, поисковые, умение находить несколько вариантов
решения проблемы, групповые, менеджерские, презентационные и коммуникативные умения.
Ключевые слова: вуз, преподаватель, будущий специалист, учебное проектирование,
проектная компетентность.
Kovalenko L. M., Tszi Ipin
FORMATION OF PROJECTIVE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS

The article describes the essential characteristics and structure of the future competence of the
future specialist. Designing as a type of activity is always aimed at ensuring the effectiveness of the
process of professional training and the formation of professional competence in a strictly defined field.
Designing is conditioned by the need for the solution of an actual, professional problem, is creative, based
on motivation, value orientation, knowledge, skills and abilities, professional experience and personal and
professional reflection, the result of designing is the model of a certain, professional object that has
systemic properties and the basis of it lies a new way of solving a professional problem and involves a
variety of options for using this model. The authors note, in order to carry out the design, that is, in lodity
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projecting competence of future specialist should be developed certain skills, namely: analytical, gnostic,
research, diagnostic, creative and reflective skills. Since projective skills involve a combination of other
specific, narrow-methodical skills, the authors referred to them as reflexive, search engineers, the ability
to find several solutions to problems, group, managerial, presentation and communicative skills. The
authors note that for the training of students of modern universities it is necessary to organize a special
training on the designing competence, which involves the creation of algorithmic prescriptions for the
design of various objects on the basis of generalized methods of design, diagnosis, goal-setting, possession
of symbiosis skills that develop in the process of student learning, registration of documentation on
practice, course and diploma projects, its technical analysis and implementation.
Key words: university, teacher, future specialist, educational design, design competence.
УДК 378.147:81’243
Кокнова Т. А.*
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК СТРАТЕГІЯ
ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті визначено зв’язок євроінтеграції України в міжкультурне середовище
та потреби формування лінгвометодичної компетентності майбутніх вчителів іноземних
мов. Отримав подальшого розгляду термін «компетентність», під яким розуміється
динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, яка визначає здатність особи
успішно здійснювати професійну діяльність. Проаналізовано стандарти щодо формування
лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової
підготовки. Розглянуто поняття лінгвометодичної компетентності у процесі фахової
підготовки майбутніх учителів мов. Орієнтовано шляхи для організації процесу формування
у відповідному напрямку.
Ключові слова: формування, лінгвометодична компетентність, учитель іноземних мов,
міжкультурна комунікація, фахова підготовка.
Формування фахових компетентностей майбутніх учителів іноземних мов
убачається складною та багатогранною проблемою, що потребує аналізу розширеного
переліку наукової літератури. В умовах інтеграції України у світовий та європейський
освітній простір інтенсивно здійснюється модернізація освіти, що безперечно висуває
перед педагогічною наукою комплекс проблем. До таких проблем належить
і формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов.
Її сьогоденна актуальність зумовлена тим, що трансформаційні процеси в системі освіти
набули прагматичної орієнтації та вимагають підготовки таких компетентних педагогів,
які володіють не тільки широкими за змістом та глибокими знаннями й уміннями,
а й здатністю їх практично реалізовувати у ході професійної діяльності.
У зв’язку з цим мета статті вбачається в аналізі стану сучасної розробленості
педагогічної проблеми формування лінгвометодичної компетентності майбутніх
учителів іноземних мов як стратегії до міжкультурної комунікації. Для досягнення
поставленої мети передбачається аналіз фундаментальних праць, що характеризують
різні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземних мов до професійної діяльності
в рамках компетентнісно зорієнтованого підходу.
Безсумнівне значення мають напрацювання в контексті професійно-педагогічної
підготовки майбутніх педагогічних працівників, які відображають специфіку фаху
та дидактичну основу їхньої професійної освіти (О. Абдулліна, А. Алексюк,
С. Архангельський, С. Батишев, В. Беспалько, А. Бойко, В. Вергасов, Н. Волкова,
О. Глузман, С. Гончаренко, Н. Гузій, С. Харченко, В. Щербина).
*© Кокнова Т. А.
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Особливе значення мають роботи, що розкривають різні аспекти проблеми
формування компетентностей або готовності майбутніх учителів до професійної
діяльності. Це передусім праці таких учених, як І. Бондаренко, І. Гавриш, О. Дубасенюк,
Л. Карпова, Н. Кічук, М. Левківський, А. Линенко, А. Маркова, Д. Узнадзе, В. Шадріков
та інші. Важливість таких напрацювань передбачається в кінцевому результаті
дослідження, оскільки сформованість лінгвометодичної компетентності майбутніх
учителів іноземних мов розуміється як кінцевий результат професійної підготовки.
Треба згадати й роботи зарубіжних учених щодо формування компетентностей
у процесі фахової підготовки майбутніх спеціалістів (L. Florian, R. Kershner, J. Porter,
D. Fisher, N. Frey та ін.), інновацій та технологізації освітнього процесу (R. Kershner,
A. Lewis, B. Norwich, D. McIntyre, та ін.), забезпечення мобільності та мотивації майбутніх
педагогів (P. Pring, L. Paquay, M. Wagner та ін.), визначення компетенцій відповідних
фахівців (K. Bauer, L. Darling-Hammond, T. Kleickmann, M. Kunter, R. Sternberg) тощо.
Аналізуючи наукові напрацювання з окресленої проблеми, не можемо оминути
увагою з’ясування терміна «формування», що є ключовим. З точки зору психології та
педагогіки, цей термів пояснюється в роботі А. Алексюка, який зазначає, що формування
– це процес створення системи відносин студентів у межах їх навчально-пізнавальної
та науково-дослідної діяльності, що опосередкована вимогами до професійної діяльності
спеціаліста, за фахом якого вони навчаються [1, с. 394]. Науковець, продовжуючи
свою думку, цитує слова академіка М. Семенова про необхідність створення
в майбутніх спеціалістів таких особистісно професійно орієнтованих цінностей, що буде
сприяти поєднанню знань із рівнем їх подальшого застосування у професійній
діяльності [там само, с. 423].
У роздумах педагогів така думка простежується ще у 50-х роках, коли О. Несмєянов
підкреслював, що вища освіта має турбуватися насамперед не про обсяг знань (оскільки
обсяг знань має нульову цінність), а про їх якість і значення в житті та вмінні
їх застосовувати у професійному середовищі [1, с. 441]. Зрозуміло, що сам процес
формування майбутніх спеціалістів під час їх фахової підготовки буде ефективний лише
за умови саморозуміння, для чого вони вчать цей матеріал та як будуть його
використовувати в подальшому. Таким чином, підготовка майбутніх спеціалістів
у процесі фахової підготовки має бути орієнтована на формування в них стійкого
внутрішнього утворення, що стане рушійним механізмом, який і стане в нагоді під час
їхньої майбутньої професійної діяльності. Саме тому в основу такого інтегрального
соціально-особистісно-певедінкового феномену, як результату освіти (сукупності
мотиваційно-ціннісних, когнітивних складових), передбачається розуміння поняття
«компетенції/компетентності», що за своєю сутністю і розуміється як формування нової
парадигми результату освіти зокрема й у сфері викладання іноземних мов [2, с. 89].
Отже, перед викладачами вищої школи, на думку С. Сисоєвої, постає необхідність
вирішення суто психолого-педагогічних проблем: готувати молоду людину як фахівця
певної галузі на рівні новітніх технологій психолого-педагогічної науки і практики
з урахуванням стрімкого зростання інформації та тенденції розширення знань, готувати
її до входження у соціум, «пристосовувати» її до ринку праці, робити конкурентоздатною
і водночас сприяти її духовному, моральному і громадському становленню [5, с. 13].
Таким чином, услід за позицією ринкової економіки слід передбачати формування
нової особистості – упевненої у власних силах, ініціативної, здатної самостійно
орієнтуватися в економічній ситуації, ознайомленої з досягненнями світової думки
і практики, що вказує на необхідність урахування принципів особистісно орієнтованого
навчання [6, с. 186]. Такі вимоги диктують переосмислення підходів до формування
майбутніх спеціалістів як конкурентоспроможних фахівців.
Відповідь на питання, як потрібно впливати на сам процес формування, знаходимо
в С. Сисоєвої, яка вважає, що цей вплив можливий лише через активну творчу
діяльність у спеціально організованому навчальному середовищі, тоді як особистісно
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орієнтоване навчання має спиратися на врахування суб’єктивного досвіду того,
хто навчається [5, с. 24]. Отже, ті погляди, що були підкреслені раніше, зумовлюють
новітні підходи до розуміння, якою має бути сучасна освіта, які чинники визначають
її якість і як вимірювати її результативність. Саме тому надзвичайної розповсюдженості
сьогодні набуває компетентнісний підхід, який у свою чергу здатен доповнити
традиційний особистісно зорієнтованим, практично спрямованим і гуманістичним
змістом.
Проілюструємо міжнародний досвід з цієї проблеми. Європейське дослідження
в галузі визначення кваліфікацій і оцінювання компетентності «Налаштування освітніх
структур у Європі» (Tuning Educational structures in Europe) є складовою частиною
міжнародного проекту «Налаштування освітніх структур» («Tuning Educational
Structures»), до якого залучено понад 200 вишів Європи, Латинської Америки, а також
низки країн пострадянського простору. Компетентнісний підхід, покладений в основу
проекту, вказує на необхідність формулювання результатів освіти через компетентності
та компетенції.
Оскільки Україна стрімко орієнтована на євроінтеграцію, зроблено вже низку
кроків у цьому напрямку. Так, стосовно орієнтації України на основні документи ради
Європи було створено низку нормативних документів, що спрямовані регулювати цей
процес у структурованому напрямку («Білінгвальна освіта: основні стратегії завдання»,
«Загальноєвропейські рекомендації щодо мовної освіти вивчення, викладання,
оцінюванні», Болонська декларація «Про європейський простір вищої освіти»,
рекомендації ЮНЕСКО). Саме тому сучасна Державна національна програма «Освіта»
(«Україна XXI століття») орієнтована на якісне вивчення учнями іноземної мови,
а її реалізація здійснюється в рамках Державної національної програми «Учитель»,
де підкреслено, що саме діяльність педагога сприяє зміцненню державної політики,
спрямована на зміцнення інтелектуального й духовного потенціалу нації.
Це безпосередньо регламентує необхідність формування в майбутніх учителів іноземних
мов компетентностей, які допоможуть майбутнім спеціалістам бути компетентними під
час здійснення професійної діяльності.
Саме тому в нормативних документах передбачається формування й розвиток
професійних компетентностей майбутніх спеціалістів відповідно до їх галузі
та забезпечуючи їх конкурентоздатність, самореалізацію мобільності і перспективу
кар’єрного зростання впродовж життя. Отже, у рамках закону головна мета вищої освіти
– формування високого рівня професійних компетентностей, а отже, це передбачає таку
підготовку майбутніх спеціалістів, коли вони мають можливість набуття низки
унікальних компетентностей для їх подальшої реалізації у професійній діяльності. Тому
пріоритетним у підготовці майбутніх спеціалістів є рівень сформованості не тільки знань,
умінь та навичок, а й компетентностей, відповідно до стандартів вищої освіти,
що забезпечує їх успішне виконання професійних обов’язків.
З точки зору Закону про вищу освіту «компетентність» фахівця розглядається
як динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей,
яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну діяльність. Слід
відзначити, що кваліфікація, яка присвоюється, вважається повною тільки в разі здобуття
особою повного переліку компетентностей, що визначені відповідним стандартом
(перелік затверджених в установленому порядку вимог до кваліфікації працівників,
їх компетентностей, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій ).
Ось чому сучасна концепція розвитку освіти України зумовлює такий зміст професійної
освіти за новими професійними стандартами, розробленими на компетентнісний основі.
У «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання» детально надано директиви щодо компетенцій, якими мають володіти учні
шкіл під час вивчення іноземних мов, але, на жаль, там відсутня інформація про тих,
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хто здійснює їх навчання. Такі рекомендації плекають до необхідності їх урахування вже
на рівні фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов. За рахунок саме
поєднання лінгвістичних знаннь і вмінь, з методичної точки зору, ефективно, так би
мовити, компетентно «подати» такий матеріал учням, що однозначно полегшить
оволодіння іноземними мовами.
У цьому контексті цікавою в рамках дослідження є дисертаційна робота О. Мархевої
«Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського
процесу» [4]. Авторка надала низку рекомендацій, як потрібно організувати навчальний
процес, щоб мати можливість формувати компетентності викладачів стосовно
визначеного стандарту. Безумовно, вчена підкреслила важливість орієнтації освітньої
діяльності у вищій школі на запланований результат, виражений у термінах
компетентностей та оформлений у вигляді академічних і професійних кваліфікацій, що
орієнтуються на завдання майбутньої професійної діяльності [там само, с. 14]. У цьому
контексті головним вбачається необхідність врахування потреб ринку праці під час
розроблення змісту стандартів, їх орієнтація на компетентнісний підхід, на ідеали
демократії та гуманізму, збереження національних культурних цінностей і врахування
світових культурних та освітніх надбань [там само, с. 14].
Резюмуючи сказане зазначимо, що формування компетентності має бути
організовано комплексно, в рамках їх фахової підготовки, у нашому випадку – майбутніх
учителів іноземних мов, що, на жаль, не робиться в повному обсязі. У цьому контексті
імпонує думка С, Анхангельського, який вважає, що організацією навчального процесу
можна назвати систему встановлених оптимальних дій і взаємозв’язків усіх компонентів
навчання у зв’язку з їх обґрунтованою необхідністю до функціонального
застосування [3, с. 6]. Це дозволяє зробити висновок про те, яким саме має стати
формування компетентностей взагалі, у нашому випадку зокрема – у процесі підготовки
майбутніх учителів іноземних мов.
Отже, формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів іноземних
мов як стратегії до міжкультурної комунікації є процесом, або системою, дій педагогів
ВНЗ, які спрямовані на динаміку змін у майбутніх спеціалістів, що опосередкована
вимогами їхньої майбутньої професійної діяльності та має здійснюватися в рамках
їх фахової підготовки. У перспективі вбачається за необхідне дослідити стан
розробленості проблеми формування компетентностей учителів іноземних мов у процесі
їх фахової підготовки.
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Кокнова Т. А.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК СТРАТЕГИЯ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье определена связь евроинтеграции Украины в межкультурную среду
и необходимости формирования лингвометодической компетентности будущих учителей
иностранных языков. Был уточнен термин «компетентность» как комбинация
профессиональных знаний, умений и практических навыков. Проанализированы стандарты
формирования лингвометодической компетентности будущих учителей иностранных языков
в процессе профессиональной подготовки. Рассмотрено понятия лингвометодической
компетентности в процессе профессиональной подготовки будущих учителей иностранных
языков. Ориентировано пути для организации процесса формирования в соответствующем
направлении.
Ключевые слова: формирование, лингвометодическая компетентность, учитель
иностранных языков, межкультурная коммуникация, профессиональная подготовка.
Koknova Т. А.
FORMATION OF LINGUISTIC AND METODOLOGICAL COMPETENCE OF PROSPECTIVE
FOREIGN LANGUAGES TEACHERS AS A STRATEGY TO INTERCULTURAL COMMUNICATION

The article defines the connection between the integration of Ukraine into the European’s
intercultural environment and the need to form the linguistic and methodological competence
of prospective foreign languages teachers. The standards of forming the linguistic and methodological
competence of prospective foreign languages teachers within the professional training are analyzed.
Within this study the term «the specialist’s competence» has received a further consideration. In the
investigation, it is considered as a dynamic combination of knowledge, practical skills, professional way
of thinking, moral and ethical values, which determine the person’s ability successfully to carry out
professional duties. The concept of linguistic and methodological competence in the process of professional
training of prospective foreign languages teachers is considered. The process of preparing prospective
teachers of foreign languages is aimed as a complex and complicated process. The Ukrainian standards
for preparing teachers should reflect the competencies that would be useful within prospective professional
activities. That is why the formation of linguistic and methodological competence of the prospective
foreign languages teachers should be implemented in the system’s approach. As a result, if the linguistic
and methodological competence of prospective foreign languages teachers is sufficiently formed, it can
influence the process of intercultural communication that is the main strategy for the current Ukrainian’s
society. That is why the strategy to organize the process of formation the required competence is oriented
as essential.
Key words: formation, linguistic and methodological competence, teacher of foreign languages,
intercultural communication, professional training, system approach.
УДК 371.4:844
Солошич І. О.*
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ
У статті розглядаються проблеми зарубіжного досвіду формування науково-дослідницької
компетентності майбутніх фахівців-екологів. Досліджується розвиток єдиного наукового
простору країн для спільного вирішення наукових проблем. Визначається зміст професійного
екологічного навчання на прикладі підготовки майбутніх фахівців-екологів у вищих навчальних
закладах Словаччини, Італії, Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Австралії,
Казахстану, Таджикистану.
*© Солошич І. О.
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Виділяються моделі розвитку та формування науково-дослідницької компетентності
майбутніх фахівців-екологів на прикладі зарубіжної професійної екологічної освіти:
гносеологічна; гносеологічно-діяльнісна; пізнавально-ціннісна; інформаційно-особистісна;
абстрактно-декларативна.
Ключові слова: науково-дослідницька компетентність, майбутні фахівці-екологи,
зарубіжний досвід, науковий простір.
Екологічні проблеми вийшли за межі однієї країни, тому вирішувати їх потрібно
загальними зусиллями. Постало питання необхідності реформування не лише змісту
і структури професійної екологічної освіти, але й удосконалення наявних і розроблення
нових форм організації та методів професійного екологічного навчання, що вимагає
оцінювання й узагальнення досвіду ВНЗ інших країн з підготовки майбутніх фахівцівекологів (МФЕ).
Незважаючи на більш ніж столітню історію існування, міжнародна екологічна
освіта стикається з тим, що як і раніше її програми орієнтовано на оволодіння знаннями
про стан і проблеми навколишнього середовища, а не на прагнення навчити МФЕ
дослідженням, конкретним діям, спрямованим на їх професійне вирішення.
У галузі екологічної освіти зарубіжними вченими протягом декількох десятиліть
досліджуються проблеми її філософських, соціальних основ (Н. Реймерс, Р. Баркер,
В. Каттон та ін.), зміни у ставленні людини до природи (Р. Джонсон, С. Хол, Р. Хоггарт
та ін.); теоретико-методологічних підходів професійного екологічного навчання
(Г. Поллок, Ю. Крістєва, Ф. Барц та ін.); особистісні аспекти підготовки МФЕ (Д. Бенкс,
Л. Уайт, К. Хоей та ін.), розвиток зарубіжної вищої освіти, основаної на наукових
дослідженнях (М. Басей, Д. Гулот, Р. Круз та ін.).
Проте аналіз літературних джерел [1–11] дає можливість дійти висновку,
що у вітчизняній науці досвід зарубіжних країн щодо формування науково-дослідницької
компетентності (НДК) МФЕ досліджений недостатньо.
Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду формування НДК МФЕ з метою
впровадження його прогресивних елементів у вітчизняну вищу школу. Актуальність
цього напряму зумовлена сучасним курсом вищої школи України на євроінтеграцію,
що потребує приведення українських освітніх стандартів до міжнародного рівня,
забезпечення необхідної якості вищої екологічної освіти для мобільності випускників
та їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Для більш чіткого розуміння проблеми ми звернулися до розгляду розвитку
єдиного наукового простору для спільного вирішення наукових проблем.
Аналіз наукових досліджень свідчить, що 2001 року було прийнято карту
європейського інноваційного простору, однією з цілей якої є вирівнювання показників
наукової діяльності в країнах Євросоюзу й підвищення ролі університетів
у її здійсненні [1, с. 99]. З цією метою розроблено Європейський дослідницький простір
(The European Research Area) – систему науково-дослідницьких програм, спрямованих
на інтеграцію наукових ресурсів ЄС, щоб здолати фрагментарність досліджень,
підвищити конкурентоспроможність науково-дослідницьких інститутів шляхом
залучення до спільної роботи та підвищення мобільності працівників.
2001 року на Саламанській конференції європейських ВНЗ створено Асоціацію
європейських університетів (European University Association), в основу роботи якої
покладено принцип «Вища освіта має ґрунтуватися на наукових дослідженнях». Роль
координаторів наукових досліджень належать Європейській дослідницькій раді
(Еuropean Research Council) та Європейському науковому фонду (Еuropean Science
Foundation) [9, с. 16].
Ґрунтуючись на поглядах дослідників [5] вважаємо, що одним із перспективних
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типів сучасного університету є дослідницький університет. Першим таким закладом став
створений 1809 року В. Гумбольдтом університет у Берлині, девіз якого – «прихильність
науці», а основні принципи – академічна свобода, пріоритет наукових досліджень
і підготовка елітних наукових кадрів» [5, с. 23].
Розглянемо формування НДК у МФЕ на прикладі Європейського простору:
20 університетів об’єднано в Лігу європейських дослідницьких університетів,
принципами діяльності яких є виконання наукових досліджень на світовому рівні
(excellence) не менш як за трьома напрямками; підготовка докторів наук (PhD) на основі
інтеграції навчання й досвіду проведення наукових досліджень.
Зазвичай підготовка ФЕ в університетах Європи на рівні бакалаврату триває
3-4 роки, магістратури – 1-2 роки, студент може вибрати загальну спеціальність (екологію,
геоекологію, промислову екологію та ін.) або спеціалізацію в одному з аспектів екології
(безпека навколишнього середовища, сталий розвиток, енергозбереження та ін.).
Поширеними є дослідницькі програми докторантури.
Система і зміст професійної підготовки МФЕ в Австралії, Великій Британії мають
схожі риси і певні відмінності. Так, Університетський коледж Лондона (Велика Британія)
для підготовки МФЕ пропонує навчання у трирічному бакалавраті й чотирирічній
магістратура [4]. У зміст професійної підготовки МФЕ включаються дисципліни
з цивільного будівництва, інженерного захисту навколишнього середовища та ін.
Наприкінці кожного тижневого періоду проводяться scenarios – практико-дослідницькі
проекти, що базуються на реальних технічних проблемах інженерної екології.
Відкрито міжнародну магістерську програму, за якою студенти третій рік
навчаються
в Університеті
Мельбурна (Австралія), Університеті
Колумбії
та Каліфорнійському технологічному інституті (США), Гонконгському університеті науки
і техніки (Китай), Національному університеті (Сінгапур). Навчальні програми
акредитовані національною організацією «Joint Board of Moderators» і Інститутом водного
і екологічного менеджменту (CIWEM) Великої Британії.
Сформованість НДК МФЕ у цих ВНЗ передбачає здатність до будівельно-технічної
та екологічної діяльності; проектування природозбережних систем; використання для
вирішення наукових інженерно-екологічних проблем методів математики, інформатики.
В університеті Мельбурна (Австралія) [10] навчання МФЕ відбувається з напрямків
«Картографія і геодезія в інженерної екології», «Інженерна екологія в цивільному
будівництві» і «Фізичні системи в інженерної екології». Модулі структуруються
між собою за інженерним, екологічним і природничим блоками.
Сформованість НДК МФЕ у цьому ВНЗ передбачає здатність до лідерства у вивченні
антропогенних, природних підсистем навколишнього середовища; розуміння проблем,
які впливають на формування їх підсистем; вирішення наукових завдань у сфері
їх захисту.
У ВНЗ Німеччини розроблено так звані «ознаки» студента-дослідника: здатність
до генерування наукових ідей, роботи в колективі, знання іноземних мов, наполегливість
при вирішенні наукових проблем, прагнення до публікацій, інтерес до наукових питань
суміжних дисциплін.
Так, в Університеті Тюбінгена (Німеччина) зміст професійної підготовки
за напрямом «Захист навколишнього середовища» поділяється на: базовий етап –
1-4 семестри, 14 обов’язкових модулів, модуль за вибором, виконання курсового проекту
«Інженерні основи технологічних процесів»; етап спеціальної підготовки – 5-10 семестри,
шість обов’язкових модулів, два обов’язково-альтернативних модуля, три центральних
модуля (спеціалізовані дисципліни), три додаткових модуля (факультативні
дисципліни), два модуля по індивідуальному вибору студента; курсова робота (6 семестр),
міждисциплінарний проект (7-8 семестри) і підсумкова дипломна робота (10 семестр) [3].
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Формування НДК у МФЕ відбувається в процесі навчання, при вивченні теорії
та обов’язкової науково-дослідницької практики в ході стажувань в одній із компаній
і роботи над науковими екологічними проектами.
Французька система підготовки МФЕ представлена університетами і вищими
школами (grandes ecoles). Особливим попитом користуються державні університети,
які мають навчальні плани, стандартизовані Міністерством національної освіти,
викладачі проходять добір, який триває рік.
З цих позицій цікавим видається аналіз досвіду формування НДК в університеті
Страсбурга (Франція), який організовано після злиття трьох університетів 2009 року. Він
співпрацює з Національним науково-дослідницьким центром, Національним інститутом
здоров’я і медичних та екологічних досліджень. В університеті відкрито «Будинок
підприємництва», де виконуються наукові проекти за темами «Науки і технології»,
«Науки про життя і здоров’я».
В університеті м. Лунд (Швеція) у рамках програми «Erasmus Mundus» відкрито
магістерську програму «Masters in Environmental Sciences, Policy and Management» [12].
Перший рік студенти навчаються в Центральному Європейському Університеті
м. Будапешта (Угорщина), вивчаючи «Введення в методи екологічного контролю»,
«Введення в екологічні науки», та ін., другий – в Університеті м. Лунда, вивчаючи
«Превентивні екологічні стратегії» або «Хімічний і екологічний контроль» –
в Університеті Манчестера. У четвертому семестрі проводиться НДР, результатом якої
є магістерська робота.
Як позитивну характеристику можна відзначити те, що в процесі навчання студенти
формують науково-дослідницьку, комунікативну компетентності, орієнтуючись
на самостійну підготовку з використанням світових інформаційних мереж різних
екологічних організацій.
Сформованість НДК МФЕ у цих ВНЗ передбачає здатність здійснювати ранжування
технічних завдань, що вимагають наукового рішення; застосовувати обчислювальні
методи на основі фізичних, математичних знань; вирішувати наукові інженерноекологічні проблеми, використовуючи програмне забезпечення; проводити
експериментальні дослідження, аналізувати його результати та ін.
В Італії є можливість навчатися за короткостроковими програмами в державних
і приватних ВНЗ для отримання спеціалізованого вузькопрофесійного ступеня «Diploma
Universitario» (фундаментальна і теоретична підготовка) або більш високого ступеня
«Diploma di Laurea» («бакалавр»), що передбачає виконання дисертації з орієнтацією
на науково-дослідницький рівень [12].
В Університеті м. Генуї відкрита магістерська програма «Інноваційні технології
та процеси очищення стічної і питної води», яка складається з таких модулів: загального
інформативного, спеціального і практичного [13] (стажування на підприємствах,
лабораторіях, дослідницьких центрах).
Сформованість НДК МФЕ у цих ВНЗ передбачає здатності використовувати
програмне забезпечення як інструменти для вирішення наукових екологічних завдань;
формулювати і захищати власні наукові розробки; ідентифікувати наукові проблеми
і професійні рішення; взаємодію при виконанні наукових міждисциплінарних проектів
та ін.
Досвід формування НДК при професійній підготовки МФЕ Словаччини свідчить,
що в університеті технологій Братислави, на факультеті цивільної інженерії відкрито
інженерно-екологічні напрями бакалаврату («Менеджмент водних ресурсів і гідравлічні
структури»), магістратури («Менеджмент водних ресурсів і водні структури»)
і докторантури («Санітарна інженерія») [там само, с. 13].
У бакалавраті вивчаються 33 обов’язкових дисципліни, 7 на вибір і виконуються
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два курсові проекти [8, с. 26]. У магістратурі вивчаються модулі «Гідротехніка»,
«Менеджмент водних ресурсів», «Геотехнічна інженерія» [13, с. 37].
Розглянемо підготовку МФЕ на прикладі деяких вишів США (Університет
Меріленда, Університет Баккнелла, Південний Іллінойський університет Карбондейл
та ін), більшість з яких мають профільні кафедри (department) або школи (School) [7, с. 23].
Наприклад, Університет Баккнелла [10] здійснює професійну підготовку МФЕ,
спрямовану на НДР на підприємствах під час навчання. Вона включає модулі «ГІСсистеми в інженерії», «Інженерна екологія», «Менеджмент відходів», «Основи наукових
досліджень» та ін. Студенти-екологи беруть участь у наукових конференціях, наукових
проектах (2012 року за фінансової підтримки Фонду Девіса, за участю студентів
розроблено і побудовано споруди для очистки води в населених пунктах Республіки
Суринам).
В Університеті Меріленду (США) [11] МФЕ на молодших курсах вибирають одну
з трьох траєкторій (track) навчання: «Інфраструктурну інженерію», «Екологічну
і водоресурсну інженерію» або «Транспортні системи і управління проектами», у зміст
яких включаються наукові й технічні елективи, кожен з яких складається з комбінації
модулів. Екологічне спрямування включає такі модулі, як «Інженерна екологія
і водоресурсні системи», «Динамічні процеси в природних системах» та ін. Після
бакалаврату МФЕ продовжує навчання в магістратурі з екології. Наприкінці семестру
проводиться оцінювання якості НДР студентів за допомогою системи зворотних зав’язків
з роботодавцями і самооцінки системи навчання.
У Південному Іллінойському університеті Карбондейл (США) [12] головним
завданням підготовки МФЕ є навчання з використанням наукових принципів і методів
захисту людського здоров’я і навколишнього середовища. Після закінчення бакалаврату
студенти, навчаючись у магістратурі й докторантурі, проводять дослідження з очистки
водних ресурсів, перероблення відходів, геотехнології, та ін.
Сформованість НДК МФЕ у цих ВНЗ передбачає здатності проектувати екологічні
споруди; розробляти заходи щодо відновлення біологічних ресурсів, організації
екологічного моніторингу та розробки екологічних нормативів.
Прикладом співпраці наукових установ і ВНЗ США є університет «Атлантика»,
до складу якого входить лабораторія з вивчення генотипу ссавців, де, навчаючись
за індивідуальним планом, МФЕ отримують спеціальність «Екологія».
Недоліком професійної екологічної підготовки МФЕ у США є те, що зміст
їх професійної підготовки не змінюється тривалий час. Так, учені [14, с. 780] зазначають,
що історично завдання діяльності американського ФЕ змінювалися досить нечасто.
Наприклад, 1962 року введення в США в дію законів «Про чисте повітря», «Про
небезпечний вплив твердих відходів», «Про комплексної екологічної підтримки» та ін.
призвело до розширення обов’язків ФЕ. Далі діяльність ФЕ стала міжгалузевою,
і тому виникла необхідність у вивченні нових дисципліни (особливо
з сільськогосподарської та машинобудівельної галузей) і оновленні природничих
дисциплін (модернізовані курси з хімії, біології та ін.). Зараз же основним завданням
ФЕ є оцінювання, аналіз, захист і проектування життєздатних систем для збереження
здоров’я людини й навколишнього середовища.
Розглянемо зарубіжний досвід формування НДК МФЕ на прикладі Казахстану,
де за даними МОН Казахстану 15 ВНЗ мають факультети, пов’язані з екологічною
підготовкою фахівців за спеціальностями «Екологія та моніторинг», «Промислова
екологія», «Біологія та екологія», «Географія та екологія» та ін. [2, с. 7].
У Республіці Таджикистан діють кафедри екології в Таджицькому
педагогічному університеті, Таджицькому національному Університеті, Таджицькому
політехнічний університеті, Аграрному університеті та ін., де проходять навчання

173



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


близько 320 ФЕ за спеціальностями «Охорона навколишнього середовища», «Охорона
навколишнього середовища та раціональне природокористування», «Екологія
і природокористування» [2, с. 8].
Як зазначають А. Василенко, Т. Туркот, на жаль, у ВНЗ Казахстану, Таджикистану
підготовка МФЕ має слабку матеріально-технічну базу, не об’єднану в систему,
що пов’язано з економічними труднощами і недооцінкою ролі екологічної освіти
в соціальній, природоохоронній та економічній сферах розвитку суспільства [14, с. 9].
Отже, аналіз психолого-педагогічної праць, офіційних документів та інформації
на освітніх сайтах зарубіжних країн [1–14], дослідження М. Швед [6] дозволив виділили
моделі розвитку та формування НДК МФЕ на прикладі зарубіжної професійної
екологічної освіти:
– гносеологічна, відповідно до якої метою екологічної освіти є формування наукових
знань, поглядів і переконань, що забезпечують відповідальне ставлення людини
до природи (Словаччина, Італія);
– гносеологічно-діяльнісна, яка окрім пізнавальної активності передбачає
практичну діяльність щодо охорони довкілля (Німеччина, Франція, США);
– пізнавально-ціннісна, яка передбачає поєднання освоєння знань про природу,
її охорону і традиційних цінностей суспільства, що виробленні в процесі етнічної історії
минулих поколінь (Японія, Китай, Корея, Таїланд);
– інформаційно-особистісна, спрямована на розвиток самодостатньої особистості
студента в усіх її сутнісних вимірах (Велика Британія, Австралія);
– абстрактно-декларативна, характерними ознаками якої є загальність намірів,
орієнтація на застарілі знання (країни колишнього СРСР).
Перспективним для подальшого наукового пошуку вважаємо дослідення проблеми
розкриття сутності формування НДК МФЕ на прикладі вишів України.
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Солошич И. А.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОЛОГОВ

В статье рассматриваются проблемы зарубежного опыта формирования научноисследовательской компетентности будущих специалистов-экологов. Исследуется развитие
единого научного пространства стран для совместного решения научных проблем.
Определяется содержание профессионального экологического обучения на примере подготовки
будущих специалистов-экологов в высших учебных заведениях Словакии, Италии Германии,
Франции, США, Великобритании, Австралии, Казахстана, Таджикистана.
Выделяются
модели
развития
и
формирования
научно-исследовательской
компетентности будущих специалистов-экологов на примере зарубежного профессионального
экологического образования: гносеологическая; гносеологически-деятельностная; познавательноценностная; информационно-личностная; абстрактно-декларативная.
Ключевые слова: научно-исследовательская компетентность, будущие специалистыэкологи, зарубежный опыт, научное пространство.
Soloshych I. A.
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMING THE SCIENTIFIC
AND RESEARCH COMPETENCY OF FUTURE ENVIRONMENTAL SPECIALISTS

The article deals with the problems of international experience of forming the scientific and research
competence of future environmental specialists.
The development of a common scientific space of countries for the joint solution of scientific
problems, the system of research programs aimed at integrating EU scientific resources in order to
overcome the fragmentation of research and increase the competitiveness of research institutes with the
help of involving them in joint work and increasing the workers’ mobility are represented in the article.
The content of professional environmental education is determined by the example of the future
environmental specialists’ training in higher education institutions of Slovakia, Italy, Germany, France,
the USA, Great Britain, Australia, Kazakhstan, Tajikistan.
The models of the development and formation of future environmental specialists’ scientific
research competence are outlined in the example of foreign professional environmental education:
epistemological, according to which the purpose of environmental education is the formation of scientific
knowledge, views and beliefs; epistemological activity, which, in addition to cognitive activity, involves
practical activity; cognitive-evaluation activity, which involves a combination of mastering knowledge
about nature; informational and personal, which is aimed at the development of a student’s self-sufficient
personality; the abstract-declarative characteristic features of which are the universality of intentions, the
orientation to outdated knowledge.
Key words: research competence, future environmental specialists, foreign experience, scientific
space.
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Фесенко Г. А.*
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
ДО ФІНАНСОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ

У статті обґрунтовано актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів
математики до підвищення фінансової грамотності учнів профільних класів; розглянуто
підстави для включення до методичної діяльності вчителів математики напряму, пов’язаного
з формуванням в учнів підприємницької та фінансової компетентності; проаналізовано
понятійно-категоріальний апарат дослідження проблеми фінансово-економічного виховання
учнів і студентів у процесі навчання; визначено та обґрунтовано педагогічні умови підвищення
ефективності підготовки майбутніх учителів математики до фінансового виховання учнів.
Ключові слова: підготовка майбутніх учителів математики, підвищення фінансової
грамотності, методика навчання математики, педагогічні умови.
Перехід України до економіки ринкового типу поставив систему фінансовоекономічного виховання перед необхідністю радикального оновлення, яке пов’язане
зі зміною концепції економічної освіти, сутність якої полягає в переміщенні акцентів
з підготовки кваліфікованих кадрів для різних сфер господарства держави на виховання
універсального фахівця з достатньо широким світоглядом, готового і здатного до творчих
інновацій у своїй професійній діяльності. Оновлення сутності фінансово-економічної
освіти стосується підвищення ефективності шкільної та вишівської її ланок.
Існує два типи фінансово-економічної освіти: масова, що дозволяє сформувати
раціональне фінансово-економічне мислення і надає людині знання сучасної економіки,
виробляє в неї творчі вміння, необхідні для розв’язання фінансово-економічних проблем,
і спеціальна фінансово-економічна освіта, що формує професійну спільноту економістів
і фінансистів, наукових співробітників, експертів-аналітиків, вищих службовців
державних органів управління та ін. Обидва типи фінансово-економічної освіти
становлять собою системи, які включають довишівський, вишівський і післявишівський
етапи.
В умовах інтенсивного пошуку шляхів економічного розвитку країни, що поєднують
функціонування ринкових відносин і державного регулювання, у молоді виникає потреба
в розвитку соціальної активності, громадянської ініціативи, підприємництва, здатності
визначити своє майбутнє в реальних умовах сьогодення. З метою задоволення цієї
потреби проектом нового Державного освітнього стандарту, який розроблявся
у 2016-2017 роках, передбачено включення до переліку ключових компетентностей учнів
компетентності, пов’язаної з «Підприємництвом і фінансовою грамотністю» [3]. Однак
проведений аналіз стану реалізації цього напряму підготовки старшокласників до життя
засвідчив, що вчителі не готові до розв’язання цього завдання, та й забезпечення учнів
необхідними фінансово-економічними знаннями не дозволяє підготувати їх до адаптації
в динамічних соціально-економічних умовах нашого суспільства.
Проте результати досліджень Центру вивчення громадської думки свідчать,
що старшокласники і молодь виявляють значний інтерес до економічної освіти
і фінансової сфери людської діяльності. Так, на питання «Чи могли б ви твердо сказати,
ким хотіли б стати в майбутньому?» були отримані такі відповіді: юристом – 11 %,
службовцем банку – 9,5 %, власником приватного підприємства (магазину, майстерні,
ательє) – 9,7 %, підприємцем, бізнесменом – 6,1 %.
Аналіз сучасних викликів суспільству і стану наявних розробок у теорії і практиці
фінансово-економічного виховання молоді дає підстави для виявлення суперечностей:
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 між інноваційними процесами в суспільній свідомості молоді, пов’язаними
з необхідністю підвищення фінансово-економічної грамотності, і наявними прогалинами
в фінансово-економічній освіті школярів;
 між необхідністю підвищення результативності фінансово-економічного
виховання учнів старших класів і неготовністю вчителів математики до розв’язання цього
завдання.
Зазначені суперечності свідчать про актуальність цієї наукової проблеми
й зумовлюють вибір теми нашої статті. Розв’язання цих суперечностей дозволить, на наш
погляд, підвищити ефективність фінансово-економічного виховання випускників шкіл,
яке можливе за певних умов.
Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних науковців дозволив установити,
що теоретичні і практичні проблеми економічної освіти школярів досліджувались
у працях А. Аменда, Ю. Васильєва, І. Сасової, Б. Райзберга, В. Розова, Н. Рябініної,
А. Прутченкова, І. Липсиця, Б. Шемякіна, А. Шпака та ін. Питання підвищення фінансової
грамотності учнів і студентів були предметом дослідження С. Біденко, Т. Болтянської,
Е. Бронштейна, Я. Гельруда, І. Золотаревич, Т. Смовженко та ін. Результати досліджень
науковців свідчать, що проблема фінансово-економічного виховання молоді складна і
багатоаспектна, оскільки пов’язана з пошуком змісту підвищення економічної та
фінансової грамотності учнів і вчителів, які мають їх навчати основ підприємницької та
фінансової
діяльності,
а
також
із
визначенням
умов,
за
яких
ці процеси будуть ефективними.
До завдань, які треба було розв’язати, увійшли: а) визначення сутності структури
і змісту понять «педагогічні умови», «фінансово-економічне мислення» і «ситуативна
задача»; б) визначення та обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх
учителів математики до підвищення фінансової грамотності учнів профільних класів.
Під педагогічними умовами підвищення ефективності підготовки майбутніх
учителів до фінансово-економічного виховання учнів старшої школи ми розуміємо
створення в навчальному закладі, де вони навчаються, середовища, яке дозволяє на основі
врахування особистісних можливостей і інтересів студентів забезпечити їх неперервне
фінансово-економічне навчання й виховання. На наш погляд, педагогічні умови
включають сукупність об’єктивних / зовнішніх (удосконалення навчально-виховного
процесу відповідно до мети, визначеної суспільством; забезпечення неперервності
та наступності змісту й універсальності процесу навчання за рахунок корегування
навчальних планів вишу, застосування форм, методів і засобів навчання, спільної
діяльності студентів і викладачів; реалізація міжпредметних зв’язків в навчанні студентів)
і суб’єктивних / внутрішніх можливостей студентів (інтерес до фінансово-економічної
сфери діяльності, здатність до самоосвіти, бажання дізнатися більше про професії
фінансово-економічної сфери діяльності та їх зміст і вимоги до особистості, прагнення
спробувати свої сили в цій сфері діяльності, активність під час лекційних, практичних
і семінарських занять, бажання брати участь у підготовці рефератів, наукових доповідей
з дисциплін фінансово-економічної діяльності та ін.).
Вивчення літератури з проблеми дослідження [1; 2; 4] та аналіз практики реалізації
фінансово-економічної підготовки майбутніх учителів математики до підвищення
фінансової грамотності учнів профільних класів дозволив дійти висновку, що процес
формування готовності майбутніх учителів математики до підвищення фінансової
грамотності учнів профільних класів буде більш ефективним за виконання такого
комплексу педагогічних умов:
1 – здійснення системи заходів з розвитку фінансово-економічного мислення
майбутніх учителів математики під час навчання математичних і методичних дисциплін
у ВНЗ;
2 – удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до мети, визначеної
суспільством; забезпечення неперервності, наступності змісту й універсальності процесу
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навчання математичних і методичних дисциплін;
3 – реалізація системного підходу в підготовці майбутніх учителів математики
до планування і здійснення процесу підвищення фінансової грамотності учнів старших
класів в умовах профільного навчання;
4 – реалізація внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, спрямованих
на інтеграцію соціально-економічних, математичних і спеціальних знань, а також
на формування в майбутніх учителів математики базових фінансово-економічних понять;
5 – розроблення навчальних програм і методичного забезпечення спецкурсів з основ
фінансової математики і основ фінансової грамотності, спрямованих на підготовку
майбутніх учителів математики до навчання учнів профільної школи у класах
з поглибленим вивченням математики та класах, де математика викладається за рівнем
стандарту;
6 – застосування контекстного та ситуативного підходів до навчання студентів
математичних і методичних дисциплін з метою введення фінансово-економічних понять,
розв’язання фінансово-математичних задач, виконання індивідуальних завдань і різних
за тривалістю навчальних проектів, написання курсових робіт, націлених на вирішення
фінансових проблем та актуалізацію вітагенного досвіду.
Зупинимось детальніше на розкритті особливостей окремих умов.
1. Поняття «фінансово-економічне мислення» можна трактувати як процес
подолання суперечностей між суб’єктами, що виникають у господарських відносинах
в економічних системах, які функціонують на основі обігу грошових засобів в умовах
ринку. Фінансово-економічне мислення можна розглядати як одну з форм більш
широкого економічного мислення. Фінансово-економічне мислення є ядром
економічного мислення і спрямоване на пізнання, розуміння та перетворення фінансовоекономічних процесів і явищ. Фінансово-економічне мислення притаманне кожній
людині. Розрізняють професійне і непрофесійне фінансово-економічне мислення, які
відрізняються глибиною та кількістю наукових понять, що засвоюються, а також рівнем
сформованості вміння їх застосовувати під час вирішення практичних завдань різних
рівнів складності.
Сутність фінансово-економічного мислення виявляється в його закономірностях,
а саме в статичній зумовленості стихійності ринкових відносин (у цьому полягає
їх своєрідна природовідповідність), у централізованому управлінні економікою (у цьому
полягає їх штучність і культуровідповідність), а також в оптимальному поєднанні
(відносно стійкої асиметричної гармонії або додатковості) стихійних ринкових відносин
і централізованого управління економікою [1; 2]. Фінансово-економічне мислення
характеризується своїми формами й бінарними властивостями.
Фінансово-економічне мислення «рухається в піраміді» відповідних фінансовоекономічних понять, рівень засвоєння яких визначає рівень розвитку цього типу
мислення. У своєму розвитку фінансово-економічне мислення студента проходить такі
рівні: елементарно-емпіричний (низький), алгоритмічний (середній), креативний
(високий), які визначаються на підставі домінування діяльнісно-моделювального підходу
до ситуативних задач і критеріально-результативного під час визначення результатів
освітньої діяльності. Переходи фінансово-економічного мислення від одного рівня
до іншого ми пов’язуємо з переходами в інтелектуальному розвитку від фінансовоекономічної грамотності до фінансово-економічної культури [1; 2].
2. Формування професійного фінансово-економічного мислення реалізується через
комплекс педагогічних умов, які можна умовно поділити на необхідні й достатні
(у перших домінує наступність, а в других – новизна) [1]. Для ефективного розвитку
фінансово-економічного мислення студентів слід використовувати понятійно-контекстну
методику, основні елементи якої полягають у введенні відповідних наукових понять
і підсиленні технологічної практико орієнтованої її складової.
3. Неперервність фінансово-економічного виховання полягає в тому, що цей
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соціально-педагогічний процес переходить з одного рівня на інший з дотриманням
наступності, починаючи зі шкільної лави і закінчуючи вищим навчальним закладом,
причому на кожному рівні зберігається його основна властивість – універсальність,
яка передбачає збереження зв’язків між різними елементами цієї системи, тобто
зберігається цілісність підготовки. Неперервність сприяє формуванню у студентів
функціональної та змістової складових фінансово-економічної грамотності, системи
цінностей і індивідуальності; збагаченню досвіду фінансово-економічної діяльності
та самоосвіти; розвитку професійного самовизначення. Наступність передбачає
послідовність і узгодженість ступенів і етапів фінансово-економічного виховання.
Однією з провідних умов підготовки студентів до формування в учнів профільних
класів фінансової грамотності в середніх загальноосвітніх навчальних закладах є перегляд
навчальних планів, програм, добір змісту, форм і методів роботи. Нами обґрунтовано
принципи добору змісту фінансово-економічної освіти, до складу яких увійшли:
урахування вимог школи, практична орієнтація, зв’язок з фінансово-економічною
діяльністю.
4. Системний підхід до підготовки майбутніх учителів математики передбачає
включення елементів змісту фінансової освіти до математичних і методичних дисциплін
інваріантної та варіативної складової навчального плану ВНЗ, а також до аудиторної
та позааудиторної роботи [5; 6].
5. Зважаючи на те, що навчання учнів у старшій школі передбачає профілізацію,
рівень складності математичного матеріалу у класах з поглибленим вивченням
математики істотно відрізняється від складності й обсягу навчального матеріалу в класах,
де математика викладається на рівні стандарту. З цих підстав вважаємо за доцільне
передбачити відповідні відмінності в змісті підготовки майбутніх учителів до навчання
учнів математики в зазначених класах і ввести два спецкурси: один («Основи фінансової
математики») – для студентів математичного відділення, розрахований на підготовку
до навчання учнів академічного й поглибленого рівнів, і другий («Основи фінансової
грамотності») – для студентів фізико-математичного й інших факультетів університету,
розрахований на підготовку до навчання учнів, які опановують математику в старшій
школі за рівнем стандарту. Їх можна рекомендувати для включення до навчальних планів
бакалаврату і магістратури.
6. Обґрунтування ступеня необхідності використання контекстного навчання
і ситуативних задач для розвитку фінансово-економічного мислення суб’єктів навчання
знаходимо у працях Г. Балла, А. Вербицького, Н. Крюкової, А. Купавцева, Е. Машбиця,
Е. Селиверстової, Н. Тулькібаєвої, Л. Фрідмана та ін.
Поняття «ситуативна задача» ми розглядаємо як об’єкт розумової діяльності,
що містить проблемну ситуацію, включає умову, функціональні залежності й вимоги
до прийняття рішень.
Педагогічні основи фінансово-економічної підготовки суб’єктів навчання
до фінансово-економічної діяльності методом актуалізації вітагенного досвіду
розробляли Г. Беккер, А. Бєлкин, Л. Бєляева, Н. Жукова. Під поняттям «вітагенний
досвід» ми розуміємо інформацію, що відклалася в резервах довготривалої пам’яті
і перебуває в стані постійної готовності до актуалізації в адекватних ситуаціях;
Фінансово-економічна ситуація (ФЕС), на думку Т. Болтянської, полягає в системі
нижченаведених уявлень людини про сучасну економічну інформацію, у готовності
до реального застосування цих знань і уявлень у фінансово-економічній діяльності [2]:
ФЕС – це простір господарської діяльності, в якому відбувається персоналізація
суб’єкта господарювання, який регулює грошові потоки. Саме в реальній економічній
ситуації реалізується потреба в знаннях фінансового і економічного законодавства
і закладаються основи фінансово-економічного мислення студентів. Тільки правильно
розв’язана ФЕС свідчить про стабільність сформованих ознак і рівнів фінансовоекономічного мислення майбутніх учителів.
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Отже, у стандарті оновленої української школи проголошено необхідність
урахування в підготовці випускників шкіл до життя підготовку до підприємницької
та фінансової діяльності. З цих підстав відповідну компетентність включено до ключових
і покладено відповідальність за її формування на вчителів (зокрема й математики).
Результати констатувального експерименту свідчать про неготовність більшості
вчителів математики до здійснення такого виду методичної діяльності. Отже, проблема
підготовки майбутніх учителів до формування в учнів фінансової та підприємницької
компетентності є актуальною.
Ефективність цього процесу залежить від умов, у яких відбувається навчання
студентів у ВНЗ. Як засвідчив аналіз результатів формувального експерименту,
їх реалізація сприяє підвищенню результативності підготовки майбутніх учителів
математики до фінансово-економічної діяльності в експериментальних групах порівняно
з контрольними.
Використання ситуативних задач фінансового змісту, дотримання принципів
наступності, неперервності й універсальності а також системний підхід і реалізація
міжпредметних зв’язків в умовах переходу на компетентнісне, контекстне навчання
дозволяють викладачам ВНЗ будувати стратегію підготовки майбутніх учителів
математики до професійної діяльності з урахуванням потреб суспільства. Саме тому
потребують подальшого наукового дослідження питання змісту й технологій навчання
студентів педагогічних університетів, орієнтованих на підготовку їх до здійснення
фінансового виховання учнів під час вивчення математики.
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Фесенко А. А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
К ФИНАНСОВОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ

В статье обоснована актуальность проблемы подготовки будущих учителей
математики к повышению финансовой грамотности учащихся профильных классов;
рассмотрены основания для включения в состав методической деятельности учителей
математического направления, связанного с формированием у учащихся предпринимательской
и финансовой компетентности; проанализировано понятийно-категориальный аппарат
исследования проблемы финансово-экономического воспитания студентов в процессе обучения;
определены и обоснованы педагогические условия повышения эффективности подготовки
будущих учителей математики к финансовому воспитанию учащихся.
Ключевые слова: подготовка будущих учителей математики, повышение финансовой
грамотности, методика обучения математики, педагогические условия.
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Fesenko А. A.
РEDAGOGICAL CONDITIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF FUTURE MATHEMATICS
TEACHERS TO FINANCIAL EDUCATION OF PUPILS OF PROFILE CLASSES

The article substantiates the relevance of the problem of training of future mathematics teachers
to increase pupils’ financial literacy of profile school; the grounds for inclusion in the methodological
work of mathematics teachers of aspect related to the formation of pupils’ entrepreneurship and financial
competence are considered.
The conceptual and categorical apparatus of the study of the problem of pupils’ financial
and economic education in the learning process is analyzed.
The pedagogical conditions of improving the efficiency of training of future mathematics teachers
to financial education of pupils are determined and substantiated, which include: the development
of financial and economic thinking of future mathematics teachers while studying mathematical
and methodical disciplines at the university; the maintenance of continuity, the continuity of content
and methods of teaching mathematical and methodical disciplines; the implementation of a systematic
approach to the preparation of future mathematics teachers to increase pupils’ financial literacy
in the profile classes; the interdisciplinary approach to the formation of basic financial and economic
concepts; the development of curricula for special courses for students and their methodological support;
the use of contextual and situational approaches to teaching students of mathematical and methodical
disciplines with the aim of introducing financial and economic concepts, solving financial
and mathematical problems, performing individual tasks and projects, writing term papers aimed
at solving financial problems and updating life experience.
Key words: training of future mathematics teachers, increasing of financial education, methods
of teaching mathematics, pedagogical conditions.
Рецензент: Кузьменко В. В.
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Розділ 4
ТЕОРІЯ ЗМІСТУ, ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ
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Лопушинський І. П.*
ОСВІТНІЙ ОКРУГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ
МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

У контексті модернізації управління освітою на державно-громадських засадах
актуалізовано проблему створення та функціонування освітніх округів та опорних шкіл.
Зосереджено увагу на потребі мережевої взаємодії в освітніх округах, що створюються
з метою забезпечення гармонійного функціонування та професійного вдосконалення суб’єктів
навчально-виховного процесу. Визначено напрямки підвищення ефективності навчальновиховної роботи в округах та опорних школах, висвітлено перший досвід їх роботи, окреслено
перспективи розвитку.
Ключові слова: державно-громадське управління освітою, органи влади, регіональний
освітній простір, інноваційне середовище, мережева взаємодія, освітній округ, опорні школи.
Сучасну освіту України слід розглядати як одну з визначальних складових
загального економічного розвитку держави. Водночас одним із найважливіших аспектів
розвитку освітньої системи є її регіоналізація, що передбачає розмежування компетенцій
між різними рівнями владних структур, формування регіонального освітнього простору
в цілому і становлення окремих його елементів. У цьому зв’язку зростаючі вимоги з боку
держави і суспільства до якості, доступності та ефективності освітніх послуг сприяють
формуванню нових умов розвитку регіональної освіти.
У річищі такої постановки проблеми особливої ваги набуває мережева організація
в діяльності освітнього закладу, що забезпечує мобільність, динамічність та єдність
навчально-виховного простору. Зважаючи на це, новий Закон України від 05 вересня
2017 року № 2145-VIII «Про освіту» закріплює положення про те, що «мережева форма
здобуття освіти – спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння
освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності,
що взаємодіють між собою на договірних засадах» [10]. Стаття 13 «Територіальна
доступність повної загальної середньої освіти» Закону «Про освіту» наголошує на тому,
що «для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти
органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти
та їх філій. Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі
освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання
особи» [10].
Саме тому запорукою прогресивних змін в освіті стає впровадження державногромадської моделі управління нею. Своєю чергою модернізація освіти на державногромадських засадах активізувала проблему створення освітніх округів. Як зазначається
в Законі «Про освіту», «з метою створення умов для здобуття повної загальної середньої
освіти, впровадження профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку особи,
раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної
бази закладів освіти, їх модернізації створюється освітній округ [10].
Освітній округ – сукупність закладів освіти (їх філій), у тому числі закладів
позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують
доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території [10]. Опорний заклад
освіти – заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвозу дітей
з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має
сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та здатний забезпечувати на
належному рівні здобуття профільної освіти [10]. Положення про освітній округ і
опорний заклад освіти затверджується Кабінетом Міністрів України [10].
З метою наближення місця навчання дітей до їхнього місця проживання
*© Лопушинський І. П.
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у відповідному населеному пункті може бути утворена філія закладу освіти. Філія закладу
освіти – територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має
статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником
відповідного закладу освіти на основі типового положення, затвердженого центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки [10]
Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми
(незалежно від їх кількості) як одного, так і різного віку, які можуть бути об’єднані
як в один клас (групу), так і в різні класи (групи). Освітній процес у такій школі може
організовуватися як одним учителем, так і декількома вчителями, або в будь-якій іншій
формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми
початкової освіти відповідно до стандарту початкової освіти [10].
Особи, які здобувають повну загальну середню освіту, проживають у сільській
місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку,
забезпечуються таким підвезенням за кошти місцевих бюджетів [10].
Закон визначає, що «органи місцевого самоврядування різних адміністративнотериторіальних одиниць мають право прийняти з урахуванням потреб і пропозицій
територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття початкової, базової
та профільної середньої освіти в закладі освіти (його філії) та забезпечення підвезення
здобувачів освіти до нього і у зворотному напрямку [10].
Як свідчить досвід перших спроб створення освітніх округів в Україні, округ – це
провідник нового підходу до надання послуг в освіті, що стають важливими елементами
державно-громадської організації освітнього процесу, і це дає змогу ефективно
використовувати наявні державні та кошти місцевих бюджетів для забезпечення
освітнього процесу на належному рівні.
Специфіка роботи в округах полягає в тому, що суб’єкт-суб’єктні відносини
налагоджуються не лише між освітянами. Фахівці в галузі культури, охорони здоров’я,
представники державно-громадських установ взаємодіють з освітянами на умовах
соціального партнерства. Цей тип діяльності характеризується довірою, загальною
метою, цінностями, добровільністю відносин, визначенням взаємної відповідальності
сторін за результати співробітництва й розвитку [1].
Останнім часом до висвітлення теоретичних і практичних аспектів діяльності
освітніх округів вдавалися С. Дейнеко [1], А. Заліський [2], Г. Ковальська [4],
В. Стойкова [11], Н. Струк [12], Л. Юрчук [13] та ін., які розглядали інноваційні підходи
до надання послуг в освіті через освітні округи; освітній округ як шлях до якісної освіти;
територіальні освітні округи як один з ефективних напрямів модернізації шкільної
мережі; типи, функції, структурні моделі освітніх округів; шкільні освітні округи в системі
фінансового забезпечення загальноосвітніх шкіл України; механізми утворення освітніх
округів тощо. Водночас у їхніх працях по суті не розглядаються освітні округи в контексті
впровадження нового Закону України «Про освіту» [10]. Саме тому метою нашої статті
й розглядається освітній округ як інноваційний інструмент модернізації регіональної
освіти в світлі нового Закону України «Про освіту» [10].
У зв’язку з розробленням стратегії національної системи освіти, ухваленням
Національної доктрини розвитку освіти та Концепції загальної середньої освіти свого
часу виникла нагальна потреба переглянути й загальні принципи та підходи
до управління освітою. Зростаючі вимоги з боку держави і суспільства до якості,
доступності та ефективності освітніх послуг насамперед сприяють формуванню нових
умов розвитку регіональної освіти.
Процеси, пов’язані з розвитком сільської школи, відбуваються в усіх країнах Східної
Європи, і не лише. Чому ж у нашій країні так загострилося це питання? Вочевидь, тому,
що оптимізацію окремі керівники розуміють тільки як закриття шкіл, водночас
це не відповідає дійсності. Саме тому проводити оптимізацію шкільної мережі необхідно
вкрай обережно, лише забезпечивши належну роз’яснювальну роботу серед педагогічної

184



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


та батьківської громадськості, а головне – підготувавши для дітей найкращий варіант
здобуття якісної освіти.
Зважаючи на це, проблема якості й доступності до середньої освіти розв’язується
через формування ефективної мережі навчальних закладів – освітніх округів. Особливої
актуальності цей процес набуває в сільській місцевості, де більшість шкіл – із малою
наповнюваністю. Сам факт визнання, що в нас існують дві освіти – міська і сільська,
спонукає ретельно розібратися з причинами і проблемами, які нині дають підстави
говорити, що освіта України розділилася на два типи, хоча насправді за ідеологією,
за змістом, за якістю не має бути відмінностей між сільською і міською освітою, має бути
одна якісна, доступна освіта України [6].
Крім того, як добре всім відомо, в Україні немає жодних преференцій для учнів
сільських шкіл при зовнішньому незалежному оцінюванні, усі діти перебувають у рівних
умовах. Тому для нас найважливіше – забезпечити вимоги Конституції і законів України,
а саме забезпечити доступну якісну освіту в сільській місцевості. Тут є й позитивні
показники: останнім часом зросла кількість сільських школярів – учасників фіналу
олімпіад з більшості предметів майже вдвічі, підвищилася активність у конкурсах Малої
академії наук. Водночас на зовнішньому незалежному оцінюванні значна кількість
випускників сільських шкіл повсюдно демонструє низький рівень знань або й просто
не хоче брати участь у ЗНО.
Зважаючи на цей чинник і з метою забезпечення рівного доступу до якісних знань,
саме сільські школи насамперед були оснащені комп’ютерною технікою. Тепер головне –
освоїти її, підключити до мережі Інтернет і багато іншого. Усе це закладено в новій
Державній цільовій програмі впровадження в навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто
відсотків».
Саме тому забезпеченню рівного доступу дітей до якісної освіти в сільській
місцевості сприяє створення опорних навчальних закладів шляхом об’єднання
малокомплектних шкіл, зміни їх типу/або ступеня, реорганізації тощо. Для підвищення
якості освіти, раціонального та ефективного використання ресурсів, модернізації
навчальних закладів розпочато реорганізацію системи освіти в сільській місцевості.
Замість моделі «школа на кожне село» було запропоновано систему опорних шкіл
(hub-school) та їх філій.
Навесні 2016 року Міністерство фінансів і МОН запропонували відібрати 24 опорні
школи (і заклади, що виконують функції опорних) для «пілотного» проекту. Ці школи
отримали кошти, зокрема, від фонду Western NIS Enterprise Fund та Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID) на розвиток матеріально-технічної бази, ремонт
приміщень, закупівлю комп’ютерів і навчального обладнання, а їх директори і педагоги
– мали навчитися проектного менеджменту, нових форм навчання тощо.
Директори-учасники проекту підтвердили: їм довелося долати не лише багаторічні
стереотипи в організації роботи школи, а й спротив частини педагогічного колективу
та консервативного сільського середовища. Часто замість сучасної опорної школи
з комп’ютерними класами жителі маленьких сіл відстоювали свої малокомплектні
заклади, де один учитель викладає кілька предметів, «зручності» – на вулиці, а навчання
одного учня коштує до півсотні тисяч гривень на рік. Проте всього лише за рік
ці керівники створили команди однодумців, опанували прийоми сучасного
менеджменту і, найважливіше, перебудували навчальний процес на користь інтересів
учня. У цих школах почали застосовувати змішане навчання – уроки, що поєднують різні
види практичної діяльності [5].
За оперативною інформацією Міністерства освіти і науки України, за станом
на 1 серпня 2017 року в нашій державі вже нараховувалося 338 опорних шкіл
та 744 їх філії, зокрема на півдні – в Миколаївській області – 2, в Одеській – 11,
у Херсонській – 12 [3] (1 вересня тут було утворено ще одну опорну школу – авт.).
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На Херсонщині (наприклад, у навчально-виховному комплексі «Скадовська академічна
гімназія») забезпечується першочергове використання коштів освітньої субвенції для
оснащення опорних шкіл кабінетами природничо-математичного циклу, навчальними
комп’ютерними комплексами, мультимедійними засобами навчання. Тут керівниками
місцевих органів управління освітою спільно з районними державними адміністраціями,
районними радами, виконавчими комітетами міських і селищних рад, радами
об’єднаних
територіальних
громад
реалізується
комплекс
інформаційнороз’яснювальних заходів серед громадськості, батьків учнів щодо потреби оптимізації
мережі навчальних закладів, утворення опорних шкіл та їх філій, що сприятиме
забезпеченню рівного доступу дітей сільської місцевості до якісної освіти.
Отже, опорна школа має не лише забезпечити якісну освіту дітей, а й стати ядром
сільської громади. Процес утворення опорних шкіл триватиме, оскільки децентралізація
лише в розпалі. Проте це зовсім не означає, що завдання щодо утворення освітніх округів
не постає перед міським відділом (управлінням) освіти, оскільки саме в освітньому окрузі
забезпечується кооперація діяльності різних навчальних закладів, оптимальне
використання їх матеріально-технічних, фінансових та кадрових ресурсів.
Проблему створення освітніх округів украй важко зрушити з місця без перенесення
акценту з окремого навчального закладу на організацію взаємозв’язків між школами,
навчальним закладом і громадою. Це питання має багато організаційних, правових
і фінансових аспектів [7].
На думку Л. Юрчук, для вирішення проблеми оптимізації мережі освітніх закладів
і установ слід провести реструктуризацію мережі загальноосвітніх закладів,
що забезпечить рівний доступ до освіти, профільне навчання в старшій школі,
підвищення якості освіти за рахунок концентрації освітніх ресурсів, адекватних
визначеному етапу навчання, і конкуренції установ. Освітня мережа повинна
забезпечувати доступ до максимально широкого комплексу освітніх послуг. При цьому
кількість тих чи інших освітніх закладів повинна відповідати реальним потребам
у відповідних освітніх послугах [13].
Ще в указах Президента України від 04 липня 2005 року № 1013/2005 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»
та від 20 березня 2008 року №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості
освіти в Україні» порушувалися питання освітньої галузі та відзначалася позитивна
тенденція її розвитку.
Функціонування ж освітніх округів із серпня 2010 року законодавчо було
внормовано статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту», де закріплюється
положення, що «загальноосвітні навчальні заклади для задоволення допрофесійних,
професійних запитів та культурно-освітніх потреб громадян можуть входити до складу
освітніх округів, спілок, інших об’єднань, у тому числі за участі навчальних закладів
системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої
освіти різних типів і рівнів акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту,
підприємств і громадських організацій» [9].
З метою дальшого реформування освіти постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 року № 777 було затверджено Положення про освітній округ.
Як зазначається в Документі, «округ – об’єднання навчальних закладів, закладів культури,
фізичної культури і спорту. До складу округу можуть входити навчальні заклади
незалежно від типу та форми власності, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади,
що є опорними, та міжшкільні навчально-виробничі комбінати. До діяльності округу
можуть залучатися також інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи» [8].
Засновниками (співзасновниками) освітнього округу, опорного закладу та його
філій можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад, районні ради [8].
Округ, опорний заклад та його філія утворюється з метою:
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- створення єдиного освітнього простору;
- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми
потребами, до якісної освіти;
- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження
допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих
предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання
незалежно від місця їх проживання;
- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу,
їх модернізації [8].
Головними завданнями округу, опорного закладу та його філій є концентрація та
ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх
потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи. Утворення
освітнього округу здійснюється на підставі установчої угоди про спільну освітню
діяльність, яка укладається між навчальними закладами та установами, що входять
до його складу. Такі об’єднання формуються на добровільних засадах, виходячи з освітніх
запитів населення.
До складу освітнього округу можуть входити дитячі садочки, загальноосвітні,
музичні, спортивні школи, професійно-технічні училища і навіть вищі навчальні заклади.
У разі потреби в освітньому окрузі можливе створення ліцеїв, гімназій, колегіумів, шкіл
з поглибленим вивчанням окремих предметів та навчально-виховних комплексів.
Як правило, саме вони й стають опорними закладами, на базі яких можна отримати
якісну освіту.
Перевага діяльності освітніх округів полягає в тому, що створюється послідовна,
багатоступенева система надання освітніх послуг. Здобуваючи освіту в школі за місцем
проживання, дитина за особистим розкладом може відвідувати заняття з поглибленого
вивчення окремих предметів в опорному навчальному закладі та брати участь в освітніх,
спортивних, культурних програмах інших установ, що входять до складу освітнього
округу. Формується цілісна освітня система, що дозволяє розвивати індивідуальні
здібності кожної дитини.
Створення освітнього округу є окремим самостійним проектом. Його модель
не може бути єдиною для всіх, оскільки враховує наявні можливості кожного навчального
закладу, установи, що входять до його складу та освітні запити населення конкретної
території.
На сьогодні мережа освітніх округів є достатньо розгалуженою. В Україні
функціонує понад 1,5 тисячі таких об’єднань. Територіальний освітній округ – відносно
новий принцип оптимального функціонування, розвитку та управління об’єктів освіти на
місцевому рівні. У його основі – добровільне об’єднання загальноосвітніх навчальних
закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними, вищими
та іншими навчальними закладами у межах відповідної адміністративно-територіальної
одиниці (району, міста або їх частин). Це одна з ефективних форм самоврядування
та кооперації в освіті. До таких округів можуть входити також інші заклади культурнопобутового обслуговування, що сприяють здійсненню освітньої діяльності. Освітній округ
розглядається як форма взаємодії навчальних закладів, що здійснюється за рахунок
цілеспрямованого й організованого залучення освітніх ресурсів навчальних закладів
різних рівнів освіти, форм власності і підпорядкування [4].
Таким чином, у нашій державі визначено основні напрямки, пріоритети, завдання
і механізми реалізації державної політики в галузі освіти щодо створення умов для
розвитку кожної особистості. Досвід підтверджує правильність вибраного шляху.
Підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного
розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожного громадянина Української
держави можливе лише через створення освітніх округів та забезпечення їх діяльності [2].
Отже, розв’язання проблеми мережі вирішується насамперед шляхом створення
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освітніх округів. Навчаючись у школі за місцем проживання, дитина за особистим
розкладом може відвідувати заняття з поглибленого вивчення окремих предметів
в опорному навчальному закладі, брати участь в освітніх, спортивних, культурних
програмах інших установ, що входять до складу освітнього округу. Це музичні
та спортивні школи, бібліотеки, позашкільні заклади, які, як правило, є лише в районних
центрах.
Головними завданнями округу, опорного закладу та його філій є концентрація
та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх
потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи. Утворення
освітнього округу здійснюється на підставі установчої угоди про спільну освітню
діяльність, яка укладається між навчальними закладами та установами, що входять
до його складу. Такі об’єднання формуються на добровільних засадах, виходячи з освітніх
запитів населення.
Подальші дослідження порушеної нами в статті проблеми вбачаються у більш
широкому висвітленні досвіду створення освітніх округів та опорних шкіл на Херсонщині,
за підсумками 2017-2018 навчального року.
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Лопушинский И. П.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В контексте модернизации управления образованием на государственно-общественных
началах актуализирована проблема создания и функционирования образовательных округов
и опорных школ.
Сосредоточено внимание на необходимости сетевого взаимодействия в образовательных
округах, которые создаются с целью обеспечения гармонического функционирования
и профессионального усовершенствования субъектов учебно-воспитательного процесса.
Определены направления повышения эффективности учебно-воспитательной работы в округах
и опорных школах, показан первый опыт и работы, очерчены перспективы развития.
Ключевые слова: государственно-общественное управление образованием, органы власти,
региональное образовательное пространство, инновационная среда, сетевое взаимодействие,
образовательный округ, опорные школы.
Lopushynskyi I. P.
EDUCATIONAL DISTRICT AS INNOVATIVE INSTRUMENT
FOR MODERNIZATION OF REGIONAL EDUCATION

In modern conditions of the development of society, the pledge of progressive changes in education
results in the introduction of the state-public model for governing it. In the context of modernizing
the management of education on a state-public basis, the problem of creating and operating educational
districts and supporting schools has been actualized. This process is especially relevant in rural areas,
where most schools are small. The educational district is created with the aim of developing the conditions
for obtaining the complete general secondary education, introducing profile training, ensuring
comprehensive development of the individual, rational and effective use of available resources
and the material and technical base of educational institutions, their modernization.
The main task of the educational districts, the basic school and its branches is the satisfaction
of the educational requests of students (pupils) and the creation of a unified system of educational work.
Attention is focused on the need for networking in educational districts, which are created to ensure
harmonious functioning and professional improvement of the subjects of the educational process.
The areas of increasing the effectiveness of teaching and educational work in the districts and supporting
schools are determined; the first experience of their work is shown; the development prospects are outlined.
Key words: state-public management of education, authorities, regional educational space,
innovative environment, network interaction, an educational district, supporting schools.

УДК 371.14+ 316. 485
Шмалєй С. В.*
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
У статті представлено аналіз сучасних систем управління освітньою інноваційною
діяльністю. Виокремлено такі типи управління освітньою діяльністю: управління персоналом,
управління ресурсами; організаційне управління, або управління структурними
перетвореннями; управління процесами; стратегічне управління освітньою діяльністю.
Стратегія сучасної освітньої діяльності декларується такими принципами державної
політики: пріоритет освіти та загальнолюдських цінностей; гарантії права на освіту
та рівного доступу до освіти; обов’язковість загальної базової освіти; інтеграція у світовий
освітній простір за умов збереження й розвитку традицій системи освіти; екологічна
спрямованість освіти; розвиток освіти відповідно до соціально-економічного рівня держави,
державно-суспільний характер управління освітою, світський характер освіти.
Ключові слова: управління, інновації, освітня діяльність.
*© Шмалєй С. В.
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Виникнення педагогічних практик зумовлює управління освітньою діяльністю.
Визначають, що тип управління освітньою діяльністю залежить від типу відносин
в освітній системі та поза нею. Отже, менеджмент забезпечує зв’язок між системою освіти
й системою суспільних відносин. Менеджмент освітньої діяльності формується
в декількох напрямках: по-перше, залежить від специфіки, досвіду, форм і методів
системи освіти; по-друге, детермінується універсальними категоріями класичного
менеджменту; по-третє, відбувається реалізація сучасної моделі інтелектуального
менеджменту, яка ґрунтується на універсальних уявленнях про системи мислення,
діяльність і комунікації [5, c. 108].
Менеджмент освітньої діяльності характеризується управлінням системним
об’єктом (освіта) та управлінням освітньою діяльністю. Важливо враховувати, що освіта –
це система діяльності та гуманітарний об’єкт. Таким чином, менеджмент гуманітарних
освітніх систем є рефлексивним, дослідницьким, нормативним. До системи
гуманітарного менеджменту входять відповідальність за результати діяльності, а також
відносини ціннісного та правового регулювання [4, c. 204].
Залежно від системного рівня виокремлюють типи управління освітньою
діяльністю: управління персоналом, управління ресурсами (матеріально-технічне
забезпечення, інформаційні ресурси); організаційне управління, або управління
структурними перетвореннями; управління процесами (управління розвитком,
інноваційний менеджмент); стратегічне управління освітньою діяльністю (планування
освітньої діяльності). Відповідно до теорії діяльності слід ураховувати, що засоби й мета
є різними сутностями, а заміна цілей засобами зумовлює руйнування діяльності
або отримання непередбачуваного результату. Отже, стратегія діяльності, зокрема
освітньої діяльності, є послідовністю управлінських дій, які спрямовані на реалізацію
конкретних цілей [2, c. 83-84].
Мета цієї статті – проаналізувати сучасні системи управління освітньою
інноваційною діяльністю.
Традиційно в педагогіці управління процесами розуміють як управління
навчально-виховним процесом у масштабах уроку або навчального закладу.
Під навчально-виховним процесом розуміється комплексний процес навчання, знань,
умінь, навичок. У масштабі навчального закладу навчально-виховний процес –
це колективна педагогічна діяльність, що включає в себе не тільки процеси навчання,
виховання, але й інші процеси – планування, контроль, оптимізацію і технологізації,
документообіг, мотивацію, підбір персоналу, управління якістю, забезпечення
ресурсами. У різних масштабах навчально-виховного процесу управління здійснюють
різні суб'єкти. У масштабі уроку – викладач, у масштабі навчального закладу – керівник
навчального закладу або менеджер [3, c. 24].
З середини 80-х років уявлення про процеси в системі освіти суттєво поглиблено
за рахунок привнесення уявлень про сферу діяльності з теорії систем, теорії діяльності
та емпірично виявлених процесів у класичному менеджменті. У 90-ті роки в педагогіку
впроваджено розрізнення процесів функціонування та розвитку, що стало визначати
рамки й особливості таких процесів. Отже, менеджер освіти, кожен раз вирішуючи
питання про будь-яку складову навчально-виховного процесу, має визначатися, для чого
проводиться певна інновація – для забезпечення розвитку навчального закладу
чи налагодження його функціонування. Режим розвитку передбачає кардинальну зміну
норм колективної діяльності в системі освіти, комплексне переоблаштування всієї
системи освіти. У той час як режим функціонування не передбачає такої зміни, норма
вже відпрацьована, слід тільки привести у відповідність приватні процеси й елементи
діяльності до заданої нормі. І в першому, і в другому варіантах управління процесами
вимагає управління змінами, але для різних програм [1, с. 6].
Таким чином, необхідно розрізняти два рамкових типи управління процесами
в освіті – управління розвитком і управління функціонуванням. І як наслідок цього
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розрізнення, необхідно обирати різні управлінські методи і способи управління
процесами в освіті. Визначений метод управління має відповідати завданню управління
і специфіці обраного процесу (табл. 1).
Таблиця 1
Методи управління функціонуванням і розвитком в системі освіти
п/н
1.
2.
3.
4.

Функціонування
Структурно-функціональний аналіз
Нормативне забезпечення
Мотивація
Планування (стратегічне, мережеве)

5.
6.

Організація функціонування
Контроль, управління якістю

Розвиток
Самовизначення. Системне дослідження
Нормативне забезпечення
Цілеспрямованість, керівництво
Системне проектування, програмування,
планування
Організація розвитку, експеримент
Рефлексивне
управління,
управління
якістю, моніторинг

Узагальнено управління процесами означає виокремлення процесу і його
номінування; визначення його місця, сутності та призначення в системі освітньої
діяльності; визначення динаміки і структури процесу; виокремлення проблемних
і системотвірних елементів процесу; розроблення системи заходів і дій щодо
цілеспрямованих змін або збереження процесу (прямий зв’язок); моніторинг змін
у процесі (моніторинг) й оцінку результатів управлінських дій (зворотний зв’язок);
з’ясовано, що управління всіма процесами одночасно в реальності не можливе. Однак
аналіз діяльності в освіті для виявлення проблем і визначення системотвірного процесу
має здійснюватися за всіма зазначеними критеріями [8, с. 76].
Отже, інноваційне управління процесами в освітній діяльності має реалізовуватися
в комплексі таких процесів: виробництво (навчання, виховання, професійна підготовка),
організація, керівництво, управління, функціонування, розвиток, творчість, вилучення
зайвого (морально та матеріально застарілого). Якщо методи управління
функціонуванням навчального закладу в педагогіці досить добре і повно визначені,
то методи управління розвитком досі висвітлені недостатньо. Іноді в педагогіці
управління розвитком асоціюють з інноваційним управлінням або з антикризовим
управлінням. Треба зазначити, що інноваційне управління не завжди є управлінням
розвитком. Необхідно чітко розрізняти за змістом і визначенням, що таке новація,
інновація й інноваційне управління.
Під новацією розуміється такий проектний і системотвірний елемент керованої
системи діяльності, який насамперед має бути організований і введений, і за його
допомогою може змінитися вся система діяльності. Інновація – це процес імплантації
та включення нових технологічних елементів в традиційну систему керованої діяльності.
Тобто інновація може не скасовувати наявну й налагоджену технологію, а тільки
її модернізувати й удосконалювати. Інноваційний менеджмент – процес організації,
керівництва та управління процесом впровадження та включення нових елементів
діяльності в традиційну схему роботи [6, с. 412]. Інноваційний менеджмент базується
на управління процесами. У певній логіці й послідовності необхідно утилізувати старі
елементи системи, розгортати процеси творчості та розвитку, організовувати
і закріплювати новий порядок функціонування, налагоджувати нове виробництво.
Упроваджена новація після того, як налагоджена нова система діяльнісних відносин
і переведена в стабільне функціонування, перестає бути новацією, а стає нормою
життєдіяльності в тій чи іншій організації.
Визначальним в організації діяльності, без сумніву, є стратегічний менеджмент.
Стратегічний менеджмент освітньої діяльності спрямований на визначення мети освіти
й розроблення ефективних дій і шляхів її досягнення. Оскільки цілі самостійно
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не виникають, то розроблення, осмислення, визначення та трансляція цілей виконується
суб’єктом відповідної кваліфікації, а саме менеджерами освітньої діяльності. Менеджер
освітньої діяльності зобов’язаний на рівні формування стратегії організувати
цілеспрямовану систему освітньої діяльності, а на рівні реалізації технологій освіти –
спланувати цілеспрямовану систему діяльності [10, c. 78].
У період оновлення парадигми освітньої діяльності, яка базується на толерантних
нормах і гуманістичних цінностях, регулятором стратегічного управління є культурна
політика та гуманітарні технології. Стратегічне управління освітою орієнтовано
на взаємодію та діалог унікальних та екземпліфікованих культур, комунікацію
різнорідних суб’єктів, що зумовлює маніфестацію сучасної формації мислення в просторі
діяльнісних реалізацій. Особлива увага приділяється гуманітарним технологіям,
які систематизують, упорядковують, спрямовують саму організацію в просторі і в часі
цілеспрямованої колективної діяльності людей на основі сучасного гуманітарного знання.
Гуманітарні технології освітньої діяльності інтегрують в актуальне новоутворення ідеї,
концепти, програми, проекти, фінанси та людей, які здатні розробляти й реалізовувати
інноваційні розвивальні освітні системи [9, c. 342].
Оновлення стратегії сучасної освітньої діяльності декларується такими принципами
державної політики: пріоритет освіти та загальнолюдських цінностей; гарантії права
на освіту та рівного доступу до освіти; обов’язковість загальної базової освіти; інтеграція
у світовий освітній простір за умов збереження і розвитку традицій системи освіти;
екологічна спрямованість освіти; розвиток освіти відповідно до соціально-економічного
рівня держави, державно-суспільний характер управління освітою, світський характер
освіти. Така освітня стратегія передбачає децентралізацію системи управління освітою,
фінансування освіти відповідно до державних реалій, зміцнення відповідальності
держави перед суспільством за якість освітніх послуг. Сучасно стратегія освітньої
діяльності ґрунтується на досягненні суспільної згоди та компромісу щодо цілей
і принципів національної освіти. Зазначене досягнення суспільної згоди і компромісу
реалізується через демократичні, ринкові та професійні механізми [6, c. 42].
У той же час, залежно від масштабу освітньої діяльності (урок, навчальний заклад,
державні освітні установи) доцільно розрізняти два типи управління процесами в освіті:
управління розвитком та управління функціонуванням. Управління розвитком освітньої
діяльності або інноваційний менеджмент полягає в розробленні адекватних реальним
умовам програм упровадження інновацій та їх реалізації. Інноваційний менеджмент – це
процес організації, керівництва та управління процесом упровадження та включення
нових елементів діяльності; тобто інноваційний менеджмент базується на управлінні
процесами. Інноваційний менеджмент об’єднує інноваційне управління розвитком
(системний процес зі змінами якості об’єкта) та управління інноваціями [7, с. 69].
Отже, для досягнення мети освітньої інноваційної діяльності доцільно
використовувати комплекс методів управління розвитком, таких як організація
системного дослідження освітнього об’єкта управління; рефлексія результатів
дослідження; проектування (гуманітарне, соціальне, технічне або системне) освітньої
діяльності; програмування та прогнозуванням освітньої діяльності; експертиза реалізації
проекту і програми освітньої діяльності [4, c. 76]. Провідним принципом при проведенні
експертизи вважається незалежність оцінки, яка досягається за рахунок визначення
професійної експертної ради.
У подальших наукових розвідках доцільно обґрунтувати найбільш ефективні
методи управління розвитком освітньої інноваційної діяльності.
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Шмалей С. В.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В статье представлен анализ современных систем управления инновационной
образовательной деятельностью. Выделены следующие типы управления образовательной
деятельностью: управление персоналом, управление ресурсами; организационное управление или
управление структурными преобразованиями; управление процессами; стратегическое
управление образовательной деятельностью.
Стратегия современной образовательной деятельности декларируется следующими
принципами государственной политики: приоритет образования и общечеловеческих
ценностей; гарантии права на образование и доступа к образованию; обязательность общего
базового образования; интеграция в мировое образовательное пространство при сохранении
и развитии традиций системы образования; экологическая направленность образования;
развитие образования в соответствии с социально-экономическим уровнем государства,
государственно-общественный характер управления образованием, светский характер
образования.
Ключевые слова: управление, образовательная деятельность, инновация.
Shmaley S. V.
FEATURES OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITY

The article presents the types of management of educational activities. The following types
of management of educational activities are distinguished: personnel management, resource management;
organizational management, or management of structural changes; process management; strategic
management of educational activitiesю. The strategy of modern educational activities is declared by the
following principles of state policy: priority of education and universal values; guarantees of the right
to education and native access to education; compulsory general basic education; integration into
the world educational space while preserving and developing the traditions of the education system;
ecological orientation of education; development of education in accordance with the socio-economic level
of the state, public nature of the management of education, secular nature of education. This educational
strategy provides decentralization of the education management system, financing of education
in accordance with state realities, strengthening of responsibility to the society for the quality
of educational services. The modern strategy of educational activity is based on the achievement of social
harmony and compromise on the goals and principles of national education. There are two types
of management of processes in education: management of development and management of functioning.
Managing the development of educational activities or innovative management is to develop adequate
for the real conditions of programs for the introduction of innovations and their implementation.
Innovative management is the process of organization, management and management
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of the implementation process and the inclusion of new elements of activity, that is, innovative
management is based on process management. Innovative management combines innovative
management of development and management of innovation. To achieve the goal of educational
innovation, it is advisable to use a set of methods for managing development: the organization of a system
study of the educational management object; reflection of research results; projecting educational
activities; programming and forecasting of educational activities; examination of project implementation
and educational activities program.
Key words: management, educational activities, innovative management.

УДК 378.036:371.11
Корольова І. І.*
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
У статті обґрунтовується сутність поняття «педагогічні умови» як взаємопов’язана
сукупність обставин, засобів і заходів у педагогічному процесі, яка сприяє ефективній
професійній підготовці майбутніх фахівців. Визначено, що педагогічні умови науковці поділяють
на суб’єктивні внутрішньо-особистісні (психологічні), об’єктивні зовнішні (дидактичні,
методичні, комунікативні й організаційні умови). Встановлено, що педагогічними умовами
формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освітньої галузі є врахування
суб’єктами взаємодії особливостей формування професійної компетентності майбутніх
менеджерів освіти, упровадження структурно-поетапної організації її формування;
використання сучасних педагогічних технологій у процесі їх професійної підготовки.
Ключові слова: педагогічні умови, організаційно-педагогічні умови, професійна підготовка,
менеджери освітньої галузі.
Сьогодення, що характеризується інтеграційними процесами України у світовий
та європейський освітній простір, новими соціальними, економічними потребами,
вимагає суттєвих змін у професійній підготовці фахівців конкурентоспроможних,
здатних до творчої самореалізації, самовдосконалення. Адже у Національній доктрині
розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що головною метою національної
освіти є створення умов для розвитку і творчості кожного громадянина України. Тому
актуально постає питання формування професійної компетентності у процесі фахової
підготовки в умовах вищого освітнього закладу.
Методологічними засадами процесу формування професійної компетентності
майбутніх менеджерів освітньої галузі є положення Законів України «Про вищу
освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Національної стратегії розвитку освіти в Україні
на 2012-2021 роки (2012) та ін., які наголошують на нагальності фундаменталізації
професійної підготовки менеджера освітньої галузі, її неперервності, гуманістичної
спрямованості, демократизації, всебічності та варіативності.
Мета статті полягає у розкритті сутності педагогічних умов формування
професійної компетентності майбутніх менеджерів освітньої галузі. Питання щодо
наукових основ формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах
освітнього середовища вищого освітнього закладу було предметом дослідження вчених
Н. Бібік, О. Гури, А. Глузмана, О. Дубасенюк, В. Лугового, В. Майбороди, В. Манька,
О. Пометун, С. Сисоєвої, В. Стрельщикова та ін.. Засади формування професіоналізму,
професіональної культури, професійної майстерності та професійної компетентності
педагогічних працівників вишу висвітлюються у працях А.Андрющенка, В. Бондаря,
Н. Гузій, І. Зязюна, О. Комар, В. Кременя, Н. Кузьміної, В. Лозової, Н. Протасової,
В. Тесленка та ін.. Особливості підготовки майбутніх фахівців до професійного
*© Корольова І. І.
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спілкування та взаємодії обґрунтовують А. Амеліна, А. Большакова, О. Пометун,
С. Сисоєва та ін., застосування технологій навчання у співробітництві розкривають
В. Гриньова, С. Іванова, Т. Сенько та ін.. Проте, незважаючи на спроби науковців
дослідити професійну компетентність, потребує ґрунтовного вивчення проблема
педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх менеджерів
освітньої галузі.
Динаміка змін в освітній сфері, що визначається новими потребами суспільства,
вимагає якісної підготовки фахівців, у тому числі і менеджерів освітньої галузі,
що у свою чергу передбачає створення відповідних умов професійної підготовки,
яка б задовольняла ці потреби та вимоги., тобто педагогічних умов становлення
та розвитку студентів. Адже, педагогічні умови переважно науковці визначають
як сукупність можливостей (обставин, внутрішніх параметрів та зовнішніх
характеристик), соціально-педагогічних і дидактичних фактів, що забезпечують успішне
вирішення завдань, високу результативність тощо.
Узагальнене розуміння категорії «педагогічна умова» надає К. Костюченко
визначаючи, як сукупність об’єктивних можливостей, обставин і заходів педагогічного
процесу, яка виступає результатом цілеспрямованого відбору, конструювання
і використання елементів змісту, методів, а також організаційних форм освітнього
процесу для досягнення поставлених цілей [6]. На думку Т. Шамової, педагогічні умови
є чинниками успіху у процесі управління навчанням [10]
Результати студіювання довідникової літератури засвідчили, що «педагогічну
умову» розуміють як обстановку, у якій здійснюється що-небудь, обставини, при яких
відбувається що-небудь; обов’язкові обставини, передумови, що визначають, зумовлюють
існування чого-небудь [3, с. 870-871], а «умова» трактується як сукупність об’єктів (речей,
процесів, відносин тощо), необхідних для виникнення чи існування зміни даного об’єкта
(що зумовлюється) [8, с. 286].
У контексті нашого дослідження обґрунтування сутності поняття педагогічної
умови найбільш вдало надає К. Касярум, підкреслюючи, що це взаємопов’язана
сукупність обставин, засобів і заходів у педагогічному процесі, яка сприяє ефективній
професійній підготовці майбутніх фахівців. Дослідник виділяє підгрупи, а саме,
психологічні, дидактичні, методичні, комунікативні, організаційні, які розподіляє
на групи – суб’єктивні внутрішньо-особистісні, об’єктивні зовнішні [5]. Суб’єктивні
внутрішньо-особистісні умови (психологічні) передбачають створення атмосфери
стимулювання, позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності.
До об’єктивних зовнішніх умов відносяться дидактичні, методичні, комунікативні
й організаційні умови. Дидактичні умови передбачають співпрацю суб’єктів освітнього
процесу, дотримання дидактичних принципів індивідуалізації та диференціації
навчання, системності та послідовності. Методичні умови пов’язуються з навчальнометодичним забезпеченням освітнього процесу та визначаються як сукупність форм,
методів, засобів навчання, спрямованих на формування у майбутніх фахівців певних
професійних умінь, зокрема умінь планування, організації, мотивації, контролю,
прийняття рішень тощо. Комунікативні умови пов’язані з вербальною і невербальною
комунікацією, спрямованою на реалізацію процесу формування певних професійних
умінь студентів під час професійного навчання. Організаційні умови становлять
сукупність операцій, спрямованих на досягнення динаміки у процесі формування
професійних умінь студентів шляхом залучення до суб’єктної взаємодії.
Водночас було враховано у дослідженні інша точка зору, Є. Хрикова, згідно якої
педагогічні умови створюються педагогами, а фактори існують об’єктивно, незалежно
від діяльності. Тому педагогічні умови тлумачить як обставини, які обумовлюють певний
напрямок розвитку педагогічного процесу. На думку вченого вони є складним
утворенням і включають складові: нормативну і практичну спрямованість на організацію
педагогічної діяльності; спрямованість на підвищення ефективності педагогічної
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діяльності; обґрунтування доцільності введення шляхом поєднання емпіричних
та теоретичних процедур наукового дослідження [9].
З інших позицій підходить до трактування «педагогічних умов» Т. Гуцан, яка
зазначає, що «педагогічні умови – це структурна оболонка педагогічних технологій чи
педагогічних моделей; завдяки педагогічним умовам реалізуються компоненти
технології». Як стверджує науковець, реалізація педагогічних умов має на меті:
забезпечення організаційно-педагогічного й психолого-педагогічного супроводу
професійної підготовки майбутніх фахівців; вдосконалення системи їх професійної
підготовки для роботи в означених умовах; визначення форм і методів інформаційної
підтримки процесу формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності
в реальних умовах загальноосвітнього навчального закладу [1]. Зважаючи на таку точку
зору дослідників можна зазначити, що педагогічні умови професійної підготовки
фахівців мають відображати функціональну її структуру та водночас пропонувати
методику реалізації або певні технології.
Професійна компетентність не обмежується окремими якостями особистості,
їх сумою або окремими навичками. Вона відображає не лише потенціал, що має людина
та здатність його використовувати, але й породжує нові явища, якості життя
та діяльності, що дозволяють людині бути успішною [7]. Тому професійна підготовка
як цілісна система, визначається принципом суб’єктного розвитку і саморозвитку
особистості майбутнього фахівця. Поряд із формуванням професійно значущих якостей
особистості важливим є оволодіння кожним студентом системними знаннями
про закономірні зв’язки людини з природою, державою, про процеси становлення
особистості в реальному соціокультурному і освітньому просторі, розвиток творчого
потенціалу кожного майбутнього менеджера, формування внутрішньої установки
на самоосвіту, самовиховання і саморозвиток.
Процес формування фахівців вважає Г. Єльникова, є процесом керованим,
що ґрунтується на: цілевстановленні, котре включає узгодження цілей всіх суб’єктів
управління й урахування реальної ситуації в процесі прогнозування, програмування,
яке забезпечує створення критеріальної вимірюваної моделі результату; цілеспрямуванні
через процеси організації діяльності виконавців при оптимальному розподілі функції
і повноважень, координації та регулювання їх взаємодії; ціледосягненні: проводиться
контроль одержаного результату через установлення зворотного зв’язку, аналіз і висновок
про ефективність управління [4].
Важливу роль у цьому процесі відіграє характер взаємодії між його суб’єктами
(викладачем і студентами), який активізує та вдосконалює суб’єктну діяльність студентів,
сприяє формуванню стійкої установки на необхідність переходу від репродуктивної
до творчої діяльності. А це може відбуватися за умови вільного вибору способів
саморозвитку, регулювання самоосвіти, а відповідно зумовлюється професійне
зростання. Здійснення професійної підготовки визначає необхідність усвідомлення
майбутнім фахівцем позиції суб’єкта професійного розвитку, що дозволить йому
зрозуміти цілі та задачі професійної підготовки, а саме формування професійної
компетентності, бути вмотивованим на здобуття якісної освіти, здатним
до самовдосконалення.
Активне залучення студентів до діяльності, зокрема до навчальних виробничих
ситуацій, вимагає більш компетентних дій, оцінок, аналізу набутого досвіду (професійної
рефлексії), а відтак забезпечує його становлення як суб’єкта професійної діяльності
та професійного розвитку. Але на етапі навчання майбутній фахівець стає суб’єктом
навчання, і тільки в подальшому стає суб’єктом професійної діяльності та професійного
розвитку.
Освітня діяльність викладачів і майбутніх менеджерів у процесі професійної
підготовки здійснюється поетапно з поступовим зростанням обсягу і складності набутих
студентами знань, умінь і навичок з різних дисциплін як нормативного блоку,
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так і варіативного. Зокрема, курс «Керівник навчального закладу» надає можливості
студентам набути знань з науково-теоретичних засад управлінської діяльності, моделі
сучасного менеджера освіти, особливостей управління освітою на сучасному етапі,
інновацій внутришньошкільного управління та тощо. А курси «Управління навчальною
та виховною роботою», «Техніка управлінської діяльності», «Правові аспекти управління
навчальним закладом та ін. розкривають особливості управлінської діяльності керівника
навчального закладу за певними напрямами його фахової діяльності; техніки, методи,
прийоми здійснення управлінської діяльності (планування, мотивації, організації,
контролю); особливості нормативно-правового супроводу його діяльності тощо. Такий
підхід до організації та здійснення професійної підготовки майбутніх управлінців
забезпечує вирішення низки завдань: формування наукового світогляду та оволодіння
методами дослідження; формування професійного досвіду майбутнього фахівця;
розвиток мотивації до управлінської діяльності, до творчого розв’язання завдань
у практичній діяльності з фаху.
Водночас ефективність професійної підготовки майбутніх менеджерів освітньої
галузі посилюється у процесі дисциплін вільного вибору студентами, які забезпечують
успішність співробітництва, вивчення досягнень світової науки у галузі освітнього
менеджменту. Отже, однією з педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів
є вивчення фахових дисциплін. Таким чином, з огляду цієї точки зору на проблему
нашого дослідження – формування професійної компетентності буде визначатися
знаннями фахових дисциплін та додаткових спецкурсів.
Відомо й обґрунтовано в педагогіці та методиці викладання дисциплін, що якість
здобутих знань та вмінь залежить від правильного вибору системи методів, прийомів,
форм, засобів навчання, тобто технологій. Дибкова Л. стверджує, що впровадження
в навчальну діяльність технології реалізації форм і методів індивідуального підходу
сприяє більш ефективному формуванню професійної компетентності. Аргументовано
доводить, що при збільшенні показників особистісних якостей студентів (мотивації,
самооцінки, суб‘єктивного локусу контролю) результати їх навчальної діяльності
поліпшуються. Тому доцільне проектування викладачем навчального процесу повинно
ґрунтуватися на застосуванні таких форм і методів індивідуального підходу,
які розвивають ці особистісні якості. Дослідниця підкреслює, що необхідно розглядати
студента як окрему особистість, яка володіє набором індивідуальних особливостей,
притаманним лише їй одній, можна коригувати прояв тих чи інших позитивних якостей
і зменшувати рівень негативних, ефективно застосовувати відповідні педагогічні
технології [2].
Ефективним способом професійної підготовки сучасні дослідники вважають кейс
метод як способу активного навчання, особливістю якого є створення проблемної ситуації
на основі фактів об’єктивної життєдіяльності суб’єктів освітнього процесу (проблемних
виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків тощо),
рішення яких мають декілька варіантів. Широкого застосування у практиці формування
досвіду педагогічної та управлінської діяльності у майбутніх менеджерів освітньої галузі
набуває проектний метод навчання, що вирізняється міжпредметністю, передбачає
співвіднесення і систематизацію знань з різних дисциплін; необхідністю використання
інформаційно-комунікаційних технологій. Дидактична гра є впливовим чинником
у формуванні професійного досвіду у студентів, адже передбачає ігрове моделювання
подій та явищ, що вивчаються, має чітко поставлену мету навчання і відповідний меті
результат. Активно використовують метод мозкового штурму, проблемне навчання,
технології успіху та ін., що сприяють розвитку критичного мислення, роботі у команді
тощо. Отже, сучасні педагогічні технології характеризуються тим, що: збагачують
освітній процес за рахунок впровадження активних, аналітичних і комунікативних
способів навчання та зумовлюють суб’єкт-суб’єктну взаємодію; забезпечують високий
рівень його функціонування; формують компетентність майбутніх фахівців освіти.
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Виходячи з цього, педагогічними умовами формування професійної
компетентності майбутніх менеджерів освітньої галузі у процесі професійної підготовки
виділено такі: врахування суб’єктами освітнього процесу особливостей формування
професійної компетентності; упровадження чіткої структурно-поетапної організації
формування професійної компетентності майбутніх менеджерів; використання сучасних
педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів
освітньої галузі.
Перспективи подальшого дослідження пов’язані експериментальною перевіркою
ефективності виділених педагогічних умов підготовки менеджерів освітньої галузі
до управлінської діяльності.
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Королева И. И.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье обосновывается сущность понятия «педагогические условия» как
взаимосвязанная совокупность обстоятельств, средств и мероприятий в педагогическом
процессе, которая способствует эффективной профессиональной подготовке будущих
специалистов. Определено, что педагогические условия ученые разделяют на субъективные
внутренне личностные (психологические), объективные внешние (дидактические,
методические, коммуникативные и организационные условия). Установлено, что
педагогическими условиями формирования профессиональной компетентности будущих
менеджеров образования является учет субъектами взаимодействия особенностей
формирования профессиональной компетентности будущих менеджеров образования;
внедрение структурно-поэтапной организации ее формирования; использование современных
педагогических технологий в процессе их профессиональной подготовки.
Ключевые слова: педагогические условия, организационно-педагогические условия,
профессиональная подготовка, менеджеры образования.


198



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


Koroleva I. I.
THE CONDITIONS OF FORMATION OF FUTURE MANAGERS’
PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE EDUCATION SECTOR

The article deals with the essence of the concept of «pedagogical conditions» as an interconnected
set of circumstances, means and measures in the pedagogical process, which promotes effective training
of future specialists. It is determined that scholars divide the pedagogical conditions into subgroups:
psychological, didactic, methodical, communicative, organizational, which are classified into such groups
as subjective inner-personal (includes creating the atmosphere of stimulation, the positive motivation for
future professional activity) and objective external (involves didactic, methodical, communicative and
organizational conditions).
It is established that the conditions of formation of future managers’ professional competence of the
education sector are subjects’ consideration of peculiarities of the interaction of the formation of future
education managers’ professional competence, the introduction of the structural and phased organization
of its formation; the usage of modern pedagogical technologies in the process of their professional training.
It is underlined such an important factor as subjects’ cooperation of the educational process, which is
characterized by specially organized, scientifically substantiated pedagogical management of educational
activity, which provides a phased implementation of its respective goals, functions and structure. Such
professional training is gradually filled with different content. The mechanism, that ensures the formation
and implementation of professional skills among students, is a specially organized students’ educational
and cognitive activity using methodological systems that form the basis of interactive learning
technology.
Key words: pedagogical conditions, organizational-pedagogical conditions, professional training,
managers of the education sector.
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УДК 37.013.42
Султанова Н. В.*
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ 70-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто сутність і зміст діяльності інтернатних закладів освіти в Україні
у 70-х рр. ХХ століття. Схарактеризовано тенденції розвитку, особливості функціонування
освітніх закладів, визначено мету, основні завдання соціального виховання в них дітей. Розкрито
особливості практичного втілення змістовних аспектів соціального виховання молодого
покоління. Виявлено та проаналізовано організаційно-методологічні умови ефективності
використання педагогічних технологій у школах-інтернатах країни. Обґрунтовано
методологічне підґрунтя, на якому будується соціально-виховна робота з дітьми,
що зростають поза родиною, та висвітлено особливості роботи шкіл-інтернатів як осередку
суспільного виховання дітей.
Ключові слова: виховний потенціал, соціальне виховання, школи-інтернати, методи
виховання, вихователі, історико-педагогічне дослідження.
Система соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти пройшла
складний і тривалий шлях свого формування, трансформацій та розвитку протягом
тривалого часу. Особливо активно ці процеси відбувалися в Україні впродовж другої
половини ХХ століття, коли інтернатні заклади були осередком суспільного розвитку
багатьох українських дітей, відігравали ключову для держави функцію виховання
молодого покоління, вироблення в них усвідомленої громадянської позиції, готовності
до громадянського життя та відповідальності за долю країни.
Сьогодні, на тлі трансформаційних процесів, що відбуваються в Україні
у найважливіших галузях суспільного життя, надзвичайно актуальними й невирішеними
залишаються
питання
переформатування
діяльності
інтернатних
установ,
унеможливлювання сегрегації соціально незахищених категорій дітей, а відтак –
реформації всієї системи їхнього державного утримання, розвитку та виховання.
Оптимізація порушених процесів на цьому етапі передбачає пошук та обґрунтування
актуальних варіантів змісту дидактики, виокремлення й упровадження практичних
надбань з досвіду минулого століття. Отже, звернення до ретроспективи тенденцій
розвитку системи соціального виховання в інтернатних закладах освіти, осмислення
їхнього виховного потенціалу в теорії та практиці української педагогічної думки періоду
70-х рр. ХХ століття уможливлюють виокремлення його позитивних аспектів
та імплементацію у площину сучасних педагогічних технологій з дітьми, які виховуються
поза родиною.
Теоретичне осмислення досвіду роботи інтернатних закладів в Україні розпочалося
вже в перші роки їхнього існування, про що свідчить низка фундаментальних праць
з проблеми навчання, виховання, трудової підготовки, організації дозвілля та побуту
дітей. Серед них праці А. Бондаря, В. Вугрича, Ю. Грицая, Б. Кобзаря, А. Макаренка,
Б. Мельниченка, Є. Постовойтова, В. Слюсаренка та ін.
Розробленням ідей соціального виховання дітей свого часу займалися такі
дослідники та громадські й політичні діячі системи освіти, як С. Ананьїн, П. Блонський,
Г. Гринько, М. Грищенко, М. Гриценко, В. Дурдуківський, В. Дюшен, В. Зіньківський,
О. Залужний, О. Музичеко, А. Макаренко, Я. Мамонтов, О. Попов, Я. Ряппо, С. Русова,
М. Скрипник, К. Ушинський, Я. Чепіга, С. Шацький, Е. Яновська та ін. Окремий науковий
інтерес для нашого дослідження становлять монографії В. Покася, С. Свириденко,
дисертаційні дослідження та наукові праці Л. Канішевської, О. Кузьміної, Ж. Петрочко
та ін.
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Проте сучасна реформація шкільної освіти актуалізує необхідність реформування
й системи навчання та виховання соціально незахищених категорій дітей. Не викликає
сумніву відродження позитивного досвіду їхнього утримання та виховання. Адже
виявлення спадкоємності тенденцій, що позитивно характеризують соціальне виховання
дітей, надасть змогу визначити орієнтири його інноваційного запровадження в сучасних
умовах життя.
Метою статті є виокремлення та аналіз тенденцій розвитку й особливостей системи
соціального виховання дітей в освітніх закладах інтернатного типу в Україні у 70-ті рр.
ХХ ст.
Соціальне виховання є складовою та необхідною передумовою соціалізації дітей,
інтеграції їх у соціальне середовище з метою повноцінного функціонування в ньому; воно
становить собою цілеспрямований процес, що має на меті засвоєння системи соціальних
знань, норм і цінностей, а також соціального досвіду, який забезпечить ефективну
регуляцію соціальної поведінки в суспільстві. Саме тому інтернатні заклади освіти
протягом ретроспективних етапів свого функціонування дбали не тільки про навчання,
а й про соціальне виховання молодшого покоління – накопичення соціального досвіду,
сприяння його впровадженню у виховний процес для соціального розвитку вихованців
та формування з них повноцінних громадян України [8].
Відомо, що вся система народної освіти в Україні у 70-х рр. ХХ ст. організовувалась
за завданнями комуністичної партії Радянського Союзу. На ХХІІ з’їзді КПРС (1961 р.) було
схвалено політичний курс та перспективи розвитку системи виховання, освіти, науки
і культури [3]. Відповідно до програми партії засобами суспільного виховання
передбачалося формування нового прошарку людей – свідомих й активних будівників
комунізму. Концепція розвитку всебічної особистості дитини в Радянському Союзі
передбачала виховання комуністичної свідомості, утвердження ідеологічної моралі,
трудове виховання, розвиток соціалістичного патріотизму та всебічний і гармонійний
розвиток людської особи [3, c. 5-8]. В Україні у 70-х роках було розроблено, науково
обґрунтовано та протягом уже тривалого часу апробовано педагогічні технології
розвитку та соціального виховання дітей. Усі ці інструменти широко застосовувалися
в діяльності навчальних закладів інтернатного типу, які свій початок беруть з 1956 року,
коли з метою «посилення суспільного характеру виховання й передання державі частини
функцій сім’ї щодо комуністичного виховання молоді» ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
ухвалили Постанову № 738 від 29 червня 1956 р. «Про організацію шкіл-інтернатів
в Українській РСР» [6]. Саме засобами інтернатного утримання та виховання дітей
передбачалося на більш високому рівні розв’язувати завдання підготовки всебічно
розвинутих, освічених будівників комунізму. Соціально-виховний потенціал шкілінтернатів включав трудове виховання, моральне, естетичне, атеїстичне та фізичне,
і всі вони були узгоджені із завданнями партії та, відповідно, панівною ідеологією в країні.
У суспільному вихованні дітей підвищується значення шкіл-інтернатів, які мали сприяти
якомога повному забезпеченню задоволення потреб трудящих в суспільному вихованні
дітей. Діяльність шкіл-інтернатів мала прищеплювати дітям любов до праці, до знань,
формувати молоде покоління в дусі комуністичної свідомості й моралі. Відповідальна,
висока і почесна роль у цьому належала вихователю інтернатних установ, який:
 «прищеплює вихованцям любов до праці, високі моральні якості, навички
культурної поведінки, необхідність дотримування ними правил особистої гігієни;
 регулює режим дня вихованців, стежить за своєчасним приготуванням домашніх
завдань, допомагає в навчанні і розумній організації дозвілля;
 здійснює разом зі шкільним лікарем заходи, які сприяють здоров’ю і фізичному
розвитку вихованців;
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 підтримує постійний зв’язок з учителями, класними керівниками, медичним
персоналом, з батьками вихованців або особами, які їх замінюють» [3, с. 39].
Для
цього
створювалися
найсприятливіші
умови:
добре
обладнані
та відремонтовані приміщення, навчальні майстерні, хімічні, фізичні та інші кабінети
й лабораторії, у сільській місцевості також і пришкільні сільськогосподарські ділянки,
а на великих підприємствах – навчально-виробничі цехи для школярів. Політичні діячі
декларували вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості підготовки
та рівня кваліфікації педагогічних працівників. Широкого застосування у школахінтернатах знайшли на той час технічні засоби виховного впливу – кіно, радіо
і телебачення. А з метою естетичного і фізичного виховання в закладах створювалися
гімнастичні зали, спортивні містечка, умови для художньої творчості дітей, для заняття
музикою, живописом тощо. Завданнями, визначеними в директивах ХХІV з’їзду КПРС
до п’ятирічного плану розвитку народного господарства на 1971-1975 рр. передбачалося
розширення пришкільних інтернатів для учнів у селі та істотно поліпшення
позанавчальної роботи з ними.
Міністерством освіти УРСР схвалено інструктивно-методичний лист (від
18.07.1972 р.) «Про планування та облік роботи загальноосвітньої школи». У ньому
докладно визначається планування роботи вихователів шкіл-інтернатів. Так, при
складанні плану вони мають керуватися рішеннями партійних з’їздів у галузі народної
освіти та іншими документами Міністерства освіти УРСР, у яких визначено завдання
«дальшого удосконалення морального, естетичного, правового, військово-патріотичного,
атеїстичного і трудового виховання дітей, поліпшення виховної культури поведінки
та фізичного розвитку школярів» [3, с. 60].
Плануючи роботу, вихователі мали забезпечувати її органічну єдність з навчальним
процесом, з діяльністю учнівських організацій школи, з проведенням загальношкільних
заходів. Для цього при плануванні вони мали використовувати навчальні програми
з предметів, які вивчаються в цьому класі, плани роботи школи, комсомольської
та піонерської організацій, учнівського самоврядування, шкільної бібліотеки,
батьківського комітету, добровільних товариств та санітарно-оздоровчої роботи.
У своїй роботі вихователі мали спиратися на ініціативу і самодіяльність учнівських
організацій та систематично допомагати їм у цій роботі. Важливим документом
для розроблення планів виховної роботи були «Правила для учнів» або «Єдині вимоги
до учнів». Їх утілення здійснювалося шляхом бесід, розповідей, читання книг
з їх подальшим обов’язковим обговоренням, а також шляхом проведення практичних
занять.
Планування виховної роботи згідно з інструкцією рекомендувалося здійснювати
за такими розділами [3, с. 61]:
1. Вступ. Коротка характеристика складу учнів і завдань, над розв’язанням яких
буде працювати вихователь.
2. Організація діяльності класного колективу (групи вихованців у школі-інтернаті,
у шкільному гуртожитку). Створення й організація роботи дитячого колективу
і самоврядування, розподіл громадських доручень серед учнів, заходи із залучення учнів
до участі в громадсько-політичному житті школи, допомога в роботі учнівських
організацій, координація дій з учителями-предметниками. Організація змагання
з суспільно корисної, громадської, позакласної та позашкільної роботи; зв’язки
з бригадами цехів, колгоспів, радгоспів, установами, навчальними закладами. Випуск
стінгазет, видання літературних журналів, проведення учнівських зборів, семінарів.
Режим дня учнів та контроль за його дотриманням, санітарно-оздоровчі заходи в школіінтернаті та шкільному гуртожитку.
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3. Виховна робота, яка передбачала вивчення індивідуальних особливостей,
інтересів і нахилів учнів; заходи із забезпечення успішності й попередження неуспішності
учнів; вироблення навичок розумової праці; організація виконання домашніх завдань
у школах-інтернатах, конкурсів, олімпіад, читацьких конференцій; гурткова робота;
тематичні вечори та ранки; діяльність учнівських клубів та інше.
Гурткова робота мала бути ключовим засобом у вихованні дітей. Тому у школахінтернатах організовувалася робота літературно-драматичних і фізико-математичних
гуртків, працювали гуртки юннатів, хоровий, танцювальний, гурток рукоділля,
малювання, ліплення, духового оркестру.
Ефективним заходом морального, патріотичного, інтернаціонального, трудового
та естетичного виховання молодого покоління вважалося виховання на прикладах
революційних, бойових і трудових традиціях народу. Виховання у дітей культурної
поведінки передбачалося методами лекцій, бесід, політінформації, екскурсій до музеїв,
обговорення книг, відвідування кіно, театрів, концертів, організації вечорів і раків
зустрічей зі знатними людьми.
Дієвими у виховному сенсі були піонерські та класні збори, на яких обговорювалася
поведінка й успішність окремих учнів, лінійки. Серед учнів організовувалися
соціалістичні змаганні з позакласної та громадсько-корисної роботи, серед шкіл –
змагання з виконання обов’язків із забезпечення життя всієї школи, у питаннях
самообслуговування, виконання режимних моментів та ін. [8, с. 309].
Вихователь школи-інтернату був залучений і до профорієнтаційної роботи.
Для цього також використовувалися зустрічі із відомими передовиками виробництва
та вченими, створення стендів, залучення школярів у роботі в гуртках і факультативних
курсах за інтересами.
Ці та інші принципи та завдання знайшли своє відображення й у діяльності шкілінтернатів, які в досліджуваний період, за даними архівних джерел та історикопедагогічних публікацій, були спрямовані на організацію суспільно корисної,
продуктивної праці учнів.
Організація суспільно корисної праці передбачала самообслуговування в школіінтернаті; шефство над молодшими класами; участь у ремонті школи, меблів, наочних
посібників, книг, в обладнанні спортмайданчиків; збирання брухту, макулатури,
лікарських рослин, врожаю; участь у знищенні шкідників поля і саду, в озелененні школи,
села, міста, колгоспу, в упорядкуванні садиби школи, вулиць, скверів.
Радянська школа своїм завданням ставила з перших днів шкільного життя
виховання товариства, дружби та, головне, колективізму. Адже панівний спосіб
соціалістичного виробництва в УРСР характеризувався чітко вираженим колективізмом.
Тому за час перебування дітей в інтернатних закладах освіти вихователі вважали за свій
обов’язок підготувати їх до суспільно-корисної роботи після закінчення навчання.
Роблячи підсумки, можна засвідчити той факт, що участь вихованців у суспільнокорисній, продуктивній праці була найважливішим засобом їхнього соціального
виховання, а відтак і підготовки до майбутнього дорослого життя. Значними для
організації цілісного виховного процесу були розроблені та забезпечені організаційні
засади навчально-виховної діяльності дітей, які містили «Правила для учнів», обов’язкову
позанавчальну роботу, участь у суспільно-корисній праці. Дотримання вихованцями
режиму, який розроблявся згідно з педагогічними та гігієнічними вимогами, мав
відображення в результативності соціального виховання та розумового розвитку дітей,
сприяв значному підвищенню якості знань та ліквідації неуспішності учнів. Резюмуючи
висновки про тенденції розвитку системи соціального виховання дітей в інтернатних
закладах освіти в Україні впродовж 70-х рр., наголосимо на тому, що вони були
провідними установами з вироблення в молодого покоління усвідомленої громадянської
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позиції, готовності до суспільного життя, участі в інтеграційних процесах держави
та відповідальності за долю країни та її громадян.
Вважаємо перспективними напрямки подальших наукових розвідок у галузі
соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти в Україні, адже виокремлення
доцільних методів його запровадження надасть змогу визначити орієнтири
імплементації історико-педагогічних надбань у площину сучасних реформацій.
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Султанова Н. В.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В 70-Х ГГ. ХХ ВЕКА

В статье рассмотрены сущность и содержание деятельности интернатных учебных
заведений в Украине в 70-е гг. ХХ века. Охарактеризованы тенденции развития, особенности
функционирования образовательных учреждений, определены цели, задачи социального
воспитания в них детей. Раскрыты особенности практического воплощения содержательных
аспектов социального воспитания молодого поколения. Выявлены и проанализированы
организационно-методологические условия эффективности использования педагогических
технологий в школах-интернатах страны. Обоснованны методологические принципы,
на которых строится социально-воспитательная работа с детьми, которые вырастают
вне семьи, и освещены особенности работы школ-интернатов как центра общественного
воспитания детей.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, социальное воспитание, школыинтернаты, методы воспитания, воспитатели, историко-педагогическое исследование.
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Sultanova N. V.
TRENDS IN THE SYSTEM DEVELOPMENT OF CHILDREN’S SOCIAL EDUCATION IN BOARDING
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UKRAINE IN THE PERIOD OF THE 70TH OF XX CENTURY

The article deals with the essence and content of the activity of boarding schools in Ukraine in the
70th of XX century. The tendencies of development are given; the characteristics of the functioning of
educational establishments are characterized; the goals and main tasks of children’s social education are
defined. The peculiarities of the practical embodiment of the content aspects of the social education of the
younger generation are represented. The organizational and methodological conditions of the efficiency
of pedagogical technologies’ usage in Ukrainian boarding schools are revealed and analyzed.
In the article the author summarizes the results of a retrospective analysis of the content and
methods of social education of the younger generation in the theory and practice of residential education.
The system of upbringing of the younger generation in the Ukrainian SSR was characterized by persistent
tendencies towards interconnection with industrial relations. It is noted that its content was aimed at the
main goal – the upbringing of a new stratum of people, conscious and active builders of communism. It
is underlined that the key areas of children’s social education such as atheistic, aesthetic, labor, moral,
and physical, promoted the elevation of the ideological and political level, the formation of communist
beliefs and the scientific outlook of the younger generation.
Key words: educational potential, social education, boarding schools, methods of education,
educators, historical and pedagogical research.
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Розділ 6
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
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УДК 378
Жерновникова О. А., Ван Цзін І*
ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми виховного впливу музичного мистецтва
на формування особистості майбутнього педагога. Автором зазначено, що розвиток
майбутнього педагога, становлення його як особистості – кардинальна для вищої школи
проблема. Музичне мистецтво має невичерпний потенціал впливу на внутрішній світ
особистості майбутнього педагога, воно є своєрідним засобом спілкування, сприяє самопізнанню
й самовираженню особистості, формуванню її світогляду, про що неодноразово наголошували
письменники, композитори, педагоги, психологи, мистецтвознавці, учені різних галузей.
Музичне мистецтво має значний виховний потенціал, використання якого сприяє формуванню
особистості майбутнього педагога.
Ключові слова: майбутній педагог, ВНЗ, музичне мистецтво, вплив, формування
та становлення особистості.
У сучасній системі освіти й виховання важливе місце займає мистецтво, яке
є невід’ємною складовою людської діяльності та формування духовної культури.
За допомогою мистецтва пізнається й оцінюється дійсність, поширюються філософські,
політичні, етичні та інші ідеї, розвиваються творчі можливості людей, розкривається,
узагальнюється, систематизується та передається історично складений досвід ставлення
людини до дійсності.
Музичне мистецтво, як один із видів мистецтва, є засобом пізнання навколишнього
світу й формування особистості. За допомогою музики передаються почуття, емоції,
настрій і думки людей, вона є своєрідним засобом спілкування, сприяє самопізнанню
та самовираженню особистості, формуванню її світогляду.
Наукові дослідження свідчать, що позитивні емоції, захоплення улюбленою
справою, цікаве дозвілля є основою формування й розвитку особистості (праці з історії
розвитку педагогіки, що дотичні й до музичної педагогіки: Л. Березівська,
О. Михайличенко, А. Сбруєва, О. Сухомлинська, Т. Танько та інші; дослідження
функціонування та розвитку педагогічних систем: В. Беспалько, М. Запрудський,
О. Кобернік, Н. Кузьміна, Г. Щекатунова та інші; психологічні теорії діяльності
й розвитку особистості: Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Моляко, С. Рубінштейн;
ідеї українських педагогів-музикантів В. Верховинця, М. Лисенка, М. Леонтовича,
К. Стеценка; концепції музичної освіти Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая,
Д. Кабалевського і підходи до формування музичної культури молодших школярів:
Е. Абдуллін, Л. Горюнова, Н. Гузій, Л. Масол, О. Ростовський, Л. Хлєбникова, Л. Школяр
та інші).
Ретроспективний аналіз розвитку зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки
свідчить, що ідея формування музичної культури особистості як чинника формування
та становлення особистості є результатом тривалих пошуків, що ведуть відлік від часів
античності.
Упродовж історії спостерігалися різні підходи до розуміння ролі музики
у вихованні особистості: від ідеалу музично освіченої людини у Стародавній Греції –
до заперечення загальної музичної освіти окремими представниками експериментальної
педагогіки на початку ХХ ст.
У вітчизняній музичній освіті ідея формування музичної культури особистості
пройшла шлях від накопичення досвіду народної педагогіки та фольклорних традицій
музичного виховання особистості до розбудови основ музичного навчання (М. Лисенко,
М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий, В. Верховинець та ін.) й визнання музичної
культури особистості важливим орієнтиром музичної педагогіки (Д. Кабалевський,
*©
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О. Ростовський та інші).
Проте попри посилену увагу науковців до цієї проблеми формування
та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва
не отримало належного опрацювання в аспекті нашого дослідження.
Метою статті є історичний аналіз впливу музичного мистецтва на розвиток,
формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного
мистецтва.
Мистецтво – найважливіший засіб залучення особистості до загальнолюдських
духовних цінностей через власний внутрішній досвід, через особисте емоційне
переживання. Природно й ненав’язливо контекст культури людських взаємин виражає
та формує ставлення людини до всіх явищ буття й до самої себе.
Музика в цьому сенсі виконує особливу роль як мистецтво, яке безпосередньо
впливає на чуттєву сферу особистості. Відсутність реальних зорових чинників,
безпосередньо пов’язаних з музичним змістом, зумовлює силу її емоційно-чуттєвого
впливу.
На думку Г. Шевченка, специфічність естетичного, зокрема музичного виховання,
полягає в тому, що воно формує розуміння краси, витонченість, загостреність
світосприйняття, духовні потреби й інтереси, емоційно-естетичне ставлення до дійсності
та мистецтва, розвиває творчі здібності [7].
Освітнє мистецьке середовище спонукає до творчого самовираження, створює
можливості творчої співпраці між педагогами і студентами, представниками різних видів
мистецтва. Воно формує відповідні уміння, які дозволяють передавати власні знання,
цінності, емоції та розуміти інших суб’єктів творчого середовища [9].
З найдавніших часів музично-естетичному вихованню надавалося величезне
значення. Існували спеціальні мусикійські школи, завданням яких було суто естетичне
виховання молодшого покоління. До програми цих шкіл входило обов’язкове навчання
музики, а з IV століття до нашої ери – й образотворчого мистецтва.
Надаючи неабиякого значення музиці як засобу морального виховання, греки
розробили вчення про етос – теорію етичного впливу на людину музичних ладів, ритмів
та інструментів.
Найважливіше положення грецької естетичної педагогіки – думка про те,
що моральна поведінка людини й навіть благополуччя держави визначається музикою.
На думку грецького філософа Платона, могутність і сила держави прямо залежать від
того, яка музика, у яких ладах і ритмах у ній звучить. Для держави, як уважав Платон,
немає гіршого засобу руйнації моралі, ніж відхід від скромної та сором’язливої музики.
Музика слугує своєрідною «гімнастикою душі», здатною стати вирішальним
чинником у формуванні характеру особистості, а відтак й у формуванні моралі
суспільства.
Видатний представник філософської та естетично-педагогічної думки епохи
античності – Аристотель, розробивши цілісну систему музично-естетичного виховання
особистості, особливу увагу приділяв музиці, висунувши своєрідне обґрунтування
морального впливу музики на психіку людини. Аристотель першим з античних
філософів і педагогів підкреслив необхідність практичної музичної діяльності в процесі
навчання.
В епоху античності вперше було розроблено основні поняття музичної теорії;
намічено критерії художньої змістовності музичних творів; музичне виховання стало
розумітися як один із найбільш важливих чинників становлення й розвитку особистості;
досліджено сутність музичного етносу [3].
У натурфілософії Китаю, яка представлена літературним пам’ятником «Люйші
чуньцю» (III століття до н.е.), музика розглядалась як символ порядку й цивілізації.
За допомогою музики досягалася гармонія в енергіях двох видів – «янь» та «інь», усувався
хаос й відновлювався космічний та суспільний порядок. У давньому Китаї музика була
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одним із найважливіших елементів виховання і входила до переліку наук, обов’язкових
для вивчання.
В епоху Відродження музика стала невід’ємною частиною щоденного людського
побуту. У європейських містах чи не в кожній заможній родині можна було знайти
якийсь із музичних інструментів – гітару, лютню чи клавесин, верджинал, клавікорд.
Середньовічними теоретиками музика розумілася не як мистецтво, а передусім
як наука. Відомо, що музика входила до семи «вільних наук-мистецтв», де розглядалась
як одна з областей математичних знань поряд із арифметикою, геометрією, астрономією
й розумілась як наука про числа [4].
Століття Просвітництва стало новим етапом в історії розвитку теорії та практики
музично-естетичної освіти й виховання. Естетичне виховання сприймалося в епоху
Просвітництва як головний засіб установлення «суспільної гармонії». Характерною для
епохи Просвітництва стала думка про те, що за допомогою мистецтва й естетичного
виховання можна підняти людину до рівня вільної особистості для суспільного,
політичного та морального життя [3].
Найбільш яскраву й своєрідну концепцію музично-естетичного виховання
розробив Ш. Фур’є. Висунувши ідею цілісного різнобічного виховання, він активно
підтримував думку про педагогічне значення задоволення в процесі залучення
особистості до мистецтва. Ш. Фур’є розробив систему конкретних заходів з метою
музично-естетичного розвитку особистості, запропонувавши програму організації
музично-драматичних шкіл та інститутів [3].
У ХХ столітті однією з яскравих концепцій музичної освіти та виховання була
концепція німецького філософа та педагога Р. Штайнера. Музичному вихованню дітей
учений приділяв особливу увагу. Спів, гра на музичних інструментах, організація
класного оркестру й різноманітних ансамблів, евритмія мали наповнювати життя
особистості щоденно.
Не можна оминути увагою музично-педагогічні концепції К. Орфа та З. Кодая, які
в музичній освіті та вихованні ХХ століття відіграли особливу роль. Ці музичні педагоги
вважали, що музичні уявлення, починаючи з елементарного рівня, накопичуються поряд
із загальним розвитком особистості, й тому важливо слідкувати за тим, щоб музичний
розвиток не відставав від розвитку загального.
Завдання музичної освіти й проблему формування духовних цінностей особистості
педагогічна система З. Кодая вирішує через розвиток культури слуху, музичної
сприйнятливості, активних співацьких навичок [5].
Автори практично всіх названих концепцій підкреслюють необхідність залучення
до музичного мистецтва через активну творчу діяльність. «Діяльнісні» підходи в розвитку
музичної культури суспільства закладено також у концепції композитора
та музикознавця Б. Асаф’єва, який вважав, що недостатньо лише емоційного сприйняття
мистецтва, необхідні вміння й знання – як засіб, як мова розуміння й пізнання мистецтва.
Здібності, необхідні для занять мистецтвом, формуються й розвиваються в процесі
художньої діяльності, одночасно розвиваючи й формуючи саму особистість. Б. Асаф’єв
розглядав музичне виховання як засіб духовного збагачення. «Музику багато хто слухає, –
зазначав Б. Асаф’єв, – а чують не всі» [1, с. 76]. «Неможливо процес навчання зводити
тільки до формування якоїсь абстрактної «духовності», виховуючи неука й невігласа.
Окрім почуттів, необхідно формувати інтелект дитини, учня, підлітка. А для цього через
сприйняття, наступну творчу діяльність потрібно підводити майбутніх педагогів
до осмислення музичних, а отже життєвих явищ, відображених у мистецтві» [1, с. 82].
Відомий учений В. Бехтерєв, досліджуючи психологічні підходи до музичної освіти,
розглядав музичну діяльність як надзвичайно важливу умову розвитку особистості,
її навичок, звичок, смаків. Розвиток музичного слуху, на його думку, «має відігравати
у вихованні не меншу, а швидше більшу роль, ніж живопис, бо музика здатна збуджувати
естетичну емоцію» [2, с. 34].
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Один із класиків американської теорії естетичного виховання В. Лоуенфельд
основною метою виховання засобами мистецтва визначав «встановлення емоційного
балансу особистості через терапію мистецтвом». На думку вченого, найбільш раннє
застосування «терапії мистецтвом» забезпечує вільний, нічим не обмежений вихід
емоційної енергії, що дозволяє особистості стати більш адаптованою до життя [7, с. 43].
На жаль, на сучасному етапі розвитку суспільства вища школа, яка мала б стати
центром залучення майбутніх педагогів до мистецтва та з його допомогою систематично
розвивати і всебічно виховувати духовні потреби учнів, часто недооцінює його вплив [6].
Можемо зробити висновок про те, що величезний історичний досвід і результати
наукових досліджень про вплив музичного мистецтва на формування, розвиток
і становлення особистості майбутнього педагога досі не знаходять достатнього
застосування в умовах сучасної вищої школи, й відповідно можливості художнього
розвитку нових поколінь надовго можуть залишитися на рівні «фізіологічного мінімуму».
Історичний розвиток суспільства показав, що нове міститься в найглибшому
минулому, що стоїть біля витоків сучасної цивілізації, тому звернення до досвіду
стародавньої Греції та Риму, які створили неперевершені зразки загальнолюдської
культури і дали поштовх до подальшого розвитку філософії, залишається актуальним
й нині.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні
та експериментальній перевірці технології формування та становлення особистості
майбутнього педагога засобами музичного мистецтва.
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Жерновникова О. А., Ван Цзин И
ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

В статье сделан теоретический анализ проблемы воспитательного воздействия
музыкального искусства на формирование личности будущего педагога. Автором отмечено, что
развитие будущего педагога, становления его как личности – кардинальная для высшей школы
проблема. Музыкальное искусство имеет неисчерпаемый потенциал влияния на внутренний
мир личности будущего педагога, оно является своеобразным средством общения, способствует
самопознанию и самовыражению личности, формированию его мировоззрения, о чем
неоднократно говорили писатели, композиторы, педагоги, психологи, искусствоведы, ученые
разных отраслей. Музыкальное искусство имеет огромный воспитательный потенциал,
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использование которого способствует формированию личности будущего педагога.
Ключевые слова: будущий педагог, ВУЗ, музыкальное искусство, влияние, формирования
и становления личности.
Zhernovnykova O. A., Wang Jingyi
FORMATION AND DEVELOPMENT OF PERSONALITY
OF THE FUTURE PEDAGOGUE BY MUSICAL ARTICLES

The article deals with theoretical analysis of the problem of the educational effect of musical art on
the formation of the personality of the future teacher. The author notes that the development of the future
teacher, the formation of him as a personality – a cardinal for high school problem. Musical art has
inexhaustible potential of influence on the inner world of the personality of the future teacher, it is a kind
of communication, contributes to the self-knowledge and self-expression of the individual, the formation
of his outlook, as repeatedly emphasized by writers, composers, educators, psychologists, art historians,
scientists of various fields. Huge historical experience and the results of scientific research on the
influence of musical art on the formation, development and formation of the personality of the future
teacher still do not find sufficient use in modern high school and, accordingly, «the possibilities of artistic
development of new generations for a long time may remain at the level of» physiological minimum».
Historical development of society has shown that the new is in the deepest past, which stands at the
origins of modern civilization, and therefore the appeal to the experience of ancient Greece and Rome,
which created unsurpassed samples of universal culture and gave impetus to the further development
of philosophy, remains relevant nowadays. Musical art has a huge educational potential, the use of which
contributes to the formation of the personality of the future teacher.
Key words: future teacher, musical art, influence, formation of personality, formation.
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ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ (1950-1980 РР.)
У статті проаналізовано архівні матеріали, що стосуються підготовки науковопедагогічних кадрів через аспірантуру в українських вищих навчальних закладах у 1950-1980 рр.
Установлено, що основною формою нарощення наукового потенціалу в досліджуваний період
в Україні була аспірантура, оскільки з 1956 по 1988 р. було заборонено підготовку
висококваліфікованого наукового персоналу через докторантуру на території всіх радянських
республік. Висвітлено низку нормативно-правових документів, у яких окреслено вимоги
до навчального процесу аспірантів. Наведено статистичні дані щодо кількості осіб, які
навчалися в аспірантурі у 80-х рр. в інститутах Міністерства освіти УРСР.
Ключові слова: аспірантура, наукові кадри, педінститути, кандидати наук, доктори
наук.
Сьогодні в контексті інтеграції освітнього простору України в світовий ринок
освітніх послуг особливої актуальності набувають питання нарощення наукової еліти.
У світлі реформування системи неперервної освіти важливо провести історикопедагогічні дослідження з метою подальшої імплементації позитивного досвіду
минулого в сучасний процес модернізації освітньої системи розвитку кадрового
наукового потенціалу нашої країни.
Питання підготовки наукових кадрів в Україні, що має історичний ракурс
дослідження, розглядалися широким колом вітчизняних науковців. Так, Е. Астахова
досліджувала кадровий корпус вищої школи України, І. Козубцов з’ясовував тенденції
дисертаційних досліджень з розвитку компетентності вченого, О. Котова
схарактеризувала розвиток системи підготовки й атестації наукових і науково*© Кузьменко Ю. В.
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педагогічних кадрів в Україні (1992-1998 рр.), О. Поживілова розглядала розвиток систем
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в європейському
регіоні та Україні (1990-2005 рр.), Т. Сидорчук висвітлювала підготовку наукових
і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в Україні (1920-і-1970-і роки),
О. Тверитникова розкривала шляхи вдосконалення системи підготовки й атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для електротехнічної галузі
України (1965-1980 рр.), О. Ткаченко оцінювала діяльність викладача ВНЗ України
як складову підвищення якості вищої освіти (1950-1991 рр.), Г. Чорнойван окреслила
підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Росії та України
(1991-2009 рр.).
Мета статті полягає у висвітленні підготовки науково-педагогічних кадрів на теренах
України у 1950-1980 рр. ХХ століття.
Аналіз історико-педагогічної літератури, архівних та інтернет-джерел дає підстави
стверджувати, що питання забезпечення науково-педагогічними кадрами ВНЗ у СРСР
перебувало на постійному контролі керівництва країни. Пов’язано це було насамперед
із тим, що викладацький корпус у 50-х рр. було укомплектовано головним чином
педагогами, які не мали наукових ступенів і вчених звань. Відповідно було створено
нормативно-правове забезпечення процесу навчання в аспірантурі та докторантурі.
У Директивах по п’ятому п’ятирічному плану розвитку СРСР на 1951-1955 рр.
зазначено: «Розширити за п’ятиліття підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів
через аспірантуру вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів приблизно
в 2 рази порівняно з попередньою п’ятирічкою» [5, c. 45]. У 50-х рр. було розширено
прийом до аспірантури; надано дозвіл для наукових відряджень, отримання творчих
відпусток, організації стажувань і річної аспірантури; за клопотаннями вишів
направлялися на роботу доктори і кандидати наук, випускники аспірантури провідних
вищих навчальних закладів. 1950 р. було введено нове Положення про аспірантуру при
вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах. Зокрема було передбачено,
що підготовка аспіранта здійснювалася за індивідуальним планом, затвердженим Радою
та директором інституту, і закінчувалася захистом кандидатської дисертації [6, с. 2-6].
Упродовж трьох років зміст підготовки аспіранта охоплював такі види робіт: теоретичні
заняття з курсу політичної економії, іноземної мови та дисциплін за спеціальністю; участь
у роботі кафедри та відвідування навчальних занять досвідчених членів кафедри;
самостійна науково-дослідна та педагогічна робота за спеціальністю; проходження
науково-виробничої практики; підготовка та захист дисертаційного дослідження. Також
відповідно до Інструкції про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань [2] кожен аспірант чи здобувач мав скласти чотири кандидатські іспити
з діалектичного та історичного матеріалізму (марксистсько-ленінської філософії);
з дисципліни, яка є основною для спеціальності здобувача наукового ступеня;
зі спеціальної дисципліни відповідно до обраної теми дисертації та з іноземної мови.
1955 року підготовкою наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
в Україні займалися 85 вишів і 101 науково-дослідна установа, Інститут удосконалення
лікарів та Інститут підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук [10]. Щодо
докторантури, то вона 1956 р. [7, c. 30] була скасована на території всіх радянських
республік. Жодна освітня чи наукова установа в Україні не мала права відкриття
докторантури. Така форма підготовки наукових кадрів здійснювалася лише провідними
російськими вишами. Приймали до неї тільки тих педагогів вишів, що мали відповідне
цільове направлення, завірене керівництвом країни в Москві. Тому цілком закономірно,
що у відсотковому співвідношенні нарощення якісного складу викладацького корпусу
українських вишів у своїй більшості відбувалося за рахунок кандидатів наук і доцентів.
У цілому, як свідчать статистичні данні 1958 р., у педінститутах кількість викладачів
із науковими ступенями і званнями зросла в цей період до 28,9 % [4, с. 625].
У 60-х рр. відбулися зміни у процесі підготовки кандидатів наук в аспірантурі.
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Відповідно до прийнятого 1962 року Положення про аспірантуру при вищих навчальних
і навчально-дослідних установах (доповнення і незначні зміни до нього було внесено
і 1968 року) зміст підготовки визначався індивідуальним планом, що складався з двох
розділів – підготовки до педагогічної роботи та написання дисертації [8]. Новим було те,
що аспірант мусив самостійно проводити навчальні заняття (не менше 2 пробних лекцій);
об’єм педагогічної роботи за фахом, починаючи з другого року навчання, мав становити
не більше 6 годин на тиждень; уведено педагогічну практику аспірантів, що охоплювала
практику в середній школі на I курсі, асистентську практику у ВНЗ на II курсі
та доцентську практику у ВНЗ на III курсі.
Як відзначає О. Тверитникова, «В 1960-ті рр. інститут аспірантури України,
як основна форма підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, практично
сформувався. Були конкретизовані форми та методи навчання, відпрацьовані вимоги до
атестації наукових та науково-педагогічних кадрів» [11, с. 15]. У цей період ситуація щодо
нарощення якісних і кількісних показників щодо забезпечення інститутів науковими
кадрами поступово стала покращуватися в основному за рахунок кандидатів наук. Разом
із тим «аналіз низки архівних документів, а саме зведених звітів педагогічних інститутів
за період 1961-1969 рр., дає підстави стверджувати, що доцентів і професорів
в педінститутах було менше ніж 30 %» [3, c. 255].
Наступна хвиля змін у підготовці аспірантів відбулася 1987 року й була пов’язана
зі створенням єдиної системи безперервної освіти в Радянському Союзі. Навчання
в аспірантурі розглядалося як невід’ємна частина безперервної освіти фахівців, про що
наголошувалося у Постанові ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР «Про заходи щодо
поліпшення підготовки і використання науково-педагогічних і наукових кадрів» [9, c. 75].
Щодо критеріїв написання дисертаційних робіт, то в період з 1950 по 1989 рр. вони
були різними та регулювалися відповідними положеннями й інструкціями про
присудження вчених ступенів. Так, кандидатська дисертація мала: містити нові наукові
та практичні висновки і рекомендації (1960, 1966); рішення частини або окремих питань
великої наукової або науково-технічної проблеми, нові ідеї, нові наукові або науковотехнічні результати (1972); нове рішення актуальної наукової задачі (1975); виклад науково
обґрунтованих технічних, економічних або технологічних рішень, впровадження яких
вносить значний внесок у прискорення науково-технічного прогресу (1989); повинна бути
науково-дослідною роботою (1972, 1975); науковою працею (1989); повинна бути виконана
під керівництвом вченого (1972); під керівництвом доктора наук (1975)» [1, с. 48].
Щодо статистики слід підкреслити той факт, що на початку 80-х рр. спостерігалися
найбільші показники чисельності аспірантів в УРСР. Щодо їх розподілу за галузями наук,
то найвищі показники були в педагогічній та філологічній галузі. У таблиці 1 наведено
кількісні показники розподілу аспірантів та осіб, які захистили дисертації за різними
галузями наук у 1981 р. в Українській республіці [13, арк. 15].
Аналіз зведених статистичних звітів Міністерства освіти УРСР за 1986 р. засвідчив,
що найбільша частина аспірантів та осіб, які захистили дисертаційні роботи
в українських ВНЗ, була в філологічній (25 осіб) та педагогічній (18 осіб) галузі наук,
у інших ці показники були значно меншими. Зокрема фактичний випуск аспірантів
в філософській галузі наук становив 7 осіб, історичній – 5, економічній – 2, психологічній
– 2 [15, арк. 7(2а)].
На початку 80-х рр. у 9 українських інститутах Міністерства освіти було відкрито
аспірантури. Зокрема 1982 р. загальна кількість аспірантів становила 466 осіб:
Ворошиловградському педінституті – 28, Запорізькому – 14, Черкаському – 6, Одеському
– 19, Харківському – 31, Київському педінституті ім. Горького – 146, Київському
педінституті іноземних мов – 84, Науково-дослідному інституті психології – 33, Науководослідному інституті педагогіки – 75 [13, арк. 15]. 1984 року 7 вишів (педагогічних)
здійснювали підготовку аспірантів, було прийнято в аспірантуру 52 особи з відривом від
виробництва та 45 – без відриву від виробництва.
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Таблиця 1
Фактичний випуск аспірантів та осіб, які захистили дисертації
за галузями наук (1981 р.)

Код та назва галузі

01 фізико-математичних
02 хімічних
03 біологічних
04 геолого-мінералогічних
05 технічних
06 сільськогосподарських
07 історичних
08 економічних
09 філософських
10 філологічних
11 географічних
12 юридичних
13 педагогічних
14 медичних
15 фармацевтичних
16 ветеринарних
17 мистецтвознавчих
18 архітектури
19 психологічних
Разом

Фактичний випуск 1981 р.
з відривом від
без відриву від
виробництва
виробництва
всього
з них
всього
з них
із захи- із предіз захи- із предстом
ставстом
ставдисерленням
дисерленням
тації
дисертації
дисертації до
тації до
захисту
захисту
4
3
5
2
1
1
2
2
3
2
3
2
1
1
1
3
1
2
4
11
3
3
7
2
2
2
2
9
2
5
3
3
1
1
1
1
38
7
21
26
9

Фактичний випуск становив: із відривом від виробництва – 57 осіб (із захистом
дисертацій – 9, із представленням дисертації до захисту – 36) та без відриву від
виробництва – 27 осіб (із захистом дисертацій – 3, із представленням дисертації до захисту
– 6). Загальна кількість аспірантів на перше січня 1985 р. складала 317 осіб [14, арк. 6].
Статистичні дані по аспірантурі 1986 р. засвідчують, що було прийнято 85 осіб з відривом
від виробництва та 29 – без відриву від виробництва; фактичний випуск становив:
з відривом від виробництва – 59 осіб (із захистом дисертацій – 2, із представленням
дисертації до захисту – 37) та без відриву від виробництва – 12 осіб (із представленням
дисертації до захисту – 4) [15, арк. 7 (2а)]. 1987 року 6 українських педагогічних інститутів
Міністерства освіти готували аспірантів (на перше січня 1987 р. навчалося
357 осіб) [15, арк. 7 (2а)].
Отже, здійснювана цілеспрямована освітня політика в контексті підготовки фахівців
вищої кваліфікації, постійний контроль і моніторинг якісних та кількісних показників
професорсько-викладацького складу ВНЗ, безкоштовна освіта дозволили значно
наростити темпи формування наукового потенціалу в досліджуваний період. Разом
із тим варто підкреслити, що специфіка цього процесу виявлялася в нарощенні
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висококваліфікованих науково-педагогічних працівників переважно за рахунок
кандидатів наук. На підтвердження наведемо статистичні показники: наприклад,
за період з 1961 р. по 1989 р. зросла чисельність докторів наук з 16 до 202 осіб, а кандидатів
наук – з 788 до 3722 осіб [12, арк. 2; 16, арк. 10].
Підводячи підсумки зауважимо, що в період 1950-1980 рр. на теренах України
основним інститутом підготовки науково-педагогічних кадрів була аспірантура. Тому
нарощення наукового потенціалу відбувалося в основному через аспірантуру, оскільки
підготовка наукових кадрів через докторантуру в освітніх і наукових установах УРСР була
заборонена.
Політичні процеси в країні в досліджуваний період, керівна й визначальна роль
комуністичної партії в усіх галузях народного господарства впливали на процес розвитку
системи підготовки наукових кадрів в УРСР. У післявоєнний період і до кінця 60-х рр.
освітня політика держави була націлена на формування кадрів вищої кваліфікації.
У 70-80-ті рр. ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР було зроблено кроки, націлені
на гальмування зростання наукового потенціалу в українській республіці. Це виявлялося
у зменшенні кількості ВНЗ, яким було дозволено відкривати аспірантуру, забороні
відкриття докторантур в українських ВНЗ (з 1956 р. по 1988 р.), обмеженні видання
цільових направлень до докторантур провідних радянських ВНЗ у Москві, присудженні
наукових ступенів через ВАК СРСР та ін.
Важливими для подальшого розгляду вважаємо проблеми, що пов’язані з оцінкою
кількісних і якісних показників викладацького корпусу українських педагогічних
інститутів у різні історичні проміжки з метою імплементації позитивного досвіду
минулого в систему сучасної освіти України.
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Кузьменко Ю. В.
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УКРАИНЕ (1950-1980 ГГ.)

В статье проанализированы архивные материалы, касающиеся подготовки
научно-педагогических кадров через аспирантуру в украинских высших учебных заведениях
в 1950-1980 гг. Установлено, что основной формой наращивания научного потенциала
в исследуемый период на Украине была аспирантура, поскольку с 1956 по 1988 г. был запрет
на подготовку высококвалифицированного научного персонала через докторантуру
на территории всех советских республик. Охарактеризованы нормативно-правовые
документы того времени, в которых обозначены требования к учебному процессу аспирантов.
Приведены статистические данные по количеству лиц, обучавшихся в аспирантуре
в 80-х гг. в институтах Министерства образования УССР.
Ключевые слова: аспирантура, научные кадры, пединституты, кандидаты наук, доктора
наук.
Kuzmenko Iul. V.
THE PROFESSIONAL PREPARATION OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PERSONNEL
IN UKRAINE (1950-1980)

The article analyzed archival materials relating to the training of scientific-pedagogical personnel
through postgraduate studies in Ukrainian higher educational institutions in 1950-1980.
It was established that the main form of building scientific capacity in the period studied was graduate,
since 1956 till 1988 was banned by the preparation of the scientific staff through doctoral studies
on the territory of all the Soviet Republics. It's underlined that the attempted targeted educational policy
in the context of preparation of specialists of the highest qualification, continuous control and monitoring
of qualitative and quantitative indicators of the teaching staff of the University, free education allowed to
significantly to increase the rate of formation of scientific potential. The clarification of normative-legal
documents of the time, which outlines requirements for teaching graduate students. There are some
Ukrainian institutes of the Ministry of education where carried out training of scientific staff through
graduate school. Provides statistics on the number of persons trained in graduate school in the 80 's.
in pedagogical institutes. It's submitted by quantitative indicators of the actual issue of the postgraduate
defending of dissertation holders on various branches of Sciences 1981. In 2006 was found that
in the post-war period and up to the end of the 60-ies. educational policy was aimed at the formation
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of the personnel of higher qualification in the Ukrainian SSR, but in 70-80-ies. educational policy was
based on the inhibition of the growth of scientific potential in the Soviet Ukrainian Republic.
Key words: postgraduate, brainpower, pedagogical institutes, candidates of Sciences and doctors
of Sciences.

УДК 37.012+910.1 (045)
Шоробура І. М.*
СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті висвітлюється проблема розвитку шкільної географічної освіти в Україні,
яка є важливою складовою загальної історії педагогіки. Аналізуються проблеми вивчення
географічних знань і можливі шляхи їх вирішення. Визначено, що елементи природознавчих
знань уперше почали викладатись у школах у ХVІІ ст. У ХVІІІ ст. поступово формуються
окремі елементи шкільної географічної освіти, зокрема перелік питань та ідей географічної
науки, що входив до природознавства чи складав окремий предмет. З’ясовано, що протягом
століття з’являлись і поступово вдосконалювались як перекладені, так і вітчизняні підручники
з географії. Акцентовано, що у ХУІІІ ст. створювались передумови для формування такого
цілісного педагогічного явища, як шкільна географічна освіта.
Ключові слова: географія, освіта, шкільна географічна освіта, природознавча історія,
становлення шкільної географічної освіти.
Утвердження державотворчих процесів в Україні потребує докорінних змін у галузі
освіти. Досягти успіху в реформуванні сучасної школи допоможе ґрунтовне вивчення,
об’єктивна оцінка, творче осмислення та впровадження кращих надбань української
освіти й педагогіки з метою оптимального поєднання класичної спадщини минулого
та сучасних досягнень наукової думки, органічного зв’язку її з вітчизняною історією,
культурою та педагогічним досвідом. Історія шкільної географічної освіти с важливою
складовою загальної історії педагогіки. Ознайомлення з її становленням уможливлює не
тільки осмислення загальної картини її розвитку в Україні як цілісного багатогранного
явища, але й створює умови для системного відтворення вітчизняного історикопедагогічного процесу. Повернення дослідників до розгляду попереднього розвитку
науки є закономірним проявом основних тенденцій, що певною мірою можуть бути
простежені у процесі її еволюції. Насамперед це прагнення знайти в минулому витоки
провідних ідей сучасності, а також необхідність перегляду й переоцінки у світлі даних
сучасної науки таких концепції і теорій, що раніше були неприйнятні.
Питання ретроспективного аналізу становлення географічної освіти розглядалися
в роботах Е. Дурманенко, Я. Жупанського, Ф. Заставного, В. Корнєва, М. Откаленко.
Дослідження методичних прийомів навчання географії розкрито у працях
Л. Паламарчук, А. Сиротенка, П. Тищенка, Г. Уварова та ін.
Мета статті – дати ретроспективний аналіз становлення шкільної географічної
освіти в Україні.
Елементи географічних знань було запроваджено у зміст шкільної освіти в ХVІ –
на початку ХVІІ ст. До підручників-»азбуковників», крім азбуки і молитов, іноді
включалися статті, які містили географічний матеріал – опис територій, природних умов
життя людей. Географічні відомості черпалися з перших картографічних праць –
«креслень» і пояснень до них – і з перекладених творів – «космографій», досить
поширених на той час. Це було пов’язано зі зростанням вимог до освіти у зв’язку
з розвитком різних галузей господарства країни і наук про природу, які почали посилено
розвиватись.
Щодо українських земель, то у ХVІ-ХVІІ ст. загальний рівень української культури
*© Шоробура І. М.
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взагалі й освіти зокрема був достатньо високим. У початкових школах, що відкривалися
духовенством при церквах, незважаючи на найпримітивнішу методику навчання –
зазубрювання напам’ять текстів і розповіді вчителя, учням повідомлялись окремі
елементи природознавчих, зокрема географічних уявлень про навколишній світ.
У XVI ст. в Україні відкриваються братські школи. Деякі з них, особливо Львівська,
Луцька, Київська, успішно конкурували з католицькими та єзуїтськими навчальними
закладами, будучи центром боротьби проти ополячення й окатоличення. Статути
Львівської (1592) та Луцької (1624) братських шкіл, які дійшли до наших часів, свідчать про
те, що навчання в них було точно регламентоване і проводилось на досить високому рівні
за певними педагогічними принципами. У братських школах навчали читати
й писати слов’янською мовою, вивчали граматику, лічбу, православний Закон Божий
і церковний спів; крім цього студіювали ще грецьку мову, а в міських школах – латину,
риторику, діалектику, граматику, арифметику, астрономію. Викладач братської школи
М. Смотрицький 1629 року уклав «Слов’янську граматику», яка на довгий час стала
неперервним підручником подібного типу. Вона містила деякі тексти для читання
з природознавчої математики [12]. Київська братська школа, що вважалась одним
із найкращих навчальних закладів того періоду, була організована за зразком інших шкіл
і, природно, використовувала їх досвід. Тут викладалися слов’янська, книжна українська,
грецька, латинська, польська мови, граматика, піїтика, риторика, філософія,
арифметика, геометрія, астрономія, історія і музика. До програми навчання в Острозькій
школі входили слов’янська, грецька, польська, латинська мови, риторика, діалектика,
астрономія, богослов’я. Фізико-географічні дані розглядалися в курсі астрономії [9].
Досвід роботи братських шкіл використав Я. Коменський у написанні праці «Велика
дидактика», яка містила принципи навчання та рекомендації щодо викладання
природознавства [5].
Побудувавши основи власної системи освіти з урахуванням вікових особливостей
дітей, Я. Коменський уже в материнській школі (до 6-річного віку) радив знайомити учнів
з явищами природи, з навколишнім середовищем. Він говорив про можливість ведення
спостережень за різноманітними явищами та об’єктами природи, зокрема
наголошуючи, що в цьому віці дитина може ознайомитися з водою, землею, повітрям,
вогнем, дощем, льодом, камінням, залізом, деревом, рослиною, птахом, рибою тощо.
У латинській школі або гімназії Я. Коменський рекомендував більш детально вивчати
природничі науки. Учні мали розуміти будову людського тіла, знати навколишнє
середовище, мати уявлення про метали [5]. При вивченні природознавства
Я. Коменський рекомендував широко використовувати екскурсії в природу з метою
ознайомлення з рослинним і тваринним світом краю, провести змагання серед учнів
і визначити, хто найбільше знає рослин своєї місцевості. Уже на таких екскурсіях можна
виявити, хто з дітей цікавиться питаннями географії чи ботаніки [5].
Школи грамоти, що переважали па значних територіях українських земель
у першій половині XVIII ст., полкові школи давали дітям лише початкові знання, зокрема
й географічні. Учні вивчали релігію, звичаї та традиції народу, письмо, арифметику,
геометрію, городництво та хліборобство, початки медицини та ветеринарії, відомості про
внутрішню торгівлю тощо. Географічні знання учні частково отримували з відомостей
про внутрішню торгівлю, городництво, хліборобство. Географічні відомості здебільшого
мали прикладний, але безсистемний характер, що заважало розумінню учнів. Реформи
кінця XVII – початку XVIII ст. вплинули на розвиток освіти.
Колегіуми, створені у Харкові, Переяславі, Чернігові, Львові, Кам’янціПодільському, Луцьку, Києві, Станіславі, сприяли реформуванню освіти в Україні. У них
працювали видатні просвітителі того часу – І. Максимович, Г. Сковорода, Я. Мемлевич,
І. Козлович, І. Левада, А. Козачковський, Є. Тихорський. У колегіумах вивчалися так звані
«сім вільних мистецтв», богослов’я, стародавні мови, література, історія, географія. І хоча
навчання там мало схоластичний характер, типовий для школи того часу, географія в цих
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освітніх закладах уперше вводилася як окремий предмет, що стало значним досягненням
тогочасної школи. Географічний матеріал у колегіумах вивчався без певної системи
і спеціальних програм [12].
За часів Петра І, коли Україна входила до складу Російської імперії, наука
й педагогіка була тісно пов’язані з Європою, оскільки з’явилась можливість
ознайомитися з європейськими напрацюваннями. Це сприяло поширенню наукової
та шкільної географічної літератури. Більшість географічних книг і посібників, що
вийшли у ХVІІІ ст., були перекладними, зокрема «Географія або короткий опис земного
кругу». Цей підручник невідомого автора був примітивним, з досить грубими
географічними помилками, без належної системи у викладі матеріалу.
Згодом з’явився переклад твору відомого голландського вченого Б. Вареніуса
«Географія генеральна…» (1718 р.), який за ідеями близький до праць О. Гумбольдта
та К. Ріттера. У першій половині ХVІІІ ст. видано підручник географії І. Гюбнера у формі
запитань і відповідей, географічна номенклатура в якому складала головний зміст,
подавалися відомості з математичної географії. Автор за допомогою Біблії намагався
викласти геліоцентричну систему М. Коперника. У цей же час у нарисі «Книга світогляду,
або небесно-земні глобуси» І. Гюйгенса вперше послідовно викладено геліоцентричні
погляди. Це були досить прогресивні кроки у вивченні географії [11].
У підручнику І. Бітенга подавалася значна кількість тогочасних політикостатистичних даних про різні країни світу, проте в ньому спостерігалася відсутність логіки
та системи викладу. Незважаючи на це, вплив творів І. Бітенга на навчальну літературу
з географії досить відчутний. У першій половині ХVІІІ ст. виходило багато й інших
перекладених праць, зокрема навчального характеру.
Уже на початку ХVІІІ ст. з’являються твори з першими методичними
рекомендаціями. У «Духовному регламенті» Ф. Прокоповича вказано, що вивчення будьякого предмета потрібно розпочинати з ознайомлення учнів з його програмою; історію
вивчати у зв’язку з географією; географію вивчати з використанням глобуса та ін.
Ці методичні вказівки були дуже цінними, оскільки сприяли підвищенню інтересу дітей
до географії.
Першими підручниками безпосередньо з географії вважаються «Керівництво
з географії на користь учня гімназії» (1742 р.) та «Політична географія для сухопутного
шляхетного кадетського корпусу». Укладачі географічних підручників мало враховували
педагогічні та психологічні вимоги щодо створення навчальних книг, ті більше
нагадували довідкові видання.
Щоб полегшити роботу учнів у засвоєнні географічного матеріалу, автори
підручників назви об’єктів розміщували за алфавітом або за групами, а то й писали
віршами. У методичному посібнику «Керівництво з географії на користь учнів гімназії»
1742 року вимагалося заучувати численну номенклатуру співучим голосом.
Заснування нових шкіл і спеціальних навчальних закладів зумовило й появу більш
цікавих та популярних книг і навчальних посібників з географії, зокрема це «Глобус
небесний», «Глобус географічний» В. Купріянова, «Гірський устав» В. Татищева та ін.,
однак їх невеликий тираж не міг задовольнити реальних потреб освіти.
Серед спеціальних навчальних закладів цього періоду з досить високим рівнем
освіти можна виділити Головну Січову школу, що існувала у 1754-1768 рр.,
яка прирівнювалася до кращих братських шкіл [6]. Тут вивчали піїтику, риторику,
математику, географію, астрономію, військову справу. У школі географія вивчалася
як окремий предмет. Географічні знання переважно базувалися на краєзнавчому
матеріалі, що було досить важливо для козаків, оскільки козацькі походи вимагали
вміння орієнтуватися на місцевості, у морі, за зірками та ін.
Значні зміни відбулися в системі освіти, коли 1786 р. було затверджено «Статут
народних училищ у Російській імперії». Згідно зі Статутом у губернських містах створено
головні народні училища – школи з 4-х класів, але з 5-річним курсом навчання,
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а в повітових – малі народні училища (двокласні) з дворічним терміном навчання.
Навчальна програма малих училищ відповідала першим двом класам головних.
Прийняття Статуту мало певний вплив на освіту України, сприяло відкриттю нових шкіл
у Ніжині, Полтаві, Прилуках, Глухові, Охтирці, Сумах та ін. Проте охопити всіх дітей
ці училища не могли, тому масовою школою не стали. На кінець ХУІІІ ст. у Лівобережній
Україні діяло лише 8 головних і 17 малих училищ, де навчалося 1701 і 1629 учнів [12]. Зміст
освіти в училищах мав реальний характер. У малих народних училищах і в молодших
класах головних училищ навчали читання, письму, лічби; вивчали історію церкви,
граматику, малювання, а в старших класах головних училищ –історію, географію,
елементи природознавства, які містили і географічний матеріал, фізику, основи
геометрії, механіки, цивільної архітектури, за бажанням – латинську мову. Окремо
викладався курс географії, побудований на вивченні краєзнавчого матеріалу.
Згідно зі Статутом народних училищ з 1786 р. у старших класах головних училищ
було запроваджено викладання так званої природничої історії.
Зверталася певна увага на методику вивчення географії, рекомендувалося
використовувати наочність (карти, схеми, статистичні дані) [7]. Учителів зобов’язували
подавати крім наукових назв предметів i народні назви; показувати, де росте рослина
i чому саме там, а не в іншому місці. Учні мали були працювати з географічними картами,
вміти по них орієнтуватися, знати розташування своєї місцевості на загальній карті.
Однак у підручниках того часу ці вимоги часто порушувались, тому на сторінках
підручника було надзвичайно багато понять і термінів. Так, професор Діттль («Досвід
російської географії», 1771 р.) рекомендував заучувати не тільки географічні терміни, але
й імена 48 крутицьких архієреїв, усіх президентів Академії наук, державні герби і єпархії,
дворянські мундири тощо. Це знижувало рівень знань учнів й інтерес до предмета.
Цікаво, що опис губернських гербів і дворянських мундирів майже в усіх підручниках
ХVІІІ ст. вважався обов’язковим географічним матеріалом. Зазначимо, що в доборі
матеріалу автори інколи навіть не задумувались над темами, які пропонували
вивчити [12].
У методичних рекомендаціях до підручника вказувалось на необхідність роботи
учнів з географічною картою, з чорними «репетиційними» картами (контурами),
що було значним кроком у розвитку методики викладання географії. Значна увага
приділялася методам вивчення предмета. Так, наголошувалось на необхідності
використання яскравої, образної розповіді у вивченні географічного матеріалу.
Учені того часу В. Зуєв і Ф. Янкович виступали проти формалізму в навчанні
природознавства, прагнули дати поняття школярам про флору та фауну, особливості
рослинного та тваринного світу своєї місцевості. Це була досить позитивна тенденція
розвитку шкільної географічної освіти [3].
Одним із перших методистів i автором першого шкільного підручника
з природознавства був академік В. Зуєв. Його підручник «Нариси природничої історії»
(1786 р.) став не тільки першим, а і єдиним досить вдалим підручником кінця XVIII ст. [4].
Цінність методичних розробок Ф. Янковича полягала в тому, що він висловлював
передові на той час думки, побажання щодо вдосконалення методики вивчення географії,
використання форм і методів найбільш оптимального засвоєння географічних знань [13].
З другої половини ХVІІІ ст. у підручниках з’явилося більше географічного
матеріалу. 1791 року було опубліковано підручник І. Раффі «Короткий землеопис для
дітей», який починався описом міста і села, подавав питання форм рельєфу, води, гір,
описував окремі країни. Підручник на відміну від багатьох було написано простою
зрозумілою для дітей мовою. Відомий методичний посібник до підручника
О. Гакмана (1787 р.), в якому йшлося про місце географії в системі навчання, про хід
уроку, про значення репетиційних карт [11]. Підручники, видані в Росії у 80-х рр. ХVІІІ ст.,
неодноразово перевидавалися і використовувалися до 20-30 рр. ХІХ ст., а деякі – навіть
до 60-х рр. Вони залишались дуже різноманітними за темами, що викладались,
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але не містили матеріалу, необхідного з точки зору географічної науки. Питання
математичної географії взагалі не висвітлювалися в підручниках, а фізична географія
обмежувалася лише визначенням площі води та суші й поділу земної поверхні
на частини світу та океани. У підручниках можна було побачити багато помилок, кожен
автор по-своєму подавав географічний матеріал. Описовий метод вивчення географії
з системою зазубрювання текстів географічних підручників, який складався у ХVІІІ ст.,
залишався в школі ще досить довго.
Таким чином, елементи природознавчих знань уперше почали викладатись
у школах у ХVІІ ст. У ХVІІІ ст. поступово формуються окремі елементи шкільної
географічної освіти, зокрема перелік питань та ідей географічної науки, що входив
до природознавства чи складав окремий предмет. Протягом століття з’являлись
і поступово вдосконалювались як перекладені, так і вітчизняні підручники з географії.
Спостерігаються й перші спроби напрацювання методичних прийомів навчання
географії. Отже, ХVІІІ ст. можна розглядати як період, коли створювались передумови
для формування такого цілісного педагогічного явища, як шкільна географічна освіта.
Перспективи подальших розвідок щодо становлення шкільної географічної освіти
ми вбачаємо в узагальненні історичних аспектів започаткування вивчення географічних
знань в Україні та моделюванні педагогічних умов використання їх прогресивних ідей
у сучасній географічній освіті нової української школи.
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Шоробура И. М.
СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье освещена проблема развития школьного географического образования в Украине,
которая является важной составной общей истории педагогики. Анализируется проблема
изучения географических знаний и возможные пути их решения. Определено, что элементы
естествознания впервые начали преподаваться в школах в XVII ст. В XVIIІ ст. постепенно
формируются отдельные элементы школьного географического образования, в частности
перечень вопросов и идей географической науки, которые входили в состав естествоведения
или представляли отдельный предмет. Определено, что на протяжении столетия появлялись
и постепенно усовершенствовались переводные и отечественные учебники по географии.
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Акцентировано, что в XVIIІ ст. создавались предпочтения для формирования такого целостного
педагогического явления, как школьное географическое образование.
Ключевые слова: география, образование, школьное географическое образование,
естествоведческая история, становление школьного географического образования.
Shorobura I. M.
FORMATION OF SCHOOL GEOGRAPHICAL EDUCATION IN UKRAINE

The article highlights the problem of launch the study of geographical knowledge on the territory
of Ukraine. History of the school geographical education is an important component of the overall history
of pedagogy. Introduction to its formation enables not only understanding the overall picture
of its development in Ukraine as an integrated multi-faceted phenomenon, but also creates the conditions
for the reproduction of the system of national historical and pedagogical process. There are analyzing
the construction of geographical courses on Ukrainian territory. Highlights the problems of studying
geographical knowledge and their possible solutions. Elements of natural history knowledge first began
to be taught in schools in the ХVІІ century. In the ХVІІІ century, gradually formed separate elements
of school geographical education, including a list of issues and ideas of geographical science, that was
a part of a natural science or was a separate subject. For a century appeared and were gradually improved
not only translated but also domestic books on geography. There are attempts developments instructional
techniques of teaching geography. In the eighteenth century were created such preconditions for the
formation of a holistic educational phenomenon as school geography education. History of the school
geographical education is an important component of the overall history of pedagogy. Introduction
to its formation enables not only understanding the overall picture of its development in Ukraine
as an integrated multi-faceted phenomenon, but also creates the conditions for the reproduction
of the system of national historical and pedagogical process.
Key words: geography, education, school geography education, natural history, formation of school
geographical education.

УДК 371.134
Бажанова В. В.*
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті здійснено аналіз історико-педагогічних проблем вивчення іспанської мови
у вищих навчальних закладах України в 50-х роках ХХ століття. Узагальнено, що форми
й методи навчання, мета і зміст вищої освіти визначаються соціокультурними,
економічними й суспільно-політичними детермінантами розвитку суспільства, що яскраво
продемонстровано на прикладі описуваного періоду. Автор наводить загальностатистичні дані
щодо розповсюдження іспанської мови у світі. На підставі нормативних документів
Міністерства освіти УРСР щодо заходів та планів розвитку й реформування вищих педагогічних
навчальних закладів 1948-1959 рр. автор визначає переваги та недоліки у викладанні іспанської
мови у вітчизняних вишах у зазначений період.
Ключові слова: іспанська мова, фахова підготовка, педагогічна майстерність, успішність,
якість викладання.
В умовах сьогодення однією з основних складових освіти в нашій країні є вивчення
іноземних мов, серед яких першість належить англійській. Проте все більшим попитом
серед українських студентів користується іспанська мова. У щорічній доповіді Інституту
Сервантеса під назвою «Іспанська в світі» засвідчено постійне зростання кількості людей,
що говорять іспанською мовою. Зараз іспанська є другою мовою міжнародного
спілкування (після англійської), що підтверджено як кількістю її носіїв, так і публікацією
*© Бажанова В. В.
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підручників, словників, появою нових методик, навчальних програм з її вивчення.
Утім, популярність мови в суспільстві не є запорукою досконалого володіння нею,
наявності досконалих методик її вивчення. Це зумовлює потребу у створенні нових
програм, вдосконаленні технологій, методів навчання. Конструктивний пошук таких
методів викладання іспанської мови, способів удосконалення фахової підготовки
майбутніх учителів іспанської мови у вищих навчальних закладах (ВНЗ) не можливий без
адекватної історико-культурної рефлексії генези й основних тенденцій їхнього
формування і розвитку у вітчизняній педагогіці, де форми і методи навчання, мета і зміст
вищої освіти визначаються соціокультурними, економічними й суспільно-політичними
детермінантами розвитку суспільства. Проте ретроспективний аналіз засвідчує,
що в сучасній українській педагогіці відсутня достатня кількість ґрунтовних історикопедагогічних досліджень, у яких би фундаментально вивчалося питання фахової
підготовки майбутніх учителів іспанської мови у вищих навчальних закладах України.
Питання історії й розвитку фахової підготовки вчителя іспанської мови у ВНЗ
України частково висвітлено в роботах З. Гетьман, Є. Литвиненко, Г. Верби, І. ЗвадиІваницької, Є. Орличенко, Н. Приходько, Л. Кабальеро-Діас, О. Мерзлікіної та ін.
Мета статті – проаналізувати історико-педагогічні проблеми вивчення іспанської
мови у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ століття.
Аналізуючи проблеми фахової підготовки майбутніх учителів іспанської мови,
доцільно, на нашу думку, навести деякі загальні тенденції ґенези та розповсюдження
іспанської мови у світі. В Іспанії та деяких інших регіонах іспаномовного світу іспанську
мову називають як castellano (кастильська), так і español (іспанська). Термін «кастильська»
походить від назви іспанського регіону Кастилія, де ця мова виникла. В Іспанії його
вживають здебільшого носії регіональних мов для того, щоб протиставити іспанську
своїм мовам (галісійській, баскській, каталонській). З цією ж метою термін «кастильська»
можуть вживати й самі іспанці. Так, іспанська Конституція 1978 року використовує
термін castellano на означення державної мови всієї країни на противагу «інших
іспанських мов». «Кастильська є офіційною іспанською мовою Держави. (...) Інші
іспанські мови також є офіційними у відповідних автономних областях», – зазначено
в Конституції [12].
Деякі філологи використовують термін «кастильська» тільки тоді, коли йдеться про
мову, розмовну в Кастилії протягом середніх віків, заявляючи, що краще використовувати
відповідник «іспанська» для її сучасної форми. «Кастильська» може бути також діалектом
іспанської мови, що вживається в більшості частин сучасної Кастилії. Цей діалект має
низку характеристик і певну вимову, відрізняючись, наприклад, від діалектів Андалузії
або Арагону. Зазвичай цей кастильський діалект і вважається нормативною іспанською
мовою.
Іспанська мова розвинулася з народної латини, яку принесли на Піренейський
півострів римляни під час Другої Пунічної війни (поч. 201 р. до н. е.). На той час в Іберії
розмовляли кількома нероманськими (їх називають також палеоіспанськими), а також
кількома неіндоєвропейськими мовами. Ці мови – баскська (нею розмовляють досі),
іберська та кельтиберська. Сліди цих мов можна знайти в сучасній іспанській лексиці,
особливо в топонімах.
Іспанська / кастильська найбільш споріднена з іншими іспанськими мовами
латинського походження й діалектами (самої іспанської мови), розповсюдженими
в межах Іспанії. Більшість із них взаємозрозумілі серед носіїв без труднощів.
Іспанська є основною мовою у 20 країнах світу. Загальна кількість носіїв мови
оцінюють між 470 та 500 мільйонами осіб, що робить її другою мовою світу за кількістю
осіб, що використовують її як першу. Натомість за загальною кількістю мовців іспанська
є третьою (після мандаринської китайської та англійської). Те саме стосується вжитку
іспанської в Інтернеті [11].
У контексті теми нашої статті вважаємо за доцільне розглянути питання фахової
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підготовки майбутніх учителів іспанської мови в історичний період 1948-2016 рр. Нижня
межа – 1948 рік – пояснюється відкриттям 1 жовтня 1948 р. Київського педагогічного
інституту іноземних мов, у складі якого організувався факультет іспанської мови, на який
було прийнято 45 осіб [6, арк. 19-22]. Це було досягнуто завдяки складанню нового
п’ятирічного плану розвитку вищих навчальних закладів Міністерства освіти УРСР
(1945-1950). Проте навчально-методичне й кадрове забезпечення діяльності факультету
іспанської мови Київського педагогічного інституту іноземних мов було найбільш
проблемним. Необхідних кваліфікованих фахівців з іспанської мови в Києві
не знайшлося. Єдиним виходом убачали підготовку викладачів іспанської мови на місці,
тобто в Києві з викладачів факультету іноземних мов Київського педінституту, які мали
деякі знання з іспанської мови й добре володіли спорідненою з нею французькою мовою.
Підготовка цих викладачів мала бути здійснена за 20 тижнів по 24 години занять
на тиждень [4]. Однак Міністерство фінансів УРСР висловило думку про недоцільність
таких витрат, і тому питання було вирішено через Міністерство вищої освіти СРСР
шляхом запрошення викладачів іспанської мови з інших міст Радянського Союзу [5]. Свій
перший навчальний рік інститут розпочав з власною кафедрою і кабінетом іспанської
мови [7].
У результаті здійсненого в першій половині 50-х років реформування учительських
інститутів іноземних мов у педагогічні мінімальним терміном професійної підготовки
фахівців-мовників стало 4 роки. Такий строк дозволяв сформувати в майбутніх учителів
достатню наукову, мовознавчу бази, стійкі мовні навички й мовленнєві уміння, готовність
працювати в різних класах середньої школи. Накопичений досвід фахової підготовки
в галузі іноземної мови підказував, що перші два роки з цього терміну варто відвести суто
на практику мови, а спеціальні лінгвістичні предмети (до яких належали теоретична
фонетика, граматика, історія мови, лексикологія) краще розпочинати вивчати з 3-го року
навчання, коли вже досягнуто певного рівня практичного володіння мовою [3, арк. 78].
Ця ознака спеціальної фахової підготовки витримується і в сучасних навчальних планах.
Попри наявні труднощі, у фаховій підготовці студентів велися пошуки нових
резервів для її вдосконалення. Значна увага приділялась аналітичному читанню. Так,
у ході аналітичного читання проводився лексико-граматичний аналіз оригінальних
текстів іспанських письменників (Ф. Гарсія Лорка, Лопе де Вега, Мігель де Сервантес),
у ході якого студентів долучали до багатства й різноманітності форм іспанської мови
та навчали аналізувати особливості структури речень. Уперше в 1953/54 н. р. було введено
письмовий переклад аналізованого уривку, що спонукало студентів до поглибленої
роботи над перекладом [8, арк. 18]. Переклад набував особливої ролі у вивченні іноземної
мови у зв’язку з поширенням порівняльного методу. Він сприймався як необхідна умова
правильного, глибокого й обґрунтованого розуміння навчальних текстів, оскільки
становив собою свідоме порівняння двох мов у їх здатності виражати різними мовними
засобами одні й ті ж думки, почуття, бажання.
Для підвищення якості підготовки вчителів іноземних мов важливою була робота,
розгорнута в педагогічних інститутах і на факультетах іноземних мов щодо
вдосконалення методичної майстерності інститутських викладачів мов. Зокрема,
у Київському педінституті іноземних мов було утворено методичне об’єднання, яке
надавало допомогу молодим викладачам у підвищенні їхньої педагогічної майстерності.
На його засіданнях обговорювалися теоретичні й методичні доповіді, форми й прийоми
проведення заліків, іспитів, питання самостійної роботи студентів й покращення
методичної майстерності викладачів та ін. [9, арк. 13]. В інституті практикувалося
стенографування лекцій і практичних занять з подальшим їх обговоренням.
Головною метою тогочасної роботи кафедр мовного вишу, за визначенням
З. Цвєткової, було виховати комуністично спрямованого, методологічно підготовленого,
освіченого викладача, який свідомо володіє (у порівняльному сенсі) граматикою,
основною частиною словникового фонду і деякою частиною словникового складу, а також
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фонетикою мови, що вивчається в межах, передбачених програмою; який уміє вільно
усно й письмово виражати свої думки в межах передбаченої тематики, користуючись
розмовним і книжно-літературним стилями мовлення, а також володіє певними
навичками перекладу складного літературного, газетно-політичного і науково
популярного тексту з іноземної мови рідною; виховати викладача, який уміє критично
оцінювати всі явища зарубіжного життя і може бути в усіх відношеннях зразком для своїх
майбутніх учнів.
Стосовно підготовки вчителів іспанської мови, то вона в Україні розгорталась дуже
складно. Як відомо, єдиним закладом, який з 1949 року готував такі педагогічні кадри, був
Київський педінститут іноземних мов. Перший випускний курс факультету іспанської
мови, який нараховував 82 студенти, показав у 1952/53 н. р. найгіршу педагогічну
успішність і найвищий відсоток неуспішності. Причина цього вбачалася в «ліберальному
ставленні до частини студентів в минулі роки як з боку викладачів і деканату, так і з боку
дирекції інституту» [9, арк. 46]. Можна припустити, що справжньою причиною
незадовільної підготовки фахівців з іспанської мови була недостатня навчальнометодична забезпеченість цього фаху, що цілком зрозуміло, бо в радянській Україні,
як відомо, не було ні попередньої історичної традиції фахової підготовки з іспанської
мови, ні достатньо наукової, навчальної й автентичної художньої літератури. Крім того
студенти єдиного серед педагогічних закладів України факультету іспанської мови на час
досягнення ними ІV-го курсу не мали повноцінної можливості отримати практичну
підготовку у викладанні іноземної мови у школі, як слідує зі звіту інституту за 1952/53 н. р.
– «з причини відсутності шкіл з іспанською мовою викладання», точніше сказати –
відсутності в школах старших класів, у яких мала була проходити така практика. Тому
студенти цього факультету давали пробні уроки на І та ІІ курсах інституту [9, арк. 18].
Однак у цілому запровадження викладання з 1947 року іспанської мови в середніх
школах таки мало свої результати: у 1952/53 н. р. в Україні іспанська мова викладалася
в 100 класах шкіл міст і міських селищ (у 75 третіх класах, 22 четвертих, 2 п’ятих і в одному
восьмому класі), її вивчало загалом 3562 учні [1, арк. 32], утім її викладання у школах
виявилося на цьому історичному етапі не дуже вдалим. Наказом Міністерства освіти
УРСР від 1 квітня 1955 р. з 1955/56 н. р. викладання іспанської мови в V-VII класах середніх
шкіл припинялося й замінювалося на англійську, німецьку або французьку мови,
а в VII-X класах воно продовжувалося до закінчення учнями середніх шкіл. Як свідчать
статистичні дані про вивчення іноземних мов у школах України, на початок 1956/57 н. р.
іспанська мова вже не викладалась у жодному класі [2, арк. 1]. 1954 року підготовлених
інститутом викладачів іспанської мови почали перекваліфіковувати на вчителів німецької
мови, для чого при тому ж Київському інституті було організовано 1-річні курси
перекваліфікації. До плану навчального процесу на курсах увійшли лише предмети
мовно-літературного циклу: практичні (лексика німецької мови – 552 години, граматика
німецької мови – 276 годин, фонетика німецької мови – 204 години) й теоретичні
(лексикологія – 48 годин, граматика – 64 години, історія мови – 64 години, історія
літератури Німеччини – 48 годин) [10]. Інтенсивне оволодіння новою мовою (36 год.
на тиждень) закінчувалося державним іспитом з німецької мови. Перевчати, звісно,
довелося не тільки вчителів, але й учнів (з усіма зрозумілими якісними наслідками).
Отже, витоки вивчення іспанської мови в УРСР датовані 1948 роком – з відкриттям
Київського педагогічного інституту іноземних мов, у складі якого було організовано
факультет іспанської мови. Проте через брак кваліфікованих викладачів іспанської мови,
належного науково-методичного забезпечення, можливості перебувати на педагогічній
практиці в класах, де викладається іспанська мова, навчання було проблемним і перший
випуск показав великий відсоток неуспішності серед майбутніх учителів. У першій
половині 50-х років відбулося реформування учительських інститутів іноземних мов
у педагогічні з 4-річним мінімальним терміном професійної підготовки фахівцівмовників. Підготовка майбутніх учителів іспанської мови містила навчання різних видів
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мовленнєвої діяльності – читання, письма, говоріння; використовувалися різні види
перекладу публіцистичних, художніх текстів, низка методів і прийомів відпрацювання
лексико-граматичного матеріалу тощо. Фахова підготовка філологів-іспаністів була
розподілена таким чином: перші два роки – вивчення лексики, відпрацювання усної
практики мовлення, наступні два роки (3-ій і 4-ий курси) – вивчення спеціальних
лінгвістичних предметів (теоретична фонетика, граматика, історія мови, лексикологія).
Загалом через вищезазначені причини вивчення іспанської мови у ВНЗ України
в 50-х роках ХХ століття не мало значних і продуктивних успіхів. Із 1955-1956 н. р. вивчення
іспанської мови припинилося у школах, відповідно й у ВНЗ.
Дослідження питання підготовки майбутніх учителів іспанської мови в ВНЗ України
у другій половині ХХ століття є підґрунтям для розроблення сучасної теорії професійнопедагогічної іншомовної освіти. Історична ретроспекція питання потребує подальших
розвідок, а саме чинників, які впливали на поширення іспанської мови в Україні,
установлення географії ВНЗ щодо її викладання, систематизації та аналізу навчальних
програм, посібників у різний період викладання та обґрунтування періодів розвитку
вивчення іспанської мови у ВНЗ України до 2017 р.
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Бажанова В. В.
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ В 50-Х ГОДАХ ХХ СТОЛЕТИЯ

В статье осуществлен анализ историко-педагогических проблем изучения испанского
языка в высших учебных заведениях Украины в 50-х годах ХХ века. Обобщенно, что формы
и методы обучения, цель и содержание высшего образования определяются социокультурными,
экономическими и общественно-политическими детерминантами развития общества,
что ярко продемонстрировано на примере описываемого периода. Автор приводит
общестатистические данные относительно распространения испанского языка в мире.
На основании нормативных документов Министерства образования УССР относительно мер
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и планов развития и реформирования высших педагогических учебных заведений 1948-1959 гг.
автор определяет преимущества и недостатки в преподавания испанского языка
в отечественных вузах в отмеченный период.
Ключевые слова: испанский язык, профессиональная подготовка, педагогическое
мастерство, успешность, качество преподавания.
Bazhanova V. V.
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF STUDYING SPANISH LANGUAGE
IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
IN THE 50S YEARS OF THE XXTH CENTURY

The article provides an analysis of historical and pedagogical problems of studying Spanish
language in Ukrainian higher educational establishments in the 50s years of the XXth century.
It is summarized and confirmed that forms and methods of study, purpose and the subject matter of higher
education in Ukraine are determined by social and cultural, economical and political causes, that
is showed on the example of the described period. It is mentioned that the beginning of studying Spanish
language in USSR dated by 1948. It was a year when specialized Spanish language department was
opened on the basis of Kiev Pedagogical Institute of foreign languages. However, lack of qualified teachers
of Spanish, adequate level of methodological support, possibility to conduct a class, where Spanish
is taught, lead to problems and therefore the first class of graduates gave low academic progress. During
the first half of the 50th, the scholastic institutes of foreign languages were converted (or re-organized)
to Pedagogical with 4-year minimal term of professional training. The training of future Spanish teachers
contained a variety of types of language activities. They are reading, writing, speaking. Different types
of translation, grammar and vocabulary exercises were also used for teaching the basic skills background.
The professional training of Philologers-Hispanists were arranged the following way: first and second
year students study essential vocabulary, practice speaking activities, next two years (3-d and 4-th year
students) students begin to study special subjects such as theoretical phonetics, grammar, history
of language, lexicology.
Key words: Spanish language, specialized training, pedagogical skill, success rate, quality of
teaching.
Рецензент: Кохановська О.В.

УДК 37.042
Бугакова О. В.*
ВИТОКИ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ
У статті схарактеризовано історичні витоки розвитку ідеї педагогічної взаємодії сім’ї
та школи. Розглянуто особливості розвитку ідеї педагогічної взаємодії сім’ї та школи з часів
Стародавнього Єгипту та Стародавньої Греції до наших часів. Проаналізовано політичні,
соціально-економічні та організаційно-методологічні умови, що сприяли організації педагогічної
взаємодії сім’ї та школи. Автором зазначено, що характер педагогічної взаємодії в різні часи мав
відмінні ознаки. Визначено сутність поняття «взаємодія» та «педагогічна взаємодія».
У статті виокремлено провідні завдання сучасного вчителя: вивчити досвід попередніх поколінь,
збагатити й примножити цей досвід та передати його наступному поколінню.
Ключові слова: учитель, учень, сім’я, батьки, школа, педагогічна взаємодія.
Освіта України стоїть перед необхідністю формування нового особистісно
орієнтованого педагогічного мислення. Воно має стати важливим чинником піднесення
національної свідомості й гідності учнівської молоді. У зв’язку з цим особливої
актуальності набуває переосмислення педагогічних засад соціалізації учнів, сутність якої
*© Бугакова О. В.
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полягає в залученні їх до здобутків культури. Без важливого компонента системи
виховання – формування національної культури – не може бути повноцінною особистість
як результат культурного розвитку. В умовах становлення державності особливого
значення набуває національна свідомість, яка ґрунтується на культурних надбаннях
народу. Опанувати їх молодше покоління має насамперед через виховання в сім’ї
та школі – основних інституціях соціалізації [5].
Проблема взаємозв’язку сім’ї та школи – традиційна педагогічна проблема, що
актуалізується в сучасних умовах. Це зумовлено необхідністю її наповнення якісно новим
змістом, домінантою якого має бути українська національна ідея, що сполучає в собі
ціннісно-смислові координати діяльності соціальних інститутів; важливістю
філософського, соціолого-педагогічного обґрунтування пріоритетної ролі школи та сім’ї
як головних осередків формування національної культури. Саме вони значною мірою
забезпечують відродження, збереження й розвиток національної культури.
Це переконливо доведено в педагогічних працях Г. Ващенка, С. Русової,
В. Сухомлинського, К. Ушинського; актуалізацією теорії особистісно спрямованого
виховання, здійснення якого можливе лише у взаємодії педагогів і батьків.
Проблеми національного виховання у школі та сім’ї висвітлюються в наукових
публікаціях Т. Алексеєнко, І. Беха, В. Болгаріної, Ю. Гапона, П. Ігнатенко, В. Постового,
О. Савченко, Н. Слюсаренко, О. Сухомлинської, Ю. Терещенка та ін.
Проте, попри посилену увагу науковців до цієї проблеми, організація педагогічної
взаємодії сім’ї та школи не отримало належного опрацювання саме витоків розвитку ідеї
педагогічної взаємодії сім’ї та школи.
Мета статті – виявити і схарактеризувати історичні витоки розвитку ідеї
педагогічної взаємодії сім’ї та школи.
Як відомо, з найдавніших часів існує передання досвіду від старших поколінь
молодшим. Історичний розвиток людства призвів до розуміння необхідності спеціально
займатися навчанням і вихованням дітей. Прогрес у суспільстві став можливий, адже
наступне покоління переймало досвід предків, збагачувало цей досвід, який потім
успадковували нащадки [4].
Відзначимо, що вже в стародавньому світі деякі вчені усвідомлювали значення
передання позитивного досвіду наступним поколінням. Саме тому в певний момент
розвитку цивілізації, коли виробництво й наука одержали розвиток, а саме в пізній
період рабовласницької епохи, освіта перетворилася в певний інститут, головним
завданням якого стало виховання й навчання дітей. Такі школи з’явилися
у Стародавньому Єгипті, у країнах Близького Сходу, Стародавньої Греції. Зразок
справжніх зв’язків між педагогом і учнем, коли відбувається не просто передання знань,
а підтримується жива духовна атмосфера розуміння, надавала традиція античної
та середньовічної шкіл.
Поступово, ускладнюючись і розширюючись, виховання стало розвиватися більш
інтенсивно й ефективно. Спочатку це відбувалося у сфері філософії. Уже в працях
давньогрецьких філософів – Геракліта (530 – 470 рр. до н.е.), Демокрита (460 – поч. IV ст.
до н.е.), Сократа (469 – 399 рр. До н.е.), Платона (427 – 347 рр. До н.е.), Аристотеля
(384 – 322 рр. До н.е.) та інших – містилося чимало глибоких думок з питань виховання
та взаємодії учасників навчального процесу. Розглядаючи «взаємодію» через вплив
і сприйняття, великі філософи подавали особливу систему процесу взаємодії, в основу
якої покладено закономірну зміну страждання (коли об’єкт пасивний, тобто підлягає
впливу) і дії (коли саме об’єкт впливає, тобто він активний). Важливо те, що філософські
настанови Платона є безумовним джерелом сучасного педагогічного процесу вищої
школи, основаного на суб’єкт-суб’єктних відносинах учителя й учня. Саме з античної
філософії Сократа і Платона розпочала свій розвиток ідея діалогу як засіб досягнення
істинного знання. Проблема важливості уміння людини спілкуватися та налагоджувати
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контакт, якої торкалися Цицерон (106 р. до н.е.) та Аристотель (384 – 322 рр. до н.е.) у своїх
працях, уважалася за часи Римської імперії провідною в організації суспільних інститутів
набуття знань.
В Античній Греції, а саме Спарті, де чільну роль було відведено спорту, метою
виховного й педагогічного процесу вважалося виховання й підготовка мужніх
і витривалих воїнів, які пізніше могли стати рабовласниками.
На відміну від Спарти, метою виховання в Афінах стає розумовий, моральний,
естетичний і фізичний розвиток людини, оскільки вважався ідеальним той, хто
прекрасний і у фізичному, і в моральному сенсі. До 7 років усі діти виховувалися в родині.
Значна увага приділялася фізичному розвитку дітей. Щоб діти розвивалися розумово,
їм читали казки, літературні твори, гралися з ними, слухали музику. Діти з малих років
брали участь в урочистостях, святах, спортивних змаганнях, навчалися грати на музичних
інструментах. Розвиток дітей наповнювався емоційністю й відзначався естетичним
характером.
У стародавньому Римі існувала практика сімейної освіти, коли все навчання
здійснювалося вдома. Але, так само як і в Афінах, характер освіти залежав від
матеріального достатку й соціального стану родини. Виховання хлопчиків і дівчаток
здійснювалося спільно до досягнення ними віку 4-5 років, а потім їх розділяли.
Вихованням дівчаток займалися матері, годувальниці, няньки. Головним їх заняттям
до заміжжя було рукоділля, музика та танці. Хлопчиків виховували батьки, вихователі,
які вчили їх володіти зброєю й привчали до чоловічих занять. Ще тоді, у часи Аристотеля,
стародавні науковці відзначали особливу важливість уміння людини спілкуватися
та налагоджувати контакт. Як зазначає дослідниця Л. Воронкова, вважалося, «що людина,
яка не володіє красномовством, нічого не зможе досягти у житті» [2, с. 55].
Таким чином, завдяки відпрацьовуванню навичок комунікації й появі суспільних
структур, можна було проводити навчальні заняття, що виводило Римську освіту з кола
родини на суспільний рівень. За часів Римської імперії всі школи одержали статус
державних і готували чиновників, відданих імператорській владі. У часи християнства
вчителями призначалися представники духівництва. Однак всупереч таким досить
прогресивним ознакам виховання все більше набувало релігійного характеру.
В епоху Відродження (ХIV-ХVI ст.) багато прихильників гуманістичного руху в науці
прагнули критикувати розповсюджену в Середньовіччі сувору й обмежену кийову
дисципліну. Гуманісти проповідували дбайливе й уважне ставлення до дитини,
пропонували поважати дитину й бачити в неї особистість.
Досліджуючи розвиток ідеї педагогічної взаємодії крізь призму історії, слід
особливо відзначити важливість створення Я. Коменським класно-урочної системи
навчання. Така система організації педагогічної взаємодії між учасниками навчального
процесу дозволила уникнути проблеми чисельної обмеженості учнів, тобто виправити
головний недолік індивідуальної форми навчання, що панувала в цей період.
Цікавою є сама концепція організації педагогічної взаємодії педагога та учнів,
де вирішального значення надавалося розвитку розумових і творчих здібностей учнів
в атмосфері певної демократизації стосунків учасників навчального процесу. Ян Амос
Коменський, наприклад, вважав, що кожне правило має супроводжуватися численними
прикладами, щоб стало достатньо зрозумілим, яким є різноманітне його застосування [7].
Самостійності категорія «взаємодії» набула саме в роботах видатного німецького
філософа Г. Гегеля. Вихідним пунктом філософської концепції Гегеля є тотожність буття
та мислення. Він, уподібнюючи діалектику і взаємодію, останню розглядав як процес,
у якому через явища відштовхування й тотожності наявне перетворення речей
та явищ [3]. Послідовність взаємодії ніде не обірвана, вона не має ні початку, ні кінця. Так,
спираючись на «взаємодію» як на процес безперервного чергування активного
та пасивного, І. Канту уперше вдалося детермінувати механізм спілкування. Філософ
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уперше детермінував спілкування, спираючись на «взаємодію» як на процес чергування
активного й пасивного, що також відображено в лінгвістичній теорії комунікації, яка
торкається таких проблем, як варіативність інтерпретацій, вербального, невербального
та ін. [10, с. 137].
Подальший розвиток ідеї гуманізації педагогічної взаємодії пов’язаний
з іменами Л. Толстого (1828-1910), М. Пирогова (1810-1881), К. Ушинського (1824-1870),
М. Монтессорі (1870-1952), А. Макаренка (1888-1936), В. Сухомлинського (1918-1970),
П. Юркевича (1826-1874) та інших. Одна з перших згадок про взаємодію як важливу
властивість процесу навчання належить українському науковцю П. Юркевичу, який
стверджував, що «…саме за навчання розумова діяльність учителя й учнів починають
взаємодіяти» [1, с. 18]. Так, прагнення Л. Толстого створити оптимальні умови для
педагогічної взаємодії стало поштовхом для виникнення ідеї введення вільної форми
навчання в його школі в Ясній Поляні. Скасування всіляких покарань, примусу, вільне
відвідування занять, з одного боку, призводили до деякої стихійності, неможливості
чіткого планування навчального процесу, а з іншого – не суперечили традиційній класноурочній системі та створювали доброзичливу атмосферу. Таким чином, педагогічна
взаємодія в навчальному процесі школи в Ясній Поляні реалізовувалася на підґрунті
рівноправних паритетних відносин його учасників.
Важливий внесок у дослідження цієї проблеми зробив і К. Ушинський.
Ю. Кузьменко, аналізуючи педагогічну спадщину великого педагога, підкреслювала, що
він усебічно «висвітлює вплив школи на сімейне виховання і вплив родини на школу.
Здійснюваний школою вплив на сім’ю відбувається у двох основних напрямах: в процесі
роботи з батьками і в процесі роботи із самими учнями. Вплив вчителя на дітей,
не підтриманий батьками, може виявитися безрезультатним, оскільки учні опиняються
в таких умовах, що виконання вимог школи значною мірою ускладнюється. Коли
ж вчитель впливає тільки на батьків, то він ставить родину у складні умови, бо діти
виявляються непідготовленими до виконання висунутих до них вимог. Родина ж впливає
на школу за допомогою свого позитивного досвіду виховання дітей» [8, с. 16-17].
Також К. Ушинський підкреслював формувальну роль діяльності й активності
особистості. Прагнення дітей до різноманітної діяльності закладене в самій природі
людини та є основним законом дитячої психіки. Діяльність Ушинський розглядав
як основу виховання й навчання, тому що без самостійної творчої діяльності, без
активності самої дитини успішність виховання й навчання неможлива. Згідно з його
теорією педагогічна взаємодія має бути організована педагогом разом із дітьми,
розділеними на невеликі гуртки. При цьому педагог має жити поруч із підопічними,
перебуваючи водночас не тільки гувернером, але й наставником, «якщо не в усіх,
то принаймні в деяких предметах» [9, с. 31]. Щодо змісту педагогічної взаємодії
у правильно організованій школі, що пов’язана з життям, то, на думку видатного
педагога, провідна роль належить учителеві. У статті «Про користь педагогічної
літератури» Ушинський робить спробу підняти авторитет учителя, показати його велику
суспільну роль. У ній з’являється яскравий образ народного вчителя й сформульовано
основні вимоги до нього: «Вихователь, який стоїть на рівні із сучасним ходом виховання,
почуває себе... посередником між усім, що було шляхетного й високого в минулій історії
людей, і поколінням новим, хоронителем святих заповітів людей, які боролися за істину
й за благо... його справа, скромна зовні – одна з найбільших справ історії» [9, с. 301].
Дослідник підкреслював, що «у школі повинна царювати серйозність, що допускає жарт,
але не перетворює все на жарт, пестливість без удаваності, справедливість без
причепливості, доброта без слабкості, порядок без педантизму й, головне, – постійна
розумна діяльність. Тоді добрі почуття розвиватимуся в дітях, а задатки поганих нахилів,
придбані, можливо, колись, потроху будуть згладжені» [9, с. 77].
Наприкінці ХІХ століття метою системи освіти стає розвиток особистості. Це стало
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суспільно необхідним, оскільки інтенсивний розвиток виробництва, науки й культури
вимагає підвищення професіоналізму, культури й освіченості людини.
На початку ХХ століття поняття «взаємодії» з’являється в науковому вжитку
у працях В. Зеньковського, де розглядається питання про «соціальні сили в душі дитини».
Учений, виділяючи основні складові взаємодії (соціальне середовище, соціальне
спілкування, соціальну спадковість тощо), тлумачить поняття «взаємодія» як «соціальну
взаємодію» [6, с. 23].
Отже, у минулих століттях поступово закладалися провідні положення, що стали
фундаментом становлення діалогового характеру педагогічної взаємодії, розвивального
гуманістичного підходу в освіті, спрямованого на вивчення й розвиток особистості. Історія
розвитку ідеї педагогічної взаємодії школи та сім’ї свідчить, що характер педагогічної
взаємодії в різні часи мав відмінні ознаки. Її оптимальні способи організації прямо
залежали від історично-економічного положення в суспільстві в кожну конкретну епоху.
Кожному поколінню людей доводилося й досі доводиться вирішувати три найважливіші
завдання: вивчати досвід попередніх поколінь; збагатити й примножити цей досвід
та передати його наступному поколінню. Адже нині, коли основними напрямками
розвитку нової освітньої парадигми української вищої школи визнано гуманізацію
та гуманітаризацію освіти, розвиток ідеї педагогічної взаємодії школи і батьків
на паритетній основі, розкриття творчого потенціалу особистості, твердження
українського філософа й педагога П. Блонського про те, що «учитель лише колега,
помічник і керівник дитини в її власній праці», набуває особливої значущості.
Перспективним для подальших розвідок вважаємо дослідження проблематики
імплементації наукових надбань у галузі історії педагогіки думки в сучасну систему
організації педагогічної взаємодії школи та батьків.
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Бугакова О. В.
ИСТОКИ РАЗВИТИЯ ИДЕИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ

В статье охарактеризованы истоки развития идеи педагогического взаимодействия семьи
и школы. Рассмотрены особенности развития идеи педагогического взаимодействия семьи
и школы со времен Древнего Египта и Древней Греции до наших дней. Проанализированы
политические, социально-экономические и организационно-методологические условия,
способствовавшие организации педагогического взаимодействия семьи и школы. Автором
отмечено, что характер педагогического взаимодействия в разные времена имел отличительные
признаки. Определена суть понятий «взаимодействие» и «педагогическое взаимодействие».
В статье выделены ведущие задачи современного учителя – изучить опыт предыдущих
поколений, обогатить и приумножить этот опыт и передать его следующему поколению.
Ключевые слова: учитель, ученик, семья, родители, школа, педагогическое взаимодействие.
Bugakova O. V.
CUTS OF DEVELOPMENT OF THE IDEA OF PEDAGOGICAL INTERACTION
OF FAMILY AND SCHOOL

The article describes the historical origins of the development of the idea of pedagogical interaction
between family and school, since the problem of the relationship between family and school is a traditional
pedagogical problem that is actualized in modern conditions. In this connection, the rethinking of the
pedagogical foundations of socialization of students, the essence of which in their acquisition of cultural
achievements, becomes of particular relevance. The peculiarities of the idea of pedagogical interaction
of family and school from the times of Ancient Egypt and Ancient Greece to our time are considered.
The political, socio-economic and organizational-methodological conditions, which facilitated
the organization of pedagogical interaction of family and school, were analyzed. The author states that
the nature of pedagogical interaction at different times had distinct features. In the past centuries,
the leading positions gradually laid the foundations for the emergence of the dialogic nature of pedagogical
interaction, developing a humanistic approach in education, aimed at the study and development
of personality. The history of the idea of pedagogical interaction between school and family shows that
the nature of pedagogical interaction at different times had distinct features. Its optimal ways
of organization depended directly on the historical and economic situation in society in each particular
era. The essence of the concept of «interaction» and «pedagogical interaction» is determined. The article
highlights the leading tasks of the modern teacher: to study the experience of previous generations,
to enrich and multiply this experience and pass it on to the next generation.
Key words: teacher, student, family, parents, school, pedagogical interaction.
Рецензент: Кузьменко Ю.В.
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СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ
НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ 50-Х – СЕРЕДИНА 90-Х РР. ХХ СТ.)
Статтю присвячено формуванню дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення
природничих дисциплін (на матеріалі біології, хімії). У статті зроблено спробу окреслити
структуру дослідницьких умінь. Представлено аналіз дисертаційних досліджень, у яких було
порушено проблему розвитку дослідницьких умінь. Визначено хронологічні межі дослідження
з кінця 50-х до середини 90-х років ХХ століття. У статті простежується становлення
й розвиток дослідницьких умінь у зазначений період. Проаналізовано специфіку формування
дослідницьких умінь учнів на основі освітніх нормативно-правових документів з біології
та хімії.
Ключові слова: дослідницькі вміння учнів, природничі дисципліни, інформаційні джерела
народної освіти.
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Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується внутрішніми
суперечностями, динамічним та інтенсивним пошуком нового в теорії та практиці,
намагаючись задовольняти вимоги часу. Сьогодні відбувається інтенсивна робота щодо
реформування середньої освіти, успіхи якої будуть залежати від того, наскільки вміло
буде використана світова й національна педагогічна спадщина. Суспільство в умовах
сьогодення потребує фахівців високого рівня з високорозвиненим інтелектом, творчими
здібностями. Основа цих якостей насамперед закладається в школі, основним
фундаментом якої є її середня ланка. Підготовка молоді до вимог часу не можлива без
упровадження в навчальний процес дослідницької діяльності. В умовах становлення
сучасної української середньої школи особливий інтерес для розвитку теорії і практики
навчання природничих дисциплін викликає проміжок з кінця 50-х до середини 90-х рр.
ХХ ст. Ураховуючи, що зазначений період насичений змінами та прогресивними ідеями
в освіті, без уваги не залишаються дослідницькі уміння, які є міцним фундаментом
у формуванні майбутніх кваліфікованих фахівців.
Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить, що окремі
аспекти проблеми організації дослідницької діяльності учнів у процесі навчання
висвітлено у працях учених Л. Анциферова, М. Данилова, Р. Малафєєва,
В. Разумовського, С. Рубінштейна, М. Скаткіна та ін. Деяким аспектам формування різних
видів умінь приділена увага психологів Д. Богоявленського, П. Гальперіна, В. Давидова,
Є. Кабанова-Меллер, Г. Костюка, О. Леонтьєва, Б. Ломова, Н. Менчинської, Н. Тализіної,
Л. Фрідмана, дидактів Ю. Бабанського, М. Данилова, Л. Занкова, І. Лернера, М. Махмутова,
В. Паламарчук, П. Підкасистого, І. Підласого, М. Скаткіна, А. Усової, А. Хуторського,
учених-методистів з біології Є. Бровкіної, Б. Всесвятського, І. Звєрєва, Г. Калинової,
Г. Ковальової, Б. Комісарова, В. Максимової, А. Мягкової, учених-методистів з хімії
О. Бєлікова, І. Борисова, Н. Буринської, Л. Величко, Д. Кирюшкіна, Л. Цвєткова,
І. Черткова, С. Шаповаленка, О. Ярошенко.
Аналіз інтерпретаційних джерел, а саме дисертаційних досліджень засвідчив, щодо
питання формування умінь учнів у системі загальноосвітньої школи з різних предметів
певною мірою приділялася увага. Досліджувалися уміння як загальнонавчальні,
узагальнювальні, пізнавальні, інтелектуальні, так і дослідницькі. Аналіз тематики
дисертаційних досліджень доводить, що активно проблемою формування вмінь
у педагогіці переймалися у 70-х – 80-х рр. ХХ ст. У період з 90-х до 2000-х тема вмінь майже
не досліджувалася. Після 2000-х років увага вчених-педагогів знову зосередилась
на вивченні цього питання.
Проблема формування дослідницьких умінь належить до актуальних проблем,
перехід нашої країни до інформаційного суспільства потребує фахівців, які мають
можливість отримати інформацію на основі наукових досліджень, мислити по-новому.
За такого переходу актуалізується перевірений часом досвід, який може показати
досягнення, здобутки, недоліки, що виникають кожного разу на цьому шляху. Особливий
інтерес викликає розвиток дослідницьких умінь учнів саме на уроках природничих
дисциплін (біології, хімії) з кінця 50-х років до середини 90-х ХХ ст. При виборі
історичного періоду ми схилялися до думки О. Сухомлинської, яка виокремлює шість
періодів розвитку педагогічної думки в Україні, серед яких – періоди 1958-1985 рр.
і 1985-1991 рр., визначає відповідно як період української педагогічної думки у змаганнях
за демократичний розвиток і період становлення сучасного етапу розвитку української
педагогічної думки в рамках радянського дискурсу [19].
Для періодичного виокремлення ми скористалися матеріалами дисертаційного
дослідження С. Лазаревського, який виділяє три етапи формування загальнонавчальних
інтелектуальних умінь школярів: 20-ті роки – виховання активності й самостійності учнів;
30-ті – 50-ті роки – боротьба за стійке засвоєння основ наук і підвищення якості знань
учнів; 60-ті – 80-ті роки – цілісний підхід до процесу навчання. Отже, аналіз і вивчення
проблеми «становлення і розвитку дослідницьких умінь учнів» у визначений нами період
є важливим джерелом нових підходів до побудови змісту загальної середньої освіти
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у майбутньому [6].
Мета статті полягає у здійсненні конструктивно-критичного аналізу формування
дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін загальноосвітніх
навчальних закладах (кінець 50-х – середина 90-х рр. ХХ ст.) для з’ясування їх становлення
й розвитку в досліджуваний проміжок часу.
Завдання статті – осмислити поняття «дослідницькі уміння», визначити відбиття
цього поняття в національній системі освіти; розроблення періодизації розвитку
дослідницьких умінь учнів (кінця 50-х – середини 90-х ХХ ст.); виявлення особливостей
досліджуваного проміжку часу.
Організувати дослідницьку діяльність у процесі навчання та керувати нею можливо
за певних умов: підготувати учнів до проведення самостійного дослідження, підготувати
вчителя до керівництва дослідженнями учнів за наявності чіткої системи дослідницьких
завдань. Слід зазначити, що дослідницькій діяльності притаманні певні особливості,
зокрема оволодіння у процесі виконання дослідницьких завдань дослідницькими
уміннями.
Дослідницькі завдання формують певні дослідницькі уміння й навички: теоретично
виробляють навички логічного мислення, життєві – навички дослідження явищ природи,
події суспільного життя, уміння здійснювати пошук, накопичувати й систематизувати
матеріал. На думку А. Іодко, дослідницькі уміння – це вміння школярів проводити
дослідження [3]. Н. Недодатко поділяє думку В. Андреєва, що навчально-дослідницькі
вміння – це складне психічне утворення (синтез дій інтелектуальних та практичних умінь,
самоорганізації та самоконтролю засвоєння й закріплення в способі діяльності), яке
лежить в основі готовності школярів до пізнавального пошуку і виникає в результаті
управління навчально-дослідницькою діяльністю [11].
Наше дослідження не передбачає всебічного вивчення поняття «дослідницькі
уміння», оскільки ми ставимо за мету проаналізувати нормативно-правові документи
зазначеного періоду щодо предметів природничого циклу (біології, хімії) у контексті
формування дослідницьких умінь учнів.
За основу взято висновки дисертаційної роботи А. Іодко (1983), який наголошує, що
для проведення дослідження недостатньо володіти певними окремо взятими уміннями –
слід навчити учня користуватися ними в сукупності. Тому конкретні вміння
дослідницької діяльності об’єднано в такі групи: перша характеризується виконанням
окремо взятих операцій дослідження – спостереження, порівняння, установлення
причинно-наслідкових зв’язків, формулювання висновків на основі окремо взятих
дослідів. Друга група характеризується поєднанням різних умінь першої групи: умінням
формулювати мету роботи, умінням висловити залежність між фактами, явищами
та зобразити це у вигляді графіку, схеми, таблиці, умінням висловити судження,
сформувати умовивід на основі раніше отриманих знань, умінням проектувати дослід для
підтвердження висловленого судження, умінням провести дослідження і сформувати
висновок. Третя група характеризується комплексним використанням різноманітних
умінь першої та другої груп і включає такі: уміння побачити проблему, уміння
побудувати гіпотезу, уміння скласти план дослідження, уміння знайти спосіб
експериментального підтвердження гіпотези, уміння провести експеримент, обробити
його результати та сформулювати висновки [3].
Саме на цих критеріях сформованості дослідницьких умінь ми побудуємо короткий
аналіз історії становлення та розвитку зазначеної вище теми.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період кінця 50-х – середини 90-х рр.
ХХ ст. Джерельну базу дослідження утворюють документи нормативно-правового
характеру, опубліковані в таких збірниках: «Збірник законів Української РСР і наказів
Президії Верховної Ради Української РСР: 1938 – 1979» [17], «Звід законів Української
РСР» [18], щомісячний бюлетень «Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти
Української РСР» (з 1958 р. по 1990 р.), «Інформаційний збірник Міністерства освіти
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України» (з 1991 р. по 1995 р.).
Для одержання об’єктивних результатів доцільно скористатися діахронічним
методом, який дає можливість поділити аналізований період на етапи, що якісно
відрізняються один від одного.
Кінець 50-х років ХХ ст. характеризується пошуком ефективності навчання
й подальшого творчого пошуку та ініціативи не тільки вчителів, але й учнів. Намічено
серйозні зміни в системі шкільної освіти, що диктуються соціальним і науково-технічним
прогресом; партія і уряд вказували, що провідним початком вивчення основ наук в школі,
що визначають зміст, організацію і методи викладання, має бути тісний зв’язок навчання
з життям, з виробництвом, з практикою комуністичного будівництва.
Перший етап нашого дослідження – 1958-1962 рр. Визначення верхньої межі
пов’язано з прийняттям у грудні 1958 року та ухваленням Верховною Радою Української
РСР 17 квітня 1959 року Закону СРСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про
дальший розвиток системи народної освіти в УРСР», який окреслив основні напрямки
проведення освітньої реформи в Україні [2]. Нижня межа визначена наказом «Про
виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 9 серпня 1962 р. № 154 «Про хід
виконання Закону про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток
системи народної освіти», у цей період збільшено увагу до роботи учнів на навчальнодослідних ділянках; розпочато проведення хімічного експерименту, сформовано
практичні уміння й навички в ході екскурсій, організовано дослідницьку роботу,
розпочато набуття учнями умінь і навичок самостійної роботи з підручником, умінь
готувати нескладні досліди [7]. Але спостерігається відсутність уміння аналізувати,
порівнювати, зіставляти й доводити, що у свою чергу призводить до неуспішності учнів.
Практичні вміння й навички ще недосконалі.
Наступний етап хронологічно охоплює 1963-1965 рр., який зумовлений
упровадженням нормативних документів – наказів «Про стан викладання хімії в школах
Української РСР» від 7 жовтня 1963 року № 145 та «Про стан і заходи щодо поліпшення
викладання хімії в загальноосвітніх школах УРСР» від 29 січня 1965 року № 141 [8; 9].
Упродовж другого етапу відбувся подальший розвиток дослідницької роботи з питання
застосування хімії в сільському господарстві. Дослідницька робота сприяла
вдосконаленню знань і розширенню політехнічного світогляду, забезпечувала
прищеплення школярам умінь і навичок, які допомагали наслідувати кращий досвід
передовиків сільськогосподарського виробництва. Продовжено впровадження на уроках
хімії різних видів хімічного експерименту; акцентовано увагу на активізації самостійної
роботи учнів; наголошено на вдосконаленні змісту й обсягу знань учнів з хімії для
середньої школи у зв’язку з переходом шкіл на десятирічне навчання. Здійснення цих
завдань вимагало поєднання глибокої теоретичної підготовки і певного комплексу
практичних умінь і навичок, які формуються в процесі виконання учнями лабораторних
занять, практичних робіт, дослідницької роботи. Уперше виявляється спроба перевірити
рівень розумової діяльності учнів: уміння розпізнавати і пояснювати явища, зіставляти,
порівнювати, робити правильні висновки та узагальнення, наводити приклади з життя,
з власних спостережень і досліджень, обґрунтовувати наукові положення, ілюструвати
відповідь різними засобами наочності. Але є певні недоліки: учні не вміють розв’язувати
хімічні задачі, особливо з виробничим змістом; занадто мало лабораторних робіт і в курсі
зоології, і в курсі анатомії та фізіології людини.
Третій етап відмежовує роки 1966-1972 рр.: верхня межа пов’язана з Постановою ЦК
КП України і Ради Міністрів УРСР «Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої
загальноосвітньої школи в Українській РСР» від 8 грудня 1966 року № 900 [17]. Нижня
межа зумовлена Постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР «Про завершення
переходу до загальної середньої освіти молоді і дальший розвиток загальноосвітньої
школи» від 7 липня 1972 року № 326 [18]. Л. Пироженко наголошує, що зміст навчальних
предметів природничо-наукового циклу у другій половині 60-х рр. було побудовано
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за лінійно-ступеневим підходом, фундаменталізація якого виявляла поступове
ускладнення навчального матеріалу [12]. Як зазначає А. Усова, лише наприкінці 60-х років
на основі теоретичного дослідження структури знань і змісту шкільних навчальних
дисциплін було розпочато розроблення методики формування узагальнених умінь
роботи з навчальною і науково-популярною літературою [20].
Провідним напрямком досліджуваної проблеми в 70-ті роки є розроблення
однозначно сформульованих вимог до знань, умінь і навичок учнів, у яких
опосередковано відображається мета, зміст, методи й попередні результати навчального
процесу. На підтвердження вищезазначеного згідно з Постановою від 8 грудня 1966 року
№ 900 під керівництвом Комуністичної Партії в країні здійснено небачену за глибиною
і розмахом культурну революцію. Визнано, що радянська школа й надалі має
розвиватись як загальноосвітня, трудова і політехнічна. У постанові наголошується про
завершення запровадження у країні загальної середньої освіти для молодшого покоління
до 1970 року. Зростає успішність учнів, оскільки у процесі перевірки більшість учнів
виявляє розуміння вивченого матеріалу, уміння оперувати знаннями при розв’язанні
практичних завдань. У програмах є намагання озброїти учнів практичними вміннями
й навичками [14].
Але разом із тим виявлено, що найбільш характерними недоліками в знаннях учнів
залишається невміння пояснити причинно-наслідкові зв’язки, робити узагальнення,
установлювати залежність. Зберігається недостатня практична спрямованість знань учнів:
вони не вміють їх застосовувати під час виконання практичних завдань як у школі, так
і в суспільному житті та розв’язувати хімічні задачі [13]. Так, в інформаційнометодичному листі «Про перевірку й оцінювання знань, умінь і навичок учнів
восьмирічних і середніх загальноосвітніх шкіл» акцентовано увагу на тому,
що пропоновані учням завдання мають відповідати програмним вимогам, сприяти
розвитку логічного мислення: це зокрема вміння порівнювати, установлювати причиннонаслідкові зв’язки у процесах, явищах, наукових фактах, класифікувати їх, обґрунтовувати
висновки, доводити певні твердження та ін. Увагу зосереджено на оцінюванні
лабораторних робіт.
Зазначимо, що у 1967/68 н. р. у школах поліпшено роботу внаслідок удосконалення
форм і методів викладання основ наук і вже на цій основі вказано на піднесення рівня
знань, умінь і навичок учнів. Значно більше уваги приділено виробленню в учнів навичок
самостійного набуття знань. У зв’язку з цим ширше, ніж раніше, практикується
проблемне викладання, дослідницький метод, різноманітні самостійні роботи учнів.
Але ще в багатьох школах не виконуються програмні вимоги щодо проведення
практичних і лабораторних робіт. Перехід на нові навчальні програми з біології сприяв
налагодженню зв’язку викладання біології з життям. Так, у постанові «Про стан
викладання за новими програмами та якість знань учнів з біології в школах Української
РСР» від 19 листопада 1969 р. більше уваги приділено організації спостережень
за явищами природи, навчанню учнів самостійно робити узагальнення і висновки.
При вивченні біології певною мірою практикуються дослідництво й експеримент [14].
Після виходу постанови ЦК КП України і Ради Міністрів Української РСР від 7 липня
1972 року № 326 більше уваги приділено послідовному оновленню й урізноманітненню
методів викладання [15].
Четвертий етап становлення виокремлюється в межах періоду 1973-1984 рр.
Визначення верхньої межі пов’язане з підготовкою та запровадженням Закону про
народну освіту від 28 червня 1974 року, де в статті 24 наголошується на головному завданні
середньої загальноосвітньої школи – неперервному удосконаленні знань і вмінь
самостійно поповнювати їх і застосовувати на практиці [18]. У період 1977 року
запроваджено не тільки нову Конституцію СРСР, але й постанову ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх
шкіл і підготовки їх до праці» від 22 грудня 1977 р. № 1111, згідно з якою окреслено
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подальші шляхи завершення переходу до загальної середньої освіти та нові вектори
оновлення змісту освіти [17]. Як наслідок, посилено практичну спрямованість вивчення
біології, зміцнено зв’язки навчання з життям. Так, згідно з наказом «Про впровадження
в практику роботи шкіл рекомендацій щодо розвитку загальних навчальних умінь
і навичок школярів» від 02 лютого 1984 р. № 1/1-31-621 було проведено вибіркову
перевірку шкіл, яка засвідчила, що на місцях в основному ведеться робота з формування
в учнів загальнонавчальних умінь і навичок. Разом із тим у масовій практиці
ще не забезпечено належного рівня організаційно-педагогічної і методичної роботи щодо
розвитку загальних навчальних умінь і навичок школярів. Не визначено конкретних
шляхів спільних дій учителів щодо формування загальнонавчальних умінь і навичок
школярів [10]. Однак на цьому етапі все ще спостерігається недостатній рівень
сформованості практичних умінь і навичок, що пояснюється тим, що у вивченні
біологічних курсів є низка недоліків, зокрема учителі не завжди застосовують
проблемний підхід у викладі навчального матеріалу, мало завдань та запитань
пошукового характеру, що в свою чергу слабко сприяє оволодінню учнями такими
логічними операціями, як порівняння, класифікація, конкретизація, аналіз, синтез,
узагальнення [1].
У курсі хімії також виокремлено недоліки, серед яких – недостатнє використання
набутих теоретичних знань для практичного розв’язання експериментальних
і розрахункових задач. Хімічний експеримент, який сприяє формуванню практичних
умінь, все ще виконує ілюстративну функцію, а не є джерелом інформації [10]. Нижня
межа досліджуваного періоду зумовлена постановою ЦК Компартії України і Ради
Міністрів Української РСР «Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді
і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи» від 10 липня 1984 р. № 281, яка
окреслила основні напрямки реформи загальноосвітньої і професійної школи, вказавши
на піднесення рівня викладання предметів природничо-математичного циклу.
Як наслідок, здійснюється поступовий перехід у середній загальноосвітній школі
на одинадцятирічний строк навчання [18].
Останній виокремлений нами період позначений періодом 1985-1995 рр. Верхня
межа зумовлена перехідним періодом, що дає початок новому витку педагогічної думки.
Нижня визначена наказом «Про Концепцію середньої загальноосвітньої школи України»
від 01.09.91№ 8/61, оскільки у змісті освіти вперше розглянуто систему узагальнених
інтелектуальних і практичних умінь, згідно з думкою Н. Недодатко, В. Андреєва щодо
першої групи умінь, за А. Іодко, мова йде про дослідницькі уміння. У цей період уведено
перехідний навчальний план і нові програми в масових загальноосвітніх школах,
у результаті чого послаблено увагу до вироблення у школярів умінь застосовувати
одержані знання у практичній діяльності [16].
Становлення нових соціально-економічних і політичних відносин у суспільстві,
прийняття Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет
республіки, Закону УРСР «Про освіту» зумовили необхідність перегляду на практиці
підходів до організації і змісту освіти. Рішенням колегії Міністерства народної освіти
УРСР від 19.06.1991 № 6/37 з цією метою розроблено Програму розвитку народної освіти
Української РСР на перехідний період (1991-1995 рр.), якою передбачено заходи щодо
захисту системи освіти при переході до ринку, забезпечення її подальшого розвитку
і створення передумов для успішного функціонування на перспективу.
У Концепції середньої загальноосвітньої школи України наголошується, що одним
із найважливіших компонентів загальної середньої освіти є її зміст, під яким розуміють
узагальнену систему знань про природу, сучасне виробництво, суспільство, культуру
й мистецтво, про людину; систему узагальнених інтелектуальних та практичних умінь
(фактично дослідницькі уміння), навичок творчого розв’язання практичних і теоретичних
проблем, етичних норм. Новизна Концепції безперервної біологічної освіти в Україні
полягає у виробленні вмінь і навичок у молодого покоління бути готовим розв’язувати
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питання збереження власного здоров’я та охорони природи [4].
Базова хімічна освіта має розвивати вміння порівнювати, виявляти істотне,
установлювати причинно-наслідкові зв’язки, користуватися логічними прийомами
мислення, зв’язно й доказово викладати вивчений матеріал, самостійно здобувати
та використовувати набуті знання. Завдання для повної середньої освіти передбачають
розвиток уміння спостерігати й пояснювати хімічні явища, що відбуваються
в лабораторії, на виробництві, у побуті, розвивати самостійну пізнавальну діяльність,
формувати інтелектуальні, спеціальні та організаційно-пізнавальні вміння, формувати
вміння поставити та вирішити проблему. У Концепції безперервної базової хімічної
освіти в Україні від 24.02.95 № 3/12-314 наголошується, що хімія виконує низку функцій,
але одна з головних – формувати загальнонавчальні уміння й навички. Отже, відбувається
переорієнтація шкільної хімічної освіти від знань, умінь і навичок до розвитку здібностей
та обдарувань дитини [5]. На виконання поставлених завдань активно починають
проводитися всеукраїнські учнівські олімпіади турніри, конкурси, команди учнів шкіл
України беруть участь у міжнародних олімпіадах.
Проаналізувавши становлення та розвиток дослідницьких умінь на уроках
природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у зазначених
хронологічних межах, можемо стверджувати, що чітко визначеного поняття
«дослідницькі уміння» немає. Аналіз дисертаційних досліджень свідчить про
неодноразове повернення вчених до цього питання та і спектр їхніх досліджень доволі
широкий. Так, на етапі 1973-1984 рр. у масовій практиці ще не забезпечувався належний
рівень організаційно-педагогічної та методичної роботи щодо розвитку загальних
навчальних умінь і навичок школярів. Не визначалися конкретні шляхи спільних
дій учителів з формування загальнонавчальних умінь і навичок школярів. Тоді,
як у 1985-1995 роках уже визначається формування інтелектуальних, спеціальних
та організаційно-пізнавальних умінь. А згідно зі змістом освіти виокремлюємо систему
узагальнених інтелектуальних і практичних умінь (дослідницькі уміння).
Тому, узявши до уваги дослідження В. Андреєва, А. Іодко, Н. Недодатко, ми окремо
простежуємо становлення кожного з компонентів такого складного психічного
утворення, як дослідницькі уміння.
Про такий компонент, як інтелектуальні уміння, зазначимо, що на початку
досліджуваного періоду в документах відзначаємо відсутність уміння аналізувати,
порівнювати, зіставляти й доводити (1958-1962 рр.), доказом чого є відсутність у цей
період і дисертаційних досліджень. Проте все ж таки перші спроби перевірки
інтелектуальних умінь або ж рівня розумової діяльності учнів спостерігаємо на етапі
1963-1965 рр., у подальшому все ще залишається невміння пояснювати причиннонаслідкові зв’язки, робити узагальнення, установлювати залежність. Наголошено,
що завдання для учнів мають відповідати програмним вимогам, і інтелектуальні
уміння на цьому етапі інтерпретують з точки зору як розвиток логічного мислення
(1966-1972 рр.). У цей період проблема вмінь стає об’єктом вивчення в педагогів-дидактів,
оскільки з’являються перші дисертаційні дослідження. Розвиток їх буде залежати від ролі
учителя, який, застосовуючи проблемний підхід до викладу навчального матеріалу,
підбирає такі завдання, які б сприяли оволодінню логічними операціями. На основі
низки державних документів і Концепції середньої загальноосвітньої школи
пріоритетним завданням є розвиток уміння порівнювати, виявляти істотне,
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, зв’язно і доказово викладати вивчений
матеріал, а отже, інтелектуальні уміння розглядаються як логічний прийом мислення
(1985-1995 рр.).
Компонент «практичні уміння» на уроках біології, хімії також був у центрі уваги
протягом досліджуваного періоду. Практичні уміння формуються у процесі виконання
лабораторних, практичних робіт, дослідницької роботи. На етапі 1958-1962 рр.
розпочинається проведення хімічного експерименту, перші спроби сформувати
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практичні уміння у ході екскурсій, але практичні вміння ще недосконалі. У 1963-1965 рр.
відбувається активний розвиток дослідницької роботи з хімії; запроваджуються різні
види хімічного експерименту, але на уроках біології спостерігається невелика кількість
лабораторних робіт із зоології, анатомії та фізіології людини. З 1966 по 1972 рр. зростає
успішність учнів, адже учні вміють оперувати знаннями при розв’язанні практичних
завдань. У програмах робиться акцент на озброєнні учнів практичними вміннями
і навичками, але все ще зберігається недостатня практична спрямованість, учителі
не виконують програмних вимог до проведення практичних і лабораторних робіт.
У 1973-1984 рр. посилюється практична спрямованість вивчення біології і взагалі
пріоритетними стають предмети природничо-математичного циклу. У зв’язку з цим
суттєво перероблюється програма з хімії для 10 класу, хоча хімічний експеримент
виконує ілюстративну функцію. А вже у 1985-1995 рр. послаблюється увага до практичної
спрямованості, спрощується хімічний експеримент. У той же час відзначено прагнення
формувати вміння ставити та вирішити проблему – це, за А. Іодком, відповідає
найвищому рівню сформованості умінь дослідницької діяльності.
У подальших наукових пошуках – дослідження практичного спрямування розвитку
дослідницьких умінь на уроках природничих дисциплін (біології, хімії) у межах
хронологічного періоду. З цією метою корисним буде вивчення перспективного
педагогічного досвіду вчителів біології й хімії досліджуваного періоду та ознайомлення
з науково-методичною літературою того часу, що містила матеріали для вчителів щодо
формування дослідницьких умінь на уроках біології та хімії.
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Галицкая Н. Е.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (КОНЕЦ 50-Х – СРЕДИНА 90-Х ГГ. ХХ СТ.)

Статья посвящена формированию исследовательских умений учащихся в процессе
изучения естественных дисциплин (биология, химия). В статье сделана попытка решить
структуру исследовательских умений. Проанализировано диссертационные исследования.
В работе определены хронологические границы исследования с конца 50-х до средины 90-х гг.
ХХ века. В статье прослеживается становление и развитие исследовательских умений
в указанный период. Проанализировано специфику формирования исследовательских умений
учащихся на основании образовательных нормативно-правовых документов по биологии
и химии.
Ключевые слова: исследовательские умения, естественные дисциплины, учащиеся,
информационные источники народного образования.
Halytska N. E.
THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF PUPILS’ RESEARCH SKILLS DURING NATURAL
SCIENCES CLASSES AT GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN THE LATE
50’S – MID-90’S OF THE XX CENTURY (ON THE BASICS OF BIOLOGY AND CHEMISTRY)

This article is dedicated to pupils’ research skills formation during natural sciences classes
(on the basics of biology and chemistry) at general secondary education institutions in the late 50’s –
mid-90’s of the XX century. The aim of this article is to conduct the constructive critical analysis
of pupils’ research skills formation during classes of biology and chemistry at general secondary
education institutions for finding out the aim of their establishment and development in the mentioned
period of time. The actual task of this article is to understand the concept of «research skills»
and its reflection on the national system of education in the late 50’s – mid-90’s of the XX century.
The structure of research skills as a synthesis of intellectual actions and practical skills, self-organization
and self-control of accepting new behavioural models, as a pupils’ skill to conduct researches, are defined
in the article. The analysis of researches according to different dissertations and scientists’ investigations
that estimate a wide spectrum of the researches of pupils’ skills sphere, is represented. The chronologic
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period: from the end of 1950s to the middle 1990s; the first period — 1958 – 1962, the second — 1963 –
1965, the third— 1966 – 1972, the fourth — 1973 – 1984, and the last one from 1985 to 1995
are defined. The specificity of pupils’ research skills formation based on biological or chemical educational
regulatory documents such as laws, certificates, concepts, orders, decrees, decisions, letters are analyzed.
Key words: pupils’ research skills, natural sciences, informational sources of popular education.
Рецензент: Слюсаренко Н.В.

УДК 37:351.851 (477)
Гончар М. В.*
ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ
ІНСПЕКТОРАМИ НАРОДНИХ УЧИЛИЩ У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті на прикладі Таврійської губернії розглядаються окремі аспекти здійснення
інспекторами народних училищ державного контролю (нагляду) за навчальними закладами
на українських землях наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Характеризуються
інституційні особливості діяльності інспекторів, основні напрямки реалізації інспекторських
функцій, проблемні питання здійснення державного нагляду. Підкреслено важливу роль,
яку відігравали інспектори народних училищ у розвитку народної освіти на місцях, незважаючи
на домінування функції поліцейського контролю за політичною благонадійністю учителів.
Ураховуючи конструктивний досвід минулого, запропоновано низку ідей, які було б доцільно
використати при створенні Державної служби якості освіти України.
Контрольні слова: державний контроль (нагляд), освіта в Україні наприкінці ХІХ –
початку ХХ століття, Дирекція народних училищ Таврійської губернії, інспектор народних
училищ, Державна служба якості освіти України.
Одним із напрямків імплементації нової редакції Закону України «Про освіту»
є реалізація положень щодо трансформації чинної моделі державного контролю у сфері
освіти шляхом створення Державної служби якості освіти України як центрального
органу виконавчої влади з територіальними підрозділами. Передбачається, що нова
структура матиме інспекторські функції, що до цього належали місцевим органам
управління освітою, та працюватиме в напрямку моніторингу освітнього середовища
й надання консультацій закладам загальної середньої, професійно-технічної, дошкільної
та позашкільної освіти щодо покращення якості навчально-виховного процесу.
Цікавим для співставлення й запозичення конструктивного досвіду в цьому питанні
є практика діяльності інституту інспекторів народних училищ, що розвивався разом
з українським освітнім середовищем протягом ХІХ – початку ХХ століття й мав на нього
вагомий вплив.
Окремі питання організаційно-педагогічних особливостей здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері освіти на українських землях у ХІХ – початку ХХ століття
відображено в наукових розвідках Г. Кільової, В. Милька, Т. Шушари (попечительства
навчальних округів), Л. Задорожньої-Княгницької (професійний портрет інспекторів
навчальних закладів), О. Кідран (контроль за університетами), І. Бондаренко, Л. Клеваки,
М. Мінц, Г. Пономарьової, І. Репко (організація контролю за навчальною діяльністю
учнів). У цілому ж, на жаль, нами не було виявлено досліджень, які б комплексно
розкривали це питання, що й визначає актуальність публікації.
Метою статті є узагальнення практики здійснення державного контролю (нагляду)
інспекторами народних училищ Таврійської губернії наприкінці ХІХ – початку
ХХ століття.
*© Гончар М. В.
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У розвитку інституту інспекторів народних училищ Російської імперії, до складу
якої входила Україна, період кінця ХІХ – початку ХХ століття був пов’язаний із бажанням
царського уряду здійснювати суцільний контроль за будь-якими проявами вільнодумства
в освітньому середовищі, яке динамічно розвивалося й розбудовувалося. 1869 року
в кожній губернії імперії, зокрема в українських, було введено по одній посаді інспектора
народних училищ. Інспектор призначався розпорядженням міністра народної просвіти
і мав «...всіма засобами сприяти розвитку та розповсюдженню початкової народної
освіти» [1, с. 542].
У своїй роботі інспектор був підзвітний й підконтрольний попечителю навчального
округу. Він мав право дорадчого голосу на засіданнях ради при попечителеві навчального
округу, де розглядалися питання підконтрольних йому народних училищ. На засіданнях
губернських або повітових училищних рад інспектор був повноправним членом.
Важливим етапом інституалізації та систематизації функціональних обов’язків
інспекторів народних училищ стало затвердження царським указом 1871 року особливої
інструкції. Зокрема вона передбачала формування дворівневої моделі здійснення
державного нагляду за навчальними закладами – державного та місцевого. Перший
рівень уособлювався інспекторами народних училищ, другий – губернськими
та повітовими училищними радами.
Інструкцією було визначено об’єкт виключного контролю інспекторів – навчальні
заклади, які були засновані за кошти МНО, зокрема міські, приходські, казенні училища,
одно- і двокласні сільські училища, учительські семінарії та школи, педагогічні курси.
Інші училища, створені переважно земствами, підлягали спільному нагляду інспектора
та відповідної училищної ради. Тобто інспектори здійснювали державний нагляд
за діяльністю всіх освітніх закладів (крім університетів) та приватних учителів на своїй
території.
До основних напрямків діяльності інспекторів належали:
 аналіз педагогічного складу училищ, добір учителів і контроль за навчальним
процесом;
 контроль за використанням у навчальному процесі підручників і посібників,
зокрема тих, що були рекомендовані МНО та духовним відомством;
 піклування за належне матеріальне забезпечення навчальних закладів, зокрема
з боку їх засновників;
 контроль за правильністю ведення внутрішньошкільної документації, облік
і використання бюджетних коштів та майна;
 сприяння відкриттю нових навчальних закладів у підконтрольному районі
здійснення державного нагляду [2, с. 438-443].
Серед вагомих важелів впливу на ситуацію, які мав право застосувати інспектор,
були: звільнення вчителя, закриття училища, призупинення рішення училищної
ради [3, с. 9].
Розглянемо деякі аспекти функціонування інституту інспекторів народних училищ
у Таврійській губернії.
Інспектори були підпорядковані директору народних училищ цієї губернії, який
забезпечував загальну координацію їх роботи й перебував у м. Сімферополі. На початку
1917 року територія губернії поділялася на 12 інспекторських районів. У невеликих
за площею і малонаселених повітах регіон здійснення інспекторського нагляду міг
збігатися з територіальними межами повіту (наприклад, до Сімферопольського району
входив Сімферопольський повіт з м. Сімферополем) або включати декілька повітів чи
градоначальство (наприклад, Феодосійсько-Керченський район поєднував Феодосійський
повіт і Керченське градоначальництво). Ті ж повіти, що були територіально розтягнуті
або густозаселені, могли мати двох або й трьох інспекторів. Наприклад, Дніпровський
повіт, що мав площу 11470,5 кв. верств і населення 301,8 тис. осіб, було поділено на два
інспекторські райони. Один інспектор базувався в містечку Каховка, інший – у повітовому
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центрі – м. Олешках [4, с. 17; 5, с. 6].
Кількість підконтрольних навчальних закладів була різною і постійно змінювалася.
Так, на початку 1917 року найбільшу кількість підзвітних шкіл мав інспектор БердянськоОріхівського району (до його складу входила північна частина Бердянського повіту) –
166 училищ, найменшу – інспектор Євпаторійського району (Євпаторійський повіт
з м. Євпаторією) – 76 закладів [4, с. 17].
Більш детальну інформацію про інспекторські райони в Таврійській губернії
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Відомості про інспекторську мережу Дирекції народних училищ Таврійської
губернії станом на початок 1917 року
№
з/п
1.
2.
3.

Місце розташування
інспектора народних
училищ
м. Сімферополь
м. Джанкой
м. Феодосія

Назва району

Сімферопольський
Перекопський
ФеодосійськоКерченський

Повіти, що входили до
складу району

4.

м. Олешки

1-й Дніпровський

5.

м. Каховка

2-й Дніпровський

6.
7.

м. Євпаторія
м. Ялта

Євпаторійський
ЯлтинськоСевастопольський

8.

МелітопольськоБердянський

9.

м. Мелітополь
(окремий інспектор для
нагляду за німецькими
училищами)
м. Мелітополь

Сімферопольський повіт
Перекопський повіт
Феодосійський повіт
Керченське
градоначальництво
частина
Дніпровського
повіту
частина
Дніпровського
повіту
Євпаторійський повіт
Ялтинський повіт,
Севастопольське
градоначальництво
Мелітопольський повіт,
Бердянський повіт

10.

м. Мелітополь

11.

м. Бердянськ

12.

м. Бердянськ

1-й
Мелітопольський
2-й
Мелітопольський
БердянськоОріхівський
БердянськоНогайський

частина Мелітопольського
повіту
частина Мелітопольського
повіту
частина
Бердянського
повіту
частина
Бердянського
повіту

Кількість
шкіл у
районі
140
107
122
38
96
99
76
64
42
53
76

150
102
166
124

Джерело: [4, с. 17].

Однією з основних форм роботи інспектора був інспекційний об’їзд навчальних
закладів підвідомчого району. За рік він мав хоча б один раз побувати в кожному училищі
й відвідати уроки вчителів, хоча розгляд скарг і виконання окремих доручень попечителя
навчального округу чи директора народних училищ губернії міг спонукати відвідувати
один і той же заклад по декілька разів на рік. Так, зі звіту інспектора народних училищ
Руденка видно, що протягом 1902 року він здійснив інспектування в 105 навчальних
закладах Дніпровського повіту. Були відвідані міські, сільські, початкові народні,
церковно-приходські, приватні училища та хедери. Ті училища, що містились у місці
проживання інспектора, відвідувались по 2-3 рази на рік. Під час поїздок до інших
поселень він міг ознайомитися з роботою декількох училищ в один день. Так, 14 жовтня,
перебуваючи в містечку Каховка, інспектор оглянув 14 приватних училищ і хедер. Така
велика кількість оглянутих закладів за один день пов’язана з тим, що це були доволі малі
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школи, де один учитель навчав не більше десятка дітей [6].
Аналізуючи звіт інспектора народних училищ Перекопського повіту за 1890 рік,
можна зробити висновок, що під час огляду навчальних закладів у його полі зору
перебували такі питання:
 умови навчання: відповідність навчальних приміщень кількості учнів,
їх естетичний стан; наявність належного навчального обладнання; грошове забезпечення
навчальних закладів і правильність їх використання;
 забезпеченість шкіл учителями; відповідність їх освіти предметам, які вони
викладають; належність оплати учительської праці;
 дотримання офіційних навчальних програм; дотримання вимог щодо
необхідності використання «дозволеної» навчальної літератури, рівень забезпеченості
нею у школах; стан гімнастичної та виховної роботи, зокрема наявність учнівського хору;
ситуація з викладанням уроків праці та їх матеріальне забезпечення;
 рух учнівського контингенту, повнота та правильність обліку документів [7].
Відомості, зібрані інспекторами народних училищ, узагальнювались за рік
і надавалась на розгляд директору народних училищ губернії. Останній у свою чергу
узагальнював звіти інспекторів й аналізував стан розвитку народної освіти в губернії. Цей
звіт подавався на розгляд попечителю навчального округу, який міг надавати доручення
щодо покращення народної освіти в губернії; узагальнював звіти з губерній про стан
освітніх справ у навчальному окрузі та з пропозиціями надавав до Міністерства народної
освіти для аналізу та вироблення урядових рішень.
Вагомим інструментом впливу інспекторів на розвиток освітнього середовища
в підконтрольних районах була їх обов’язкова участь у роботі повітових училищних рад,
що були створені 1864 року на підставі Положення про початкові народні училища. Саме
на училищні ради покладався обов’язок «завідування» початковими народними
училищами, що утримувались за кошти земств та міст. Під час їх засідань інспектори
ініціювали питання покращення кадрового, фінансового й матеріального забезпечення
училищ, розширення мережі навчальних закладів [8, с. 614].
Таким чином, можна констатувати, що в умовах інтенсивного розбудови освіти
в українських губерніях Російській імперії у другій половині ХІХ – початку ХХ століття,
зокрема і в Таврійській губернії, поряд зі здійсненням політичного нагляду
за благонадійністю учителів важливого значення набувало забезпечення державного
контролю за дотриманням навчальними закладами та їх засновниками єдиних вимог
організації навчального процесу. Позитивним явищем діяльності інспекторів було
покладання на них відповідальності за розвиток освіти у ввіреному районі та наявність
дієвих інструментів впливу на цей процес. Негативним – поліцейська складова
та надмірна завантаженість інспекторів унаслідок динамічної розбудови мережі шкіл,
широкого спектру обов’язків та особливостей транспортного сполучення.
З огляду на досвід минулого, на наше переконання, в умовах творення нової
Державної служби якості освіти України (ДСЯО) доречним було б урахувати такі
пропозиції:
1) оскільки відповідно до нового Закону України «По освіту» основною формою
здійснення державного нагляду має бути інституційний аудит навчальних закладів один
раз на 10 років, а в процесі моніторингу освітнього середовища використовуватимуться
сучасні інформаційні технології, вважаємо недоцільним створення територіальних
управлінь ДСЯО в кожній області, що лише призведе до збільшення бюрократичного
апарату. Більш оптимальним буде створення екстериторіальних управлінь на дві-три
області, а в основних містах кожної області може працювати державний інспектор, який
здійснюватиме державний нагляд на закріпленій території трьох-п’яти районів.
Це створить більш прийнятні умови щодо доступності до об’єктів здійснення державного
контролю, ніж умови, за яких інспектори будуть виїжджати з обласного центру за багато
кілометрів до окремих населених пунктів;
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2) доцільно було б територіальним управлінням ДСЯО запровадити практику
обов’язкової підготовки короткого річного огляду (дайджесту) про стан справ в освітній
сфері кожної області з конкретними пропозиціями до суб’єктів освітнього процесу,
спрямованими на покращення якості освіти в регіоні.
У подальшому науковому пошуку потребує уважного дослідження роль повітових,
губернських та єпархіальних училищних рад, які діяли в досліджуваний період,
у здійсненні державного нагляду за діяльністю навчальних закладів та розвитку освітнього
середовища.
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Гончар М. В.
ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ИНСПЕКТОРАМИ
НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ В ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В статье на примере Таврической губернии рассматриваются отдельные аспекты
осуществления инспекторами народных училищ государственного контроля (надзора)
за учебными заведениями на украинских землях в конце XIX – начале ХХ века.
Характеризуются институциональные особенности деятельности инспекторов, основные
направления реализации инспекторских функций, проблемные вопросы осуществления
государственного надзора. Подчеркнуто важную роль, которую играли инспектора народных
училищ в развитии народного образования на местах, несмотря на доминирование функции
полицейского контроля за политической благонадежностью учителей. Учитывая
конструктивный опыт прошлого, предложен ряд идей, которые было бы целесообразно
использовать при создании Государственной службы качества образования Украины (ДСКО).
Контрольные слова: государственный контроль (надзор), образование в Украине в конце
XIX – начале ХХ века, Дирекция народных училищ Таврической губернии, инспектор народных
училищ, Государственная служба качества образования Украины.
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Honchar M. V.
THE PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF STATE SUPERVISION
BY INSPECTORS OF PUBLIC’S SCHOOLS IN TAVRIA PROVINCE
AT THE END OF THE 19TH – AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

In the article, on the example of the Tavria Province, certain aspects of the implementation of the
state control (supervision) by inspectors of public schools of educational institutions in the Ukraine at
the end of the 19th – early 20th centuries were considered. The institutional features of the activity of
inspectors, the main directions of implementation of inspection functions, and the issues of the
implementation of state supervision are described. The important role played by the inspectors of public
schools in the development of public education on the ground was emphasized, despite the fact that the
role of police control over the political trustworthiness of teachers was dominant. Taking into account the
constructive experience of the past, a number of ideas were suggested that would be appropriate to use
when creating the State Service of Quality of Education of Ukraine (SSQE). First, in order to avoid
inflating the bureaucratic machinery, it is proposed to create extraterritorial administrations in two or
three areas, and state inspectors which will carry out state supervision in the fixed territory of three to
five districts will work in the main cities of each region. Secondly, it was proposed that the territorial
departments of the SSQE introduced the practice of preparing a short annual survey (digest) on the state
of affairs in the educational field of each region.
Key words: state control (supervision), education in Ukraine at the end of the 19th – early 20th
centuries, the Directorate of the public schools of the Tavria Province, the inspector of the public schools,
State Service of Quality of Education of Ukraine.

УДК 004:378.14:656.61(045)=162.1
Задорожня О. І.*
КЛАСТЕРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ
НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
У статті висвітлено особливості створення і функціонування системи морських
кластерів, проаналізовано досвід створення і перспективи кластеру на прикладі Міжнародного
морського кластеру «Палата ІТ-ОПМ» при Херсонській державній морській академії.
Визначено основні складові процесу кластеризації, розглянуто позитивний вплив кластерної
системи
на
запровадження
новітніх
інформаційно-комунікаційних
технологій
та застосування віртуальних тренажерних комплексів у підготовці спеціалістів морської галузі
в закладах освіти України початку ХХI століття. Обґрунтовано необхідність розвитку
технологій e-learning для проведення практичних і лабораторних занять із використанням
реального сучасного фізичного устаткування.
Ключові слова: морська освіта, кластерна система, інформаційно-комунікаційні
технології, віртуальний тренажер, хмарні технології.
На початку ХХІ століття глобалізація світової економіки й темпи розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій, які постійно прискорюються, підвищення
ролі науково-технічного процесу в розвитку людства поставили перед кожною державою
вимоги щодо створення стратегії майбутнього розвитку. Значне місце в таких стратегіях
займає ефективна регіональна політика, яка базується на кластерній концепції [6].
Феномен кластерної концепції сьогодні є визнаним фактом як у науці, з точки зору
економіки, так і в бізнесі. Ключовою специфікою цієї концепції є те, що при формуванні
кластерних структур забезпечується поєднання в них конкуренції та кооперації [11].
Метою статті є виявлення можливостей застосування кластерів для підвищення
якості морської освіти в закладах освіти України початку ХХI століття, а також
перспективи розвитку кластеризації (на прикладі діяльності Херсонської державної
*© Задорожня О. І.
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морської академії).
Сьогодні кластерна теорія формування конкурентних переваг є найбільш
затребуваною. Її основи було закладено наприкінці ХІХ століття А. Маршаллом, а термін
«кластер» уведено в обіг М. Портером в 80-і роки XX століття [11].
За означенням М. Портера, кластери – це сконцентровані на деякій території групи
взаємопов’язаних компаній та організацій, які взаємодоповнюють один одного
й посилюють конкурентні переваги окремих учасників і кластерів загалом. Основою
кластерної концепції є об’єднання трьох складових – бізнесу, науки та влади [6].
Для підприємств та організацій першої групи загальним чинником зацікавленої
участі в кластерній системі є забезпечення їх конкурентоспроможності. Крім того
в кластерній системі ефективно вирішуються такі завдання:
– аналіз й оцінювання тенденцій сегментів ринку послуг, на які зорієнтовано
інтереси кластерної системи;
– підготовка й перепідготовка фахівців необхідної кваліфікації, включаючи робочі
спеціальності;
– активізація інноваційної діяльності на підприємствах і в організаціях, що входять
у систему, шляхом залучення вчених до вирішення проблем, що стоять перед учасниками
кластерної системи у сфері технології, менеджменту, логістики, фінансів [5].
Для наукових і освітніх структур регіону (друга група) в кластерній системі
створюються сприятливі умови для реалізації результатів наукових досліджень.
Прийняття Морської доктрини України на період до 2035 року, яка була
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307,
є значним досягненням щодо визначення нових підходів держави до формування
основних цілей і завдань, форм і методів реалізації морської політики та розвитку
законодавства у цій сфері [7].
Ефективним інструментом реалізації кластерної моделі є методи та моделі
управління проектами. Для організаційних проектів, до яких належать морські кластери,
система цінностей передбачає такі етапи: забезпечення конкурентоспроможності
морських транспортних підприємств; створення умов для реалізації результатів наукових
винаходів [7].
Створення кластерної системи – це комплексна проблема, адже в ній переплетено
різноманітні сфери знань, синтезуються різні елементи – економічні, соціальні,
технологічні, естетичні. У результаті через динамічну комбінацію цих елементів
формуються межі, предметне коло і структура проекту [7].
Такий тип проектів характеризується високим рівнем невизначеності, оскільки цілі
учасників кластерної системи не завжди збігаються, через зміни чинників зовнішнього
і внутрішнього середовища трансформуються механізми мотивації [5].
Нині (на початку ХХІ століття) у підготовці моряків особливу увагу приділяють
навчанню курсантів «на перспективу» – щоб їхні знання були актуальними, а навички –
затребуваними на будь-якому судні. Але в навчальних закладів немає можливості
організовувати курсантам плавальну практику на кожному спеціалізованому судні
окремо. Тому на допомогу приходять сучасні освітні технології, які мають зробити
процес навчання більш ефективним за рахунок включення до програм підготовки
інтерактивних, аудіовізуальних технологій.
Проблеми використання кластерів у процесі підвищення кваліфікації спеціалістів
різних галузей розглядаються у працях українських і зарубіжних учених – М. Енрайта, Л.
Кулакової, Г. Рижкова, О. Трофімової та ін. Але питання щодо використання кластерів
при підвищенні кваліфікації фахівців морської галузі розглянуто недостатньо.
Ефективність застосування тренажерів у підготовці спеціалістів морського
та річкового транспорту на початку ХХІ століття не викликає жодних сумнівів. Однією
з вагомих причин оснащення морських навчальних закладів тренажерними класами
є вимоги Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків і несення вахти
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1978 р. (ПДМНВ). Для деяких спеціальностей окремі види тренажерної підготовки
є обов’язковими. Таким чином, курсанти, які отримують базову морську вищу або
середню освіту за спеціальності «Судноводіння», мають отримати диплом про
проходження навчання на навігаційних тренажерах [2].
Завдяки активному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та досвіду
розробників, накопиченому за останні десятиліття створення та модернізації систем,
тренажерні комплекси стають багатофункціональними, дозволяють обробляти декілька
операцій, інтегрувати різні типи операцій в один освітній процес. Високий ступінь
адаптованості тренажерів до реальних умов плавання (глибини та течії, освітлення,
кліматичні умови, інтенсивність судноплавства заданого району берегової місцевості,
а також штучні споруди) дають змогу курсантам досконально засвоїти специфіку
плавання на різних типах суден (танкер, балкар, контейнеровоз, пасажир та ін.)
у конкретному районі та акваторії конкретного порту [2].
Тренажер дозволяє задати будь-яку обстановку, змоделювати будь-які умови, при
цьому параметри будуть максимально наближені до реальних. Більше того, курсанти
можуть у стінах навчального закладу багаторазово повторювати одну й ту ж операцію,
відпрацьовуючи навички до автоматизму, що практично неможливо зробити на судні.
Головне – зробити це з малими затратами та безпекою для життя людини, техніки
й навколишнього середовища.
Працюючи на тренажерах, курсанти навчаються не просто виконувати операції, але
й швидко реагувати та приймати рішення в нестандартних ситуаціях. За необхідності
сучасні симулятори можуть бути об’єднані в єдині комплекси для оброблення взаємодії
різних спеціалістів. Можливою є інтеграція не тільки суднових тренажерів,
але й гелікоптерного симулятора, тренажера бурової платформи, тренажерів
для відпрацювання дій у кризових ситуаціях, що дає можливість створювати спільні
комплексні вправи.
Аналіз світового досвіду створення кластерів у морській галузі й вивчення
особливостей створення кластерних об’єднань в Україні дозволили виділити основні
етапи формування морських кластерів у нашій державі:
 Етап 1. Формування ініціативної групи й обґрунтування доцільності створення
морського кластера в певному регіоні на базі оцінки наявності необхідних умов
для реалізації кластерної концепції (наявність великих підприємств, стан малого бізнесу,
наявність ВНЗ та ін.);
 Етап 2. Розроблення програми дій з урахуванням потреб і можливостей усіх
потенційних учасників морського кластера на базі оцінки якості економічної обстановки;
 Етап 3. Розроблення організаційної структури і формування системи управління
морського кластера (вибір організаційної форми, формування органу управління
морського кластера, розроблення нормативних документів, що регламентують діяльність
морського кластера, та ін.). Також у рамках цих етапів передбачається оцінити
перспективність створення морського кластера, визначити вертикальні й горизонтальні
зв’язки, сформувати систему управління та ін. [6].
На початку ХХІ століття інноваційний підхід до навчання спеціалістів морської
галузі України впроваджує, наприклад, Херсонська державна морська академія (ХДМА),
де було введено в експлуатацію Міжнародний морський кластер «Палата ІТ-ОПМ»
(Палата ІТ – освіти та підготовки моряків) – перший в Україні сучасний навчальнотренажерний центр, який складається з тренажера ГМССБ /GMDSS (Глобальна морська
система зв’язку під час небезпеки та для забезпечення безпеки мореплавання / від англ.
Global Maritime Distress and Safety System) і навчальних програм. Його діяльність
спрямовується на цілеспрямоване та системне поліпшення якості підготовки спеціалістів
морської галузі через упровадження в освітню діяльність ХДМА сучасних інформаційних
технологій, здійснення навчання на матеріальній базі, що відповідатиме вимогам,
які постійно підвищуються.
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До кластера увійшли Міжнародна рада морських роботодавців (IMEC)
і Міжнародна федерація транспортників (ITF). Учасниками об’єднання є великі
міжнародні компанії (іноземні інвестори академії), зокрема Marlow Navigation, Columbia
Shipmanagement і Bernhard Schulte Shipmanagement, національні центральні та місцеві
органи влади, видавництва, будівельні корпорації, банки [4].
Усі засновники кластера мають чітко зазначені зобов’язання щодо участі в розвитку
навчально-тренажерної бази, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій в освітній процес ХДМА.
Створений Міжнародний морський кластер «Палата ІТ-ОПМ» може претендувати
на статус пілотного в системі морської освіти. Його головна мета – підтримка інновацій
в освітньому просторі ХДМА.
Позитивний вплив кластерної системи на запровадження новітніх інформаційнокомунікаційних технологій та застосування віртуальних тренажерних комплексів
у підготовці спеціалістів морської галузі в закладах освіти України початку ХХ століття
став очевидним.
Справжній досвід розробників і перевірені технології виробництва складних
тренажерних систем завоювали довіру тренажерних центрів як в Україні, так і за її
межами. Досвід доводить, що застосування тренажерів у підготовці фахівців морського
та річкового транспорту значно підвищує якість освіти.
На початку ХХІ століття одним з актуальних напрямків є впровадження
технологій elearning/mobilelearning, які забезпечують проведення тренажерних
і лабораторних/практичних занять, пов’язаних із використанням реального сучасного
фізичного устаткування, за допомогою створення віртуальних тренажерів і лабораторій
для спеціальних дисциплін ХДМА, робочі програми яких розроблено з урахуванням
вимог судноплавних компаній [4].
У підготовці курсантів використовуються тренажери, реалізовані на базі
відповідних проблемно орієнтовних інтегрованих схем, що забезпечують моделювання
зовнішнього середовища; моделювання робочого місця; повторення результатів
функціонування; можливість реалізації багатьох сценаріїв професійної діяльності [10].
Здійснений аналіз дозволяє виокремити два основні напрямки використання
віртуальних тренажерів: 1) для освоєння та закріплення навчального матеріалу. У цьому
разі навчання на тренажері є складовою частиною програми підготовки, а функції
тренажера визначаються методикою підготовки спеціалістів; 2) для отримання навичок
роботи з певним технологічним устаткуванням у тренажерній підготовці плавскладу.
Тренажер має відтворювати процес управління технологічним обладнанням
відповідно до вимог нормативно-технічної документації.
Використання віртуальних тренажерів має низку переваг. Віртуальні тренажери
забезпечують навчання необмеженої кількості користувачів з отримання доступу до них
через мережу Internet, а це в свою чергу виключає необхідність у коштовній актуалізації,
транспортуванні, установці й обслуговуванні. Можливості тренажерів дозволяють
не тільки багаторазово й безпечно відтворювати аварійні ситуації, але й скорегувати
поведінку людини в ній [10].
Залежно від поставлених завдань навчання, з точки зору відтворення поведінки
технологічного об’єкта, тренажери можуть будуватися на основі статичної чи динамічної
моделі. Крім того неможливо не відзначити багатоваріантність використання віртуальних
тренажерів:
 практичні заняття в комп’ютерних класах, комп’ютерне моделювання технічних
і технологічних процесів, підвищення кваліфікації плавскладу, дистанційне навчання;
 використання віртуальних тренажерів у системі дистанційного навчання має
низку особливостей, а саме: курсант самостійно організовує свій навчальний процес,
спілкування з викладачем може здійснюватися за допомогою засобів зв’язку або
не здійснюватися взагалі;
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 існує неоднорідність апаратних і програмних комп’ютерних засобів у курсантів
та навчального закладу;
 застосування технологічних тренажерів може використовуватися як курсантами
навчального закладу, так і спеціалістами, що бажають підвищити свій рівень кваліфікації;
 навчання із застосуванням віртуального тренажера має базуватися на певному
обсязі теоретичних знань;
 слід ураховувати, що курсант може не мати постійного доступу до мережі
Internet;
 використання комп’ютерного тренажера потребує наявності в курсантів певних
навичок роботи з обчислювальною технікою [10].
Розроблення та використання віртуальних тренажерів мають повністю відповідати
сучасному програмно-технічному рівню розвитку суспільства, зокрема з урахуванням
когнітивних, візуальних, інтелектуальних досягнень у сфері ІКТ [1; 8].
У багатьох випадках результат діяльності майбутніх фахівців морської галузі
залежить від того, наскільки візуально інформативно та цікаво побудовано процес
передавання знань, якою мірою реалізовано їх потреби в освіті та якими засобами
досягається їхня подальша спрямованість на підвищення рівня своїх знань.
Одним з останніх досягнень науки і техніки є «доповнена реальність»
(Augmentedreality, AR) – результат уведення в поле сприйняття будь-яких даних із метою
доповнення їх відомостями про середовище та покращення сприйняття інформації.
До технологій доповненої реальності належать проекти, спрямовані на доповнення
реальності віртуальними об’єктами [9]. Ця технологія може бути застосована
в розробленні віртуальних тренажерів для курсантів ХДМА та плавскладу.
На початку ХХІ століття формуються якісно нові можливості для самостійної
роботи курсантів за рахунок вибору модулів та послідовності виконання робот, а саме:
 час виконання завдання не обмежується і може корегуватися викладачем
для кожного курсанта окремо;
 доступ до віртуального тренажеру з будь-якої точки світу та в будь-який час
дозволяє практично необмежено розширювати освітній простір навчального закладу;
 можливість виконання завдань із багаторазовою кількістю початкових даних
для отримання кінцевого результату;
 можливість припинення виконання завдання на будь-якому етапі
та продовження його виконання за потребою;
 можливість збереження історії проміжних та остаточних результатів виконання
завдань і забезпечення доступу до них [10].
Основні напрямки розвитку інформаційно-освітнього середовища ХДМА
в підготовці майбутніх фахівців морської галузі та підвищенні якості їх освіти на базі
технічних і програмних комплексів, окрім вимог державних освітніх стандартів України,
мають включати:
 використання систем управління Internet – навчання та контроль якості
в підготовці курсантів за різними програмами підготовки;
 упровадження віртуальних тренажерів, які забезпечують моделювання умов
професійної діяльності спеціалістів морського профілю;
 розвиток технологій e-learning для проведення лабораторних і практичних
занять на реальному фізичному устаткуванні.
Таким чином, на початку ХХІ століття використання системи морських кластерів
є ефективним засобом збереження і розвитку наукового та кадрового потенціалу закладів
морської освіти, що у свою чергу забезпечує підвищення якості навчання майбутніх
фахівців.
Кластери вже визнано однією з найефективніших виробничих систем епохи
глобалізації, а Економіка Знань (Knowledge Economy) орієнтується на пріоритетність
їх розвитку. Саме тому, ураховуючи складність розроблення сучасних віртуальних
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тренажерів, які забезпечують їх використання у дистанційному навчанні, необхідно
залучити до розроблення та супроводу навчального процесу з використанням хмарних
технологій широке коло фахівців, а також інвесторів.
Крім того, багатоваріативність цільового використання віртуальних тренажерів
для проведення практичних занять, комп’ютерного моделювання технічних процесів,
оцінювання результатів навчання дозволяє окреслити перспективний напрямок
наукового пошуку щодо їх використання в системі дистанційного навчання
та підвищення кваліфікації плавскладу.
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Задоржняя Е. И.
КЛАСТЕРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

В статье освещены особенности создания и функционирования системы морских
кластеров, проанализирован опыт создания и перспективы кластера на примере
Международного морского кластера «Палата ИТ-ОПМ» при Херсонской государственной
морской академии. Определены основные составляющие процесса кластеризации, рассмотрено
положительное влияние кластерной системы при внедрении новейших информационнокоммуникационных технологий и применение виртуальных тренажерных комплексов при
подготовке специалистов морской отрасли в учебных заведениях Украины начала ХХI века.
Признана необходимость развития технологий e-learning для проведения практических
и лабораторных занятий с использованием реального современного физического оборудования.
Ключевые слова: морское образование, кластерная система, информационнокоммуникационные технологии, виртуальный тренажер, облачные технологии.


252



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


Zadorozhnya O. I.
CLUSTERS AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF MARINE EDUCATION
AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

The article describes the peculiarities of the creation and functioning of the marine cluster system,
analyzes the experience of creation and prospects of the cluster on the example of the International Marine
Cluster «Chamber IT-OPM» at the Kherson State Maritime Academy. Particular attention is paid
to the positive influence of the cluster system on the introduction of the latest information and
communication technologies and the use of virtual training complexes in the professional training.
Virtual simulators and simulator training are considered as the most effective method for forming
practical skills of marine specialists training, which in turn allows us to outline the perspective direction
of scientific search for their use in the system of distance learning and advanced training of the crew.
The emphasis was placed on the requirements of the International Convention on the Training
and Certification of Seafarers and Standards of Engagement of 1978 on the mandatory use of training
for specialists in maritime transport in marine education institutions of Ukraine at the beginning of the
21st century. The necessity of developing e-learning technologies for conducting practical and laboratory
exercises with the use of real modern physical equipment and «complemented reality», aimed at adding
reality to virtual objects is considered and substantiated. The main directions of development
of the informational and educational environment of the Kherson State Maritime Academy
in the preparation of future specialists in the maritime industry and improving the quality
of their education on the basis of technical and program complexes are determined.
Key words: marine education, cluster system, information technologies, virtual simulator, cloud
computing.
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ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА
В ІНСТИТУТАХ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
У статті висвітлено питання функціонування інститутів шляхетних дівчат
на території України. Описано послідовність утворення цих закладів, джерела функціонування.
Визначено основні тенденції розвитку інститутів упродовж ХІХ століття. Окреслено зміст
навчального плану цих закладів освіти. Зокрема зауважено, що серед предметів природничоматематичного спрямування, які вивчалися у всіх інститутах шляхетних дівчат, були
математика, природнича історія, географія, рукоділля. Виявлено, що викладання курсів
природничо-математичних наук відзначалося поверхневим характером: дівчатам надавалися
знання лише з основ наук в обсязі, достатньому для розуміння сутності деяких процесів
навколишньої дійсності та ведення домашнього господарства. Зроблено висновок,
що інститути шляхетних дівчат здійснили прорив у поглядах не лише на жіночу освіту,
а й на положення дівчат у суспільстві.
Ключові слова: природничо-математична підготовка, жіноча освіта, інститути
шляхетних дівчат, ХІХ – початок ХХ століття.
Процеси модернізації освіти нашої країни потребують не лише аналізу наявних
тенденцій, а й звернення до історичного досвіду попередніх періодів розвитку. Саме тому
для педагогічної науки і практики особливо цінним є вивчення, критичний аналіз і творче
використання наукового доробку та прогресивного історичного досвіду.
На сучасному етапі природничо-математична освіта молодшого покоління також
*© Кохановська О. В.
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перебуває в колі найперших інтересів держави, адже вона спрямована на формування
в дітей логічного мислення, отримання природничо-екологічних знань, формування
«наукової картини світу» та ін. Крім того, із уведенням Концепції нової української школи
на перше місце виступає вивчення гендерних особливостей сприйняття навчального
матеріалу. А тому для повноцінного аналізу стану викладання предметів природничоматематичного циклу в закладах освіти варто подати порівняння сучасних процесів
оновлення освіти в контексті ретроспективного розвитку [7].
У цьому сенсі абсолютно унікальним є історичний період ХІХ – початку ХХ століття,
в який відбувалося становлення та розвиток жіночої освіти на території України. Одними
з перших навчальних закладів для дівчат, які виникли в цей час, були інститути
шляхетних дівчат.
Питання жіночої освіти перебуває в полі зору науковців, які різнобічно його
досліджували. Так, окремі факти становлення освіти дівчат представлено в доробках
І. Альошинцева, І. Богданова, Р. Гавриша, Ш. Ганеліна, О. Головко, Г. Данилевського,
І. Захарової, О. Іванова, В. Корнієнка, М. Костомарова, Т. Кравченка, Т. Лутаєвої,
І. Мартинова, Б. Мітюрова, О. Ососкова, І. Прокопенка, С. Рождественського,
С. Сірополко, Н. Слюсаренко, І. Шоробура. Окремі жіночі навчальні заклади розглядали
Я. Абрамов, Л. Артемова, М. Жебилєв, О. Ільченко, О. Кобельська, Л. Ковалець,
Т. Коломієць, Ю. Кочубей, Т. Куліш, О. Луговий, О. Мазуркевич, С. Миропольський,
І. Огієнко, Ю. Понежа, А. Приходько та інші.
Проте питання викладання дисциплін природничо-математичного циклу в цих
закладах і досі залишається актуальним.
Мета статті – проаналізувати роль, значення інститутів шляхетних дівчат у системі
освіти ХІХ століття та визначити особливості вивчення природничо-математичних наук
у цих закладах.
Наприкінці XVIII – початку ХІХ століття зародилося чимало важливих тенденцій
у розвитку жіночої освіти, які півстоліття по тому стануть домінантними. Серед них –
збільшення чисельності та розширення географії жіночих навчальних закладів, поява
їх у провінціях, суспільна ініціатива в житті жіночої освіти, зокрема створення нових
станових навчальних закладів – жіночих інститутів.
Інститути шляхетних дівчат – закриті привілейовані навчально-виховні заклади
Російської імперії, створені для освіти та виховання дівчат дворянських сімей. Першим
інститутом такого типу в імперії був Смольний інститут шляхетних дівчат. Його створено
1764 року в Санкт-Петербурзі за спеціальним указом Катерини ІІ. Метою було дати
державі освічених жінок, гарних матерів, корисних членів сім’ї та суспільства.
За уставом, до Смольного інституту приймалися доньки виключно знатних дворян
і вищих чиновників. Виховання мало аристократичний характер. Уся система освіти була
спрямована на те, щоб сформувати в дівчат повагу до старших, почуття вдячності,
доброзичливості, охайності, бережливості, чемності, терпіння, працелюбність та ін.
Особлива увага приділялася релігійному, моральному, фізичному, художньому,
трудовому вихованню дівчат [2].
Повсякденне життя відрізнялося простотою і одноманітністю, суворим порядком
і дисципліною. Одяг дівчат був скромним і відрізнявся простотою: зачіска чітко
за формою, варіації не допускалися [там само]. У навчанні переважали гуманітарні
предмети. Смольний набув значної популярності на теренах Російської імперії і вже
в першій чверті було створено 10 інститутів шляхетних дівчат. П’ять із них містились
у Санкт-Петербурзі, три – у Москві, два було відкрито у провінції – Харківський інститут
(1812 р.) та Полтавський (1819 р.) [1, с. 42].
Першим на території Україні було відкрито Харківський інститут шляхетних дівчат.
Його було створено за ініціативи Дворянського Товариства благодійності. Одним
із фундаторів цього навчального закладу був відомий український письменник
і громадський діяч Г. Квітка-Основ’яненко. До 1818 року цей заклад існував як приватний,
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а вчителі, які викладали там, робили це безкоштовно. 1818 року завдяки турботі Г. Квітки
інститут було прийнято під опіку імператриці Марії Федорівни [4]. З того часу становище
закладу значно покращилось.
Наступним в Україні було відкрито Полтавський інститут шляхетних дівчат.
Рік його заснування – 1818. Ініціатором його створення була В. Рєпніна. Фінансування
інституту планувалося за рахунок дворянства, проте несвоєчасні внески призвели
до значних матеріальних труднощів закладу. І лише завдяки втручанню уряду, який
погодився перетворити Полтавський інститут шляхетних дівчат на державний заклад, він
продовжив своє існування [6].
Досвід вищевказаних інститутів доводив, що для успішного функціонування
інститутів шляхетних дівчат необхідною була підтримка уряду.
На відміну від Харківського і Полтавського, джерелом фінансування Одеського
інституту шляхетних дівчат, який відкрився 1829 року, стали міста. Крім плати
за навчання, цей заклад існував за рахунок процентів з капіталу Бессарабської області,
татар Таврійської губернії, Таганрога, Кишинева, Ізмаїлу, Одеси та ін.
У 30-ті роки ХІХ століття уряд усвідомив, що жіночі навчальні заклади можна
використати у здiйсненнi полiтики русифiкацiї українського населення. Граф В. Левашов
запропонував таке: щоб виховати майбутнє покоління в дусі покори російському уряду,
слід дати ґрунтовну освіту жінкам, адже їх вплив на серця та розум своїх чоловiкiв і дiтей
безмежний [6, c. 81].
Результатом цього стало вiдкриття в Києвi 1833 року iнституту шляхетних дiвчат,
який став першим і єдиним на території України жiночим середнiм закладом, який
вiдкрився завдяки пiдтримцi уряду. Проте варто зауважити, що справжньою причиною
такого кроку було не усвідомлення важливості освіти жінок для країни, а прагнення влади
спрямувати цю освіту на русифікацію краю [там само].
Пізніше (1836 року) відкрився ще один інститут на території України – Керченський,
який залишався довгий час єдиним освітнім закладом у місті і одним із небагатьох
у Криму.
Загалом у першій половині ХІХ століття було відкрито 5 інститутів шляхетних
дівчат. Незважаючи на кількість, вони завжди користувалися попитом серед
дворянського стану.
Інститути шляхетних дівчат були закритими навчальними закладами, куди
приймали переважно доньок дворян.
Якщо на початку свого існування основне призначення інститутської освіти
вбачалося у вихованні добрих дружин, матерів і господинь, то пізніше (у другій чверті
ХІХ ст.), згідно з поправками імператора Миколи І до нього було додано педагогічну
спрямованість. Так, в уставі Харківського інституту шляхетних дівчат було зазначено,
що метою навчання в закладі є «дати освіту і потрібні в суспільстві знання, за допомогою
яких після випуску з інституту вони могли б улаштуватися в будинку поміщиків
учительками їх дочок і, в разі необхідності, власною працею заробляти собі
на проживання [1, с. 62].
20 січня 1845 року Комітет з розгляду уставів жіночих навчальних закладів надав на
розгляд проект розподілу закладів Маріїнського відомства на чотири розряди (відповідно
до стану та походження вихованок), який вступив в силу 1855 року. До першого розряду
входили найбільш елітні жіночі навчальні заклади. Відповідно до нього до другого
відділення жіночих навчальних закладів першого розряду належали Харківський,
Одеський, Полтавський та Київський інститути. Навчальна програма в них була дещо
скороченою, проте вихованки отримували відповідну дворянському стану освіту.
Керченський інститут належав до другого розряду жіночих навчальних закладів.
Програма в них була значно скорочена [1, с. 78-79]. Таким чином, у середині ХІХ століття
поглиблювалася становість жіночої освіти і виникла мережа навчальних закладів для
жінок, серед яких одне з найвагоміших місць належить інститутам шляхетних дівчат.
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До навчального плану інститутів шляхетних дівчат входили іноземні мови,
російська словесність, арифметика, історія, географія, малювання, музика, танці,
рукоділля та різні види домоводства, правила «світського поводження» та ін. Курс
навчання й виховання в них складав 7-8 років. По закінченні інституту дівчата мали право
вступати до вищих навчальних закладів.
У деяких інститутах існували спеціальні однорічні курси, де дівчата мали змогу
отримати спеціальну педагогічну підготовку.
На відміну від гімназій та реальних училищ, дівчата в інститутах шляхетних дівчат
не лише навчалися, але й виховувалися та жили весь навчальний рік. Існувала певна
кількість учениць, які приходили лише на навчання, проте це було швидше
виключенням, ніж правилом [5]. Наприклад, у Харківському інституті шляхетних дівчат
майже від самого початку існувала така категорія дівчат, як напівпансіонерки – вони
жили зі своєю родиною, а приходили до інституту лише для навчання. У решті інститутів
така категорія виникла вже після появи циркуляру 1881 року, що дозволяв приймати
до інститутів так званих «приходящих» дівчат [6, с. 81-82].
Природничо-математична освіта в інститутах шляхетних дівчат ніколи не була
пріоритетною. Знання з природничих наук дівчатам надавалася для загального розвитку
та розуміння навколишньої дійсності, підтримання світської розмови, а з математики –
щоб вони могли гарно справлятися з веденням домашнього господарства.
Наприклад, у Полтавському інституті шляхетних дівчат викладалися такі предмети,
як Закон Божий, російська мова, німецька мова, французька мова, історія, географія,
арифметика, фізика, природнича історія, малювання, каліграфія, музика (пізніше –
церковні співи), танці та рукоділля [10, арк. 5-6]. Пізніше до цього переліку додалися
риторика, міфологія, логіка [6, с. 82].
У Київському інституті шляхетних дівчат у той же час вивчалися Закон Божий
Греко-Російського віросповідання, Закон Божий Римсько-Католицького віросповідання,
російська мова, німецька мова, французька мова, польська мова, географія, арифметика,
малювання, каліграфія, музика, співи, церковні співи, танці [9, арк. 2-3].
Упродовж досліджуваного періоду під впливом рішень уряду, Відомства закладів
імператриці Марії чи Міністерства народної освіти постійно вносилися зміни
як до складу, так і до змісту наук, які викладалися. Так, 1830 року за імперського рішення
було скасовано викладання геометрiї в Харкiвському iнститутi, а 1831 року – в Одеському
та Полтавському iнститутах припинено викладання фiзики та природничої історії.
Видалення предметів і скорочення програм завжди негативно впливали на стан жіночої
освіти в імперії [6, с. 83].
Щодо методики викладання природничо-математичних наук, то тут існувала певна
тенденція надання «поверхневих» знань. Так, у справі Канцелярії попечителя Київського
навчального округу про створення в м. Києві інституту шляхетних дівчат зазначено.
 серед предметів, які викладалися, показано викладати зоологію та ботаніку
в найкоротшому обсязі; так само висвітлювали мінералогію (тут надавалися поняття
про дорогоцінні та деякі інші камені, метали, про деякі солі та ін.). Таким чином,
природнича історія викладалася, проте в найменшому обсязі;
 учителі фізики і природничої історії мають повідомляти ученицям лише
найцікавіші факти з наук, які вони викладають. До них можна додати знання, корисні
в житті й домашньому побуті;
 викладання арифметики повинно мати суто практичний характер, а складний
матерiал, який належав до алгебри, не розглядався взагалі [8, арк. 8].
Таким чином бачимо, що в інститутах шляхетних дівчат викладалося багато
дисциплін, проте чимало – у скороченому вигляді.
Особливу увагу звертали також на рукодiлля, що вважалося корисним для кожної
жiнки. Варто зауважити, що досвiд і програми викладання рукодiлля, домоведення,
гiгiєни надалі використовувався в жіночих гімназіях.
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Навчання дівчат проводили ті ж педагоги, які викладали і в чоловічих навчальних
закладах. Найсильніший склад з викладання природничо-математичних дисциплін
вдалося зібрати Київському інституту шляхетних дівчат. Тут часто давали знання дівчатам
викладачі Університету Св. Володимира. Так, математику викладали Гренков – викладач
університету Св. Володимира, пізніше – директор Київської другої гімназії; Рогович,
професор університету Св. Володимира; Палієнко – пізніше директор Київського
реального училища. Географію дівчатам викладали Домбровський – професор
університету Св. Володимира; Бунге – заслужений професор і ректор університету
Св. Володимира, Котляревський. Викладанням фізики та космографії займалися Чехович
– професор Київської Духовної Академії та Університету Св. Володимира, професори
університету Св. Володимира Федоров та Кнор, заслужений професор ВащенкоЗахарченко, професори та декани фізико-математичного факультету Бунге та ГарничГарницкий. Серед викладачів природничої історії варто відзначити Трауфеттера –
професора, декана і ректора університету Св. Володимира – та Феофілактова –
заслуженого професора, декана та ректора університету [3, с. 116-117].
Серед методів викладання переважав метод бесіди. Підручників довгий час узагалі
не було. Кожен учитель переважно вів свій предмет, користуючись власними записами.
А учениці переписували кожен заданий ним урок у зошит або записували слідом
за поясненням вчителя. Теореми та задачі з математики переписувалися окремо [11].
Пізніше, у другій половині ХІХ століття, дівчата навчалися за підручниками,
які використовувалися і в чоловічих навчальних закладах, але знання з тем їм надавалися
у спрощеному вигляді. Під кінець століття для викладання дисциплін природничого
циклу застосовувалися пояснювально-ілюстративний метод із використанням наочності,
яка набувала своєї популярності наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
Таким чином, можна зробити висновок, що інститути шляхетних дівчат, початок
створення яких відноситься до другої половини XVIII – початку ХІХ століття, мали для
свого часу безумовно важливе значення. Вони були перехідною ланкою між початковою
та вищою освітою. Освіта в таких закладах вважалася елітарною. Створення
та функціонування цих закладів безумовно було проривом у поглядах не лише на освіту
жінок, а й на їх положення в суспільстві.
Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні стану викладання
природничо-математичних дисциплін окремо в кожному інституті шляхетних дівчат для
встановлення регіональних аспектів розвитку освіти на території України.
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Кохановская Е. В.
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В ИНСТИТУТАХ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ (ХІХ – НАЧАЛО ХХ СТ.)

В статье освещены вопросы функционирования институтов благородных девиц
на территории Украины. Описана последовательность образования этих учебных заведений,
источники функционирования. Определены основные тенденции развития институтов
в XIX веке. Раскрыто содержание учебного плана этих учебных заведений. В частности
отмечено, что среди предметов естественно-математического направления, которые
изучались во всех институтах благородных девиц, были математика, естественная история,
география, рукоделие. Выявлено, что преподавание курсов естественно-математических наук
носило поверхностный характер: Девушки получали знания только по основам наук в объеме,
достаточном для понимания сущности некоторых процессов окружающей действительности
и ведения домашнего хозяйства. Сделан вывод, что институты благородных девиц осуществили
прорыв во взглядах не только на женское образование, но и в общем на положение женщин
в обществе.
Ключевые слова: естественно-математическая подготовка, женское образование,
институты благородных девиц, XIX – начало ХХ века.
Kohanovska O. V.
NATURAL AND MATHEMATICAL PREPARATION IN INSTITUTES FOR NOBLE
MAIDENS ON THE UKRAINIAN LANDS OF THE RUSSIAN EMPIRE
(THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY)

The article deals with the issues of the functioning of the institutions for noble maidens in the
territory of Ukraine. The order of formation of these institutions and the source of functioning are
described. Thus, it is noted that during the first half of the nineteenth century there were Kharkiv (1812),
Poltava (1819), Odessa (1829), Kiev (1833), Kerch (1836) institutes. The basic tendencies of the
development of institutes during the XIX century are determined. The institutes of noble maidens were
closed by educational institutions, which were mostly taken by daughters of nobles. The content of the
curriculum of these educational institutions is outlined. Among the subjects of the natural-mathematical
direction studied in all institutes of noble maidens were such as mathematics, natural history, geography,
needlework. During that period, subjects such as physics, cosmography and chemistry were periodically
introduced and abolished. It is found that the natural and mathematical sciences’ teaching courses were
of a superficial nature: girls were provided with knowledge only from the basics of science in an amount
sufficient to understand the essence of some processes of the surrounding reality and the conduct of
household. It is noted that the advantage of such institutes was also pedagogical orientation. It is
underlined that the teaching staff of some institutes was very powerful, as natural and mathematical
disciplines were taught by university professors, school principals. It is determined that the institutes
were constantly working on improving methods of teaching, but the verbal method prevailed. It is
concluded that the institutions of noble maidens have made a breakthrough in the views not only on
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women’s education but also on women’s position in society.
Key words: natural and mathematical training, women’s education, institutes of noble maidens,
the XIX - beginning of the twentieth century.

УДК 378.1
Куценко І. В.*
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ ВНЗ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
У статті розкрито погляди вчених на поняття моніторингу, виокремлено його функції,
суб’єкт, предмет та об’єкт. Установлено, що попри різнобічність поглядів учених на функції
моніторингу можна виділити такі: інформаційну, діагностичну, прогнозуючу, управлінську,
педагогічну. Визначено, що інструментарієм моніторингової діяльності, що забезпечує
об’єктивність і зіставність оцінок у процесі контролю, є педагогічні тести. На основі аналізу
опублікованих документів, що стосуються моніторингу навчальних досягнень і тестування,
автор виокремлює три групи: технічні стандарти, концептуальні стандарти, вимоги
до професійної відповідальності різних категорій учасників процесу, до складу яких входять
також міжнародні морські документи.
Ключові слова: моніторинг, навчальні досягнення студентів, тестовий контроль,
стандарти.
Інтеграція України у світовий освітній простір XXI століття вимагає постійного
вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення
якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем,
модернізації змісту освіти й організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку
праці. У Законі України «Про вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти
наголошено на потребі «забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом» [8, с. 4], «створення системи дистанційного навчання,
інформаційно-технологічного забезпечення проведення моніторингу освіти» [2, с. 10].
Разом із тим виконання Україною міжнародних зобов’язань, зокрема Конвенції щодо
визнання кваліфікацій у європейському регіоні (Лісабонська конвенція 11 квітня
1997 року), передбачає широке застосування тестових технологій у системі незалежного
моніторингу як середньої, так і вищої школи. У такому контексті моніторинг навчальних
досягнень студентів засобами тестового контролю є пріоритетним напрямком процесу
модернізації вищої морської освіти.
Моніторинг як засіб удосконалення системи інформаційного забезпечення
управління освітою розглядають О. Абдуліна, В. Горб, О. Локшина, О. Майоров,
Л. Мишанська, С. Сіліна та ін. Методологічні й теоретичні проблеми моніторингу
розглядаються в працях І. Бестужева-Лади, І. Герасимова, Т. Заславської, Ю. Левади,
Н. Пішулина, А. Савельєва, Н. Селезньової, Л. Семушиної, А. Субетто, Р. Шишова.
Питанням теоретичного обґрунтування методики тестового контролю знань і вмінь
студентів з різних дисциплін займалися вітчизняні й зарубіжні науковці (І. Булах,
П. Клайн, І. Карташова, О. Ляшенко, Ю. Нехаєнко, М. Пак, В. Прохоренков, А. Симонова,
Т. Солодка, П. Ухань, В. Циделко, Н. Яремчук та ін.).
Проте аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати, що проблема саме
тестового контролю як засобу моніторингу навчальних досягнень студентів морських
вишів ще недостатньо досліджена.
Метою цієї статті є розкриття сутності поняття моніторингу та його функцій,
сутності тестів та їх класифікацій, що дозволить обирати оптимальні варіанти й надалі
буде методологічною базою наших розвідок.
*© Куценко І. В.
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Інструментом реалізації високоякісної освітньої моделі XXI століття є моніторинг
якості освіти, головною складовою якого є моніторинг навчальних досягнень студентів,
що характеризується систематичністю, тривалістю в часі, прозорістю та ефективною
системою відстеження та ставить завдання встановлення причин і невідповідностей
результату поставленим цілям. Важливо зазначити, що за дослідженням О. Локшиної
моніторинг сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення освітнього процесу
як важливої умови ефективного управління якістю освіти, дозволяє спрямувати
інформаційне забезпечення на досягнення пріоритетів щодо домінування чи недостатніх
суб’єкт-суб’єктних відносин і розвитку студентів, гуманізації та гармонізації
освіти [7, с. 18].
На думку Л. Кайдалової, моніторинг є досить складним і неоднозначним явищем.
У різноманітних сферах він використовується з різною метою, але володіє спільними
властивостями та характеристиками [4, с. 15].
Основні сфери застосування моніторингу як наукового дослідження – екологія,
біологія, педагогіка, економіка, психологія, теорія управління тощо. Головна сфера
практичного застосування моніторингу – це управління, а саме інформаційне
обслуговування управління в різноманітних галузях діяльності. У деяких сферах науковопрактичної діяльності моніторинг перебуває лише на початковій стадії дослідження,
в інших – його дослідження та вивчення перебуває на завершальному етапі.
Проаналізувавши погляди вчених (Л. Кайдалова, В. Звонніков, О. Локшина) щодо
функцій моніторингу, можна виділити декілька загальних:
 інформаційна – створення вірогідного масиву інформації щодо якості освіти
в навчальному закладі;
 діагностична – фіксування реального стану якості освіти в навчальному закладі;
 прогнозувальна – виявлення стратегії та тактики розвитку освіти в навчальному
закладі;
 управлінська – вплив на мету, зміст і методи управлінської діяльності;
 педагогічна – створення цілісності процесу навчання, виховання й розвитку учнів.
У системі моніторингу як сукупності елементів, взаємодія яких забезпечує
здійснення моніторингових процедур, дослідник В. Звонников виокремлює також
суб’єкт, предмет та об’єкт моніторингу [3, с. 67]. У контексті нашого дослідження
суб’єктами моніторингу є носії моніторингових функцій, які їх здійснюють. Вони умовно
поділяються на дві великі групи – тих, хто добирає, і тих, хто опрацьовує. Таким чином,
суб’єктами є вищі морські навчальні заклади й окремі люди (студенти морських
спеціальностей, викладачі). Об’єктом моніторингу є система освітніх установ, вища
морська освіта. Предметом моніторингу є якість навчальних досягнень. Метою
моніторингу є відстеження динаміки якості навчальних досягнень студентів морських
ВНЗ. У такій системі інструментарієм моніторингової діяльності, найефективнішим
засобом вимірювання, що забезпечує об’єктивність і зіставлюваність оцінок у процесі
контролю, на думку О. Майорова, є саме педагогічні тести [6, с. 96].
За результатами ретроспективного аналізу літератури дослідник В. Аванесов
визначив, що перші тести, які були спрямовані на забезпечення якості в тестуванні
та оцінюванні, були створені 1954 року Американською психологічною асоціацією,
що розробила «Технічні рекомендації для психологічних тестів та діагностичних
методик», а Американська асоціація педагогічних досліджень і Національна рада
вимірювань в освіті спільно розробили «Технічні рекомендації для тестів досягнень».
Ці два документи стали основою для найбільш давніх із наявних на сьогодні «Стандартів
педагогічного та психологічного тестування» [1, с. 37].
Треба зазначити, що сучасна українська тестологія перебуває у стані
швидкоплинного розвитку, адже реалії освіти вимагають пошуку нових ефективних
методів і засобів навчання й контролю знань, умінь і навичок студентів. Відповідно
з’являються нові підходи до вивчення, тлумачення понятійного апарату. У нашому
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дослідженні ми використовуємо дефініцію з класичної теорії тестування В. Аванесова,
який характеризує педагогічний тест як систему «паралельних завдань зростаючої
складності, специфічної форми, яка дозволяє якісно та ефективно виміряти рівень
і структуру підготовленості випробуваних. Тест як метод і тестові результати потребують
такої інтерпретації результатів, яка адекватна меті тестування» [1, с. 56].
Інша група вчених (Л. Кухар, В. Сергієнко) розкривають педагогічний тест
як систему завдань, результат виконання яких групою претендентів дозволяє досить
надійно ранжувати їх (надати їм порядкові номери) за якістю навчання, кількістю наявних
знань [5, с. 7]. Дослідники виділяють два основні теоретичні підходи конструювання
та використання педагогічних тестів:
 Classical Test Theory (CTT), яка базується на основі класичної теорії тестів
і характеризуються нескладними припущеннями, надійність тесту визначається
паралельними варіантами, чіткістю оцінювання, яка має бути однакова для всіх рівнів
здібностей, оцінювання здібностей залежить від специфіки конкретного тесту;
 Item Response Theory (IRT), яка базується на основі теорії латентно-структурного
аналізу та характеризується ступенем значущості відповіді на кожне запитання для
отримання кінцевого балу, інваріативністю завдань, розробкою спеціальних програмних
продуктів і застосуванням комп’ютерною техніки, складністю математичностатистичного апарату для опрацювання результатів [5, с. 13].
Аналіз опублікованих документів, що стосуються моніторингу навчальних
досягнень і тестування, дозволяє згрупувати їх таким чином:
– технічні стандарти (Стандарти освітнього та психологічного тестування, США,
1999), ETS Стандарти для забезпечення якості та справедливості, США, 2002),
Рекомендації з освітнього та психологічного тестування, CPA, 1996, EFPA Модель аналізу
та оцінювання психологічних тестів);
– концептуальні стандарти (JCTP Кодекс справедливого тестування в освіті, JCTP
Права та відповідальність користувачів тестів: рекомендації та очікування, Міжнародні
рекомендації ITC з використання тестів (2000), Міжнародні Рекомендації ITC
з комп’ютерного та інтернет-тестування (2005), NFA принципи та індикатори для систем
оцінювання студентів);
– вимоги до професійної відповідальності різних категорій учасників процесу
моніторингу (NCME Кодекс професійної відповідальності при педагогічних
вимірюваннях, ITC Міжнародні рекомендації з використання тестів), а також міжнародні
морські документи (Міжнародна конвенція з підготовки, дипломування моряків і несення
вахти (STCW), Модельні курси (Model Cources)).
Використання тестів для моніторингу навчальних досягнень студентів морських
ВНЗ має низку переваг: можливість охопити велику кількість студентів (усю групу, курс),
використовувати однаковий матеріал і однакові умови процедури тестування; економія
аудиторного часу, що дуже важливо в немовних ВНЗ, зорієнтованість на сучасні технічні
засоби навчання та використання комп’ютерних навчальних і контрольних систем,
збільшення об’єктивності педагогічного контролю, оптимізація суб’єктивного фактора
під час моніторингу.
Таким чином, моніторинг навчальних досягнень студентів як контрольна
й діагностувальна система забезпечує регулярне відстеження якості засвоєння знань
і умінь у навчальному процесі, надає викладачу об’єктивну й оперативну інформацію
щодо рівня якості засвоєння студентами навчального матеріалу. У такому контексті
використання тестів під час моніторингу навчальних досягнень студентів у морських ВНЗ
виправдано таким: дозволяє виміряти рівень знань, умінь і навичок студентів, відділити
знання від незнання або антизнання; відповідає умовам відтворюваності й порівнюваності
результатів, оскільки ґрунтується на об’єктивних показниках, нівелює суб’єктивні
фактори при оцінюванні академічних досягнень студентів, зокрема упередженість
до студента з боку викладача; дозволяє підготувати і провести оцінювання в потоці;
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обробити й проаналізувати великий обсяг інформації щодо рівня якості знань великої
кількості студентів; усуває труднощі щодо вибору форм представлення і рівня деталізації
підсумкової інформації, забезпечує ефективність її аналізу й прийняття оптимальних
рішень на відповідному рівні залежно від поставлених цілей і завдань, тобто реалізується
єдність вимог до контролю якості знань з боку науково-педагогічних працівників;
забезпечує можливість складання для кожного студента індивідуального, але типового
завдання.
Перспективи подальшого наукового розроблення вбачаються в дослідженні
аспектів, пов’язаних із визначенням вимог щодо підготовки спеціалізованих тестів
для моніторингу навчальних досягнень студентів морських ВНЗ.
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Куценко И. В.
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
СТУДЕНТОВ МОРСКИХ ВУЗОВ УКРАИНЫ НАЧАЛА XXI ВЕКА

В статье раскрыты взгляды ученых на понятие мониторинга, выделены его функции,
субъект, предмет и объект. Установлено, что несмотря на разносторонность взглядов ученых
на функции мониторинга можно выделить общие – информационную, диагностическую,
прогнозирующую, управленческую, педагогическую. Определено, что инструментарием
мониторинговой деятельности, который обеспечивает объективность и сопоставимость
оценок в процессе мониторинга, являются педагогические тесты. На основе анализа
опубликованных документов, касающихся мониторинга учебных достижений и тестирования,
автор выделяет три группы: технические стандарты, концептуальные стандарты,
требования к профессиональной ответственности различных категорий участников процесса,
в состав которых входят также международные морские документы.
Ключевые слова: мониторинг, учебные достижения студентов, тестовый контроль,
стандарты.
Kutsenko I. V.
TESTS AS A TOOL FOR MONITORING MARITIME STUDENTS` LEARNING OUTCOMES
OF UKRAINE IN THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

This article puts the emphasis on monitoring of maritime students’ learning outcomes by means
of tests. Analyzing literature author determines general functions of monitoring: informational,
diagnostic, prognostic, organizational, educational. Furthermore, author makes conclusion,
that monitoring of learning outcomes is a component of the educational process, without which
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it is impossible to imagine teaching interaction between student and teacher. In this regard, creating
a system of quality assessment takes place in Ukraine in the period of the introduction of educational
standards and the emergence of the need to assess their achievement in the whole country. The task
to create a system of obtaining objective information on the results of training in accordance with
the educational standards (including - to define a set of criteria, procedures and technology assessment,
pedagogical monitoring organization and its use as an essential tool for managing the quality
of education) at an educational institution on which it will be possible to make management decisions.
It should be pointed that monitoring maritime student’s learning outcomes should be involved not only
evaluation, but testing. Testing control provides feedback, in which it appears the degree of compliance
achieved results of functioning of the educational system of the projected goal, sets a certain approach
to the selection of the material to be inspected, according to the choice of forms and methods of verification
and assessment, learning outcomes, taking into account the individual characteristics of students.
Key words: monitoring, maritime students’ learning outcomes, tests, standards.
Рецензент: Кузьменко В.В.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КНР

У статті виокремлено зміст і завдання сучасної професійної музичної освіти в КНР.
Авторами досліджується специфіка асиміляції професійного музичного мистецтва європейської
традиції в КНР у контексті підготовки в місцевих консерваторіях спеціалістів у галузі
музикознавства. Одним з основних завдань професійної музичної освіти в КНР є організація
навчально-методичного забезпечення процесу триступеневої підготовки музикознавців.
Зазначено, що процес навчання фахівця в галузі музикознавства, на думку авторів, слід
розглядати в чотирирівневому ракурсі: початкова музична підготовка; професійна спеціалізація;
науково-творче виховання; методологічне осмислення музикознавства.
Ключові слова: КНР, професійне навчання, музична освіта, ВНЗ, студент, викладач.
Нові світові реалії потребують від вищої освіти підготовки фахівців з високим
рівнем духовної культури, що здатні до демократичних форм організації влади
й управління, конструктивного утвердження ринкових відносин, до свідомого
й відповідального самовизначення, самостійного вибору та реалізації власного життєвого
шляху. На особливу увагу в цьому контексті, на наш погляд, заслуговує процес
модернізації вищої музичної освіти, оскільки сьогодні чи не одне з головних місць
у документах ЮНЕСКО, Ради Європи, ЄС та інших міжнародних організацій посідають
питання фундаменталізації мистецької освіти як такої, що має потужний потенціал
у розв’язанні низки проблем сучасного людства – як культурно-політичних, так і суто
педагогічних. Формування професійного музичного мистецтва в контексті поєднання
теоретичного знання з ремісничими навичками зумовило організацію спеціальних
соціальних інститутів та культурних закладів з метою створення, вдосконалення
й опанування професійних норм творчості. Зокрема ґенеза професійної освіти
як нормотворчої системи простежується з ХVІІ ст. [1].
У ХХ ст. професійне музичне мистецтво європейської традиції активно
культивувалося в інших регіонах світу – наприклад, в Азії. Виявлення специфіки
асиміляції цього різновиду мистецтва в неєвропейських суспільствах потребує
дослідницької уваги, оскільки надає можливості прогнозувати шляхи подальшого
розвитку та пропонувати засоби оптимізації означеного процесу.
*© Лю Чан, Чень Хуейхуей
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Проблеми функціонування професійного музичного мистецтва європейської
традиції в КНР спрямовують наукові пошуки дослідників у контексті передусім
характеристики сучасного стану (Ван Ангуо, Ван Яохуа) та значення музичної
освіти європейського зразка для китайської культури (Ван Ангуо, Го Наянь, Пан
Маоюань) [1; 2; 3; 5]. Але визначенню специфіки асиміляції європейських музичних
традицій у КНР не приділяється належної уваги.
Мета статті – визначити особливості становлення та розвитку сучасної професійної
музичної освіти в КНР.
Вплив західноєвропейської музики на китайську культуру, який розпочався в XVIXVII ст., посилився на межі XIX-XX ст. Найважливішим центром західноєвропейської
культури став Шанхай. Саме в Шанхаї 1843 року було організовано резиденцію
зарубіжних бізнесменів, яка стала фундаментом виникнення західного сетльменту,
що постійно розростався, поступово перетворюючись у мінідержаву на території КНР.
Зокрема в Шанхаї діяла значна кількість концертних майданчиків, де китайська публіка
ознайомлювалася з європейським музичним мистецтвом, 1850 року організовано
англійський театр, а 1879 року – міський оркестр, який проіснував кілька десятиліть
і відіграв значну роль у популяризації європейської музики в Шанхаї. Невипадково саме
в цьому місті 1927 року почала функціонувати консерваторія, навчальний процес у якій
базувався на європейській музичній системі освіти [6].
До того підготовка професійних музикантів здійснювалася в кількох університетах,
де існували факультети музики. Масштаби цього навчання були незначними, а система
підготовки – здебільшого недосконалою. На початковому етапі до педагогічного складу
Шанхайської консерваторії входили російські музиканти-емігранти, представники інших
країн та відомі китайські музиканти, які здобули освіту за кордоном, – Ху Чжоу-шуань,
Чжу Ін, Ін Шан-нен, Чжао Мей-бо, Сяо Шу-сянь, У Бо-чао, Лі Вей-нін.
Упродовж тривалого часу основна увага приділялася підготовці тільки музикантівпрактиків: консерваторія випускала вокалістів, піаністів, скрипалів і композиторів, що
було зумовлено попитом на професійних виконавців у створюваних музичних
колективах і необхідністю поповнення їх репертуару національною музикою. Подібний
попит спричинив формування музичної освітньої системи і в Європі. Але еволюція
європейського музичного мистецтва, передусім періоду романтизму, потребувала
підготовки професійних музикантів-інтелектуалів, знавців історії та теорії музики,
завданням яких є осмислення процесів, що відбуваються в музичній культурі,
та прогнозування перспектив розвитку. Поява видатних музичних критиків, істориків
і теоретиків, осмислення необхідності інтелектуальної гідності для музиканта-виконавця
стимулювали формування музикознавства як окремого напрямку науково-теоретичної
й методичної думки та виокремлення нової спеціалізації в консерваторіях [1].
Осмислення потреби в професійних музикознавцях у КНР відбувалося всередині
ХХ ст. Утім, у 1950-х рр. упровадження музикознавства було здійснено лише
в Шанхайській та Китайській центральній консерваторіях, а в інших подібних закладах –
лише в 1980-ті рр. Водночас були започатковані ради із захисту магістерських робіт
і докторських дисертацій з музикознавства [3]. Така ситуація зумовлена, з одного боку,
пріоритетом у процесі фахової музичної підготовки практики над теорією. В усіх ланках
музичної освіти (професійна середня музична школа, училище, консерваторія) головною
метою стало набуття навичок оперування музичним матеріалом, а теоретичні навчальні
курси вважаються другорядними.
Це спричиняє непрестижність музикознавства як професії. Обмеженість
музикознавчих дисциплін у спеціальних музичних навчальних закладах і цілеспрямована
підготовка вчителів музики в педагогічних навчальних закладах ускладнюють
китайському музикознавцеві пошуки шляхів професійної самореалізації, а отже –
й можливість достойного матеріального забезпечення. У зв’язку з цим серед охочих
присвятити своє життя професійній музичній діяльності поширена переконаність
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у тому, що найпрестижнішою є виконавська спеціалізація, на другому місці – зайняття
композицією і найменшою повагою користується професія теоретика-музикознавця.
За цих обставин у КНР студентами музикознавчих відділень стають ті, хто
не пройшов конкурсу на престижні спеціалізації, тобто найменш обдаровані
в музичному сенсі молоді люди. Здебільшого подібні студенти не виявляють
зацікавленості у здобутті ґрунтовних знань з фаху, що позначається зокрема на науковому
сенсі нечисленних публікацій з проблем професійної музичної освіти в КНР. Означена
проблема спричинила ситуацію, за якої випускники консерваторій порівняно
з випускниками (учителями музики) педагогічних ВНЗ КНР краще підготовлені
як виконавці, ніж теоретики.
Запровадження підготовки вчителів музики, зокрема в радянських педагогічних
ВНЗ, мало на меті задовольнити суспільний попит на фахівців-музикантів для загального
ознайомлення з музичним мистецтвом.
Такий попит зумовив і спрямованість підготовки вчителів музики, де основний
акцент робиться на педагогіці. Специфіка фахової підготовки зумовила й кардинальне
розмежування сфер професійної діяльності музикознавців і вчителів музики. У радянські
часи, коли педагогічні проблеми почали вирішувати на науково-методичному рівні,
був визначений і віковий розподіл: у музичній школі навчаються зазвичай у дитячому
віці, в училищі – в юнацькому, у консерваторії вчиться молодь [1].
Рівень музичної школи передбачає набуття початкових практичних навичок гри на
певному музичному інструменті чи співу та елементарних теоретичних знань (нотна
грамота, загальна інформація з історії та теорії музики). Такий обсяг знань і вмінь надає
можливості займатися аматорським музикуванням та, за покликанням, продовжити
самовдосконалення на шляху до професійної музичної діяльності. Вступ до музичного
училища, за радянською системою, можливий тільки за умови попередньої підготовки,
оскільки програма вступних іспитів передбачає наявність в абітурієнта знань і навичок,
які, за навчальним планом, прищеплюються в музичній школі.
Навчання в училищі передбачає чітко визначену спеціалізацію майбутньої
професійної діяльності музиканта, оскільки диплом про закінчення закладу надає
можливості займатися як виконавством, так і викладати в музичній школі. Уже на цьому
рівні визначається фах майбутнього музикознавця, для навчання за яким на училищних
вступних іспитах необхідно виявити не тільки ерудицію в теорії та історії музики,
а й аналітичний талант. Після закінчення музичного училища музикознавець має
можливість професійно реалізувати себе в музичній школі, де теоретичні предмети
обов’язкові. Продовження навчання в консерваторії для музикознавця є визначальним
у контексті спрямованості подальшої діяльності: студенти музикознавчих відділень
поділяються на теоретиків та істориків музики і після успішного завершення закладу
отримують диплом з відповідною спеціалізацією. Подібний поділ зумовлений обсягом
та специфікою знань і вмінь, яких студент консерваторії має здобути в процесі навчання.
Утім, такі знання уможливлюють професійну самореалізацію музикознавця
в педагогічній, науковій, публіцистичній, критичній та інших сферах діяльності,
подальше кар’єрне й інтелектуальне зростання, що забезпечує престижність обраної
спеціальності.
На жаль, у КНР подібна ієрархічна система підготовки музикознавців
не функціонує. Так, повністю неузгоджені навчальні плани музичних закладів різних
ступенів. На факультетах музикознавства китайських консерваторій викладають
різноманітні дисципліни: уведення в музику, історія музики КНР, історія музики
західних країн, традиційна музика КНР, музична естетика, гармонія, поліфонія,
музичний аналіз, фортепіано та ін. Уже сам перелік уможливлює розподіл предметів
за різними ступенями підготовки.
Наприклад, навчальний курс «Уведення в музику» логічніше вивчати на середньому
(з елементами курсу на початковому) рівні, а не в закладі, який має випускати
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висококваліфікованих спеціалістів. Крім того, програма більшості дисциплін передбачає
всеосяжність матеріалу, замість того щоб розподілити його за програмами подібних
дисциплін, що викладаються в закладах принаймні двох вищих ступенів.
Отже, узгодження навчально-методичного забезпечення процесу триступеневої
підготовки музикознавців є одним із невідкладних завдань професійної музичної освіти
в КНР.
Означена неузгодженість спричиняє й іншу проблему – невизначеність вимог
до оцінювання знань і вмінь на різних етапах професійної підготовки. Так, з метою
збільшення контингенту на факультетах музикознавства музичні ВНЗ КНР
не дотримують декларованих вимог, що зумовлює невідповідний рівень підготовки
студентів.
З іншого боку, відсутність профільних музикознавчих предметів у навчальних
планах професійних середніх шкіл унеможливлює абітурієнтам музикознавчих
факультетів отримати необхідну підготовку з історії музики й інших теоретичних
дисциплін. Цим можна пояснити відсутність єдиної норми тестування з професійної
музичної освіти в КНР.
Уважаємо, що усунення такої суперечності можливе за умови запровадження
в професійних середніх школах профільних предметів з музикознавства, що поступово
змінить ситуацію – стабілізує чисельність абітурієнтів за спеціалізацією
«Музикознавство», гарантує послідовність навчального процесу в цій галузі, поліпшить
якість підготовки майбутніх музикознавців.
Якщо студент-музикознавець матиме попередню фахову підготовку, він уже під час
навчання в консерваторії може самостійно визначати напрямок своїх майбутніх
досліджень, що стимулюватиме розвиток музичної освіти як наукового напрямку
на професійному рівні.
Подібні зрушення посилять вимоги до фахового рівня педагогів консерваторських
факультетів музикознавства, оскільки вони як основні керівники та контролери
дослідницької діяльності студентів мають активно займатися науковими дослідженнями.
Зазначимо, що недостатня увага в КНР до музикознавства як наукової галузі
негативно впливає на наповненість певних навчальних курсів необхідним матеріалом.
Так, потребує серйозного вдосконалення предмет «Традиційна музика КНР»: створення
та формування китайської музично-теоретичної системи не розглядається на основі
вивчення першоджерел – історичних документів.
Узагалі відсутність аналітичного матеріалу стосовно історичної документації
та її критики є негативною ознакою й дисциплін з історії та теорії світової музики.
Отже, особливістю сучасної професійної музичної освіти є її чотирирівневий
ракурс: початкова музична підготовка; професійна спеціалізація; науково-творче
виховання; методологічне осмислення музикознавства. Завданням першого рівня
є визначення творчих здібностей, бажання присвятити своє життя професійній музичній
діяльності та здобуття базових теоретичних і практичних знань з музики. Другий рівень
охоплює процес професійного навчання майбутнього музикознавця – здобуття
спеціальних знань і набуття вмінь; прагнення до максимального розширення світогляду
завдяки зацікавленості іншими, близькими до музикознавства галузями знань – історією,
культурологією, філологією, релігією тощо. На третьому рівні передбачається розкриття
творчого потенціалу музикознавця, яке базується на активному застосуванні
аналітичного апарату особистості в контексті долучення до процесу вирішення
конкретних науково-дослідницьких проблем китайського музикознавства. Четвертий
рівень – це процес самоосмислення музикознавця як творчої особистості, яка не тільки
здобула спеціальних знань і набула вмінь, необхідних для творчої самореалізації,
а й усвідомлює методи та принципи, за допомогою яких досягає цієї самореалізації.
Тільки четвертий рівень надає можливості і права бути вихователем наступного
покоління музикознавців, спроможного розвивати наукову думку в КНР.

266



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


Перспективи подальших розвідок вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні
та експериментальній перевірці технології організації професійної музичної освіти
в КНР.
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Лю Чан, Чэнь Хуейхуей
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНР

В статье выделены содержание и задачи современного профессионального музыкального
образования в КНР. Авторами исследуется специфика ассимиляции профессионального
музыкального искусства европейской традиции в КНР в контексте подготовки в местных
консерваториях специалистов в области музыковедения. Одной из основных задач
профессионального музыкального образования в КНР является организация учебнометодического обеспечения процесса трехступенчатой подготовки музыковедов. Отмечено,
что процесс обучения специалиста в области музыковедения, по мнению авторов, необходимо
рассматривать в четырехуровневом ракурсе: начальная музыкальная подготовка;
профессиональная специализация; научно-творческое воспитание методологическое осмысление
музыковедения.
Ключевые слова: КНР, профессиональное обучение, образование, вуз, студент,
преподаватель.
Liu Chang, Chen' Khueykhuey
DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF MODERN
PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION IN CHINA

The article outlines the content and tasks of contemporary professional music education
in the People's Republic of China. The authors study the specificity of assimilation of professional musical
art of the European tradition in the China in the context of training in local conservatories of specialists
in the field of musicology. One of the main tasks of professional music education in the China
is the organization of teaching and methodological support for the process of three-stage training
of musicologists. It is noted that the process of training a specialist in the field of musicology, according
to the authors, should be considered in the four-level perspective: initial musical training; professional
specialization; scientific and creative education; methodological comprehension of musicology. The first
level defines creative abilities, the desire to devote their lives to professional musical activity. The second
level is the acquisition of special knowledge and skills; the desire to maximize the world outlook due to the
interest of others, close to musicology, the branches of knowledge: history, culturology, philology, religion,
etc. The third level provides for the disclosure of creative potential of musicologist. The fourth level
is the process of self-understanding of musicologist as a creative person who not only gained special
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knowledge and acquired the skills necessary for creative self-realization, but also is aware of the methods
and principles by which this self-realization achieves.
Key words: China, vocational training, musical education, university, student, teacher.
Рецензент: Кузьменко Ю.В.
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Ляшкевич А. І.*
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНО-МОРЕХІДНОЇ ОСВІТИ
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (20- ТІ РОКИ ХІХ – ХХ-Е СТОЛІТТЯ)
Названі в статті періодизації є актуальними для з’ясування етапів розвитку морської
освіти на півдні України, тому їх використано як базові. Виділено критерії та підходи
до визначення меж окремих етапів у контексті соціально-економічних, суспільно-політичних,
соціокультурних і педагогічних детермінант. Подано періодизацію розвитку системи
морських бібліотек у період з ХІХ до початку ХХ століть, а також проаналізовано сприяння
розвитку морехідної освіти шляхом поширення внутрішньої торгівлі, активізації
зовнішньоекономічних зв’язків та прокладання залізничних доріг до портів на півдні країни –
Одеси, Миколаєва, Херсона.
Ключові слова: мореплавство, морський флот, торговельно-морехідна освіта, етапи
розвитку, періодизація розвитку морської освіти.
У 20-х роках ХІХ століття на зміну парусникам прийшли парові машини, що значно
покращило морехідні якості кораблів, збільшило безпеку і дальність морських
подорожей. Наступні важливі зміни відбулися у 1840-х роках, коли як основний
конструкційний матеріал для будівництва кораблів почали використовувати залізо
і сталь, а замість весел – застосовувати гребні колеса та гвинти. Кінцем парусного флоту
історики вважають Кримську війну 1853-1857 рр., результати якої спричинили реформу
військово-морської освіти. Відзначимо, що з винайденням радіо (1895) та гірокомпасу
(1908) розпочався новий етап і в судноводінні.
Метою статті є визначення наступного етапу розвитку мореплавства, який
науковці [1, с. 4-14] пов’язують із запровадженням нової технології суднобудування –
використанням електрозварювання для з’єднання корпусних конструкцій замість
клепки, секційного й модульного збирання кораблів (початок XX ст.). На цьому етапі
здійснювалася спеціалізація транспортних і промислових кораблів, уводилися в дію
двигуни внутрішнього згорання, створювався підводний флот, удосконалювалися
артилерійські засоби ураження і морської зброї. У другій половині XX ст. відбулося
запровадження атомної енергетики в підводне суднобудування і криголамний флот,
широко розвивалася суднова автоматика й електроніка, розпочалося будівництво
спеціалізованих кораблів (танкерів, контейнеровозів і т. ін.), з’явилися нові технічні засоби
освоєння Світового океану (плавучі бурові установки, підводні автономні апарати тощо).
Наприкінці XX ст. було запроваджено нові принципи підтримки кораблів – підводні
крила і повітряну подушку, а також суднову атомну енергетику та засоби океанотехніки.
Наведені етапи є умовними, оскільки неможливо чітко окреслити межі науковотехнічного розвитку і запровадження його результатів на практиці. Проте це надає
уявлення про етапність розвитку мореплавства, пов’язаного з технічним прогресом –
появою парусників, зміною дерев’яних суден на залізні, конструюванням парових
двигунів, появою перших зварювальних конструкцій, побудовою двигунів внутрішнього
згоряння.
Аналіз літератури з історії окремих навчальних закладів торгового флоту [8] надав
*© Ляшкевич А. І.
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підстави для окреслення такої етапності в їх розвитку.
1. Започаткування – відкриття водоплавної школи (1786, Санкт-Петербург),
мореплавного і суднобудівного училищ (1808, Санкт-Петербург), училища торгового
мореплавання (1829, Санкт-Петербург). Саме останню подію – відкриття першого
училища торгового мореплавання більшість науковців називають початком морехідної
освіти. 1834 року аналогічний навчальний заклад було відкрито на півдні держави –
у Херсоні, а згодом – в інших містах. 1841 року було затверджено Положення про
шкіперські курси, які 1842 року було відкрито в Архангельську та Кемі.
2. Від початку 1864 р. розпочалося формування нормативно-правової бази
підготовки фахівців торгового флоту. Так, 1864 року Морським міністерством спільно
з Міністерством фінансів і Міністерством народної освіти було затверджено «Положение
о морских классах» та «Правила для испытания на звание шкипера и штурмана».
У положенні зокрема зазначалося, що «купеческим, городским и всяким другим
обществам разрешается учреждать в прибрежных местностях империи морские классы
с целью доставления посвятившим себя мореходству лицам возможности приобретать
знания, нужные для их промыслов и в особенности для занятия долиностей штурманов
и шкиперов на торговых судах, парусных и парових» [8].
Відповідно до Положення класи було розподілено за трьома розрядами підготовки:
1) морехідні класи першого розряду – навчання елементарної грамотності, математики,
геометрії та площинної тригонометрії, географії, навігації та морської практики;
2) морехідні класи другого розряду – окрім вимог попереднього класу, знання астрономії,
навігації та іноземних мов; 3) морехідні класи третього розряду – крім базових знань
курсанти отримували знання з морської навігації, суднобудування та пароплавної
механіки, морського законодавства. Відповідно до правил, випробування на отримання
звання судноводія відбувалися за програмами, установленими для таких звань:
1) штурмана каботажного плавання; 2) шкіпера каботажного та штурмана далекого
плавання; 3) шкіпера далекого плавання [8].
За ці роки значно зросла кількість торговельно-морехідних навчальних закладів,
мережа яких включала Одеське училище торговельного мореплавання, Херсонське
училище далекого плавання, а також морехідні школи різних рівнів, які діяли
в Бердянську, Керчі, Феодосії, Севастополі, Бериславі, Голій Пристані, Миколаєві
та Олешках. Відзначимо, що за роки правління Олександра ІІ (1855-1881) на території
Росії було відкрито 33 морехідних класи, які випускали близько двох із половиною сотень
фахівців. З 1881 р. морехідні класи було передано в підпорядкування Міністерству
народної освіти від Міністерства фінансів (1897 року знову повернуто до Міністерства
фінансів).
Подальшому розвитку морехідної освіти сприяло поширення внутрішньої торгівлі,
активізація зовнішньоекономічних зв’язків та прокладання залізничних доріг до портів
на півдні країни – Одеси, Миколаєва, Херсона. Це призвело до розмежування з 1890-х
років водного транспорту на дві складові – морську та річну (Дніпро – Десна – Прип’ять,
Дніпро – Чорне море). Для характеристики ситуації з підготовкою фахівців
для водного транспорту наведемо таку статистику: на початок 1895 року в Російській
імперії функціонував 41 морський заклад, з яких 17 – I розряду, 10 – II, 4 – I та II,
10 – II та III розрядів; на узбережжі Чорного моря містилося 9 закладів, Азовського – 5,
а вздовж річок – 2 заклади [10].
3. 1902 року всі морехідні класи було закрито, а замість них відповідно до вимог
Закону «О судоводителях на мореходных судах торгового флота» (1902) засновано нові
заклади. Тепер звання судноводіїв розподілялися за двома ступенями – капітана
та штурмана, а кожен ступінь поділявся на 4 розряди залежно від поділу дальності
плавання (далекі та малі відстані). Відповідно до Закону «О механиках на мореходных
судах торгового флота» (1903) було засновано школи двох типів – училища далекого
і малого плавання для підготовки штурманів I і II розрядів і морехідні школи для
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підготовки штурманів III і IV розрядів [2]. 1909 року систему звань судноводіїв було
спрощено, проте систему навчальних закладів залишено без змін. Подальше відкриття
і розвиток низки навчальних закладів зупинила Перша світова війна.
Зазначимо, що в останній чверті XVIII і першій третині XIX ст. торговельноморехідна освіта залишалася поза увагою держави. Тривалий час проблема підготовки
фахівців для комерційного флоту вирішувалася завдяки приватним ініціативам:
коштами Одеської митниці навчалася визначена кількість слухачів у стінах
Чорноморського штурманського училища, а за фінансової підтримки купців на півдні
України діяли товариства вільних матросів, що були осередками поширення морехідних
знань. Разом із тим забезпечення комерційного флоту фахівцями відбувалося
ще й шляхом залучення спеціалістів із-за кордону.
Отже, у розвитку мережі навчальних закладів для підготовки фахівців торгового
флоту простежуються такі віхи: 1829-1864 рр. – поступове відкриття з утворенням
розгалуженої мережі; 1864-1902 рр. – реформування змісту підготовки морських фахівців;
1902-1914 рр. – започаткування формування законодавчої бази.
Цікавою для нашого дослідження є періодизація історії морехідної освіти України,
запропонована сучасним дослідником історії О. Чорним [9, с. 189-194], який також
виокремлює три великі етапи – дореволюційний, радянський та пострадянський.
Перший етап він називає найтривалішим, оскільки він охоплює період від початку ХІХ ст.
до 1917 р. Науковець вважає, що саме в цей період відбувається започаткування
дослідження морської освіти. Після подій 1917-1920 рр. розпочинається новий,
радянський етап у вивченні історії морських навчальних закладів. З проголошенням
незалежності України й розпадом Радянського Союзу розпочався третій етап у вивченні
історії морських навчальних закладів, що триває донині. Наголосимо, що автор вважає:
дослідження проблеми на цьому етапі має стати серйозним аргументом української
сторони в українсько-російських переговорах щодо питань приналежності
Чорноморського флоту з його військово-морськими базами.
При визначенні періодів розвитку морської освіти нами враховано й пропозиції [5]
щодо періодизації розвитку системи морських бібліотек у період початку ХІХ – початку
ХХ ст., у якому автори виокремили такі періоди:
– XVIII ст. – поява перших морських книжкових зібрань (бібліотека Морської
академії, яка мала підручники, наукову літературу з морехідної справи та книжки
з морської тематики, перекладені російською мовою; Морська бібліотека адміралтействколегій, книжкові зібрання великих портів (Одеси, Миколаєва, Херсона);
– перша чверть XIX ст. – 1850 р. – поява бібліотек при Благородних офіцерських
зібраннях, 1851 – 1900 рр. – створення судових бібліотек;
– 1917 – 1925 рр. – «профілізація» і «фільтрація» бібліотечних фондів (вилучення
книжок, які не відповідають комуністичній ідеології), формування бібліотек будинків
офіцерів.
Як бачимо, навіть у цій періодизації розділові роки виокремлення періодів
співпадають з іншими межами, зазначеними вище.
Розглядаючи морську освіту як складову системи середньої та вищої професійної
освіти, ми проаналізували етапність її розвитку на українських землях.
З історичних джерел відомо, що від початку XVIII ст. значний вплив на розвиток
науки й освіти на українських землях мала Києво-Могилянська колегія, створена ще
1632 року. За царським наказом 1701 року вона отримала титул і права академії – першого
вищого навчального закладу в Україні [7]. І хоча навчання тут мало суто загальноосвітній
характер – студенти вивчали граматику, поетику, риторику, філософію і богослів’я,
іноземні мови, історію та географію, математику (тригонометрію зокрема), фізику,
астрономію та архітектуру, вони по закінченні ставали викладачами різних навчальних
закладів, морського профілю зокрема.
До 1725 р. на території Російської імперії, а отже – і на українських землях, було
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відкрито циферні школи (початкові з математичним нахилом) і приватні гімназії,
де освіту здобували не лише дворянські діти, а й солдатські. 1724 року було створено
перший в Росії науково-просвітницький центр – Академію наук, на яку покладалося
завдання науково-технічного забезпечення держави (викладали зарубіжні професори).
Зауважимо, що впродовж 30-60-х років ХVІІІ ст. вибудовувалася система
дворянської станової освіти: 1731 року відкрито сухопутний шляхетський корпус –
закритий навчальний заклад для дворян, 1759 р. – Пажеський корпус. В обох закладах
дворян готували до військової служби, надаючи при цьому знання з іноземних мов,
точних, інженерних і військових наук та здійснюючи світське виховання. У 1770-х роках
у Росії намагалися побудувати системи навчально-виховних закладів.
З 1786 р. відповідно до «Устава народных училищ» [7] у кожному губернському місті
розпочалося відкриття головних чотирикласних училищ, де викладалися історія,
математика, географія, фізика, механіка, мови; у кожному повітовому місті відкривалися
малі двохкласні училища, в яких дітей навчали читати і писати, елементарної граматики
та арифметики.
1802 року було створено Міністерство народної освіти, яке 1803 року затвердило
стрункий план організації єдиної (чотириступеневої) системи освіти – «Предварительные
правила народного просвещения» [5, с. 93-109]. Відповідно до цього плану вся держава
була розподілена на навчальні округи, серед яких Харківський обіймав українські землі.
Керівництво освітою в кожному окрузі здійснювали університети, в яких створювалися
училищні ради (шість професорів і ректор університету). Контролював діяльність
університетів попечитель навчального округу. Відповідно до Статуту 1804 р. університети
друкували навчальну та наукову літературу, створювали наукові товариства,
контролювали діяльність гімназій та приходських і повітових училищ.
Із прийняттям Статуту 1828 р. приходські училища проголошувалися навчальними
закладами для дітей «найнижчих станів», повітові училища – для дітей «купців,
ремісників й інших міських жителів»; у гімназіях освіту отримували діти дворян,
чиновників і купців [6]. 1835 року управління вищою школою і народною освітою було
розділено: навчальні округи з ведення університетів було вилучено і передано до ведення
Міністерства народної освіти. З цього моменту відповідальність за стан освіти в округах
було покладено на попечителів, які вже не суміщали цю посаду з керівництвом
університету. Відзначимо, що освітою переймалося й Міністерство фінансів, яке 1839 року
в окремих містах відкрило гімназії, реальні класи та повітові училища й військове
міністерство, яке відкривало воєнні училища та кадетські корпуси [там само].
На півдні держави 1832 року було утворено Одеський навчальний округ (одночасно
з Київським); до цього року Катеринославська, Таврійська та Херсонська губернії входили
до складу Харківського навчального округу. Зауважимо, що всі освітні округи проіснували
до 1917 р.
Значний інтерес для нашого дослідження складали періодизації розвитку освіти
(середньої спеціальної, професійної, вищої) у ХХ столітті. Наприклад, в «Історії
педагогіки» М. Левківського [3] наведено таке розмежування періодів розвитку середньої
освіти: 1) школа й педагогіка початку ХХ століття; 2) школа й педагогіка України
у радянський період (20-80 роки); 3) утвердження демократичних державно-громадських
засад освіти (з 90-х років). В «Історії національної освіти і педагогічної думки в Україні»
Л. Медвідь [4] знаходимо таку періодизацію: 1) 1917–1920 рр. – розвиток національної
освіти і педагогічної думки в УНР; 2) 1920–1940 рр. – розбудова української системи освіти;
3) 1950–1990 рр. – радянська система української освіти; 4) з 1991 р. – національна освіта
незалежної України.
Як бачимо, часовий проміжок 1917-1920 (початок ХХ ст.) історики педагогіки також
виділяють в окремий етап.
Названі періодизації є актуальними в контексті проблеми нашого дослідження,
тому їх використано як базові стосовно структурування періодизації розвитку морської
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освіти на півдні України.
Ураховуючи зазначені вище критерії періодизації та підходи до визначення меж
окремих
етапів
у
контексті
соціально-економічних,
суспільно-політичних,
соціокультурних і педагогічних детермінант, у визначених хронологічних межах нами
було виділено такі періоди становлення і розвитку морської освіти на півдні України:
1) 1830-ті роки – друга половина 1850-х років – започаткування багатогалузевої
промисловості, тривале зростання обсягів внутрішньої та зовнішньої торгівлі, процес
становлення ринкових відносин (початок пов’язуємо зі створенням Одеського
навчального округу (1832), до складу якого ввійшли південні губернії країни, відкриття
морського училища в Херсоні (1834), розділення управління вищою школою і народною
освітою (1835);
2) друга половина 1850-х років – початок 1870-х – втрата впливу в Чорноморському
басейні після Кримської війни (початком вважаємо реформування системи морської
освіти);
3) початок 1870-х років – початок 1900-х років – формування інструктивної бази
народної освіти (за початок обираємо затвердження Статуту (1871), Правил
«Об испытаниях при поступлении, переходе и окончании курса» (1872), Правил
для учнів (1873) – нормативних документів, які були чинними аж до 1917 р., створення
Миколаївської морської академії (1877);
4) початок 1900-х років – 1919 – спроба побудувати законодавчу базу морської освіти
як частини професійної (початком періоду обираємо ухвалення законів про механіків
(1902) і судноводіїв (1903), у періоді виокремлюємо військово-революційну паузу руйнації
(1917 – 1919) – Перша світова та Громадянська війни, революційні події, під час яких
відбулася ліквідація системи військово-морських навчальних закладів шляхом відмови
від попереднього досвіду та фізичної ліквідації професорсько-викладацького складу;
5) 1919 – 1991 – уніфікація підготовки спеціалістів торгового флоту за радянських
часів (розпочинається відкриття військово-морських інститутів та академій Морського
управління);
6) 1991 – 2014 – розбудова національної системи морської освіти (з паузою
1991 – 1995 рр., коли розв’язувалося питання щодо майбутнього Чорноморського флоту
і відбувалося різке зниження кількості професійно-технічних училищ і технікумів).
Зрозуміло, що наведена періодизація, як і будь-яка інша, є умовною, оскільки
визначається особливостями об’єкта дослідження та особистісними поглядами автора.
Проте вона може стати корисною в подальшому вивченні глибинних процесів
і причинно-наслідкових зв’язків у становленні й розвитку морської освіти на півдні
України.
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Ляшкевич А. И.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-МОРЕХОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ЮГЕ УКРАИНЫ (20-Е ГОДЫ XIX – XX-Й ВЕК)

Названные в статье периодизации актуальны для определения этапов развития морского
образования на юге Украины, поэтому их использовано в качестве базовых. Выделены критерии
и подходы к определению границ отдельных этапов в контексте социально-экономических,
общественно-политических, социокультурных и педагогических детерминант. Подано
периодизацию развития системы морских библиотек в период с XIX до начала ХХ веков,
а также проанализированы содействия развитию мореходного образования путем
распространения внутренней торговли, активизации внешнеэкономических связей
и проведения железных дорог к портам на юге страны – Одессы, Николаева, Херсона.
Ключевые слова: мореходство, морской флот, торгово-мореходное образование, этапы
развития, периодизация развития морского образования.
Lyashkevych A. I.
STAGES OF DEVELOPMENT OF MERCHANT MARINE EDUCATION
IN THE SOUTH OF UKRAINE (20S YEARS OF THE XIX – XX CENTURIES)

The periodization mentioned in the article is relevant in determining the stages of development
of maritime education in the south of Ukraine, so it is taken as a basic reference. The criteria and
approaches to defining the stage boundaries according to socioeconomic, socio-political, socio-cultural
and pedagogical determinants are distinguished too. It is noted that the steps of the shipping development
are connected with technical progress: the emergence of sailboats, the change from wooden vessels to iron
one, the construction of steam engines, the emergence of the first welded structures, and the construction
of internal combustion engines.
The scientists’ opinions concerning the development of the marine studies libraries during
the XIX and at the beginning of the XX centuries were taken into account determining the stages
of maritime education development. It was also analyzed the contribution of the domestic trade expansion,
the intensification of the foreign economic relations and the paving of the railway lines to the ports
(Odessa, Mykolaiv, Kherson) in the south of the country.
The article states that the determined periodization will become a basis for the further study
of the processes and causal relationships in the formation and development of maritime education
in the south of Ukraine.
Key words: shipping, sea fleet, merchant marine education, stages of development, periodization
of maritime education development.
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МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

У статті здійснено історико-педагогічний аналіз шкільної математичної освіти України
у другій половині ХХ століття. Виявлено тенденції розвитку шкільної математичної освіти
в контексті освітніх реформ. Опрацьовано літературні джерела й розглянуто навчальні
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програми початкової та середньої школи. Визначено найважливіші риси складених програм
з математики. Автором зазначено, що зміст математичної освіти, організація навчального
процесу в школі, методи навчання математики мають відбивати специфічні виховні
й розвивальні цілі математики-науки і не можуть бути визначені раз і назавжди. Вони
змінюються залежно від політичних, економічних і соціокультурних трансформацій
суспільства, їх пошук має постійно продовжуватися.
Ключові слова: шкільна математична освіта, реформа, навчальні плани, програми.
Зміни, які відбуваються в житті Української держави на засадах демократії,
зумовлюють нові вимоги до середньої освіти, що має відповідати потребам сучасного
українського суспільства. У концепції нової української школи зазначено, що «центральне
місце в системі освіти належить середній школі. У школі формується особистість,
її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе
навчатися впродовж життя» [5]. Важливої уваги заслуговує шкільна математична освіта,
оскільки однією з ключових компетентностей для нової української школи є математична
грамотність. Саме тому виникає потреба в переосмисленні науково-педагогічних
досягнень учених, на основі яких відбувається реформування системи шкільної
математики.
У шкільній математичній освіті впродовж останніх років відбулися певні зміни, що
свідчать про початок її реформування, але поряд з тим залишається низка невирішених
актуальних для дослідження проблем. Зважаючи на те, що аналіз сучасної системи освіти
свідчить про необхідність пошуку нових підходів і відповідних шляхів розвитку змісту,
форми й методів викладання математики, процес теоретичного аналізу й узагальнення
суперечностей, досягнень і помилок у реформах другої половини XX століття, по-перше,
не може вважатися завершеним, по-друге, накопичений досвід стане корисним
у подальшому розробленні шляхів розвитку шкільної математичної освіти. Це зумовило
потребу проаналізувати стан математичної освіти в школах України у другій половині
ХХ століття.
Станом математичної освіти, проблемами й пошуком шляхів їх вирішення
переймаються багато як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, методистів і вчителівпрактиків. Ці питання відображено в історико-педагогічних дослідженнях Г. Дорофеєва,
О. Мельничук, К. Рибнікова, А. Столяра, Л. Фрідмана, М. Шабаєвої. Сутність змісту
математичної освіти школярів детально опрацьовано відомими педагогамиматематиками, як-то М. Бурда, Б. Гнеденко, З. Слєпкань, І. Тесленко та ін.
Незважаючи на значущість попередніх наукових досліджень, вважаємо,
що проблема розвитку шкільної математичної освіти в Україні в другій половині
XX століття залишається недостатньо вивченою, і тому існує нагальна потреба
в опрацюванні історико-педагогічних аспектів розвитку шкільної математичної освіти,
результати якого могли б бути використані в сучасних умовах.
Мета цієї статті – зробити теоретичний аналіз та узагальнення реформаційних
процесів шкільної математичної освіті, що відбувалися в Україні в другій
половини XX століття.
З’ясуємо, що зумовило зміни в завданнях і змісті шкільної математичної освіти, які
чинники призводили до перетворень у цій галузі, якими нормативними документами
вони супроводжувалися.
Друга половина ХХ століття – це період переломної епохи в економіці
та політичному житті українського суспільства. Зміни почалися і в освіті. Перші кроки
до перебудови освіти, зокрема шкільної математичної, було закладено рішеннями
ХІХ з’їзду КПРС 1952 року, на основі яких Міністерство освіти УРСР внесло низку змін
до навчальних планів і програм з математики, поставило завдання політехнічного
навчання. У цьому документі зазначалося, що «…треба перебудувати навчальну програму
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середньої школи в бік більшої виробничої спеціалізації з тим, щоб юнаки та дівчата,
які закінчують десятирічку, мали добру загальну освіту, яка б відкривала шлях
до високого, і разом із тим були підготовлені до практичної діяльності, оскільки частина
випускників буде відразу залучатися до праці в різних галузях народного
господарства» [3, с. 330]. Згідно з рішенням уже ХХІ з’їзду КПРС Верховна Рада СРСР
24 грудня 1958 року прийняла Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям
і подальший розвиток системи народної освіти в СССР», а потім, 17 квітня 1959 року, –
Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і подальший розвиток системи народної
освіти в Українській РСР».
Усі ці факти є доказом того, що особливого розвитку шкільна математична освіта
набула в 50-60 рр. Створити уявлення про рух реформи того часу допомагають матеріали
доповідей Міжнародної комісії з математичної освіти, наданих 1966 року Московським
міжнародним конгресом математиків [1, с. 29].
Значну роботу проведено в цей період щодо модернізації шкільної математичної
освіти. Так, у грудні 1964 р. створено Державну Комісію з реформи середньої освіти при
АН СРСР і АПН СРСР. Її математичну секцію очолили А. Колмогоров і О. Маркушевич.
Головним гаслом Комісії стало оновлення змісту загальної освіти, яка має відповідати
тогочасному рівню наукових досягнень. Метою навчальних програм з усіх предметів було
«не перетворювати наукову новизну в самоціль, але разом з тим ввести школярів у світ
сучасної науки, дати їм знання зі всього найбільш суттєвого та передового, що складало
їх зміст» [4].
У новій програмі було посилено увагу до розділів, найбільш важливих у світлі
політехнічних завдань. У практику роботи шкіл вони вводилися поступово за планом.
Відзначимо найважливіші риси складеної програми з математики:
1) навчальний предмет «Арифметика» перейменувати на «Математика»;
2) початковій школі повернути чотирирічний термін навчання;
3) у нову програму початкової школи 1969 року включити набагато більше
геометричного матеріалу;
4) для викладу нового матеріалу використовувати теоретико-множинний
та функціональний підходи (відображення однієї множини в іншу множину);
5) курс геометрії у старших класах базувати на основі векторних уявлень;
6) підсилити увагу до оволодіння поняттями й методами, що мали найбільше
значення в математиці.
Зміни в шкільній математичній освіти були докорінними. Реформу 60-70-х років
у СССР називали «колмогоровською». У цей період діяльність А. Колмогорова була
занадто інтенсивною. Теоретико-множинний підхід при викладанні навчального
матеріалу, який увів науковець, відрізнявся великим ступенем абстрактності і вже
передбачав певну математичну культуру, якою учні не володіли. Тому більшість
навчального часу вчитель мусив використовувати на пояснення нових понять, які,
враховуючи їх абстрактність, були складні для розуміння. Це призвело до погіршення
навичок обчислення, елементарних тотожних перетворень, уміння розв’язувати рівняння
та нерівності. Так, 5 грудня 1978 року розвиток усіх кращих традицій вітчизняної
математичної освіти, закладених А. Колмогоровим, був перерваний під час обговорення
на засіданні Відділення математики АН СССР, але основні контури, які накреслив
академік, збереглися й набувають особливої актуальності й сьогодні.
Велике значення для розвитку шкільної математичної освіти мала Постанова
1966 року «Про заходи подальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої
школи УРСР», в одному з пунктів якої зазначається: «На основі наявного досвіду
організувати школи з поглибленим вивченням у старших класах окремих
дисциплін» [3, с. 339]. Інтенсивний розвиток науки і техніки, виробництва та культури
вимагав від суспільства випускників шкіл уже з поглибленими знаннями окремих
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дисциплін. Реакцією на Постанову 1966 року було створення перших шкіл
з математичною спеціалізацією при відомих наукових центрах – Сибірському відділенні
АН СССР, Московському, Ленінградському, Київському університетах [6, с. 39].
За даними Міністерства освіти УРСР, з початку 1967/68 навчального року лише
в Луганській області організовано три школи з поглибленим вивченням окремих
дисциплін, зокрема одну школу зі спеціалізацією математики та обчислювальної
техніки [2, с. 19]. З метою подальшого стрімкого розвитку шкільної математичної освіти
1967 року було прийнято Положення Міністерства освіти «Про школу юних математиків»
та Положення «Про організацію факультативних занять учнів VІІ-Х класів».
У середині 80-х років стан загальної середньої освіти вважався кризовим. Про
складну ситуацію та масові недоліки свідчать матеріали колегії Міністерства освіти. Проте
реформа 1984 року, розрахована на тривалий термін, певних змін у шкільну математичну
освіту не внесла. Успішним стає лише диференціація навчання.
Таким чином, в Україні в другій половині XX століття у шкільній математичній
освіті відбулися суттєві реформації, які мали вплив на процес навчання учнів і підготовку
майбутнього вчителя математики. Слід зазначити, що якою б не була стратегія нової
реформи шкільної математичної освіти, вона не може бути успішною без урахування
історико-педагогічного досвіду. Можна погодитися з Г. Дорофеєвим, який писав:
«Ставлячи питання поновлення системи шкільної математичної освіти в країні з позиції
тих перспектив, які відкриваються зараз перед школою як соціальним інститутом,
необхідно бережно поставитися до історичних і культурних традицій, глибоко
осмислити вітчизняний і світовий педагогічний досвід» [7, с. 11].
Отже, розглянуті історико-педагогічні аспекти розвитку шкільної математичної
освіти в Україні в другій половині ХХ століття, а до того й вітчизняні здобутки мають бути
використані в розробленні й удосконаленні навчальних планів і програм, підручників,
посібників, методичних рекомендацій, у процесі вивчення математичних курсів
у загальноосвітній школі. Крім розглянутих аспектів розвитку шкільної математичної
освіти в Україні в контексті освітніх реформ другої половини ХХ століття існують й інші
питання, які потребують вивчення: систематизування поглядів математиків, педагогів,
психологів, провідних політичних, культурних діячів щодо реформи шкільної
математичної освіти; здійснення історико-педагогічного аналізу навчальних планів
і програм з математичних дисциплін.
Дослідження не вичерпує означеної проблеми, і в подальшому планується більш
досконале її вивчення та з’ясування стратегічних напрямків розвитку змісту шкільної
математичної освіти в Україні періоду другої половини XX століття.
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Сафонова И. Я.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

В статье осуществлен историко-педагогический анализ школьного математического
образования Украины во второй половине ХХ века. Выявлены тенденции развития школьного
математического образования в контексте образовательных реформ. Обработаны
литературные источники и рассмотрены учебные программы начальной и средней школы.
Определены важнейшие стороны составленных программ по математике. Автором отмечено,
что содержание математического образования, организация учебного процесса в школе, методы
обучения математике должны отражать специфические воспитательные и развивающие цели
математики-науки и не могут быть определены раз и навсегда. Они меняются в зависимости
от политических, экономических и социокультурных трансформаций общества, их поиск
должен постоянно продолжаться.
Ключевые слова: школьное математическое образование, реформа, учебные планы,
программы.
Safonova I. Y.
MATHEMATICAL EDUCATION IN SCHOOLS OF UKRAINE
IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

The article deals with the historical and pedagogical analysis of school mathematical education of
Ukraine in the second half of the 20th century. The tendencies of the development of school mathematical
education in the context of educational reforms have been revealed. Literary sources have been worked on;
primary and secondary school curricula have been reviewed. The most important aspects of the compiled
mathematics programs have been determined. The author has noted that the content of mathematical
education, the organization of the educational process in school, the methods of teaching mathematics
should reflect specific educational and developmental goals of mathematical science and cannot
be determined once and for all. The analysis of the modern educational system shows the need to find new
approaches and appropriate ways of developing the content, forms and methods of teaching mathematics,
the process of theoretical analysis and generalization of contradictions, achievements and errors
in the reforms of the second half of the 20th century cannot be considered complete. The accumulated
experience will be extremely useful in further progressing ways of developing school mathematical
education. The methods change depending on the political, economic and socio-cultural transformations
of society, their search must constantly continue.
Key words: school mathematical education, reform, curricula, programs.
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Солодовник А. О.*
ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (60-80 РР. ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті розглядається зміст поняття інтенсифікації в контексті освітньої галузі.
Автор акцентує увагу на тому, що не можна стверджувати, що процес інтенсифікації фізикоматематичної підготовки студентів морських навчальних закладів України відбувався в чітких
темпоральних межах обраного для дослідження періоду. З огляду на це розглянуто передумови
зазначеного процесу. У межах дослідження шляхи інтенсифікації фізико-математичної
підготовки студентів морських навчальних закладів розподілено на три групи відповідно
до її структурних компонентів – змістового, процесуального та контрольно-регулювального.
Автор зауважує, що врахування історико-педагогічного досвіду з досліджуваного питання
дозволить уникнути помилок на сучасному етапі розвитку освіти.
Ключові слова: інтенсифікація, фізико-математична підготовка, морські навчальні
заклади.
*© Солодовник А. О.
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Рівень розвитку освітньої галузі, беззаперечно, є одним із провідних факторів
впливу на суспільно-економічне життя будь-якого суспільства. У сучасних реаліях
забезпечення доступності якісної освіти та надання можливості навчання впродовж
усього життя є однією з цілей сталого розвитку, які були окреслені світовими лідерами
у вересні 2015 року на саміті ООН [20]. Незважаючи на високий індекс кадрового
потенціалу та людського капіталу в Україні, науковці й роботодавці констатують
невідповідність рівня розвитку вітчизняної галузі освіти потребам і викликам сучасного
світу. Ця проблема загострилася ще у другій половині ХХ століття і не втрачає своєї
актуальності сьогодні. Стріймкий розвиток виробництва та сфери послуг в умовах
четвертої науково-технічної революції вимагає від освіти певних трансформацій, які
стосуються не лише змісту, а й процесуального та контрольно-регулювального
компонентів. Узагальнюючи слід зазначити, що в мінливих реаліях сьогодення перед
державою постають важливі завдання щодо реформування освітньої галузі та пошуку
шляхів приведення її відповідно до рівня розвитку світового господарства, науки
й техніки.
Процес розвитку освіти як багатоаспектного феномену займає одне з центральних
місць у науково-педагогічних розвідках. Серед них слід виокремити дослідження
В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя, В. Огнев’юка, О. Савченко. Історія становлення
й розвитку освіти в Україні на різних історичних етапах відображена в історикопедагогічних працях Є. Голобородько, В. Кузьменка, М. Левківського, Н. Слюсаренко,
О. Сухомлинської та ін. Окремої уваги заслуговують дослідження Ю. Бабанського,
В. Беспалька, М. Махмутова, М. Садового, Н. Тализіної, І. Трубавіної щодо шляхів
інтенсифікації навчання в загальноосвітній та вищій школі. О. Пшенична виокремила три
напрямки досліджень проблеми інтенсифікації навчання: теоретико-методологічний –
вивчення загальних питань підвищення продуктивності педагогічного процесу
(С. Архангельський, С. Гончаренко, А. Кузьмінський); дидактичний – пошук ефективних
форм, методів і засобів навчання (А. Алексюк, В. Бондар, П. Підкасистий); психологічний
– дослідження особливостей активізації механізмів сприйняття, мислення, розуміння,
пізнавальної діяльності (Б. Ананьєв, Г. Балл, П. Гальперін) [19, с. 591]. Однак у широкому
колі досліджень залишається поза увагою питання інтенсифікації фізико-математичної
підготовки студентів морських навчальних закладів.
Метою статті є визначення основних шляхів інтенсифікації фізико-математичної
підготовки студентів морських навчальних закладів України у 60-80 рр. ХХ століття.
У тлумачному словнику сучасної української мови під інтенсифікацією розуміється
«дія за значенням інтенсифікувати», тобто «збільшувати інтенсивність чого-небудь;
посилювати щось» [5]. Ю. Бабанський зауважує, що «інтенсифікацію освіти можна
визначити як підвищення продуктивності навчальної праці учителя та учня в кожну
одиницю часу» [2, с. 380]. Е. Азімов та А. Щукін зазначають, що у психологічному
контексті досліджуване поняття слід розглядати як сукупність чотирьох параметрів:
«збільшення об’єму та швидкості засвоєння матеріалу; кількість та варіативність
прийомів навчання; щільність спілкування; активізація психологічних резервів
особистості студента» [1, с. 82]. М. Буланова-Топоркова вважає, що інтенсифікація
навчання – це процес передання значного обсягу навчальної інформації учням
чи студентам при незмінній тривалості навчання без зниження вимог до якості
знань [4, с. 152]. Узагальнюючи все вищезазначене, погоджуємося з думкою В. Безрукової:
«інтенсифікація – це принцип організації системи навчання, що максимально
використовує внутрішні резерви для підвищення ефективності освіти» [3, с. 348].
60-80 рр. ХХ століття характеризуються бурхливою розбудовою системи середньої
спеціальної освіти в СРСР. Діяльність морських навчальних закладів на той час
регламентувалася документами керівних органів вищезазначеної освітньої ланки.
З огляду на це, розвиток професійної підготовки студентів у морських навчальних
закладах відбувався в контексті провідних тенденцій, притаманних розвитку середньої

278



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


спеціальної освіти загалом. Однією з таких тенденцій досліджуваного періоду була
інтенсифікація навчально-виховного процесу в середніх спеціальних навчальних закладах
СРСР.
Як зауважує професор Н. Гупан, під час обґрунтування початку розгортання будьякого педагогічного процесу або явища необхідно уникати прив’язування винятково
до дат ухвалення постанов керівними органами країни. Учений акцентує увагу на тому,
що ці процеси та явища визрівають та згасають поступово за власними
закономірностями [6]. З огляду на це, не можна стверджувати, що процес інтенсифікації
фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів України
відбувався в чітких темпоральних межах обраного для дослідження періоду.
Передумовами розгортання цього процесу були події суспільно-політичного
та економічного життя країни у другій половині 50-х рр. ХХ століття: курс
на демократизацію, оновлення та лібералізацію політичної сфери, що стало поштовхом
для розвитку соціальної сфери; завдання щодо подальшого підйому промисловості
та транспорту (за рішенням липневого пленуму ЦК КПРС 1955 року); розвиток науки
і техніки та сприяння впровадженню їх досягнень у всі сфери людської діяльності;
оновлення та розширення морського флоту тощо.
У зв’язку з цим у другій половині 50-х рр. ХХ століття починає спостерігатися
невідповідність чинної системи підготовки фахівців з середньою спеціальною освітою
рівню науково-технічного прогресу. Відрив освіти від життя став достатньо помітним,
тому під час ХХ з’їзду КПРС 1956 року М. Хрущов констатував необхідність
її реформування. Наприкінці 50-х рр. криза чинної освітньої системи посилюється, і тому
з метою вирішення зазначеної проблеми 1958 року керівництво країни ухвалює Закон
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної
освіти в СРСР». Аналіз науково-педагогічної літератури та періодичних видань
досліджуваного періоду дозволяють зробити висновок, що все вищезазначене
актуалізувало на початку 60-х рр. ХХ століття необхідність пошуку шляхів інтенсифікації
освіти загалом і фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів
зокрема.
60-80 рр. ХХ століття характеризуються бурхливим розвитком науки й техніки,
що у свою чергу стало одним із визначальних факторів розбудови морського флоту СРСР.
Перед морською освітою постає завдання підготувати фахівця, який засвоїв у повному
обсязі необхідні знання та отримав навички їх застосування під час своєї професійної
діяльності в умовах автоматизації морської галузі. Особливе місце у цьому процесі
посідає фізико-математична підготовка студентів морських навчальних закладів.
Важливість вивчення дисциплін фізико-математичного циклу констатувалася не тільки
на рівні навчальних закладів, а й на загальнодержавному рівні. Підтвердженням цьому
була низка завдань, окреслених керівництвом СРСР:
 наближення вивчення фізико-математичних дисциплін до життя (закон «Про
зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти
в СРСР» та рішення ХХІІ з’їзду КПРС щодо політехнізації освіти);
 зростання в навчальних планах підготовки фахівців для морської галузі частки
навчального часу, який відводився на вивчення дисциплін фізико-математичного циклу;
 проведення на республіканському рівні, починаючи з 1967 року, олімпіад
з фізико-математичних дисциплін (лист Міністерства вищої та середньої спеціальної
освіти УРСР № 20-13-96 від 14 квітня 1967 року);
 розвиток фундаменталізації освіти з повноцінним використанням апарату
фізико-математичних наук під час викладання спеціальних дисциплін (рішення
ХХІ з’їзду КПРС);
 підвищення якості викладання дисциплін природничо-математичного циклу,
націлення його на формування у студентів сучасної природничо-наукової картини світу,
знань та уявлень про практичне застосування науки в основних галузях виробництва
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та інших сферах діяльності (рекомендації пленума Методичної ради при Навчальнометодичному управлінні середньої спеціальної освіти Мінвузу СРСР, вересень 1984 року);
 перегляд змісту фізико-математичних дисциплін з урахуванням розвитку
електронно-обчислювальної техніки та її можливостей у вдосконаленні навчальновиховного процесу (рішення Всесоюзної науково-практичної конференції «Електроннообчислювальна техніка в народній освіті») тощо.
Зростання обсягу навчальної інформації з точних наук, зумовлене науковотехнічним прогресом, вимагало від освітянської спільноти пошуку шляхів інтенсифікації
навчально-виховного процесу. У контексті нащого дослідження шляхи інтенсифікації
фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів розподілено
на три групи відповідно до її структурних компонентів (рис. 1).
Фізико-математична підготовка
студентів морських навчальних
закладів

ЗМІСТОВИЙ
КОМПОНЕНТ

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ
КОМПОНЕНТ

КОНТРОЛЬНОРЕГУЛЮВАЛЬНИЙ
КОМПОНЕНТ

Інтенсифікація

Рис. 1. Шляхи інтенсифікації фізико-математичної підготовки
студентів морських навчальних закладів
Інтенсифікація змістового компоненту фізико-математичної підготовки студентів
морських навчальних закладів відбувалася через збільшення інформативності
пропонованих начальних матеріалів шляхом наповнення їх відомостями щодо
останніх досягнень науки та техніки, фундаменталізації та розкриття важливості
їх застосування під час вивчення дисциплін спеціального циклу й у майбутній
професійній діяльності [7-11]. У 60-80 рр. ХХ століття Міністерство вищої та середньої
спеціальної освіти вносило зміни до програм фізико-математичних дисциплін з метою
підвищення теоретичного рівня підготовки спеціалістів з середньою спеціальною
освітою, забезпечення внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, формування
у студентів природничо-наукової картини світу. У морських навчальних закладах
систематично проводилися спільні засідання циклових методичних комісій фізикоматематичних, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін з метою узгодження
навчальних програм з фізики, математики та хімії з програмами інших дисциплін
навчальних планів підготовки фахівців для морського флоту. Під час занять засвоєння
теоретичних основ фізико-математичних дисциплін перепліталося з вивченням
матеріалів з’їздів КПРС для розширення світогляду студентів, ознайомлення
їх з перспективами розвитку науки і техніки загалом та морської галузі зокрема. Проте,
як показувала практика діяльності морських навчальних закладів, курс на підвищення
теоретичного
рівня
підготовки,
її
фундаменталізації
часто
призводив
до перенавантаження не тільки викладачів, а й студентів, і, як наслідок, відбувалося
зниження якості фізико-математичної підготовки. Тому вчені та викладачі-практики
наголошували на необхідності інтенсифікації її процесуального компоненту.
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У документах керівних органів влади СРСР з питань освіти досліджуваного періоду
зазначається про необхідність створення умов для інтенсифікації виробництва. Міністр
вищої та середньої спеціальної освіти СРСР В. Єлютін у своїх зверненнях, опублікованих
у журналі «Середня спеціальна освіта» за 60-80 рр. ХХ століття, звертав увагу на подібний
процес – інтенсифікацію навчання в середніх спеціальних навчальних закладах. Аналіз
звітів про діяльність морських навчальних закладів, протоколів засідань методичних
і педагогічних рад, циклових методичних комісій дозволив виокремити шляхи
інтенсифікації фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів,
представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Шляхи інтенсифікації процесуального компонента фізико-математичної
підготовки студентів морських навчальних закладів у 60-80 рр. ХХ століття
Шляхи інтенсифікації
Підготовка студентів до участі у І і ІІ
етапах Республіканської олімпіади юних
математиків, фізиків і хіміків
Залучення студентів до гурткової роботи,
а також до участі у виставках технічної
творчості
Збільшення частки самостійної роботи
студентів
Упровадження елементів
програмованого навчання

Упровадження проблемного навчання

Застосування під час занять технічних
засобів навчання, навчального кіно та
телебачення
Застосування електроннообчислювальної техніки

Очікувані результати
Підвищення інтересу студентів, збагачення їх знань
і вмінь, удосконалення практичних навичок,
стимулювання молоді до більш глибокого і
свідомого вивчення цих предметів
Розширення та поглиблення знань з фізикоматематичних дисциплін, розкриття їх
прикладного характеру
Сприяння формуванню самостійності як
професійної якості майбутнього фахівця морської
галузі та особистісної риси професіонала
Керованість процесу засвоєння навчальної
інформації, можливість подання навчального
матеріалу окремими порціями з метою
полегшення його опрацювання
Розвиток мислення студентів, формування
готовності до застосування фізико-математичних
знань під час вирішення проблемних питань
Забезпечення наочності, активізація пізнавальної
діяльності студентів, економія навчального часу
Формування та розвиток у студентів умінь і
навичок користування електроннообчислювальною технікою в контексті
автоматизації морської галузі

Джерела: [10-18].

Вивчення ефективності й результативності фізико-математичної підготовки
студентів морських навчальних закладів відбувалося шляхом проведення практичних
і лабораторних занять, контрольних робіт, заліків та екзаменів. Основним шляхом
інтенсифікації контрольно-регулювального компонента фізико-математичної підготовки
в морських навчальних закладах було запровадження нового виду перевірки знань
студентів – програмованого контролю. У морехідних училищах з’явилися класи для
програмованого навчання і контролю «Аккорд». Результати методичної роботи
викладачів морських навчальних закладів з вищевказаного питання були представлені
в доповідях «Про стан кабінету математики під клас програмованого навчання
і контролю», «Принципи програмованого навчання і контролю в класі «Аккорд»«, «Деякі
елементи програмованого контролю у викладанні математики, фізики, хімії», «Досвід
проведення уроку з фізики з програмованим контролем в класі «Аккорд»« тощо.
Застосування елементів програмованого контролю знань з фізико-математичних
дисциплін дозволяло виділити більше навчального часу для активної пізнавальної
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діяльності студентів, а також виявити індивідуальні недоліки в засвоєнні окремих тем
з подальшим їх усуненням [9-11].
Узагальнюючи зауважимо, що індустріалізація освіти, розвиток науки і техніки,
автоматизація морської галузі, притаманні досліджуваному періоду, вимагали
підвищення якості фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних
закладів та усунення її відриву від життя і майбутньої професійної діяльності.
Незважаючи на широкий спектр шляхів, обраних для інтенсифікації цього процесу
в досліджуваний період, усе ж таки спостерігалися певні недоліки:
 значна фундаменталізація призводила до того, що деяка частина теоретичного
матеріалу з фізики, математики і хімії переходила у процесі засвоєння в розряд
«мертвих» знань, оскільки не знаходила застосування у практичній діяльності;
 надмірне насичення навчального матеріалу з фізико-математичних дисциплін
економічними показниками розвитку країни, вивченням матеріалів з’їздів КПРС
призводили до політизації навчально-виховного процесу та інтенсивної ідеологізації
змісту фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів;
 рівень фахової підготовки викладачів фізико-математичних дисциплін морських
навчальних закладів щодо методики застосування елементів програмованого
та проблемного навчання, технічних засобів та електронно-обчислювальної техніки
у процесі навчання не відповідав повною мірою вимогам часу тощо.
Історико-педагогічний досвід із досліджуваного питання дозволить уникнути
помилок під час планування й організації процесу формування готовності майбутніх
фахівців морської галузі до застосування фізико-математичних знань у професійній
діяльності на сучасному етапі розвитку освітньої галузі, науки та техніки. Актуальним
залишається дослідження проблеми розвитку фізико-математичної підготовки студентів
морських навчальних закладів на сучасному етапі реформування освіти. Вищезазначене
може стати предметом подальшого наукового пошуку.
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Солодовник А. А.
ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (60-80 ГГ. ХХ ВЕКА)

В статье рассматривается содержание понятия интенсификации в контексте
образования. Автор акцентирует внимание на том, что нельзя утверждать, что процесс
интенсификации физико-математической подготовки студентов морских учебных заведений
Украины проходил в четких темпоральных пределах выбранного для исследования периода.
Учитывая это, рассмотрены предпосылки указанного процесса. В рамках исследования пути
интенсификации физико-математической подготовки студентов морских учебных заведений
разделены на три группы в соответствии с ее структурными компонентами –
содержательным, процессуальным и контрольно-регулировочным. Автор отмечает, что учет
историко-педагогического опыта по исследуемому вопросу позволит избежать ошибок
на современном этапе развития образования.
Ключевые слова: интенсификация, физико-математическая подготовка, морские учебные
заведения.
Solodovnik A. O.
THE WAYS OF INTENSIFICATION OF STUDENTS' PHYSICAL-MATHEMATICAL TRAINING
OF MARITIME EDUCATIONAL INSTITUTIONS (60-80 YY. OF XXTH CENTURY)

The article deals with the content of the intensification concept in the context of education.
The author draws attention to the fact that it cannot be asserted that the process of intensification of
students' physical-mathematical training of maritime educational institutions of Ukraine took place
within the precise temporal limits of the period under research. Taking it into account, the prerequisites
of this process were considered. The ways of intensification of students' physical-mathematical training
of maritime educational institutions are divided into three groups according to its structural components
– content, procedural and control-regulating. The intensification of the content component of students'
physical-mathematical training of maritime educational institutions occurred by increasing
the informational value of the proposed training materials and its fundamentalization. The ways
of intensification of the procedural component: students' training for participation in the Olympiad
of young mathematicians, physicists and chemists; involvement of students in co-working, and also
to participation in exhibitions of technical creativity; increase of the proportion of student’s individual
work; the introduction of elements of programmed and problem-based learning, technical teaching
facilities and computer technologies. The main way of intensification of the control-regulating component
of physical-mathematical training in maritime educational institutions was the introduction of the new
type of testing of students' knowledge – programmed control. The author comes to the conclusion that
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the consideration of the historical-pedagogical experience on the issue under research will help to avoid
mistakes at the present stage of the development of education.
Key words: intensification, physical-mathematical training, maritime educational institutions.
Рецензент: Кузьменко В.В.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ
У ВИМІРІ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
У статті розкривається досвід розробки біографічного підходу в різних галузях знань
і можливості його творчого використання в історико-педагогічних дослідженнях. Актуальність
проблеми зумовлюється тим, що історико-педагогічна наука нагромадила велику кількість
наукової, навчальної, науково-популярної літератури про життя і діяльність визначних
педагогів. Тому їхнє вивчення потребує розроблення відповідного наукового інструментарію.
Показано, що біографічний метод активно розробляється у психології, соціології, історичній
науці, літературознавстві, інших галузях знань, однак ще не став предметом глибокого
комплексного дослідження в педагогічній науці.
Ключові слова: біографічний метод, педагогічна персоналія, педагогічна біографістика,
історико-педагогічна наука.
Актуальність дослідження розвитку педагогічної біографістики в Україні
зумовлюється низкою наукових, освітньо-педагогічних, соціокультурних чинників.
Українська історико-педагогічна наука нагромадила значну кількість наукової,
навчальної, науково-популярної літератури про життєдіяльність визначних педагогів
і освітян. Цей процес супроводжується виданням численної довідникової літератури,
розвитком біобібліографії. На такому тлі увиразнюється й актуалізується потреба
з’ясування ролі, місця педагогічної біографістики в системі гуманітарних наук, зокрема
філософії, психології, соціології, літературознавства, історичної науки тощо. Вони
нагромадили значний досвід у проведенні біографічних досліджень, що може бути
корисним
для
розроблення
методологічних
засад,
науково-дослідницького
інструментарію педагогічної біографістики.
Науково-теоретичне підґрунтя для розв’язання означених завдань дає досвід
біографічних
досліджень,
нагромаджений
представниками
різних
галузей
гуманітаристики, зокрема психології (Б. Ананьєв, І. Кон, Н. Логінова, М. Рибников,
С. Рубінштейн та ін.), філософії (Л. Артамошкіна, О. Валевський, І. Голубович,
В. Менжулін), історичної науки (П. Попик, В. Чишко та ін.), соціології (Ю. Безпалов,
Д. Рогозін, Л. Скокова та ін.) тощо. Він потребує всебічного осмислення і творчого
використання в процесі вивчення педагогічних персоналій, зважаючи на контекст
наукового дискурсу щодо обґрунтування українськими вченими методологічних засад
української історико-педагогічної науки, зокрема педагогічної біографістики
(О. Адаменко, Г. Бєлан, М. Богуславський, С. Гончаренко, Н. Дічек, Т. Завгородня,
І. Стражникова, О. Сухомлинська та ін.).
Мета статті полягає у з’ясуванні можливостей використання наукового досвіду
представників різних галузей гуманітаристики у проведенні біографічних досліджень для
розроблення і вдосконалення науково-методологічних засад педагогічної біографістики.
Біографістика як напрямок і складник педагогічної науки може досліджуватися
з різних методологічних позицій, однак завжди через призму міждисциплінарного
підходу. Це, з одного боку, актуалізується зміною теоретичних парадигм, що орієнтують
*© Розман І. І.
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на інтерпретативні науково-дослідні стратегії та зосередження уваги на суб’єктивноособистісних значеннях і смислах. З іншого боку, міждисциплінарність детермінується
сутністю феномену життєпису, що як окремий жанр розвивається на перетині історії,
літератури, філософії, психології, соціології, фізіології, мовознавства, інших галузей
соціогуманітарних і біологічних наук. У такому ракурсі варто пригадати зроблений
на основі аналізу досвіду біографістики висновок відомого англо-американського вченого
А. Дж. Тейлора, згідно з яким найкращі зразки життєписів стали результатом поєднання
досягнень кількох галузей знань, бо саме такий синтез дозволяє з більшою ймовірністю,
точністю відтворити історію життя героя біографічної оповіді [6, с. 25].
Виходимо з концептуальної установки, що взаємодоповнюваність є одним
із головних теоретико-методологічних положень дослідження феномену біографії
в гуманітаристиці. До його з’ясування в педагогічній біографістиці підходимо
не з «традиційно-підручникових» позицій, які передбачають показ загальних ліній
перетину різних наук з проекцією на врахування міжпредметних зв’язків у навчальновиховному процесі, а в науково-методологічній площині, зважаючи на її предмет
і завдання. Ідеться про те, що між педагогічною біографістикою, з одного боку,
та біографічною традицією у філософії, психології, літературознавстві, історії, соціології,
з іншого, не може бути «паритету взаємозапозичення». Перша стосовно інших
є «молодшою сестрою», вона почала формуватися пізніше, тож передусім має вчитися,
запозичувати досвід «старших сестер», зважаючи на свої особливі потреби й завдання.
Виокремлюємо три основні аспекти таких запозичень: а) наукові конструкти
(концепції, теорії, ідеї, погляди), які сприяють ґрунтовному осмисленню загальних
проблем життєдіяльності педагогічної персоналії; б) науковий інструментарій,
що забезпечує розвиток науково-методологічних засад педагогічної науки; в) практичний
досвід біографічних досліджень у різних галузях знань.
Органічний взаємозв’язок педагогічної біографістики з філософією зумовлений
її інтегративною функцією, що має об’єднувати й синтезувати конкретні, спеціалізовані
напрямки біографічних досліджень, а також виявляти можливість (або принципову
неможливість) їхнього співставлення. Доробок відомих українських філософів у галузі
біографістики (О. Валевський, І. Голубович, В. Менжулін та ін.) дає важливе теоретикометодологічне підґрунтя для розуміння ролі, місця, значення біографічної проблематики
в сучасній гуманітаристиці, засвідчує глибоку вкоріненість біографії, біографічної
свідомості, біографічної практики у європейській науковій і культурній традиції,
яка активно розвивається через зростаючий інтерес до індивідуального життя
особистості, її творчих досягнень і суспільної діяльності.
Для педагога-дослідника в галузі біографістики досвід історико-філософських
студій дає розуміння біографії як соціокультурного феномену, що характеризує
індивідуально-особистісний вимір соціального буття й культури та розкриває пізнавальні
можливості й межі біографічного підходу в соціогуманітарному знанні. За умов
світоглядного й методологічного плюралізму це істотно впливає на вибір науководослідницьких стратегій, які (за відсутності єдиної загальновизнаної пояснювальної
теоретичної моделі) дозволяють зорієнтуватися в багатовекторності, множинності
науково-пізнавальних інтерпретацій.
Ознайомлення з філософськими ідеями й науково-теоретичними конструктами,
що стосуються осмислення ролі особистості в історії, культурі розвитку гуманітарних
знань, уможливлює визначити найбільш оптимальні, прийнятні підходи, рефлексії, які
можуть слугувати продуктивним інструментарієм для розроблення науковометодологічних засад і проведення конкретнотематичних студій з педагогічної
біографістики.
Надійними орієнтирами в цьому аспекті є висунуті німецьким філософом
і культурологом В. Дільтеєм (1811 – 1933) постулати «наук про дух» (до яких він відносив
передусім історію) та «філософії життя», які обґрунтовують ідею саморефлексії життя
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(«життя тлумачить життя»), тобто її «внутрішньої автобіографічності»: зрозуміти життя
можна лише шляхом застосування особливих методів пізнання, що ґрунтуються
на вивченні психічних аспектів діяльності особи [4]. Для історика педагогіки цінним
і повчальним є досвід В. Дільтея як блискучого біографа, що запропонував цікаві
оригінальні моделі наукової реконструкції біографії визначних діячів і науковців
і в такому ракурсі розробив теоретичні моделі біографістики.
Важливим методологічним орієнтиром для проведення дослідження з педагогічної
біографістики є викладені філософами концептуальні положення феноменологічної та
екзистенційної традиції. Відзначимо обґрунтовану відомим німецьким ученим
К. Ясперсом (1883 – 1969) ідею «внутрішньої історичності» особистості, згідно з якою
буття, культура розглядаються не стільки як природно-історичний процес, скільки
як «уособлена» (персоніфікована) дійсність. За дослідником, людина як єдине ціле
не об’єктивована, бо вона як предмет «ніколи не є собою». Тож справжнє, власне
існування людини – це екзистенція, яка не зумовлена нічим зовнішнім, а лише власною
індивідуальністю [12, с. 59-62, 74-75, 86-87].
Філософія екзистенціалізму, зокрема як одна з фундаментальних концепцій
філософії педагогіки, дозволяє планувати реконструкцію (дискурс) біографії через
типологію екзистенційних особистісних ролей, що відображають «покликання», «місію»
людини та її реальні, а не вигадані «роль», «значення», «внесок» у суспільний, культурний,
науковий поступ.
Цінним і повчальним для педагогічної біографістики є історіософський досвід
відомих учених, які напрацювали продуктивні науково-методологічні ідеї в контексті
практики біографічної реконструкції та вивчення особи в історичній ретроспективі.
Аналізуючи нагромаджений в історії філософії досвід розвитку й особливості
біографічного жанру, М. Менжулін обґрунтував ідею формування в цій галузі науки
окремого персоноцентричного субжанру у вигляді інтелектуально-біографічної прози,
де дослідник-біограф веде діалог з філософськими ідеями та їхніми авторами. З таких
позицій з’ясовується одна з кардинальних проблем біографістики щодо стосунків між
біографом-дослідником, текстом (у цьому випадку філософськими ідеями, а в ширшому
розумінні – джерелами біографістики) та їхніми авторами, тобто досліджуваними
персоналіями [7].
Педагогіка тісно пов’язана з психологією, вони мають спільний предмет
дослідження – Людину у процесі її онтогенезу. Ця проблема глибоко розкрита
у ґрунтовних дослідженнях Л. Виготського [2], О. Власова [1] та ін.
Констатуючи універсальне значення наукових знань з психології для розвитку
педагогічної біографістики, акцентуємо на двох аспектах цієї проблеми –
загальнотеоретичному та дослідницько-інструментальному. В обох випадках
розглядаємо її через призму окремих галузей теоретичної психології, яка нагромадила
великий масив знань про особливості психіки творчої особистості. Так, загальна
психологія дає уявлення про основні закономірності її розвитку; історія психології
показує ретроспективу, етапність осмислення цього процесу представниками різних
наукових шкіл і напрямків; генетична психологія розкриває розвиток психіки
в онтогенезі, тобто впродовж життя окремої особи; соціальна психологія вивчає психічні
явища в процесі взаємодії людини у великих і малих групах (міжособистісні взаємини
у творчих середовищах, професійних колективах; вплив на них «інтелектуальних лідерів»;
вплив соціальних, сімейних, інших стосунків на творчу і професійну діяльність особи
тощо); порівняльна психологія досліджує філогенетичні форми психічного життя,
що дозволяє з’ясувати вплив спадковості на формування і становлення особистості;
диференціальна психологія вивчає індивідуальнопсихологічні особливості психіки особи
з урахуванням вікового рівня розвитку й механізмів її функціонування, це сприяє
визначенню ролі вроджених і набутих задатків, здібностей особистості у її творчій праці;
психофізіологія розкриває фізіологічні механізми функціонування мозку і вищої

286



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


нервової діяльності та механізми психічної і когнітивної активності особистості тощо.
Отже, знання з теоретичної психології орієнтують на осмислення педагогічної персоналії
як цілісного утворення і системи психічних властивостей, що має власну структуру
і внутрішні зв’язки, які відображають взаємини з різними середовищами.
Значний науково-теоретичний і дослідницько-інструментальний потенціал має
досвід розробленого у психології біографічного підходу. Учені визначають у ньому три
основні компоненти: біолого-біографічний (вивчення об’єктивних умов життя, подій
середовища і поведінки в ньому людини); історію переживань (еволюція внутрішнього
світу людини); історія творчості людини [5; 6]. У такому ракурсі відзначимо доволі
продуктивну для педагогічної біографістики думку, згідно з якою при вивченні феномену
творчості необхідно враховувати «весь спектр індивідуальних проявів особистості», тобто
не обмежуватися «винятково критерієм соціальної цінності», адже її результат може бути
індивідуально значущим, виступаючи спонукальним чинником своєрідного виняткового
особистісного розвитку творця [5, с. 158].
Історико-педагогічна наука тісно взаємопов’язана з історичною, що часто
призводить до перетинання і накладання предмета їх досліджень, хоча в теорії
це розмежування визначено досить чітко. Ця обставина та нагромаджений історичною
біографістикою досвід зумовлюють його надважливу, всеохопну науково-методологічну
значущість для розвитку педагогічної біографістики, що знаходить вияв у використанні
не лише інструментарію її терміносистеми, а й досвіду дослідження історіографічного
розвитку біографічного жанру в Україні і Європі, класифікації й аналізу біографічних
джерел, технології написання біографій, створення біобіліографій та книжкових
і електронних ресурсів біографічної інформації.
Щоправда, в історичній науці зберігається підхід щодо «монополізації»
біографістики, яка оголошується її «окремою галуззю» у статусі «спеціальної
історичної дисципліни». До її утвердження спричинився В. Чишко [11], і вона поділяється
багатьма провідними істориками-біографістами. Уважаючи «проблемними» поширені
«останнім часом» терміни «військова», «медична», «педагогічна», «музична»,
«сільськогосподарська»
тощо
біографістика,
вони
визнають
«беззаперечну
правомірність» їхньої появи за умови вироблення «особливих за своїм характером
теоретичних і методичних напрацювань, пов’язаних зі специфікою дослідження»
у відповідних галузях знань (В. Попик [9, с. 129]). При цьому ігнорується
та обставина, що філософія, психологія, літературознавство, інші галузі знань мають
не менш багатий, аніж історична наука, досвід біографічних досліджень.
Говорячи про лінії перетинання між біографістикою в історико-педагогічній науці
та літературознавстві, акцентуємо на спільних підходах до розв’язання концептуально
значущої проблеми співвідношення персоналій ученого, митця чи письменника та їхньої
творчості. Саме через біографію дослідник-біограф прагне збагнути атмосферу епохи
створення твору, без чого неможливо вповні зрозуміти його змістове наповнення, рівень
художньої майстерності, місце в літературному та культурознавчому процесі.
Фундатором біографічного методу в літературознавстві є французький критик
Ш. Сент-Бев, якого, до слова, не зовсім виправдано вважають «основоположником» цього
методу загалом. У статті «П’єр Корнель» (1828 р.), уміщеній у збірці «Літературні
портрети», він окреслив завдання «біографа великого письменника», які полягають
у необхідності «вловити, осмислити, проаналізувати всю його особистість… у той момент,
коли… збіг обставин – талант, виховання, навколишнє середовище виштовхує з нього
перший шедевр». Таким шляхом через пізнання минулого особистого життя можна
збагнути велич творіння митця [10, с. 49]. Цю позицію Ш. Сент-Бева відобразив у галереї
створених ним літературних портретів, у яких акцентував на взаєминах героїв
із сучасниками, на культурному середовищі, побуті тощо. Сучасні літературознавці
справедливо вказують на обмеженість такого підходу, коли самі літературні твори
відходили на задній план, однак сам принцип тісного взаємозв’язку біографії
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письменника і його творчості є правильним.
Означений підхід одержав втілення в українському літературознавчому процесі
ХІХ ст. Цей досвід також корисний для педагогічної біографістики, адже засвідчує,
як формувалося розуміння взаємозв’язку, взаємозалежності між вивченням біографії
письменника та його творчості. Динаміку і зміст цього процесу показала дослідниця
О. Головій. Перший етап репрезентують літературно-критичні праці представників
міфологічної школи (М. Максимович, М. Костомаров), у яких біографії письменників або
не подавалися, або висвітлювалися фрагментарно, виконуючи формальні інформативні
функції, так що вплив біографії на творчість не відстежувався. На другому етапі відбулося
становлення біографічного методу завдяки П. Кулішеві, який, осмислюючи зв’язок між
життєвим шляхом письменника і його творчим доробком, показав значення авторської
біографії як концептуального чинника художньої творчості. Третій етап позначився
утвердженням цього методу стараннями І. Франка, який розробив науковий підхід
до вивчення біографій, що полягав в обґрунтуванні її впливу на змістовий (тематика,
проблематика, хронотоп, персонажі) та формальний (стильові особливості) рівні
творів [3]. Він спричинився до розроблення психоаналітичних основ біографічного
методу, адже, заглиблюючись у своїх студіях у внутрішній світ письменників, показав
взаємозалежність психолого-світоглядних рис авторів та їхніх текстів.
Досвід літературної критики має важливе методологічне значення для педагогічної
біографістики, оскільки художня творчість дає більший простір реалізації
індивідуальності митця, який на відміну від ученого не обтяжений принципом «науково
об’єктивізму». «Творча історія» художнього твору тісно співвідноситься з біографією
автора, яка допомагає вловити органічну єдність людини-митця та його творіння.
Це виражено в понятті «творча індивідуальність», яке передбачає, що особистісний
чинник творчості (як художньої, так і наукової) не можна усунути в принципі, адже
він присутній не лише в її процесі, а й у кінцевому «продукті».
Науковці досить усебічно з’ясували основні лінії зв’язку між педагогікою
і соціологією, які пролягають через уточнення предмета педагогічних досліджень
(мережа зовнішніх зв’язків, функцій, що визначають їх внутрішню структуру); визначення
цілей освіти і виховання (розуміння, яким має бути їхній «кінцевий продукт»);
осмислення ситуацій навчання і виховання тощо. Соціологія пропонує продуктивні
методи й універсальні категорії дослідження цих та інших педагогічних процесів
і явищ [8].
З таких позицій підходимо до можливостей використання в розвитку
методологічних стратегій педагогічної біографістики наукового інструментарію
розроблених у соціології методів біографічного дослідження, зокрема методу особистих
документів (Ю. Безпалова, О. Рождественська, Л. Скокова та ін.). Ця проблема потребує
окремого аналізу, тож наразі відзначимо, що їх відносять до групи якісних (на противагу
кількісним) методів соціології, які стали популярними у 1980-1990-х рр. та орієнтовані
передусім на роботу з документами особистого походження («псевдодокументами») –
автобіографіями, мемуарами і спогадами, інтерв’ю, щоденниками, листуванням,
генеалогіями тощо. Для педагога-біографа корисними є установки на їхнє всебічне
докладне вивчення «без попередніх упереджень»; «з позицій авторів/учасників»;
для опису поведінки «визначних» і «середньостатистичних» людей, що опинилися
в унікальних ситуаціях; для вивчення «буденності субкультурних анклавів», адже
й «побутові дрібниці», «окремі випадки» можуть мати доленосний вплив на творчість
особи та всю її життєдіяльність.
У соціології розроблено продуктивні інтерпретативні моделі, які орієнтують
на виявлення не стільки «детермінованих загальних закономірностей» розвитку науки,
теорії або культурних, соціальних процесів і явищ, скільки на розуміння «суб’єктивного
сенсу подій» з точки зору персоналії. Це вимагає зіставлення різних джерельних
матеріалів і фактів та, що особливо важливо для прискіпливого науковця, дозволяє
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сформувати власний, «суб’єктивний» погляд на «загальновідомі», «об’єктивні» процеси
і явища, а отже, відмовитися від усталених стереотипів і запропонувати власне
трактування наукових ідей, поглядів, теорій.
Вивчення міждисциплінарних зв’язків означених галузей знань дозволяє визначити
два загальні науково-методологічні аспекти, що поєднують їх із педагогічною
біографістикою.
Перший стосується досвіду створення галерей біографічних постатей,
що позначали історію розвитку філософії, історичної науки, літератури, психології,
соціології. Еволюція біографічного жанру супроводжується безліччю змін у його
структурно-змістовому наповненні та породжує крайнощі у вигляді применшення
значення, ігнорування одного зі складників: або біографії/життя, або біографії/творчості.
Залежно від світоглядних установок, фахового рівня автора і його завдань змінюються
відносини у тріаді біограф/дослідник – персоналія – текст/твір і творчість/діяльність,
але домінантною залишається тенденція, що утверджує нерозривну єдність
біографії/життя і творчості діяча.
Другий аспект – джерелознавчий, пов’язаний із методикою аналізу й використання
джерел особистого походження. Розроблені в історичній науці, психології,
літературознавстві, соціології методи і техніки роботи з ними дають біографові
інструмент для глибшого проникнення у творчу лабораторію митця, ученого,
дослідника.
На подальше дослідження заслуговує проблема розроблення методів
і операційного інструментарію різних гуманітарних наук (філософі, психології, історії
тощо) для вивчення педагогічних персоналій, зокрема їхнього життєпису та наукового
шляху.
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Розман И. И.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БИОГРАФИСТИКИ
В ИЗМЕРЕНИИ НАУЧНОГО ДИСКУРСА

В статье раскрывается опыт разработки биографического подхода в различных областях
знаний и возможности его творческого использования в историко-педагогических исследованиях.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что историко-педагогическая наука накопила
большое количество научной, учебной, научно-популярной литературы о жизни и деятельности
выдающихся педагогов. Поэтому их изучение требует разработки соответствующего научного
инструментария. Показано, что биографический метод активно разрабатывается
в психологии, социологии, исторической науке, литературоведении, других отраслях знаний,
однако еще не стал предметом глубокого комплексного исследования в педагогической науке.
Ключевые слова: биографический метод, педагогическая персоналия, педагогическая
биографистика, историко-педагогическая наука.
Rozman I. I.
INTERDISCIPLINARY ASPECT OF PEDAGOGICAL BIOGRAPHY
IN THE DIMENSION OF SCIENTIFIC DISCOURSE

The article reveals the experience of developing a biographical approach in various fields
of knowledge and the possibilities of its creative usage in historical and pedagogical research. The urgency
of the issue determines to the fact that the historical and pedagogical science has accumulated a large
number of scientific, educational, popular science literature about the life and activity of prominent
teachers and educators. Therefore, their investigations need the development of appropriate scientific
tools. It is shown that the biographical method is actively developed in psychology, sociology, historical
science, literary criticism, and other branches of knowledge, but it has not yet become the subject of a deep
integrated research in the pedagogical science. In each scientific field this method has its own priorities.
In psychology it aims to find out the internal psychic states of the individual. Historical science uses this
method to objectively reconstruct the life path and social activity of a prominent figure, and sociology –
for the typology of participants in the social process.
The procedure for applying this method in research practice involves, firstly, the consideration
of the inherent features and properties of it, and secondly, the consistent use of certain methods
and techniques of research. It is concluded that for the development of pedagogical biography
as the biographical method is of interest and value from two main points: a) as a scientific and theoretical
tool for the analysis of source materials and the study of pedagogical personalities in the historical
retrospective; b) as a practical-experimental tool for the study of various social groups. It turns out that
the biographical method should find its place in the research complex of methods of pedagogical science.
Key words: biographical method, pedagogical personality, pedagogical biography, historicalpedagogical science.

УДК 378:101.1
Ryabukha I. M.*
PRINCIPLE OF HISTORICISM IN INVESTIGATION OF MARITIME EDUCATION
DEVELOPMENT IN UKRAINE (PRE-REVOLUTIONARY PERIOD)
The article deals with the history of maritime education in Ukraine, specifically with
its pre-revolutionary period. Types of navy and merchant fleet schools and their peculiarities are analysed
and described. Special attention is paid to the list and specifications of curricula disciplines of different
navy schools. Requirements to the entrants and demands to their practical training was one of the objects
of description. Having the aim to reveal the essence of historical approach with regard to processes
of developing maritime professionals training system in the pre-revolutionary period there was made
a conclusion that geopolitical and socioeconomic factors determined the dynamics of the development
*© Ryabukha I. M.
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of the system of maritime educational institutions in the pre-revolutionary period.
Key words: history, maritime education, cadet classes, discipline, south of Ukraine, professional
training.
For the recent decades there have been implemented reforms in Ukraine, the main
of which are the sociopolitical reform that presupposes radical activation of social movements;
the socioeconomic reform aimed at achievement of stability and living standards improvement;
the military reform intended to enhance dramatically the defense capability of the country;
the educational reform directed at founding a conceptually new school (a secondary and higher
one). The chosen guidelines of country development are widely discussed in the society,
determined by international programs (such as «Horizon 2020») and declared by state
documents: overall strategic (e.g. «Doctrine of Development of Ukraine – 2030») and sectorial –
war, maritime, educational doctrines (e.g. «National Doctrine of Education Development»).
A special place in the mentioned documents is taken by training of professionals of different
specializations, in particular – navy and merchant fleet, which is topical nowadays not only for
the safety of Ukraine but also for its economic recovery. It is doubtless that the effective
organization of maritime education system would enable the state with 1,300 km of maritime
boundaries and 13 sea ports (including 3 deep-water ports) to solve defense and geopolitical
tasks and occupy a worthy place among the states which determine global maritime affairs.
In the opinion of many Ukrainian and foreign scientists, it will be valuable to consider
the background of productive experience and national traditions while reforming
maritime professionals training system. Moreover, it is the historical approach applied in study
of maritime education system that provides scientific objectivity and validity of decisions
on its modernization.
The aim of this article is to reveal the essence of historical approach with regard
to processes of developing maritime professionals training system in the pre-revolutionary
period.
The level of scientific development of the issue. The foundation and development
of the fleet has always attracted the attention of historians, political scientists, military experts
and teachers. According to priorities of the state policy, intense social and scientific interest
was observed alternately in military or commercial fleet, in development of ports and shipyards
as well as in shipbuilding. Over the years of independency many problems connected
with genesis of maritime professionals training system acquired new perspectives and nuances,
and some issues got a different interpretation in view of the archive documents revealed.
Elaborating of the mentioned issues can be also found in the works written by scientists
of the Imperial and Soviet periods of development of Ukraine. Thus certain problems connected
with formation of maritime education system are considered in the works of the famous
historians of pre-revolutionary period such as: F. Veselago «Brief History of Russian Fleet»
(1893), some parts of «Materials for the History of Russian Fleet» [3] and H. Voldemar «Survey
of Issues on Merchant Fleet of Russia» [5] (1868). The problems of maritime specialists training
are revealed in the works of the Soviet historians L. Beskrovnyi, A. Voronkov, V. Zolotaryov,
I. Kozlov, A. Shevyryov and others [8; 9; 19; 13]. The monographs of E. Arens «Sea Power
and History» (1912), E. Druzhynina «The Southern Ukraine in 1800-1825» (1981)
and V. Khodakovskyi «Marine Chronicle» [20] (2011) are of great interest for analysis
of maritime education in Ukraine; these works represent the issues connected with education
at Maritime Academies of Nikolaev and Kherson. It is also worth mentioning the works
of the foreign authors Israel U., Gebauer J. «Segelkregsshiffee» and «Kregsshiffee unter Segel
und Dampf» [22], which contain the attempts of comparative analysis of experience
in organizing foreign and native maritime education. The extensive material on the specified
problem is also represented in the range of the magazine editions «Marine Anthology»
and «Marine Fleet» [16].
Presentation of the material in the article. The term «historicism» was first mentioned
by the German historian F. Schlegel in 1797 meaning by it «individual changes of an object

291



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2017. – ВИПУСК 36


in time» [21, р. 542]. Nowadays this term denotes the general methodological principle that
is included in the structure of materialistic dialectics as a kind and way of a historical thought
and that contributes to the establishment of historical studies. In the most general case,
the principle of historicism reflects universality of historical approach to society development
analysis, i.e. the necessity of considering social phenomena in terms of their origin
and development; in the narrower comprehension, historicism designates the system of rules,
which specifies direction for the process of retrospective research [21, р. 549].
The study of history of the Imperial Russia, where the Azov and Black Seas were situated,
demonstrated that initiation of maritime education – both military and civil – is one of the most
important processes that took place at the turn of the 17-18th centuries. Exactly at those times
the Russian Empire waged wars with Sweden and Turkey with the purpose of getting the access
to the Baltic and Black Seas. We will consider the prerequisites for emergence of such education
as preliminary conditions for the origin of objective and subjective character [2, р. 1204],
and will distinguish as a main condition the demand of the state of that time for navy
professionals. It is well-known that after the Russian-Turkish War (1710-1713) it was necessary
to build fortifications and new shipyards, ships and river crossings, i.e. the whole complex
of measures directed towards keeping of the Black Sea littoral. The victory in the war 17681774 caused the annexation of Crimea (1783) and active land development in the south –
building of the cities of Zaporizhya (1770), Kherson (1778), Mykolaiv (1789) and Odessa (1794).
A sound reason to train maritime professionals was also the increased need for native naval
staff due to general process of development of production method, military art and trade
(first of all, selling agricultural products from vast fruitful lands of Ukraine).
At the end of the 18th century the authorities of the newly created Novorossiya
Governorate – an administrative-territorial and a military unit – began to open among
gymnasiums and public schools maritime educational establishments of national standing
by Imperial Edicts, such as: Kherson Naval Cadet Corps (1783-1798), Artillery School (1795–
1837, from 1798 on was transferred to Mykolaiv), School of Merchant Shipping (1834, presently
– Kherson State Maritime Academy), Black Sea Navigational School (Mykolaiv, 1798-1862) and
Black Sea School of Naval Architecture (Mykolaiv, 1798-1803), School of Fleet Cadets
(Mykolaiv, 1852-1860), Marine Cadet Classes (Mykolaiv, 1871-1882). We will consider their
activity in more details.
By the Decree of Catherine the Great as of 1783 the Naval Cadet Corps was opened
in Kherson, to which the pupils of Petersburg Gymnasium for Foreign Coreligionists from
Greece, Italy and Poland (Petersburg) were transferred. The minimal course of study
at the corps lasted four years and included such disciplines as Arithmetic, Algebra, Geometry
– for calculation of sailing ships parameters; History, Political Geography and God’s Law –
aimed at patriotic upbringing, as well as dancing, drawing, fencing and shooting – for physical
and spiritual development. So long as in the 18th century the ships were used both as military
and merchant fleet, each cadet during his study had to acquire at least two foreign languages:
Greek, Italian, German, French, Turkish. After final examination cadets obtained the rank
of a warrant officer or an ensign bearer and served in army during one year – afterwards those
who wished to become marine officers or artillerymen finished one year’s highest classes
at the gymnasium. Other school-leavers got a navigator specialty and started serving in fleet
as midshipmen and naval cadets [20].
It should be mentioned that the emergence of the cadet corps determined the beginning
of transition of training for navy sailors and shipwrights from spontaneously situational
practice (in the shipyards built earlier and Cossack hosts) to organized and centralized
pedagogical process.
After death of Catherine the Great, Kherson Naval Cadet Corps was closed in 1798,
and those who wished to get maritime education, studied at Black Sea School of Naval
Architecture (Mykolaiv), in which nine-years-old boys from families of noble servicemen and
commons were accepted. At the school there was training for naval architects, shipwrights,
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apprentices, carpenters, wood workers and ship engineers. The study lasted 8 years
and included such subjects as Algebra, Arithmetic, Geometry, Trigonometry, Higher
Mathematics, Geodesy, Navigation, Astronomy, Drawing and Painting, Hydraulics,
Mechanics, Theory of Shipbuilding, Orthography and English. Apparently the educational
program was expanded, especially with regard to specialized subjects. The school-leavers had
to be able to use navigation charts and instruments. During study period pupils passed sailing
practice participating in sea campaigns at admiralty shipyards and workshops, i.e. they were
offered the opportunity to take part in every stage of ship building, and afterwards – to study
technical characteristics of a ship while sailing. In order to acquire qualification, pupils had
to make presentation of a sailboat operating model at their final exams. After that, the most
talented pupils were sent to accomplish their skills not to St. Petersburg, but to England
or France [20].
In the same year of 1798 one more maritime educational establishment was opened in
Mykolaiv – Black Sea Navigational School (in the same building with School of Naval
Architecture). At that school they established a printing house, founded a library, equipped
physics and astronomy laboratories; for practical classes the training frigate «Dennitsa»
was constructed in the school yard. According to the testimony of contemporaries, it was one
of the most powerful training and production facilities at that time. There existed system
of rewarding for model pupils and punishment for negligent pupils – records were entered into
so-called «Golden Book» (for the pupils «showing excellent achievements in study, noble
behavior, obedience and exemplary neatness») and «Black Book» (for the pupils «who were in
the school for a long period of time, showing idleness, impropriety and incorrigible behaviour»)
[10]. With regard to pedagogy, it is remarkable that the pupils entered in the «Black Book» were
to be expelled from the school (assigned as soldiers, sea cadets or seamen). In 1805 the school
underwent certain changes – the following subjects were added to the curriculum: God’s Law,
Grammar, Rhetoric, Logic, Geography, History, Algebra, Higher Mathematics, Hydraulics,
Basics of Physics and foreign languages, such as French, Italian, Turkish (English was excluded,
and later Turkish was substituted for Greek, and then – for English). Every summer senior
pupils (cadets) and naval cadets had their sailing practice in the Black Sea ports on board frigate
«Schastlivyi», corvette «Svyatoy Pavel», brig «Orpheus», sloop «Diana» and brigantine
«Mikhail».
The naval cadets who had finished the course of disciplines, successfully carried out three
campaigns at sea and passed final examination, were promoted to warrant officers in quantity
of 7-8 persons and started working onboard merchant vessels. The naval cadets and the cadets
who had finished the course with distinction, were promoted to navigational officers 14th class;
those who had finished the course with good marks – to navigational officers of noncommissioned (sergeant) rank (it should be noticed that final examination for naval cadets was
conducted by the special committee of Navigational School – an independent authority) [12].
In 1826, by Emperor’s Decree, the school was reorganized into Black Sea Navigation
Company. From that time the educational institution started to train specialists solely for Fleet
Navigators Corps that supervised educational process and assigned school-leavers to military
ships. The pupils of the company could now be promoted to a warrant officer only after training
in frontline service in St. Petersburg (studying abroad became financially hard). Changing
status of the educational establishment caused alternation of admission rules: they accepted
only noblemen’s 10-16-years-old children, which were divided into three groups: naval officers’
children, Admiralty officials’ children and the rest. The selection requirements were high: after
applying for a position it took 2-3 years to wait for a vacancy. Preference was given to those
who knew Russian Grammar (studied mainly by native people), History, Geography,
Mathematics and God’s Law. The course of study lasted 8 years: great attention was paid to
practical exercises in watching celestial bodies at the observatory, navigational calculations,
ship model making, chart drawing, conducting physical experiments, poetry and written
translations from foreign languages [16]. In summer practical lessons were continued during
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training sailings. It is interesting that educational manuals used by pupils of Black Sea
Navigation Company were approved by the commission under Black Sea fleet commander
(the books were available at the library of the Navigation Company that numbered about
5700 volumes in different languages) [12].
In 1852 School of Fleet Cadets was opened in Mykolaiv, which became the first
educational institution in training of high command personnel. According to its status
and curriculum, the school was equal to Naval Cadet Corps in the capital, but at the same time
rather differed from it in some aspects. For example, admission was given only to noblemen
older than 16-years-old, who had successfully passed entry examinations; education
was carried out on commercial basis and lasted only one year (considerable shortening of study
term was achieved due to cancellation of some general subjects – approximately from 27 to 17).
The rest subjects were specialized courses in Astronomy, Theoretical and Practical Artillery,
Mechanics, Navigation, Shipbuilding, Tactics and Fortification (Geography, English and God’s
Law remained). In order to be promoted to a warrant officer rank, after one-year course it was
necessary to gain 2 years of sailing practice, during which the pupils of the school
comprehended nuances of sight shooting from ship guns, carried out rigging and lashing works
(in peacetime ships were utilized as merchant vessels), mastered the skill of maneuvering
among reefs and shallows [14].
During its existence School of Fleet Cadets was renamed twice: for the first time –
at the end of the Crimean War (August, 1855) – Black Sea Naval Cadets Company,
where priority was given to children of lost, wounded, contused people as well as of servicemen
distinguished in combat operations; for the second time, in 1860 – Black Sea Company
of Fleet Cadets, which existed 2 years long and was abolished in view of considerable reduction
of the Black Sea Fleet.
In 1871 Maritime Cadets Classes were opened in Mykolaiv for young people who came
from families of nobles, staff officers, officials and honorary citizens of the Novorossiya Region.
The education was conducted on state-financed basis, the curriculum was intended for three
years and was similar to the educational program of St. Petersburg Maritime School; the general
course included Algebra, Analytical Geometry, Plane and Spatial Trigonometry, Differential
and Integral Equations, Physics, Drawing, Russian and English (other foreign languages –
optional), Law (International Maritime Law, Admiralty and Russian State Legislation),
Geography, God’s Law, History of Navy. Among specialized subjects there were Theoretical
and Practical Steamship Mechanics, Theory and Practice of Shipbuilding, Navigation,
Meteorology, Methods of Taking Measurements at Sea, Astronomy, Fortification, Acting
Procedure in Emergency Situations, Amphibious Operations, Marine Artillery. Theoretical
knowledge turned into skills and habits applied during summer training campaigns of about
4 months duration and included obligatory firing practices. The status of a naval cadet could
be given only after passing final examination in St. Petersburg at Naval Cadet Corps, and only
starting from 1867 it became possible to do it straight at the school.
It is worth mentioning that at the beginning of the 19th century fundamentals of capitalism
were rapidly developing, what set the stage for industrial upheaval, triggered market growth
and external trade development, specialization deepening of certain provinces as well
as for division of labour and escalation of sociopolitical crisis. In historical studies there took
place institutionalization (process of establishing convention for social relations– rules, norms
of law and morality [3, p.674]) that led to orientation of humanities towards people’s vital needs
changing in time and space, to forming a prevailing opinion on conditionality of people’s
actions by external circumstances, to wide utilization of historical reconstruction methods
in scientific investigations and to complying with the form of historiographical description.
The Novorossiya Governorate was split into the Taurida Governorate, the Yekaterinoslav
Governorate, the Mykolaiv and Kherson Governorates, where the network of maritime
educational establishments continued to develop (as was mentioned above). At the beginning
of the 19th century life and infrastructure in big cities of Black Sea littoral kept on orienting
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towards needs and development of the fleet, therefore range of educational establishments
of naval affairs significantly expanded at that time and included schools and training crews
intended for training of officers of different specializations, special seamen schools, institutions
for training specialists of noncombatant units – training detachments, mine classes,
cadet schools and even female educational establishment. The Black Sea Fleet Command Centre
was gradually transferred from Kherson to Mykolaiv (the Admiralty and the office
of the Commander-in-Chief of fleet and ports), and exactly for this reason most maritime
educational establishments worked here. Sebostopol acquired the status of the main navy base
of the Black Sea Fleet, while the shipyards and admiralty settlements of the Kherson and
Mykolaiv Governorates remained centre of shipbuilding, likewise in the 18th century.
At the beginning of the 20th century the fleet was reinforced with qualified junior
command personnel and officers – the officers’ classes in advanced training of artillerymen
and electrical engineers were opened in Sebostopol; also the specialized summer schools
appeared in Sebostopol (1910) and Odesa (1914). The last educational establishment in training
of marine professionals in the Novorossiya Region, that was opened before the revolutionary
events, was Naval Cadet Corps in Sebostopol (1916).
Thus, within the indicated period, the infrastructure of the training system for the Black
Sea Fleet personnel included four groups of educational institutions:
1) for training of the Black Sea Fleet officers - Black Sea School of Naval Architecture
(Mykolaiv), School of Navigation (Mykolaiv, Black Sea Navigator's Company (Mykolaiv),
School of Naval Cadets (Mykolaiv), Navy Cadets Classes (Mykolaiv), the Navy Classes
(Sebostopol) and Naval Cadets Corps (Sebostopol);
2) for training of non-commissioned officers and ratings – colleges and schools for ship’s
boys, Black Sea Artillery School (Kherson), Second Training Crew (Mykolaiv), School
of Helmsmen and Signalmen (Mykolaiv), School of Ship Superintendents (Mykolaiv), School
of Machinists and Stokers (Mykolaiv), Machine School of the Black Sea Fleet (Mykolaiv),
Training Mine Detachment (Mykolaiv), Training Detachment of the Black Sea Fleet (Mykolaiv,
Sebostopol);
3) for advanced training of seamen – Black Sea Training Artillery Crew and Officers'
Classes in Sebostopol;
4) for training of workers of non-combatant units – Mykolaiv Hospital School, port craft
schools (Mykolaiv, Sebostopol), girls' schools (Mykolaiv, Sebostopol).
The characteristic feature of the work of these educational establishments is that they were
oriented towards the formation of comprehensively developed and professionally trained
specialists. An important role was assigned to swimming practice and combat exercises. From
the middle of the 19th century there was a tendency to reduce the general disciplines and deepen
the cycle of specialized subjects.
Conclusions. Taking into account the aforesaid, we state that geopolitical
and socioeconomic factors determined the dynamics of the development of the system
of maritime educational institutions in the pre-revolutionary period.
The presented excursus to the past creates prerequisites for understanding the regularities
of the formation and development of marine education in Ukraine, provides guidelines
for delineating the contours of present-day educational policy.
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Рябуха И. М.
ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА В ИССЛЕДОВАНИИ РАЗВИТИЯ
МОРЕХОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ (ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД)

Статья раскрывает историю морского образования в Украине, в частности
ее дореволюционный период. Проанализованы и описаны типы военных и торговых морских
учебных заведений и их особенности. Особое внимание уделено перечню и особенностям
программных учебных дисциплин в морских школах разного периода. Описаны требования
к поступающим и особенности их практической подготовки. Имея целью раскрыть суть
историзма касательно процессов в развитии системы обучения морских специалистов, был
сделан вывод, что геополитические и социально-экономические факторы определили динамику
развития системы морских учебных заведений в дореволюционный период.
Ключевые слова: историзм, морское образование, юнкерские классы, дисциплина,
профессиональное обучение, юг Украины.
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Рябуха І. М.
ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ В ДОСЛІДЖЕННІ РОЗВИТКУ
МОРЕХІДНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД)

Статтю присвячено дослідженню розвитку морської освіти в Україні в дореволюційний
період з точки зору історичного підходу. були Проаналізовано впливи внутрішньополітичного,
соціально-економічного та міжнародного характеру на формування форми й змісту морської
освіти на півдні України. Особливу увагу звернено на перелік навчальних дисциплін у морських
навчальних закладах і динаміку їх змін залежно від вимог часу та суспільства. Розкрито вимоги
до вступників того часу. Надано перелік умінь та навичок, якими мали володіти випускники
таких навчальних закладів. Проаналізовано зміну напрямків морської підготовки залежно
від промислового та наукового прогресу, а також відповідно до вимог суспільно-політичної
ситуації. Надано обґрунтування географічному розташуванню та переміщенню морських
навчальних закладів з плином часу. Зроблено висновок, що інфраструктура системи
з підготовки кадрів для Чорноморського флоту в дореволюційний період мала чотири групи
навчальних закладів: з підготовки офіцерського складу, з підготовки унтер-офіцерського
та рядового складу, з підвищення кваліфікації моряків та з підготовки працівників нестройових
підрозділів; динаміка розвитку морських навчальних закладів була визначена геополітичними
та соціально-економічними чинниками.
Ключові слова: історизм, морська освіта, юнкерські класи, дисципліни, професійне
навчання, південь України.
УДК 37.046.071 «4» (477) «1932-1958» (045)
Шугай Я. М.*
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В 1932-1958 РР.
Статтю присвячено розгляду проблеми періодизації розвитку початкової освіти в Україні
в 1932-1958 рр. Досліджено та схарактеризовано різні періодизації провідних учених сучасності
й минулого, присвячені виділенню та обґрунтуванню певних етапів у розвитку української
освіти в ХХ ст., зокрема початкової. Акцентовано, що виокремлення вченими певних періодів
та етапів здійснювалося, як правило, у контексті змін, які відбувалися в суспільстві.
Проаналізовано основні нормативно-правові документи, які мали безпосередній вплив
на початкову освіту, зумовлювали її зміни. Обґрунтовано авторську періодизацію розвитку
початкової освіти в Україні в 1932-1958 рр.
Ключові слова: початкова освіта, етап, період, періодизація, школа, нормативно-правові
акти.
На сучасному етапі входження України до європейського простору надзвичайно
великого значення набуває проблема освіти та самоосвіти населення нашої держави.
Як відомо, сьогоднішні зміни в системі освіти насамперед торкнулися початкової ланки
(хоча кожне нове покоління відрізняється від попередніх, а наукові підходи до організації
освіти мають постійно вдосконалюватися), і загальноосвітня школа, без сумніву,
має змінюватися з урахуванням набутого в попередні історичні періоди досвіду.
Дослідженню зростання ролі початкової освіти та розвитку її змісту приділяли
увагу діячі радянської доби (І. Богданов, А. Каїров, Н. Константинов, Ф. Корольов,
О. Пчелко та ін.) і сучасні вчені (Л. Березівська, Л. Бондар, В. Гринько, Л. Клочко,
В. Кузьменко, С. Пальчевський, О. Сухомлинська та ін.). Вони зробили неабиякий внесок
у розроблення періодизації розвитку освіти (зокрема початкової) як у період УРСР,
так і сучасної України.
Треба зазначити, що питання періодизації розвитку освітнього процесу було
й залишається одним із найскладніших і найсуперечливіших в історії педагогіки.
*© Шугай Я. М.
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Залежно від того, що вчені покладуть в основу періодизації (суспільно-політичні явища,
нормативно-правові аспекти діяльності держави або інші події), вибудовується певна
унікальна ніша для науково-дослідницької роботи.
Мета статті полягає у виокремленні та обґрунтуванні основних періодів розвитку
початкової освіти в Україні в 1932-1958 рр.
Зазначимо, що ХХ ст. в історії педагогіки виступає найбурхливішим
і наймінливішим періодом, упродовж якого відбувалися і ліквідація тотальної
безграмотності серед населення, і розвиток нової соціально-економічної держави СРСР,
і багато інших процесів, що кардинально змінювали суспільство. Відповідно змінювалася
й система освіти, зокрема початкової.
Так, 1920-ті рр. можна назвати особливими, з точки зору багатьох аспектів, зокрема
народної освіти. Жовтнева революція, перевороти, народні бунти проклали шлях
до корінних змін у житті та освіті суспільства. Відомо, що в попередні роки діти
(переважно заможних батьків) навчалися у класичних дореволюційних гімназіях, а після
1917 року більшовицька влада всіма силами позбавлялася пережитків царського
володарювання. Школа відокремлювалася від церкви, запроваджувалася спільна
безоплатна освіта для хлопчиків і дівчаток та ін.
Розвиток і становлення народної освіти в ці роки і в першій половині ХХ ст. у цілому
знайшли відображення в періодизації С. Пальчевського, який виділяє в цьому процесі
такі етапи:
1 етап, 1900-1917 рр. Царські укази того часу «поліпшили умови для відродження
національного шкільництва, дали можливість для розгортання мережі «Просвіт» –
громадських культурно-освітніх товариств, які опікувалися освітніми справами: дбали
про розгортання мережі початкових шкіл та розвиток після початкової освіти, несли
освіту в широкі маси населення, ознайомлювали з історією та культурою України».
2 етап, 1917-1919 рр. У ці роки прийнято постанови про запровадження загального
й безплатного навчання, відбувалася децентралізація управління освітою. Видано Декрет
про державну українську мову в УНР. Затверджено «Проект єдиної школи в Україні»,
згідно з яким система загальноосвітньої школи мала такий вигляд: 1) молодша школа
(4 роки), 2) старша школа (4 роки), 3) колегія (4 роки). Основну школу представляли перші
два ступені, середню – третій.
3 етап, грудень 1919 – 1930 рр. У травні 1919 р. було прийнято положення про єдину
трудову школу УРСР, згідно з яким «запроваджувалося безплатне, спільне навчання
хлопчиків і дівчаток із 8 років, заборонялося релігійне виховання, оголошувався
загальноосвітній і політехнічний характер освіти, впроваджувалася продуктивна праця
дітей, скасовувалися перевідні та випускні іспити, домашні завдання, п’ятибальна
система оцінювання знань».
4 етап, 1930 – червень 1941 рр. Це період повної уніфікації української освіти.
5 етап, 1941-1945 рр. – період руйнування.
6 етап, 1945-1949 рр. – відбудова системи освіти.
7 етап: з 1949 р. – розвиток адміністративно-командної педагогіки та її поступове
перетворення [9, c. 320].
Як бачимо, дослідник окреслив та структурував сім основних етапів розвитку
народної освіти в Україні й зазначив, що пошуки нових шляхів розбудови вітчизняної
освіти та розвитку її педагогічної науки тривають донині [9, c. 325].
Е. Голант акцентував свою увагу на таких етапах становлення радянської школи:
1917-1920 рр. – руйнування старої шкільної системи;
1921-1929 рр. – принципова зміна змісту шкільної роботи;
1930-1937 рр. – підсумковий етап у побудові соціалізму;
1938-1941 рр. – перехід від соціалізму до комунізму;
1941-1945 рр. – період військових дій;
1945-1952 рр. – відбудова шкіл і завершення семирічного всеобучу;
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1952-1958 рр. – новий етап у розвитку школи, перехід до загальної середньої
освіти [2, c. 108-110].
Свою теорію вчений будував спираючись на дослідження відомих учених
радянського періоду Н. Константинова та Ф. Корольова. Е. Голант починає відлік
характерних етапів розвитку радянської школи з 1917 року. Завершальним періодом стає
1958 р. – час реформування недієвого змісту освіти та переходу до створення прогресивної
на той момент школи.
О. Сухомлинська виокремила такі періоди та етапи розвитку української школи
в історії педагогіки:
І період (ІХ-ХVІ ст.) – педагогічна думка Княжої Доби;
ІІ період (1569 – сер. ХVІІ ст.) – педагогіка в контексті слов’янського Відродження;
ІІІ період (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) – педагогічна думка і школа Козацької
доби;
ІV період (ХІХ ст. – 1905 р.) – становлення модерної педагогічної думки;
V період (1905-1920 рр.) – педагогічна думка і школа в період визвольних змагань
українського народу;
VІ період (1920-1991 рр.) – українська педагогічна думка і школа за радянських
часів [11, c. 65].
Як можна замітити, перші три періоди охоплюють досить великі проміжки часу,
що є показником майже повної відсутності прогресу та інноватики в становленні
української освіти, а починаючи з четвертого вони зменшуються у значній прогресії.
Таке протиставлення дає змогу стверджувати, що ХХ ст. є одним із карколомніших
в історії освіти людства. Досліджувані нами хронологічні межі належать до шостого
періоду та складаються, на думку О. Сухомлинської, з двох етапів:
І. 1920-1933 – етап експериментування й новаторства;
ІІ. 1933-1985 – українська педагогічна думка у змаганнях за демократичний
розвиток [11, c. 65-66].
Якщо впродовж першого етапу українська освіта почувала себе досить вільно,
бо певною мірою заохочувалася творчість та ініціатива, хоч і в рамках марксистськоленінської ідеології, то другий етап ознаменувався так званим «закручуванням гайок»,
тотальним контролем і відчайдушними спробами українських освітян зберегти
національно-культурну специфіку.
На провідній ролі марксистко-ленінського вчення, що наповнювало навчальновиховний процес в обов’язковій початковій, восьмирічній і середній школі (зокрема
в досліджуваний нами період), наголошує також В. Кузьменко у науковій праці про
формування в учнів ХХ ст. наукової картини світу.
Учений виділяє у вищеназваному процесі кілька періодів [5, c. 15], з яких для нашого
наукового пошуку найбільш цікавим є третій (1920-1991 рр.), зокрема один з його
субперіодів (1932-1958 рр.), коли загальноосвітня школа здійснювала перехід до введення
обов’язкового восьмирічного навчання.
Розглянемо більш детально основні історико-педагогічні події досліджуваного
періоду.
У 20-30-х роках ХХ ст. навчання в школах відбувалося за комплексною системою.
Комплекс, як зазначає О. Сухомлинська, – це «життєвий зв’язок явищ, тому комплексна
побудова програм базується, з одного боку, на педологічному підході до дитини, певній
педологічній схемі, що обґрунтовує розвиток дитячого мислення й дитячих інтересів,
а з іншого – відображає мету виховання, цілі діяльності школи» [12, c. 181].
В Україні комплексна система почала діяти з 1924-1925 н. р. Провідною метою
втілення комплексів у навчально-виховний процес було якомога більше наблизити
шкільне навчання до життя.
Характеризуючи комплексну систему, Н. Ярош зазначає, що «програма початкової
школи (перший концентр – 1-4 класи) мала інтегрований характер. Заради цього
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ліквідовувалася предметна система викладання, а зміст навчального матеріалу будувався
за єдиним комплексом «Життя дитини й оточуючого її середовища». Матеріал цього
комплексу розташовувався за трьома блоками Природа – Праця – Суспільство. Тематика
комплексів на першому концентрі будувалася таким чином: перший рік орієнтував
дитину в найближчому трудовому оточенні (родина, школа, вулиця). Другий рік –
поглиблене вивчення найближчого трудового оточення (родина, вулиця, школа, район).
Третій рік – політико-економічне вивчення округи. Четвертий рік – вивчення трудових
процесів у масштабі України та СРСР» [13, с. 192].
На перший погляд здається, що комплексна система була досить ефективною,
але вона не витримала випробувань часом, оскільки мала низку недоліків, особливо
в початковій школі:
 безсистемність викладу матеріалу, що не давало міцності засвоєння знань;
 тематика комплексів фактично не відповідала психофізіологічним особливостям
молодшого школяра;
 розділення
матеріалу
на
головний
та
другорядний:
математика
й природознавство на першому місці, все інше зводилося нанівець;
 відсутність уроку як основної форми організації навчальної діяльності;
 серед основних форм і методів комплексної системи активно використовувалися
дальтон-план, метод проектів, метод тестів тощо.
Отже, комплексні програми хоч і вводили в навчальний процес новий зміст,
але фактично ігнорували потреби особистості школяра. Багато вчителів не підтримували
такої побудови навчальних планів і програм, адже комплексні програми заважали
оволодінню учнями основами наук.
На початку 30-х років у практиці школобудування намітилися неабиякі зміни. Про
це свідчить Постанова ЦК ВКП (б) «Про початкову і середню школу» від 05 вересня
1931 року. Поєднання навчання з виробничою працею мало було відбуватися таким
чином, щоб суспільно-виробнича праця учнів підкорялася навчально-виховним цілям
школи та прокладала шлях подальшому вдосконаленню освіти. 30-ті роки ХХ століття
можна було характеризувати як період «побудови комунізму» та «віри у світле
майбутнє». Активно будувалися, розширювалися та відновлювалися заводи, фабрики,
комбінати. А отже, виникла потреба в грамотних, освічених людях, які б добре володіли
основами наук. На жаль, у ті роки, як зазначає С. Оськін, «професійна підготовка
отримала пріоритет над загальноосвітнім процесом», тоді як «принцип досягнення
найкращих результатів з найменшою затратою сил добре діє біля станка, але
з педагогічної точки зору він є аморальним» [8, c. 85].
1932 року поворотним моментом у розвитку початкової освіти стає Постанова
ЦК ВКП (б) «Про навчальні програми та режим роботи в початковій та середній школі»
від 25 серпня 1932 року.
Цією постановою було відзначено деякі досягнення в освітній галузі, але більшою
мірою вказано на недоліки. Засуджувався «лабораторно-бригадний метод», що призвів
до байдужості в навчальній роботі, зниження ролі педагогів та ігнорування індивідуальної
роботи учнів. А отже, для вирішення нагальних проблем було запропоновано такі шляхи
вирішення:
1) ліквідація лабораторно-бригадного методу;
2) запровадження уроку як основної форми організації навчальної роботи
в початковій і середній школі;
3) проведення занять за певним розкладом і зі сталим складом учнів;
4) забезпечення жорсткого контролю дисципліни;
5) надання педагогічним працівникам керівної ролі в забезпеченні навчальновиховної роботи.
ЦК ВКП(б) мав розробити ідеологізовані програми, які б базувалися на
марксистсько-ленінському вченні та жорстко регламентували зміст освіти. Таким чином,
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розпочалася повна уніфікація освіти як у СРСР, так і в Україні. На жаль, керівництво
країни в розробленні стратегій розвитку освіти «кидало» в крайнощі – від майже повної
свободи в навчанні (комплексна система) до тотального контролю (предметна система).
Як пише С. Оськін, «положення про суворо обмежений курс систематизованих знань
стало використовуватися для контролю за діяльністю вчителя і пригнічувало його творчу
ініціативу. Через те, плодотворна творча робота стримувалась в умовах окреслених рамок
та численних регламентацій» [8, c. 86].
Підтвердження цього знаходимо в Постанові «Про підручники для початкової
та середньої школи» від 12 лютого 1933 р. У ній суворо критикувалися тогочасні
«розсипні» підручники, які не відповідали вимогам щодо переходу до нових стійких
програм і наказували ліквідувати метод нескінченого проектування підручників.
Постановою заборонялося вносити будь-які зміни до чинних підручників без погодження
колегії Наркомосу. З методичної точки зору, рішення переходу на стабільні підручники
було правильним, адже підручник має повністю відповідати основним вимогам
програми, забезпечувати оволодіння учнями необхідними знаннями та навичками тощо.
Разом із тим виникала суперечність: головне завдання радянської школи полягало в тому,
щоб підготувати «грамотних людей, які б володіли основами наук» [6, c. 164], а тому
доцільнішим було б видати та затвердити декілька підручників на вибір вчителя, які порізному вирішували б навчальні та виховні завдання. Саме тому стабілізація фактично
замінила стандартизацію підручників.
1934 р. відзначився чіткою структуризацією початкової і середньої ланок освіти.
Початкова школа перестала існувати як окрема освітня установа й стала першим
ступенем загальноосвітньої школи. Більше того, як стверджує Л. Березівська, «протягом
1930-1934 рр. радянські партійні структури, не оголошуючи про проведення шкільної
реформи, за допомогою партійних постанов, тоталітарно-репресивними методами
встановили на території України загальнорадянську структуру шкільної освіти» [1, c. 54].
Варто додати, що Постановою ЦК ВКП (б) «Про організацію навчальної роботи
й внутрішній розпорядок у початковій, середній, неповній середній та середній школі»
від 03 вересня 1935 р. установлено в усіх школах єдиний режим роботи, щоденну кількість
уроків, навчальні плани, тривалість уроків і перерв. Було також уведено єдину форму
одягу та встановлено вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів.
Фактично були завершені уніфікація шкільної освіти та перехід до предметної
системи навчання. Але в цій абсолютно новій системі не надавалося можливості для
багатогранного розвитку індивідуальності кожної дитини. Уся система була зорієнтована
на виробничу підготовку: одразу ж після завершення першого ступеня школи учень
потрапляв у жорстку залежність від суспільно-виробничого оточення.
Друга світова війна негативно вплинула на розвиток української освіти. Найбільш
важким періодом стали роки нацистської окупації території України. Їх початок припав
на літні канікули, а отже, восени більшість школярів не мали змоги розпочати навчання.
Тисячі вчителів пішли на фронт. Почалася масова евакуація населення. Німецькі
окупанти всіма силами намагалися знищити радянську систему освіти, духовно
поневолити український народ. Як стверджує Е. Кринко, «для ненімецького населення
було достатньо наявності чотирикласних народних шкіл. Метою навчання в цій народній
школі повинно бути лише: проста лічба, найбільше до 500, уміння поставити підпис
і навіювання, що Божа Заповідь полягає в тому, щоб підкорюватися німцям» [4, c. 41].
Але все ж таки навчання в школах відбувалося – часто під відкритим небом,
переважно в теплі місяці року та з посиленням фашистської ідеології. З цього приводу
М. Гриценко зазначив, що «навчання і виховання учнів в школах, які подекуди існували,
проводилося відповідно до вказівок шкільної німецької адміністрації: навчання було
платним, застосовувалися фізичні покарання, учнів навчали німецькою, румунською
та польськими мовами, всіляко знущалися з вчителів. Зміст навчання в цих школах був
просякнутий фашистською та буржуазно-націоналістичною ідеологією» [3, с. 169]. Тобто
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на місце марксистсько-ленінської ідеології прийшла фашистська. Навчання в початковій
школі відбувалося за німецькими підручниками й посібниками (радянська навчальна
література була майже повністю знищена), починаючи з 3 класу учні обов’язково вивчали
німецьку мову [6, c. 177].
На звільнених від фашистів територіях школи поступово відновлювали свою роботу
відповідно до постанов ЦК ВКП (б) «Про впровадження роздільного навчання хлопчиків
і дівчаток у неповних середніх школах СРСР» від 16 липня 1943 р., «Про введення
цифрової п’ятибальної системи оцінки успішності і поведінки учнів початкової,
семилітньої і середньої школи» від 10 січня 1944 р. та ін. Уводилися нові навчальні
предмети (наприклад, військово-фізична підготовка (до 3 год.)) [6, c. 180].
У 40-ві – на початку 50-х рр. ХХ ст., як констатує Л. Піроженко, відбувся
«завершальний етап кристалізації шкільних навчальних курсів, утвердження знаннєвої
парадигми в шкільній освіті. Для цього етапу характерне виведення з навчального плану
трудового навчання, переважання знаннєвого компоненту у змісті навчальних предметів,
зменшення годин на практичні заняття, екскурсії тощо» [10, c. 27, 32].
Післявоєнний період ознаменувався відбудовою шкіл та оновленням змісту
початкової освіти. У перший повоєнний навчальний рік (1945-1946) треба було докласти
набагато більше зусиль, ніж у попередні: відбудова зруйнованих шкіл, забезпечення учнів
письмовим приладдям і підручниками, зошитами та ін.
С. Каїров відзначав, що «законом про п’ятирічний план відбудови та розвитку СРСР
на 1946-1950 рр. передбачалось довести кількість початкових, семирічних і середніх шкіл
1950 року до 193 тис. і кількість учнів – до 31,8 млн. осіб, забезпечивши загальне
обов’язкове навчання дітей з семирічного віку, як у містах, так і в селах» [7, c. 54].
Навчальні плани вибудовувалися за зразками планів 30-х рр. ХХ ст., але зі змінами,
передбаченими постановами партії. За даними дослідження Л. Клочко, «у навчальному
плані порівняно з 30-ми роками відбувся істотний перерозподіл годин: майже вдвічі
скоротилась кількість уроків естетичного циклу і праці, зменшилась загальна кількість
уроків на тиждень, але за переліком навчальних предметів план 1 класу змінився
неістотно» [4, c. 40].
Треба зазначити, що значний приріст семирічних шкіл 1949 року дозволив перейти
до загальної семирічної освіти. Ці колосальні зміни в структурі освіти створили підґрунтя
для підвищення якості освіти, що у свою чергу потребувало посилення ідейнополітичного та ідеологічного виховання. Як слушно наголошує Л. Клочко, «навчальні
програми для 1-10 класів 1953 р. базувалися на постановах 30-х років і мали формувати
матеріалістичний світогляд учнів, виховувати їх у «дусі комунізму», радянського
патріотизму, відданості батьківщині» [4, c. 42]. Однак у побудові та реалізації навчальних
планів шкіл спостерігалася негативна тенденція: школи взяли курс на вивчення основ
наук, забезпечуючи тим самим міцні теоретичні знання учнів із предметів, водночас вони
повністю відійшли від практичної частини та політехнізму, що негативно відбивалося на
зв’язку навчання з життям. Починаючи з 1956-1957 н. р. школи повністю перебудовують
навчально-виховну роботу, згідно з новими вимогами суспільства: збільшується кількість
навчальних годин із трудового навчання в 1-10 класах, у початковій ланці
впроваджувалася літня навчально-виробнича практика для учнів 3-4 класів.
Як відомо, 24 грудня 1958 року ЦК ВКП (б) було прийнято Закон «Про зміцнення
зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР», який
мав суттєво змінити вектор розвитку загальної середньої освіти. Згідно з цим Законом
відбувся перехід до обов’язкової восьмирічної освіти, а повну середню освіту надавали
середні загальноосвітні трудові політехнічні школи з виробничим навчанням.
У восьмирічних школах навчально-виховна робота мала базуватися на таких засадах:
поєднання вивчення основ наук, політехнічної освіти та трудового виховання із широким
залученням школярів до посильної суспільно-корисної праці.
Таким чином, проведений аналіз розвитку й реформування початкової освіти
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в Україні в 1932-1958 рр. дав змогу виділити в досліджуваний період такі етапи:
І етап (1932-1945 рр.) – повна уніфікація шкільної освіти та тотальний контроль
за її здійсненням;
ІІ етап (1946-1958 рр.) – оновлення змісту початкової освіти в умовах регламентації
шкільної освіти в цілому.
На кожному з цих етапів початкова освіта насамперед залежала від суспільнополітичних явищ, що відбувалися в державі, її пріоритетних стратегічних напрямків
і завдань.
Детальне вивчення змісту реформ початкової освіти в Україні в 1932-1958 рр. може
стати предметом подальшого наукового пошуку.
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Шугай Я. М.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В 1932-1958 ГГ.

Статья посвящена рассмотрению проблемы развития начального образования в Украине
в 1932-1958 гг. Исследованы и охарактеризованы различные периодизации от выдающихся
ученых современности и прошлого, посвященные выделению и обоснованию определенных этапов
в развитии украинского образования в ХХ в., в частности начального. Акцентировано, что
выделение учеными определенных периодов и этапов совершалось, как правило, в контексте
изменений, которые происходили в обществе. Проанализированы основные нормативноправовые документы, которые имели непосредственное влияние на начальное образование,
обусловливали его изменения. Обоснована авторская периодизация развития начального
образования в Украине в 1932-1958 гг.
Ключевые слова: начальное образование, этап, период, периодизация, школа, нормативноправовые акты.
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Shuhai Ya. M.
PERIODIZATION OF THE PRIMARY EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE IN 1932–1958

The article is devoted to the problem of the periodization of the primary education development in
Ukraine in 1932-1958. The various periodizations of the leading scientists of the present and the past,
devoted to the allocation and justification of certain stages in the primary education development, have
been studied and characterized.
The emphasis is on the fact that the allocation of certain periods and stages by scientists was carried
out, as a rule, in the context of changes that occurred in society. The key transformations and innovations
in society and education, their prerequisites, and cardinal changes in the educational direction have been
considered and characterized. Among them, the complex system, the unification of school education, the
transition to the subject system of education and the general seven-year education, the advantage of the
knowledge component in the content of subjects and the complete renewal of primary education have been
indicated. It is emphasized that this period was characterized by a significant increase in attention to the
education of the younger generation, with the involvement of specialists from the general public. It is
noted that there was a gradual reorientation of the educational process to combine the study of the
fundamentals of science with production training.
The main legal and regulatory documents that have had a direct impact on primary education have
been analyzed; their changes have been conditioned. The author’s periodization of the development of
primary education in Ukraine in 1932-1958 has been grounded.
Key words: primary education, stage, period, periodization, school, normative legal acts.
Рецензент: Слюсаренко Н.В.
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